
 

5.1Quiz om rygning 
Kort om øvelsen 
Eleverne skal deles op i hold, hvor de skiftes til at vælge en kategori og 
svare på spørgsmålene. Quizzen består af spørgsmål om både helbred, 
samfund, økonomi, forskellige typer røg samt unge og rygning. Øvelsen 
fungerer godt som en afslutning og opsamling på undervisningen.  

Det skal du bruge 
En tavle, flip-over eller lignende og de ni spørgsmålsark, som du finder på 

de følgende sider. 

Sådan gør du 
På tavlen skriver du de ni kategorier op, som vist i tabellen herunder. Del 

eleverne op i flere hold. En elev i hver gruppe er ordstyrer. Holdene 

skiftes til at vælge en kategori, og du læser et spørgsmål fra kategorien 

op. Hvis de svarer rigtigt, får de et point. Du kan evt. give det næste hold 

mulighed for point, hvis det første hold ikke svarer rigtigt.  

Der er fem spørgsmål til hver kategori. Til nogle af spørgsmålene er der 

”Fakta til underviseren”, så du kan uddybe svarene for eleverne, efter de 

selv har svaret. 

Hvis eleverne har været godt med, eller nogle af spørgsmålene virker for 

lette, kan I evt. fjerne svarmulighederne fra nogle af spørgsmålene eller 

give dem ekstra points, hvis de kan supplere med noget fra 

faktarubrikkerne.   
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Quiz om rygning - 
svarark 
Organer 
 

 Spørgsmål og svar Fakta til 

underviseren 

1 
Hvor mange år mister rygere i 
gennemsnit af deres liv? 

• 3 år 

• 7 år 

• 10 år10 år10 år10 år    

 

Det er hele 10 år, som rygere i 
gennemsnit lever kortere end 
ikke-rygere. Oven i købet er de 
sidste 15 år præget af sygdom 
og forringet livskvalitet, 
fordi kroppen ikke fungerer 
optimalt. 

 

2 
Hvorfor er en ryger oftere 
forkølet end en ikke-ryger? 

• Fordi de står ude i kulden 
og ryger 

• Fordi rygning skader Fordi rygning skader Fordi rygning skader Fordi rygning skader 
immunsystemetimmunsystemetimmunsystemetimmunsystemet    

• Fordi røgen irriterer 
luftvejene  

Tobaksrøgen belaster 
immunsystemet, så rygeren 
ikke så godt kan modstå 
infektioner og angreb fra 
bakterier og virus. Et belastet 
immunsystem gør også, at sår 
og skader heler langsommere. 

3 
Hvilke to sygdomme i lungerne er 
mest udbredt blandt rygere? 

 

Svar: Lungekræft og rygerlunger 
(KOL) 

 

4 
Hvilke tre sygdomme er de største 
dræbere blandt rygere? 

 

Svar: Kræft, rygerlunger og 
blodpropper. 

Hvert år dør cirka: 

6.000 af blodpropper 

4.000 af kræft, der skyldes 
rygning. 

4.250 af rygerlunger, der 
skyldes rygning 

5 
Nævn en årsag, ud over rygning, 
der kan give blodpropper. 

 

Flere rigtige svar:  

1) forhøjet blodtryk  

2) fedme  

3) dårlig kost  

4) for lidt motion    

Personer, der ryger, har fem 
gange større risiko for at få 
en blodprop i hjertet end 
personer, der ikke ryger. 

 
  



 

Quiz om rygning - 
svarark 
Unge og rygning 
 

 Spørgsmål og svar Fakta til 

underviseren 

1 
Hvor mange har prøvet at ryge, når 
de går ud af 9. klasse? 

• Næsten alle 

• Omkring Omkring Omkring Omkring en tredjedelen tredjedelen tredjedelen tredjedel    

• En ud af ti 

 

2 
Er rygning værre for lungerne, når 
man er ung, end når man er voksen?  

• Nej, påvirkningen er den 
samme uanset alder. 

• Ja, unge lunger er mere Ja, unge lunger er mere Ja, unge lunger er mere Ja, unge lunger er mere 
sårbare over for røgen og sårbare over for røgen og sårbare over for røgen og sårbare over for røgen og 
tager mere skade end voksnes tager mere skade end voksnes tager mere skade end voksnes tager mere skade end voksnes 
lunger.lunger.lunger.lunger.    

• Nej, unge lunger kan lettere 
modstå den skadelige røg.  

Lungerne hos unge er sårbare, 
fordi de ikke er fuldt udviklede. 
Derfor skader unge deres krop 
mere, jo tidligere de begynder 
at ryge.  

Kroppen tager skade længe 
inden lægen kan se det. Og når 
man først har ødelagt sine 
lunger, er der intet at gøre for 
at reparere skaderne.  

3 
Hvor mange 15årige ryger hver dag? 

• 5555    %%%%    

• 25 % 

• 50 % 

Mange tror, at der er langt 
flere, der ryger. Men faktisk er 
det kun en ud af tyve 15-årige, 
der ryger dagligt.  

4 
Hvad betyder ”social trang”? 

 

Svar: Social trang betyder, at man 
får lyst til at ryge, når man ser 
andre ryge.  

Der opstår for eksempel en 
social trang til cigaretter, når 
alle de andre tager cigaretter 
frem ved en fest. Rygning kan på 
den måde ”smitte” fra ryger til 
ryger og fra ryger til 
ikkeryger.  

Unge ryger også tit vandpibe i et 
fællesskab, og det er i høj grad 
med til at stimulere den sociale 
trang. 

5 
Hvor mange unge rygere vil gerne 
stoppe med at ryge? 

• En ud af fem 

• Tre ud af femTre ud af femTre ud af femTre ud af fem    

• Fire ud af fem 

Tre ud af fem unge rygere vil 
faktisk gerne stoppe med at 
ryge.  

 

 
  



 

Quiz om rygning - 
svarark 
Kemi og krop 
 

 Spørgsmål og svar Fakta til underviseren 

1 
Hvilket stof er skyld i, at rygere 
har dårlig kondition? 

• Nikotin 

• Tjære 

• Kulilte Kulilte Kulilte Kulilte     

Kulilte binder sig til blodets 
hæmoglobin. Derfor kan 
hæmoglobinet ikke kan føre 
ligeså meget ilt rundt i kroppen 
som normalt. Når kroppens 
organer og muskler ikke får ilt, 
bliver det hårdt at lave fysisk 
aktivitet. Det er fordi, celler 
har brug for ilt til at lave fedt 
og kulhydrater til energi.  

2 
Hvad gør nikotinen i tobak? 

• Det gør lungerne sorte 

• Det ødelægger fimrehårene 
i halsen, så man hoster 
meget 

• Det er nikotinen, som gør en Det er nikotinen, som gør en Det er nikotinen, som gør en Det er nikotinen, som gør en 
afhængigafhængigafhængigafhængig    

Nikotin er en nervegift, der 
påvirker nervesystemet. De 
første gange man ryger er 
nikotins virkning på kroppen 
meget ubehagelig, men kroppen 
vænner sig til nikotinen, og det 
bliver en rar fornemmelse at 
ryge. Rygere bliver afhængige 
af nikotin og det udnytter 
tobaksproducenterne. 

3 
Hvor mange kræftfremkaldende 
stoffer er der i cigaretter? 

• Cirka 4 

• Cirka 40Cirka 40Cirka 40Cirka 40    

• Cirka 4000 

Når man ryger bliver der dannet 
cirka 4000 forskellige stoffer i 
den røg, der kommer ned i 
lungerne. Af dem er mere end 40 
stoffer kræftfremkaldende.  

4 
Tjære findes i cigaretter. Hvor 
finder det ellers? 

• I plastik 

• Ved forbrænding af kul, Ved forbrænding af kul, Ved forbrænding af kul, Ved forbrænding af kul, 
træ og lignendetræ og lignendetræ og lignendetræ og lignende    

• I afløbsrens 

Tjære er den sorte masse, der 
sætter sig i cigaretfiltret, i 
lungerne, på vægge, i gardiner 
og andre steder, hvor røgen 
kommer hen. Det tyktflydende 
sorte stof, man bruger til 
asfalt, hedder også tjære. Det 
har samme konsistens og 
udseende, som tjæren i 
cigaretter.  

5 
På verdensplan bliver der brugt 
mere end 600 tilsætningsstoffer i 
de forskellige cigaretmærker. 
Stofferne har mange forskellige 
funktioner. 

Nævn to af de funktioner, som 
tilsætningsstoffer i cigaretter 
kan have.  

 

Flere rigtige svar:  

1) Duft 

2) Smag 

3) Forbrænding 

4) Fugtgivende 

Aromastoffer: Giver duft og 
smag.  Det er den største gruppe 
af tilsætningsstoffer. 
Eksempler: mentol og kakao. 
Forbrændingsregulerende 
stoffer: Ændrer cigarettens 
forbrænding, så det er lettere 
at holde ild i den. Eksempel: 
natriumcitrat 
Fugtighedsbevarende stoffer: 
Bevarer tobakkens fugtighed. 
Eksempel: glycerol 
Fyldstoffer: Fyld i tobakken. 
Eksempel: cellulose 
Konserveringsmidler: Gør at 
tobakken ikke går i forrådnelse. 
Eksempel: benzoesyre. 



 

5) Fyld 

6) Konservering 

7) Opløsningsmiddel 

Opløsningsmidler (Solventer): 
opløser de andre 
tilsætningsstoffer. Eksempel: 
ethanol 

Quiz om rygning - 
svarark 
Den frække 
 

 Spørgsmål og svar Fakta til 

underviseren 

1 
Hvad sker der, hvis man ryger, når 
man er gravid? 

• De skadelige stoffer fra De skadelige stoffer fra De skadelige stoffer fra De skadelige stoffer fra 
cigaretterne overføres til cigaretterne overføres til cigaretterne overføres til cigaretterne overføres til 
fosteretfosteretfosteretfosteret    

• Barnet bliver selv ryger 
meget tidligt 

• Den gravide får endnu 
større trang til cigaretter 

Fosteret får næring og ilt 
gennem moderkagen. Hvis 
moderen ryger, vil de 
skadelige stoffer på samme 
måde gives videre til fosteret. 
Moderkagen kan ikke sortere 
de dårlige fra de gode stoffer. 

2 
Hvilken sygdom får man lettere, 
hvis ens mor røg, da hun var 
gravid? 

• Skizofreni 

• AstmaAstmaAstmaAstma    

• Sukkersyge  

Hvis moderen ryger under 
graviditeten – eller blot er 
udsat for passiv rygning – 
bliver barnets risiko for at 
udvikle astma større. Barnet 
vil også have lettere ved at få 
luftvejsinfektioner i de første 
år af sit liv.  

3 
Hvorfor kan det være svært for 
en ryger at få rejsning i 
forbindelse med sex? 

• Fordi han har trang til 
nikotin 

• Fordi han har dårligt Fordi han har dårligt Fordi han har dårligt Fordi han har dårligt 
blodomløbblodomløbblodomløbblodomløb    

• Fordi hans kondition er lav 

Mængden af blod i penis skal 
øges mindst 20 gange for at 
give rejsning. Hvis du ryger, 
får du dårligere blodomløb, 
fordi blodkarrene trækker 
sig sammen, og blodårerne 
kalker til. Med tiden kan du 
som ryger blive impotent, fordi 
der ikke længere kan komme 
blod nok til svulmelegemerne i 
penis 

4 
Hvad sker der med drenges sæd, 
hvis de ryger? 

• Det bliver gult 

• Det indeholder færre Det indeholder færre Det indeholder færre Det indeholder færre 
sædcellersædcellersædcellersædceller    

• Det indeholder flere 
sædceller 

Mandlige rygere har 15 % 
færre sædceller end mænd, 
der ikke ryger. 

5 
Nævn tre ting, der kan gøre det 
lidt klamt at kysse en ryger? 

 

Flere rigtige svar:  

1) Flere bakterier i munden 

2) dårlig ånde 

Når man ryger, bliver der 
dannet flere bakterier i 
munden, som kan give huller i 
tænderne, 
tandkødsbetændelse og 
misfarvninger. En ryger får 
altså dårligere mundhygiejne, 
gulere tænder og en øget 



 

3) gule tænder 

4) tandkødsbetændelse  

5) tandsten 

6) huller i tænderne 

risiko for parodontose, 
tandsten og 
tandkødsbetændelse. 

 
  



 

Quiz om rygning - 
svarark 
Global 
 

 Spørgsmål og svar Fakta til 

underviseren 

1 
Hvad lykkedes det engang 
tobaksindustrien at overbevise folk 
i hele verden om? 

• At man ikke At man ikke At man ikke At man ikke bliver afhængig bliver afhængig bliver afhængig bliver afhængig 
af nikotinaf nikotinaf nikotinaf nikotin    

• At cigaretter er lavet af 
kakaobønner 

• At cigaretter indeholder B-
vitamin 

Med heftigt lobbyarbejde i 
1960-80’erne overbeviste 
tobaksindustrien folk om, at 
nikotin ikke gør en afhængig. De 
skjulte dokumenter, der viste, 
at nikotin skaber afhængighed. 

Så sent som i 1994 erklærede 
syv tobaksdirektører, at nikotin 
ikke gør en afhængig. Selvom de 
vidste, at nikotin netop skaber 
afhængighed. På YouTube 
florerer de under navnet ”The 
seven Dwarves”: 
http://www.youtube.com/watc
h?v=jQUNk5meJHs 

2 
Hvor i verden forsøger 
tobaksindustrien især at skaffe nye 
rygere?  

• Asien, Afrika og SydamerikaAsien, Afrika og SydamerikaAsien, Afrika og SydamerikaAsien, Afrika og Sydamerika    

• Nordamerika, Afrika og 
Australien 

• Europa, Asien og Australien 

Efter de vestlige lande er 
begyndt at arbejde meget imod 
rygning med rygeregler og 
oplysningskampagner, prøver 
tobaksproducenterne at skaffe 
rygere andre steder. De 
investerer massivt i lande, hvor 
der endnu ikke er nogen regler 
for markedsføring, og hvor 
befolkningen ikke ved, hvor 
farligt rygning er.  

3 
Hvorfor er det dårligt for miljøet, 
at man tørrer tobak med brænde fra 
skovens træer? 

• Det afgiver en masse CODet afgiver en masse CODet afgiver en masse CODet afgiver en masse CO2222    
(kuldioxid)(kuldioxid)(kuldioxid)(kuldioxid)    

• Det afgiver en masse H2O 

Det skader miljøet, når tobak 
tørres med brænde. CO2 er 
skyld i drivhuseffekten. Der 
bliver afgivet en masse CO2, når 
træet brændes af, og der er 
færre træer til at optage 
luftens CO2. Derudover skader 
det skovenes dyre- og planteliv. 

4 
Hvem laver regler for udseendet på 
de cigaretpakker, man kan købe i 
Danmark? 

• Den danske regering 

• EU (Den europæiske union)EU (Den europæiske union)EU (Den europæiske union)EU (Den europæiske union)    

• WHO (World Health 
Organisation) 

 

5 
Hvad er det eneste land i verden, 
hvor rygning er total forbudt? 

• Schweitz (i Europa) 

• Canada (i Nordamerika) 

• Bhutan (i Asien)Bhutan (i Asien)Bhutan (i Asien)Bhutan (i Asien)    

I Bhutan har det siden 2005 
været totalt forbudt at ryge 
og at bruge andre 
tobaksprodukter. Det er det 
eneste land i verden, hvor man 
slet ikke må ryge, uanset hvor 
gammel man er. 

 
  



 

Quiz om rygning - 
svarark 
Penge 
 

 Spørgsmål og svar Fakta til 

underviseren 

1 
Hvorfor skal man betale afgifter 
til staten, når man køber en pakke 
cigaretter? 

• Man betaler til statens Man betaler til statens Man betaler til statens Man betaler til statens 
udgifter til behandling af udgifter til behandling af udgifter til behandling af udgifter til behandling af 
sygdom, der skyldes sygdom, der skyldes sygdom, der skyldes sygdom, der skyldes 
rygningrygningrygningrygning. 

• Afgifterne betaler 
tobaksbøndernes løn 

• De ekstra penge fra 
afgifterne er til 
butiksejeren 

Afgifterne dækker mindre end 
25 % af det beløb, som 
sundhedsvæsenet bruger på 
at behandle sygdomme, der 
skyldes rygning.  

 

Statens udgifter til rygning 
ligger på cirka 28 milliarder 
DKK om året.  

2 
Hvor stor en del af statens 
sundhedsudgifter bliver brugt på 
folk der ryger? 

• 1 ud af 10 (10 %) 

• 1 ud af 3 (33 %)1 ud af 3 (33 %)1 ud af 3 (33 %)1 ud af 3 (33 %)    

• Halvdelen (50 %) 

Statistikken gælder for 
danskere over 35 år.  

 

3 
Udover staten, hvem tjener så 
penge på de afgifter, man betaler, 
når man køber en pakke 
cigaretter?  

• Tobaksbønderne 

• Butikkerne     

• TobaksproducenterneTobaksproducenterneTobaksproducenterneTobaksproducenterne 

Faktisk tjener 
tobaksproducenterne penge 
på afgifterne, fordi de 
trækker renter på dem, indtil 
de skal betales videre til 
staten. 

Butikkerne tjener ikke på 
afgifterne, men tjener i stedet 
penge på, at der kommer 
kunder i butikken og måske 
køber andre varer samtidig.  

4 
Hvad koster det hvert år, hvis man 
ryger fem cigaretter om dagen? 

• Cirka 1.000 DKK 

• Cirka Cirka Cirka Cirka 4.04.04.04.000 DKK00 DKK00 DKK00 DKK    

• Cirka 6.000 DKK 

En gennemsnitlig pakke 
cigaretter koster 42,5 DKK i 
2014.  

Hvis man ryger fem cigaretter 
om dagen, bruger man 3.878 
DKK hvert år på cigaretter. 

5 
Hvem ryger mest? 

• Folk der har en lang 
uddannelse og mange penge 

• Arbejdsløse uden Arbejdsløse uden Arbejdsløse uden Arbejdsløse uden 
uddannelse og med få pengeuddannelse og med få pengeuddannelse og med få pengeuddannelse og med få penge    

Rygning er den største årsag 
til den sociale ulighed i 
sundhed, som findes i Danmark. 
Personer fra de lavere 
socialgrupper begynder 
oftere med at ryge og har 
sværest ved at holde op med 
at ryge. 

 
  



 

Quiz om rygning - 
svarark 
Tobak omkring os 
 

 Spørgsmål og svar Fakta til 

underviseren 

1 
Må man reklamere for tobak i 
Danmark? 

• Det er total forbudt 

• Kun de steder, hvor der sælges Kun de steder, hvor der sælges Kun de steder, hvor der sælges Kun de steder, hvor der sælges 
tobak. tobak. tobak. tobak.     

• Der er ingen regler 

Tobaksindustrien må gerne 
betale for, at cigaretter står 
ved kassen i supermarkedet, så 
kunderne ser dem. De betaler 
også for den stander, som 
cigaretterne er i.  

2 
Hvor gammel skal man ifølge 
loven være for at købe 
cigaretter? 

 

Svar: 18 år 

 

3 
Hvorfor er der kommet regler om, 
hvor man må ryge i Danmark? 

• Fordi det er dyrt for 
samfundet at betale 
skraldemænd for at samle 
cigaretskodder op  

• For at dem, der ikke ryger, For at dem, der ikke ryger, For at dem, der ikke ryger, For at dem, der ikke ryger, 
slipper for passiv rygningslipper for passiv rygningslipper for passiv rygningslipper for passiv rygning    

• Fordi andre lande i Europa har 
sagt, at Danmark også skal 
have rygeregler 

En af grundene til, at 
holdningen til rygning på 
offentlige steder ændrede 
sig, var, at forskere fandt ud 
af, at rygning ikke bare er 
skadeligt for rygeren, men 
også for dem, der indånder 
røgen fra andres cigaretter. 
Der er omkring 450 danskere, 
der hvert år dør af rygning, 
uden de selv har røget. 

4 
Hvor mange danskere dør af 
passiv rygning hvert år? 

• Ingen! 

• Cirka 450Cirka 450Cirka 450Cirka 450    

• Cirka 2500 

Passiv rygning kan give de 
samme sygdomme som rygning. 
Det øger risikoen for både 
kræft, rygerlunger, 
hjertekarsygdomme og 
luftvejssygdomme. 

5 
Må skuespillerne ryge i danske 
film og TV-serier? 

• Nej, det er forbudt 

• Ja, der er ingen reglerJa, der er ingen reglerJa, der er ingen reglerJa, der er ingen regler    

• Ja, men ikke hvis filmen bliver 
vist i biografen    

Der er ingen regler for 
rygning på film og TV i 
Danmark. Især unge bliver 
meget påvirkede af at se 
rygning på skærmen.  

 
  



 

Quiz om rygning - 
svarark 
Vandet røg 
 

 Spørgsmål og svar Fakta til 

underviseren 

1 
Er e-cigaretter dårlige for 
helbredet?     

• Nej, de er harmløse 

• Ja, de er ligeså usunde som 
cigaretter 

• Det ved man ikke endnuDet ved man ikke endnuDet ved man ikke endnuDet ved man ikke endnu    

Flere og flere danskere – 
også unge – ryger de såkaldte 
e-cigaretter. Man kender 
endnu ikke de konsekvenser, e-
cigaretter kan have for 
helbred – men meget tyder på 
at de er skadelige ligesom 
almindelige cigaretter. 

2 
Hvad er der ikkeikkeikkeikke i den fedtede 
klump, man putter i en vandpibe? 

• Frugt Frugt Frugt Frugt     

• Nikotin 

• Sukker 

Mange tror, at der er frugt i 
vandpibetobak, men det er der 
ikke. Der er udelukkende tale 
om tilsætningsstoffer med 
frugtsmag. 

3 
I forhold til hvilke typer 
sygdomme er vandpibe meremeremeremere farligt 
end cigaretter?  

• Smitsomme sygdommeSmitsomme sygdommeSmitsomme sygdommeSmitsomme sygdomme    

• Kræftsygdomme 

• Blodsygdomme 

Svar: Smitsomme sygdomme, 
fordi dem der ryger på samme 
vandpibe let smitter hinanden. 

Man har fundet eksempler på 
lungeinfektioner, herunder 
tuberkulose, og håndeksem. 
Bakterier trives godt i vandet 
og i den fugtige slange.  

4 
Hvorfor er det ikke ligeså 
ubehageligt at ryge vandpibe som 
cigaretter? 

• Fordi der er masser af sund 
frugt i vandpibetobak 

• Fordi røgen er kold, og fordi Fordi røgen er kold, og fordi Fordi røgen er kold, og fordi Fordi røgen er kold, og fordi 
tobakken er tilsat en stor tobakken er tilsat en stor tobakken er tilsat en stor tobakken er tilsat en stor 
mængde sukker og mængde sukker og mængde sukker og mængde sukker og 
smagsstoffersmagsstoffersmagsstoffersmagsstoffer 

• Fordi der ikke er rigtig tobak i 
vandpibetobak 

Vandpibetobak har ingen 
generende røg, der irriterer 
lungerne, fordi tobakken 
indeholder mange sukker- og 
smagsstoffer. Vandpibetobak 
består af 1/3 tobak og 2/3 
sukker- og smagsstoffer.  
Derudover bliver røgen 
afkølet af vandet. 

5 
Hvilken type rygning giver mest 
kulilte i kroppen: cigaretter, e-
cigaretter eller vandpibe? 

 

Svar: Vandpiberygning.  

Vandpiberygere har mere 
kulilte i blodet, end en person, 
der ryger 20 cigaretter om 
dagen. 

Det er fordi kullet er med til 
at danne ekstremt høje 
værdier af kulilte, når man 
tænder en vandpibe. Kulilte er 
det samme stof, der er i 
udstødningen fra en bil. 

 
  



 

Quiz om rygning - 
svarark 
Hvad sker der her og nu? 
 

 Spørgsmål og svar Fakta til 

underviseren 

1 
Kan man opveje for rygningens 
konsekvenser ved at dyrke motion 
og spise sundt? 

 

Svar: Nej. Rygning skader din krop, 
uanset om du lever sundt i øvrigt.  

Desværre kan man ikke gøre 
cigaretterne mindre skadelige 
ved at skrue op for sundheden 
på andre områder. De 
skadelige stoffer i tobakken 
påvirker kroppen på alle de 
samme måder. Uanset, hvad 
man ellers gør. 

2 
Nævn fem korttidskonsekvenser 
ved rygning.  

 

Flere rigtige svar:  

1) Dårligere kondi, 2) gule tænder, 
3) gule fingre, 4) dårlig ånde, 5) 
dårlig lugte- og smagssans, 6) sår 
heler langsommere, 7) usund hud, 
8) p-piller virker dårligere, 9) 
drenge får sværere ved rejsning, 
10) hoste.  

 

3 
Hvor lang tid går der før smags- 
og lugtesansen er normal igen, 
hvis man holder op med at ryge? 

• 1111----3 dage3 dage3 dage3 dage    

• 1-3 uger 

• 1-3 måneder 

Tobaksrøgen ødelægger 
nerverne i smags- og 
lugtesansen. Heldigvis 
gendannes de allerede i løbet 
af 1-3 dage, hvis man holder op 
med at ryge.  

4 
Når man ryger, danner huden 
mindre kollagen. Hvad sker der 
så?  

 

Svar: Huden bliver mindre elastisk 
og aldringsprocessen går 
hurtigere, dvs. man får rynkerman får rynkerman får rynkerman får rynker. 

Når man holder op med at 
ryge, kan huden danne 
kollagen igen og få sin 
elasticitet tilbage.  

Sår og ar vil også begynde at 
hele hurtigere og bedre. 

5 
Hvad kan der ske første gang du 
prøver at ryge? 

• Røgen kan gøre dig blind 
for et kort øjeblik 

• Du bliver meget frisk og får 
svært ved at sove 

• Du får kvalme og kaster Du får kvalme og kaster Du får kvalme og kaster Du får kvalme og kaster 
måske opmåske opmåske opmåske op    

Kroppen er ikke beregnet til 
at modtage de stoffer, der er i 
tobaksrøgen. Hele kroppen vil 
modreagere. Ofte bliver man 
meget syg, får kvalme, hoster, 
kaster op, ryster eller får 
hovedpine. 

 


