
 

Rygerlunger 
 

Hvad er rygerlunger? 
Du har sikkert hørt om rygerlunger, som også kaldes for KOL. KOL er en forkortelse 
for kronisk obstruktiv lungesygdom.  

Når man ryger, bliver lungevævet langsomt nedbrudt, hver gang man suger tobaks-
røg ned i lungerne. De kemiske stoffer i røgen ødelægger den rensemekanisme, der 
normalt renser dine luftveje. Hvis rensemekanismen ikke virker, bliver lungevævet 
nedbrudt, når der kommer røg og gasser ned i lungerne. Rygerlunger udvikler sig 
gradvist og bliver langsomt værre og værre.  

Nedbrydningen af lungevæv gør, at lungefunktionen bliver dårligere.  

Hvordan føles det at have rygerlunger? 
Personer med rygerlunger har svært ved at trække vejret og bevæge sig rundt. De 
trækker vejret kort og kan ikke ånde helt ud, fordi de er nødt til at have konstant 
overtryk i lungerne, ellers vil lungerne falde sammen og vævet boble op.  

Mennesker med rygerlunger ender med at sidde i rullestol eller ligge i sengen. Det 
føles som en langsom og pinefuld kvælning, og det tager lang tid, før man dør af 
sygdommen. Man lever og lider med den i mange år, og får sværere og sværere ved 
at få vejret. Med tiden skal KOL-patienter have hjælp til at trække vejret, og de fleste 
ender med at blive kvalt i vævsvæsker, som trænger ud i lungerne. Det sker, fordi 
vævet til sidst er så tyndslidt, at væsken ikke længere kan holdes tilbage og siver ud i 
lungerne.  

Det eneste, der kan stoppe udviklingen af rygerlunger, er et rygestop. Et rygestop 
kan dog kun standse nedbrydningen af lungerne. Den tabte lungefunktion kommer 
ikke tilbage. 

Skader på unges lunger 
Lungerne er i udvikling indtil man bliver cirka 18 år. Det betyder, at lungerne lettere 
bliver beskadiget, hvis man ryger som ung. En 15-årig, der har røget 20 cigaretter om 
dagen i to år, har allerede fået ødelagt omkring 10 % af lungefunktionen.  
Rygere, der er startet tidligt, har større risiko for at få rygerlunger og lungekræft. Det, 
der især spiller ind på udviklingen af alvorlige sygdomme, er: 

• hvor tidligt man er startet med at ryge 
• hvor meget man ryger 
• hvor lang tid man har røget 
• hvor gode ens lunger er til at rense sig selv 

 

 

 

 

 


