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Røyking er den viktigste enkeltårsaken til dårlig 
helse og for tidlig død i Norge1. Med en kom-
binasjon av strukturert veiledning og medika-
mentell støtte kan opptil 40 prosent lykkes med 
røykeslutt2. Slutteeffekten øker med intensiteten 
på hjelpen. De som deltar på røykesluttkurs har 
bedre mulighet for å lykkes enn de som prøver å 
slutte på egen hånd3,4. I en gruppe får man ta del 
i andres problemer og erfaringer, noe som gir en 
bredde i kunnskapen om røykesluttprosessen. I 
tillegg får man ressurser som gruppestøtte, grup-
pekontroll, gjenkjennelse og kollektiv styrke. 

Kurset ”Tobakksfri” er basert på de to grunnpi-
larene strukturert veiledning og medikamentell 
støtte. Informasjon og anbefaling om bruk av 
medikamentell støtte tas opp som tema ved før-
ste møte og følges opp gjennom alle møtene. 

Dette kursheftet er ment som et verktøy til å lede 
sluttekurs for dem som har deltatt på Helsedi-
rektoratets slutteveilederkurs, og består av tre 
deler: innledning, kursplan og bakgrunnsinfor-
masjon. Noen av temaene som tas opp innled-
ningsvis, belyses grundigere i bakgrunnsinfor-
masjonen. 

Kursplanen er ment som en veiviser, ikke som 
en absolutt struktur for hvordan et tobakksav-
vennings-/sluttekurs skal gjennomføres. Enhver 
kursleder har sin personlige stil, og du må finne 
din arbeidsform og lede gruppa på en måte du 
trives med. Benytt deg av det du mener vil pas-
se for deg og den aktuelle gruppa. Bytt gjerne 
om på rekkefølgen av temaene ut ifra deltaker-
nes behov. For eksempel kan enkelte grupper 
være svært opptatt av mulig vektøkning ved 
røykeslutt, slik at det blir naturlig å ta opp det 
tidlig i møterekka, og ikke i det femte møtet som 
foreslått i kursheftet. 

Samtalemetodikken som anbefales i dette kur-
set, er motiverende intervju (MI). MI er en empa-
tisk, brukersentrert og endringsfokusert samta-
lemetode. Metoden legger stor vekt på å forstå 
perspektivet til den som skal slutte. Som kursle-
der kan du tilby og tilføre informasjon eller råd, 
men det er den som skal slutte som er ansvarlig 
for sin slutteprosess. 

Les om MI i Barbro Holm Ivarssons bok ”MI 
Motiverende samtaler: en praktisk håndbok for 
helse- og omsorgssektoren” (2017) eller i ”Moti-
verende intervju. Samtaler om endring” (2013) 
av Tom Barth, Tore Børtveit og Peter Prescott. 
Bruk av MI ved tobakksavvenning beskrives i 
Helsedirektoratets individuelle samtaleguide 
«Snakk om snus- og røykeslutt». 

Dersom du ønsker mer kunnskap om å være 
kursleder, anbefales boka «Gruppemetode for 
sosial- og helsearbeidere» av Ken Heap (2005). 
I boka «Group Therapy for Substance Use Dis-
orders – a Motivational Cognitive-Behavioral 
Approach» av Sobell & Sobell (2011) kan du 
lese mer om gruppeteori og MI.

Les også gjerne Nasjonal faglig retningslinje for 
tobakksavvenning på helsedirektoratet.no

1.1  FORBEREDELSE TIL SNUS- OG  
RØYKESLUTTKURS

Dette kapittelet gir deg praktiske råd og nyttige 
tips for oppstart av et snus- og røykesluttkurs. 
Kapittelet beskriver også aktuelle problemstillin-
ger du vil kunne møte som kursleder. 

Slutteprosessen kan sies å bestå i tre ulike fa-
ser: forberedelse, avvenning og oppfølging. Mo-
dellen nedenfor gir en skjematisk beskrivelse av 
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FASER I ET SLUTTEKURS

FORBEREDELSE

VEILEDNING

uke uke måned
AVVENNING OPPFØLGING

1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 12

Møte 1–2
Kartlegging og 
forberedelser

Møte 3
Sluttedagen

Møte 4–6
Støtte- og erfaringsutveksling

Brev/Telefon

MEDIKAMENTELL STØTTE

Vareniklin 
Bupropion

Nikotinlegemidler
8 uker

12 uker

12–16 uker

1.1.1 FORBEREDENDE SAMTALE

Det anbefales å innlede med en individuell, forberedende samta-
le i forkant av kursstart. Sett gjerne av 30 minutter med hver kurs-
deltaker til en slik samtale. Sammen kan du og kursdeltakeren gå 
gjennom tobakksvaner og motivasjon. 

Vær klar over at kursdeltakeren kan ha et ambivalent forhold til 
det å gå i gang med snus- eller røykeslutt. En empatisk og ak-
septerende holdning til ambivalens vil gi kursdeltakeren en opp-

levelse av å bli sett og anerkjent. Gi det positive ved å røyke eller 
snuse litt plass dersom personen har lyst til å snakke om det. 
Sørg likevel for at det positive ved å slutte, det han/hun faktisk 
gleder seg til, får mest oppmerksomhet. Du kan bruke beslut-
ningsskjemaet nedenfor som verktøy for ambivalensutforskning. 
Begynn i rute 1, og avslutt i rute 4. Det hjelper kursdeltakeren til 
å konkretisere sin ambivalens. 

Du bør introdusere og anbefale bruk av legemidler for røyke-
slutt. Det gir deltakeren mulighet til å skaffe seg resept på de 
reseptbelagte legemidlene i forkant av kursoppstart. 

En telefonsamtale i forkant av kurset kan være et alternativ til et 
individuelt møte. 

1.1.2 BOKA

Underveis har kursdeltakerne en liten notisbok å støtte seg til: 
BOKA. Den kan bestilles gratis på helsedirektoratet.no. 

BOKA skal stimulere til egenaktivitet i form av kartlegging av 
snus- og røykevaner, bevisstgjøring av motivasjon, og strategi-
er for å opprettholde snus- og røykeslutt. Det er satt av plass til 
egne notater, logger og utfyllingstester. Målet er at kursdeltaker-

ne skal gjøre BOKA til sin egen sluttedagbok og ha nytte av den 
både før, og ikke minst etter, snus- og røykeslutt.

AMBIVALENSUTFORSKNING

Ikke endre vane Endre vane

1. Fordeler ved å fortsette å røyke/snuse 4. Fordeler ved å slutte å røyke/snuse

2. Ulemper ved å fortsette å røyke/snuse 3. Ulemper ved å slutte å røyke/snuse
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antall uker for de ulike fasene i et sluttekurs, samt 
hvordan kurset kan kombineres med medika-
mentell støtte. 

1.1.3  GRUPPESTØRRELSE OG  
-SAMMENSETNING

En gruppe på 6–10 deltakere er en passen-
de gruppestørrelse. Den personlige kontakten 
mellom deg som kursleder og deltakerne, men 
også mellom deltakerne, blir ofte skadelidende 
hvis gruppa er for stor. Det kan også være pro-
blematisk dersom gruppa blir svært liten. Den vil 
da være ekstra sårbar for frafall, og idé- og erfa-
ringsgrunnlaget kan bli noe smalt. Samtidig har 
også mindre grupper livets rett og kan fungere 
godt. En avlysning av kurs på grunn av få på-
meldte kan dessuten virke demotiverende for po-
tensielle deltakere og allerede påmeldte. Du bør 
derfor vurdere om kurset kan gjennomføres selv 
om gruppa er liten. Et alternativ er å vente med 
å sette en oppstartdato til tilstrekkelig mange har 
meldt sin interesse for å delta på sluttekurs. 

Enhver gruppe vil ha sin helt spesielle sam-
mensetning av ulike personligheter og erfarin-
ger. Det gjør det utfordrende og spennende å 
arbeide med sluttekurs. Deltakerne vil blant an-
net variere med hensyn til alder, tobakksbruk, 
erfaringer med snus- eller røykeslutt og moti-
vasjon for å slutte. På ett og samme kurs kan 
du ha storrøykeren som røyker 30–40 sigaretter 
om dagen, og en som har meldt seg på for å 
kvitte seg med sine tre kveldssigaretter. Det kan 
også være røykere og snusere i samme gruppe. 
Utfordringen for deg som kursleder er sammen 
med gruppa å definere mangfoldet i erfaringer 
som en ressurs, og samtidig finne fram til felles-
nevnerne. Det er også viktig å være tydelig på 
at det ikke alltid er antall sigaretter og antall år 
man har røykt eller snust som bestemmer hvor 
vanskelig det er å slutte.

Deltakere til snus- og røykesluttgrupper kan re-
krutteres på ulike måter. Hvordan deltakerne er 
rekruttert har betydning for dynamikken i gruppa 
og for din rolle som kursleder. Grupper hvor del-
takerne ikke kjenner hverandre fra før, kan kreve 
litt ekstra oppvarming før deltakerne blir trygge 
på rammene og hverandre. 

1.1.4 KJØREREGLER

Det er viktig at du får hele gruppa til å bli enige 
om følgende kjøreregler:

1. FELLES MÅLSETNING

Det må være et mål for gruppa at alle skal slutte 
å røyke eller snuse. Alle må være enige om slutte-
datoen på kursdag 3. Det er en forutsetning for å 
delta på kurset. Gruppa er en lukket gruppe i den 
betydning av ingen nye deltakere kan tas inn etter 
at kurset har startet opp. Gruppeprosessen starter 
allerede i det første møtet. 

2. TAUSHETSPLIKT

Det å slutte å røyke eller snuse er for mange en 
personlig prosess som det kan være ubehage-
lig å være åpen om, dersom rammene ikke gir 
tilstrekkelig trygghet. Det er derfor viktig at alle 
har taushetsplikt om det som det blir snakket om 
i gruppa. Deltakerne kan snakke om sine egne 
reaksjoner og opplevelser til andre utenfor grup-
pa, men ikke det som blir sagt av andre.

3. FRAMMØTE

Det er viktig for progresjonen at deltakerne føler 
gjensidig forpliktelse overfor hverandre. Under-
strek viktigheten av at hver enkelt bør komme til 
alle møtene også av hensyn til de andre delta-
kerne. Ved å prioritere kurset styrker de dessu-
ten sin egen motivasjon og progresjon. Frafall 
kan til en viss grad reduseres ved at man tidlig 
i kurset utarbeider enkle kjøreregler sammen 
med gruppa. Reglene kan omfatte viktigheten 
av oppmøte. 

1.1.5 Å VÆRE KURSLEDER

Som kursleder er det viktig at du stimulerer og 
bidrar til aktivitet i gruppa. Dialogen og den en-
keltes deltakelse står sentralt. Deltakerne lærer 
mest og blir best motiverte av egen aktivitet. 

Folk slutter av sine egne grunner og de lytter mest 
til det de selv sier og tenker! Vær derfor bevisst 
på at du ikke i for stor grad ender opp i en fore-
lesningsform hvor du som kursleder blir ekspert 
og deltakerne blir passive mottakere. Dersom 
du ser det som hensiktsmessig å ha en minifore-
lesning, så si at du vil gjøre det. På den måten 
synliggjør du at du går inn og ut av ekspertrollen. 
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Legg vekt på å etablere en kontakt med hver 
kursdeltaker. Bruk blikket, spør, vær interessert. 
Husk at hver deltaker har sin historie, sitt bidrag, 
som er viktig for gruppa som helhet. Anstreng 
deg for å lære navn så raskt som mulig. Bruk 
navnene aktivt når du har lært dem. 

En av kurslederens viktigste oppgaver er å skape 
et godt og trygt klima i gruppa. Det er det bes-
te grunnlaget for å få til en effektiv og støttende 
gruppedynamikk. Du vil merke at ulik gruppe-
sammensetning gir ulike typer kurs. Bruk første 
møte til å etablere en felles forståelse for hvordan 
man deler tanker og erfaringer, dette vil kunne 
skape grobunn for dialog. Du bør fremme sam-
handling og hjelpe til med behov for fellesskap. 

Å være kursleder for snus- og røykesluttgrup-
per er spennende, og det kan også være utfor-
drende. Enkelte kursdeltakere vil kunne forsøke 
å redusere sin egen ansvarlighet for resultat og 
utbytte ved å legge ansvaret over på deg som 
kursleder. Andre ganger kan kursleder bli en 
skyteskive for frustrasjon og oppgitthet i gruppa. 
Vær forberedt på at slikt kan skje, ta ikke mer an-
svar enn det som er ditt og unngå å gå i forsvar. 

Du vil oppleve at spørsmål som stilles direkte til 
deg med fordel kan stilles videre til gruppa: «Har 
dere noen forslag til hvordan Siri skal unngå å 
bli fristet til å røyke hver gang kollegene hennes 
gjør det?». Som kursleder skal ikke du komme 
med noe fasitsvar. Forsøk heller å bringe inn del-
takernes perspektiv for å skape grobunn for re-
fleksjon. Svaret finnes i gruppa! 

Beregn litt tid til å forberede deg før du møter 
gruppa, og sett også av tid til etterarbeid. Når 
du holder tobakksavvenningskurs møter du men-
nesker i forskjellige situasjoner og med ulik erfa-
ringsbakgrunn og motivasjon. Bruk kursdeltaker-
ne som kilder og ressurs til å lære mer om røyking 
eller snusing og hva som skal til for å slutte. Etter 
hver samling kan du gjerne skrive ned de erfarin-
gene du har gjort deg, og tanker om hvordan du 
kan gjøre kurset enda bedre neste gang.

1.1.6  MI I GRUPPER

Det finnes en risiko for at bruk av MI i gruppe 
blir til en samtale mellom to personer + tilhørere. 

Dette stiller krav til deg som gruppeleder, ved 
at du må være mindre aktiv. Kommunikasjonen 
skal gå mellom gruppedeltagerne. Ved MI i 
gruppe legger man mer vekt på oppsummerin-
ger av det som kommer fram i gruppa, fremfor 
speilinger. Speilinger rettet mot spesifikke ut-
sagn kan få resten av gruppa til å «falle av». 
Disse bør derfor heller rettes som generaliserin-
ger og «linking». Gruppelederen må henvende 
seg til gruppa også når det er én gruppedelta-
ger sitt utsagn som speiles. Det er viktig å ha 
øyekontakt med hele gruppa. 

Ved MI i gruppe blir det mindre tid til hver en-
keltes endringssnakk. Endringssnakk er snakk 
om personlige ønsker, grunner, behov og evne 
til endring. I endringssnakket ligger motivasjo-
nen for endring. Endringssnakk kan med fordel 
samles inn og noteres ned (tavle/flippover), for 
senere å kunne identifisere om dette er individu-
elt eller felles. Ved enighet kan det formuleres 
som «Her er gruppas tanker om forandring».

I gruppearbeid rundt motivasjon er det ofte opp-
levelsen av å delta i en felles utforskning av mot-
ivasjonsrelaterte tema som er det unike. Man får 
et ekstra perspektiv på sin egen endringspro-
sess ved å delta i andres. Det kan oppleves na-
turlig for deltakerne å si «vi tenker …». 

En annen MI-teknikk som også kan brukes i 
grupper, er skalering. Ta en runde: På en skala 
fra 1 til 10, hvor viktig er det for deg å slutte å 
røyke/snuse? Og hvor stor tro har du på at du 
får det til? Det kan gi en god temperaturmåling 
på hvor gruppa er, og kanskje går det an å måle 
et snitt fra gang til gang? Skaleringsspørsmål er 
et nyttig verktøy for å hente frem endringssnakk 
om motivasjon og mestringstro. 

1.1.7   AKTUELLE  
PROBLEMSTILLINGER

På kurset kan det dukke opp en del spørsmål 
det kan være godt å ha forberedt seg på. Man-
ge vil nok blant annet være interessert i å høre 
om din personlige erfaring med tobakk og snus- 
eller røykeslutt. Her presenterer vi kort spørsmål 
og temaer som kan forventes at blir tatt opp, og 
gir deg samtidig forslag til svar.
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«Du har aldri røykt eller snust selv»
Dersom dette er utgangspunktet ditt som kurs-
leder, så vektlegg at din kompetanse er å hjelpe 
folk til å slutte med røyk eller snus. Fortell også 
at du har lært mye av personer du allerede har 
fulgt gjennom en slutteprosess.

«Røyken er som en venn»
Spør gruppa om hva de legger i å være venn 
med røyken. Det er bedre å se på røyken som 
en utro venn. Den kan være god der og da, men 
ødelegger helsa og koster mye penger.

«Det er så godt å røyke/snuse»
Hva er dette gode med røyken eller snusen? Er 
det å slippe abstinensplager, eller forbinder de 
røyken eller snusen med en hyggelig situasjon? 
Er det andre ting de kan gjøre for å oppnå sam-
me sinnstilstand og følelse av tilfredshet?

«Jeg er redd for å legge på meg»
Dette er en bekymring for mange som skal slutte 
med tobakk, og som må tas på alvor. Les mer 
om vektøkning under pkt. 1.2.7. Som kursleder 
kan du understreke helsegevinsten med å være 
tobakksfri. Samtidig bør kurset også ta opp 
hvordan deltakerne kan være bevisst på hva de 
spiser og hvor mye de er i aktivitet i denne pe-
rioden. Vektøkning er et av temaene for femte 
møte. Du kan eventuelt spørre deltakerne om 
de har sett hvordan røyking påvirker utseendet 
(stikkord: rynker og gusten hud, glansløst hår, 
misfarging av tenner, dårlig ånde osv.).

«Jeg har forsøkt å slutte før og tviler på om jeg 
klarer det nå»
De fleste som klarer å slutte å røyke har et par 
slutteforsøk bak seg. Sjansen øker faktisk jo fle-
re ganger man har prøvd, stikk i strid med den 
forventningen de fleste som røyker har. Øvelse 
gjør mester! Deltakerne må gjøre nytte av tidli-
gere erfaringer nå. Hva fungerte bra sist? Hva 
gjorde det vanskelig? Hvorfor begynte de å røy-
ke igjen? Hvordan kan de unngå å gå i sam-
me felle denne gangen? Vis forståelse for folks 
skepsis og usikkerhet. Tenk løsningsorientert 
og aktiviser gjerne gruppa i en diskusjon rundt 
hvordan de kan lære av tidligere erfaringer. 

«Kan jeg bruke snus eller elektroniske sigaret-
ter for å slutte å røyke?»

Noen røykere oppgir å ha brukt snus eller e-si-
garetter som hjelpemiddel til røykeslutt. Helsedi-
rektoratet anerkjenner at ulike røykesluttprodukter 
passer ulike mennesker. Snus og e-sigaretter kan 
se ut til å være til hjelp i slutteprosessen for en-
kelte røykere. I dag foreligger det imidlertid ikke 
nok vitenskapelig dokumentasjon til at snus og 
e-sigaretter kan anbefales som røykesluttmiddel. 
Snus er avhengighetsskapende og øker risikoen 
for enkelte kreftformer. Det er uklart hvordan stof-
fene fra e-sigaretten tas opp i kroppen og om det 
er helseskadelig å bruke den. Nikotinholdige e-si-
garetter vil dessuten opprettholde både nikotinav-
hengigheten og røykevanen. 

Alternative metoder
Det finnes en rekke metoder for tobakksavven-
ning som ikke har forskningsbasert effekt på 
røykeslutt. Akupunktur og hypnose er eksem-
pler på det. Som kursleder bør du være åpen for 
at det finnes flere veier til røykfrihet, men at du 
bare kan anbefale metoder som er kunnskaps-
basert. Bruk av snus og e-sigaretter som mid-
del for tobakksavvenning, står nærmere omtalt i 
pkt.1.1.6 Aktuelle problemstillinger. 

Kursdeltakeren skal slutte med både røyk og snus
For en som både røyker og snuser, kan valget 
stå mellom å slutte med all tobakksbruk sam-
tidig, eller å slutte med et av produktene først, 
som regel røyk, for deretter å slutte med snus 
etter hvert. Legemidler vil være mest aktuelt når 
personen skal slutte med all tobakk. Når man 
eksempelvis velger å slutte å røyke først, pleier 
man ofte automatisk å øke snusmengden for å 
kompensere for kroppens behov for nikotin. 

Det kan være mest hensiktsmessig å slutte med 
all tobakk samtidig, siden det vil være en risiko for 
at man ikke slutter med det gjenværende tobakk-
sproduktet. Som kursleder bør du være tydelig 
på at det et mål at hele gruppa skal slutte med 
all tobakk på den felles sluttedatoen. Dersom en 
kursdeltaker likevel kun ønsker å slutte med ett 
av produktene, bør dette tas opp i gruppa. Dis-
kuter om det er i orden for fellesskapet om noen 
velger å fortsette med snus. 

Selv om det vil gi størst helsegevinst å slut-
te med all tobakk, bør du som kursleder være 
støttende selv om deltakeren kun vil slutte med 
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røyken. Personens egne ønsker og motivasjon 
må vektlegges. I tillegg er røyking betydelig mer 
helseskadelig enn snus, så valget kan dermed 
samlet sett sees på som en helsegevinst.

FØLELSER

Som kursleder må du være klar over at det å 
slutte med tobakk aktiverer kursdeltakerne fø-
lelsesmessig. For noen kan denne aktiveringen 
bli nokså sterk, og gi seg utslag i for eksempel 
sorg eller sterk irritasjon. Det er spesielt viktig å 
være forberedt og sensitiv med hensyn til dette 
de første samlingene etter sluttedatoen. Ditt an-
svar er å normalisere det å reagere, også med 
sterke følelser. 

Noen ganger kan det være behov for å skjerme 
en deltaker for gruppa dersom følelsene tar helt 
overhånd. Dersom det er lagt inn pause i løpet 
av møtet, er dette en mulighet til å gi personlig 
oppfølging av den enkelte når det er nødvendig. 
Vær samtidig oppmerksom på at det er viktig at 
også du får dine pauser.

FRAFALL

En annen utfordring for deg som kursleder er 
de gruppene som av ulike grunner preges av at 
deltakere enten sprekker eller av annen grunn 
faller fra. Som kursleder er det lett å bli for selv-
kritisk og legge for mye av ansvaret for hvordan 
deltakerne klarer seg på egne skuldre. Det å 
slutte er en prosess preget av ambivalens og 
varierende grad av motivasjon. Noen ganger gir 
det seg nettopp uttrykk i at gruppa er mer usta-
bil og mer enn normalt følsom for frafall. Forsøk 
å få litt avstand til egne følelser. Vurder gjerne 
egen innsats, ta ikke mer ansvar enn du kan, 
og konsentrer deg om dem som fortsatt er med. 
Ved hjelp av en telefonsamtale der du får kart-
lagt årsaken til frafallet, kan du eventuelt tilby 
individuell veiledning, informere om alternative 
hjelpemidler eller tilby nytt kurs ved et senere 
tidspunkt til den som faller fra. 

1.2   VIKTIGE FAKTORER I  
SLUTTEPROSESSEN

Det å slutte med røyk eller snus er for de aller 
fleste det siste steget i en lengre prosess. De 
første stegene er ofte å få kjennskap til de nega-
tive sidene ved røyking eller snusing og at disse 

på en eller annen måte får personlig relevans 
og leder til bekymring. Bekymring i seg selv er 
sjelden nok, men må følges av en forventning 
om at det å slutte skal gi positive gevinster og 
ikke minst en viss tro på at man kan klare det. 

De aller fleste som røyker eller snuser er ambiva-
lente til det å slutte: «Det er gode grunner til at jeg 
burde slutte, men …» Mange utsetter det å slutte 
i påvente av 100 prosent motivasjon eller det per-
fekte tidspunktet. Det kan bli lenge å vente.

De fleste som bruker tobakk er både fysisk og 
psykisk avhengige. Den fysiske avhengigheten 
innebærer avhengighet av nikotin som stimu-
lerende stoff, den psykiske avhengigheten er 
knyttet til sigaretten eller snusen som vane, kos, 
belønning, sosial hygge osv. 

Det er ulike måter å bryte avhengigheten og 
slutte med tobakk på. Det som passer den ene, 
passer ikke nødvendigvis den andre. De fleste 
trenger flere forsøk før de lykkes, og mange har 
prøvd ulike metoder før de er i mål og før de 
begynner i en røykesluttgruppe. Tidligere slutte-
erfaringer er ofte et viktig tema på et sluttekurs.

1.2.1   MOTIVASJON OG  
MOTIVERENDE FAKTORER

Det kan være et vidt spekter av faktorer som en-
delig motiverer en som røyker eller snuser til å 
slutte, og det kan også være ulik grad av moti-
vasjon blant kursdeltakere. Derfor er det en vik-
tig del av kurslederens oppgave å hjelpe med å 
utforske og utvikle deltakernes egen motivasjon. 
Dette kan blant annet gjøres gjennom erfarings-
deling, konkretisering, informasjon om positive 
effekter ved røykeslutt og snusslutt og egne er-
faringer i sluttefasen.

Hver enkelt kursdeltaker har sine grunner for å 
ville slutte. Ved å dele disse vil deltakerne kun-
ne inspirere hverandre og vanligvis få flere gode 
grunner til å velge å bli snus- eller røykfrie. Som 
regel er helse, økonomi, barn, lukt og frihet de 
første grunnene som blir trukket fram av folk som 
sysler med tanken på å slutte. De motiverende 
faktorene blir ofte presentert i nokså generelle 
termer, og det kan ofte skorte noe på konkret 
kunnskap, spesielt knyttet til positive effekter. 
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Kursdeltakerne snakker gjerne i generelle ven-
dinger om sin motivasjon for å slutte: «Jeg burde 
slutte pga. helsa og økonomien». Deltakerne bør 
da oppfordres til å være så konkrete som mulig: 
«Hva er det med helsa som gjør at du vil slutte å 
røyke?» Et konkret svar kan være: «Jeg vil slutte 
å røyke fordi jeg vil stå opp om morgenen uten å 
måtte hoste meg i gang», «Jeg vil slippe å være 
redd for kreft 20 ganger om dagen». Ved å kon-
kretisere motivasjonen sin vil deltakerne få flere 
og mer ektefølte grunner for å slutte, noe som i 
seg selv er motiverende. 

Du kan gjerne ha en miniforelesning om positive 
effekter av snus-/røykeslutt dersom gruppa sliter 
med å finne sine grunner for å slutte. 

Å slutte med tobakk betyr i første omgang økt 
selvtillit og tilfredshet. Man slipper den dårli-
ge samvittigheten overfor barna sine, og man 
slipper å bekymre seg for at man skal utvikle 
tobakksrelatert sykdom. Folk som har røykt el-
ler snust i noen år føler gjerne at røyken eller 
snusen er et hinder i hverdagen. Den stjeler tid 
og energi, og følelsen av avhengighet er en be-
lastning for mange. Det å klare å slutte gir en 
god opplevelse av frihet og kontroll, og en opp-
levelse av mestring.

1.2.2  SNUS-/RØYKEMØNSTERET

For mange er det bra å bruke tid på å forbe-
rede seg til slutteforsøket. Kursdeltakerne kan 
ha nytte av å gå gjennom prosessen i tankene 
og forberede seg på ulike situasjoner. Snusing/ 
røyking har gjerne blitt en betinget refleks og 
det å slutte handler ofte om å bli bevisst på og 
bryte egne vaner og innlærte mønstre. Til slutt 
vil nye vaner etableres. 

Snus-/røykemønsterets tre komponenter:
•  Snus/-røykeutløsende faktorer (situasjoner, 

følelser, nikotinsug)
•  Snus/-røykemåten (plassering av snusen, 

snusforbruk, løssnøs vs. porsjonssnus, antall 
sigaretter, antall drag, fingerposisjon, røy-
kested osv.)

•  Opprettholdende faktorer (snusens/røykens 
positive effekt, fysisk så vel som psykisk, og 
manglende tro på mulighetene for å lykkes)

Å snuse eller røyke er for mange en automatisert 
handling. For å endre på snus-/røykemønsteret 
sitt, er det en fordel å bli bevisst de tre kompo-
nentene. 

I slutteprosessen synes noen det kan være til 
hjelp å gradvis forandre på snus-/røykemønste-
ret før man slutter helt. For å lære seg å ta kon-
troll over snusen eller røyken, og for å opprett-
holde snus- eller røykfrihet, er det flere konkrete 
ting man kan gjøre. 

KONTROLL OVER SNUS-/RØYKEUTLØSENDE 

FAKTORER  

Ved gradvis å la være eller utsette å snuse/røy-
ke i de situasjonene hvor man er vant til å ta en 
snus/røyk, tar man kontroll over situasjonen, slik 
at det ikke lenger er situasjonen som avgjør om 
man skal ta en, men en selv. Den som bruker 
tobakk kan dermed oppleve at det er mulig å 
ta kontroll. Stress og negative forventninger til 
situasjoner, som f.eks. kaffepauser eller måltider 
uten snus/sigaretter, vil kunne avta.

KONTROLL OVER SNUS-/RØYKEMÅTEN 

Ved å skifte plasseringssted, bruke mindre 
mengde løssnus, skifte snusmerke og ved å gå 
over fra løssnus til porsjonssnus, vil man kunne 
oppleve økt kontroll over snusingen. Tilsvaren-
de vil den som skal slutte med røyk kunne bryte 
innøvde vaner og oppleve økt grad av kontroll 
ved å skifte hånd, fingerposisjon, sigarettmer-
ke, hvor man røyker, og ved å begrense antall 
trekk av sigaretten etc. Å endre vanene knyttet 
til bruken av tobakk kan også gi økt oppmerk-
somhet omkring egen snusing/røyking, noe 
som i seg selv kan oppleves som motiverende. 

KONTROLL OVER OPPRETTHOLDENDE  

FAKTORER 

Når man snuser eller røyker vil flere situasjoner 
og følelser kunne fremme sug. For eksempel 
er det ikke uvanlig å ta seg en snus eller røyk 
når man blir stresset. Derfor er det viktig å lære 
seg strategier for å kunne mestre stress og ni-
kotinsug etter snus- eller røykeslutt. Nedenfor 
følger ulike strategier som kan være nyttige å ta 
i bruk i slutteprosessen. 
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1.2.3  NEGATIVE TANKER 

Det er ikke uvanlig å kunne oppleve negative 
tanker og begynne å tvile på beslutningen om å 
bli røyk- eller snusfri. For å håndtere de negative 
tankene og forbli snus-/røykfri kan man benytte 
seg av gevinstanalyse, som er en metode hen-
tet fra mental trening. 

Ved gevinstanalyse tenker man på hva man øn-
sker å oppnå ved å slutte å røyke eller snuse, 
som bedre helse og økonomi, sosiale grunner 
og økt selvkontroll. Et nikotinsug varer vanligvis 
3–4 minutter. Med en gevinstanalyse som varer 
lenger enn fem minutter vil derfor nikotinsuget 
avta både i intensitet og frekvens, mens gevin-
stanalysen vil overta fokuset. 

Den som skal slutte kan også trenes i å opprett-
holde selvtale eller selvsnakk knyttet til sin nye 
identitet som røykfri/snusfri: «jeg turte, ville og 
kunne, jeg gjorde det – jeg er en ikke-røyker/
ikke-snuser.» En slik selvinstruks er av betyd-
ning fordi man ofte har en tendens til å komme 
med negative selvinstrukser av typen «er det 
egentlig verdt det, jeg lever bare en gang, jeg 
fortjener en røyk, «eller «røyken var min beste 
venn, dette klarer jeg ikke».

Her følger noen konkrete tips kursdeltakerne 
kan benytte seg av dersom de har negative tan-
ker og begynner å tvile på sin beslutning:

1.  Skriv en liste over alt som er negativt med røy-
king eller snusing og som gjør at du vil slutte.

2.  På et annet ark skrives fordelene med å være 
røyk- eller snusfri. Øverst på listen kan du 
også skrive: «Jeg har sluttet å røyke/snuse, 
og det er jeg glad for.» 

3.  Hvis du har negative tanker, kan du skrive ned 
det motsatte av de negative tankene. Du tenker 
kanskje «så godt det var med en røyk/snus når 
jeg kjente meg rastløs og trist». På listen skriver 
du heller: «Det er godt for meg å være røykfri/
snusfri. Hvis jeg røyker/snuser, blir jeg bare av-
hengig igjen, og det er jo det jeg vil unngå». / 
«Nå blir jeg ikke urolig i situasjoner og på ste-
der hvor det ikke er lov til å røyke». 

4.  Les listene så ofte du kan og ta dem med deg 
når du går til sengs. Les dem noen ganger 
før du sovner. Søvnen kan hjelpe til å bryte 
ned både de negative tankene og tvilen på 
om du kan slutte å røyke/snuse.

1.2.4  HÅNDTERING AV STRESS

Langvarig stress kan føre til nedstemthet. Både 
stress og nedstemthet kan øke lysten på røyk 
eller snus. Derfor er det viktig å forsøke å hol-
de stressnivået under kontroll for å forbli snus-/
røykfri.

Det er ulike metoder som kan hjelpe: 

• Fysisk aktivitet 
All form for fysisk aktivitet er bra og til hjelp for å 
roe ned og slappe av. En rask gåtur kan gi nytt 
pågangsmot.

• Kutte koffeinet
Koffein er oppkvikkende hvis man er trøtt, men 
det kan også få en til å føle seg anspent, skvet-
ten, urolig og stresset. Så hvis man føler seg 
stresset, vil koffeinholdige drikker øke stressni-
vået ytterligere. Dette gjelder spesielt dersom 
man holder på med røyk- eller snusslutt. Å kutte 
ned eller helt ut koffein kan hjelpe til å redusere 
følelsen av stress. 

• Mat og søvn 
Særlig rett etter snus- eller røykeslutt bør man 
være ekstra oppmerksom på å ta vare på seg 
selv. Det å spise sunn og god mat, drikke mye 
vann og passe på å få nok søvn vil være til hjelp 
i slutteprosessen. 

• Snakke med noen om hvordan man har det
Både det å dele følelsene sine med andre og å 
være involvert i andre er en fin måte å redusere 
stress på. Kursdeltakerne kan snakke med og 
støtte hverandre i tillegg til å snakke med og få 
støtte fra andre som står dem nær.

• Ta en pause
Selv om man ikke røyker eller snuser lenger, 
kan man ha behov for hvile, avslapning eller en 
pause fra vanskelige situasjoner. Det hjelper å 
gi seg selv gode pauser i hverdagen. 
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• Avslapning
Man kan lære seg en enkel avslapningsteknikk. 
Det finnes en rekke apper, nettsteder, filmer og 
bøker om avslapning. Om man har anledning, 
kan et kurs om avslapning og stresshåndtering 
gi gode resultater. I en av hjemmeoppgavene 
(forslag til oppgaver til femte møte) finner du ek-
sempler på avslapningsteknikker kursdeltaker-
ne kan prøve ut hjemme. 

• Visualisering 
Visualisering er en teknikk hentet fra mental trening. 
Her prøver man å se for seg en situasjon som er 
forbundet med noe godt og avslappende, og som 
ikke er forbundet med det å røyke eller snuse. 

Visualisering medfører bruk av alle sanser for at 
man skal kunne skape seg et bilde som er til-
strekkelig sterkt og tydelig til å aktivere følelser. 
Det er følelsene som er selve grunnlaget for at 
visualiseringen skal ha noen effekt. Det er svært 
viktig at bildet er fra en god situasjon hvor røy-
ken eller snusen aldri har vært en naturlig del. Et 
eksempel på et avslappende bilde er forestillin-
gen om en soldag på stranden, som man kan få 
fram ved å se for seg sol og sjø, høre måkeskrik 
og motortøff, føle solen varme mot huden, kjen-
ne lukten av salt sjø, og ligge der god, varm og 
avslappet uten at noen maser. 

Når sansene aktiveres på denne måten, kommer 
følelsen av ro og velvære. Dermed avtar stress-
hormonene adrenalin og noradrenalin, pulsen 
blir langsommere og blodtrykket synker. Parallelt 
med at stressfølelsen avtar, avtar også nikotinsu-
get.

Kursdeltakerne kan bruke visualisering til å ruste 
seg for en bestemt situasjon eller hendelse som 
de tror kan bli ekstra vanskelig å håndtere uten å 
røyke eller snuse. I hjemmeoppgavene til kurs-
opplegget (Forslag til oppgaver til femte møte) 
finner du eksempler på visualiseringsteknikker 
deltakerne kan benytte seg av. Den som beher-
sker og bruker en kombinasjon av visualisering, 
gevinstanalyse og selvinstrukser når lysten på 
røyk/snus kommer, har lettere for å holde seg 
røykfri/snusfri. 

1.2.5  SORGFØLELSE

Noen opplever sorg når de skilles fra sigaret-
ten eller snusen, på samme måte som når man 
sørger over tapet av en god venn. I tillegg til 
at røyken/snusen kan ha hatt en funksjon som 
stressdemper, har den for mange vært en avle-
der ved følelsesmessige påkjenninger. Når man 
ikke lenger kan ty til røyk eller snus for å dempe 
eller avlede følelser, kan følelsene oppleves som 
sterkere og vondere. 

Dersom noen av kursdeltakerne opplever sorg 
i forbindelse med snus- eller røykeslutt, kan du 
for eksempel tipse dem om å skrive noe om 
sorgfølelsen etter å ha sluttet. Kanskje deltake-
ren da ser det absurde i situasjonen: å kjenne 
sorg over at man ikke lenger skal få i seg gift-
stoffer fra røyk eller snus. Aktivitet og kreativitet 
er god medisin for sorg. Å trene, lytte til musikk, 
tegne eller gjøre andre aktiviteter man liker, kan 
bidra til å fjerne negative tanker. 

Hvis man synes alt er trist og er nedstemt over 
en lengre periode, kan det være lurt å kontakte 
fastlegen. Dette kan du gjerne formidle til aktu-
elle kursdeltakere. 

1.2.6 SØVN

I forbindelse med snus- eller røykeslutt er det 
vanlig å ha perioder der man sliter med å få 
sove eller med å våkne mange ganger i løpet 
av natten5. Dersom noen av kursdeltakerne har 
søvnproblemer, kan det være en fordel at du som 
kursleder sitter inne med noen råd som kan være 
til hjelp:

•  Legg deg til samme tid hver kveld, og stå opp 
til samme tid hver morgen.

•  Unngå å sove på dagtid. Trenger du hvile – 
begrens middagsluren til maks 20 minutter.

•  Ikke drikk kaffe, te eller cola etter klokka 17.
•  Å være fysisk aktiv gir bedre søvn, men unngå 

hard trening rett før leggetid.
•  Hvis du er en «klokkekikker» om natta – gjem 

klokka.
•  Soverommet bør være mørkt og kjølig, og unn-

gå bruk av PC og mobil på sengen.

5. U.S. Department of health and human services. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General, 2014.
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•  Dersom du ikke får sove, ikke bli liggende å vri 
deg, men stå opp og gjør noe annet.

•  Sett av tid på dagen til å gå gjennom ting du 
bekymrer deg over.

Dersom man bruker nikotinplaster hele døgnet 
(24 timers depotplaster) som hjelpemiddel til røy-
keslutt, kan dette forverre søvnproblemene. Noen 
kan ha nytte av å gå over til 16 timers depotplaster. 
Du bør formidle dette til aktuelle kursdeltakere. 

Du kan gjerne tilby brosjyren “Sov godt” til kurs-
deltakere som sliter med søvnen. Her kan de 
lære mer om søvn og få tips til hvordan de kan 
forbedre søvnkvaliteten. De kan også lese mer 
på helsenorge.no. 

1.2.7  VEKT

Mange opplever at de går litt opp i vekt etter 
at de har sluttet å røyke eller snuse. Gjennom-
snittlig vektøkning etter ett år er på 2-3 kg, men 
omlag 5-10 prosent går opp mer enn 10 kg6,7. 
Vektøkningen skyldes flere ting, blant annet et 
noe lavere stoffskifte i en periode etter snus- og 
røykeslutt, bedre appetitt fordi maten lukter og 
smaker bedre, vanen og savnet etter å putte noe 
i munnen, og trøstespising. 

Det kan være lurt å bruke tid på å gi noen kost-
holdsråd i forbindelse med snus- og røykeslutt. 
Potetgull, pommes frites, kaker, godteri, sjokola-
de, iskrem og sukret brus er eksempler på ener-
girike matvarer som det kan være lurt å unngå 
mest mulig, siden de inneholder mye fett eller 
sukker. Det er enklere å holde vekten på et nor-
malt nivå dersom man erstatter fett og sukkerri-
ke matvarer med fiberrike matvarer som grove 
kornprodukter, grønnsaker og frukt. Nasjonale 
kostholdsråd er:

•  Bruk vann som tørstedrikk.
•  Unngå mat og drikke med mye sukker til 

hverdags.
•  Spis minst 5 porsjoner grønnsaker, frukt og 

bær hver dag. En porsjon tilsvarer 100 gram 
og halvparten av de «fem om dagen» bør 
være grønnsaker.

•  Spis fisk tilsvarende 2-3 middagsporsjoner i 
uken.

•  La magre meieriprodukter være en del av det 
daglige kostholdet.

•  Velg matoljer, flytende margarin og mykt mar-
garin, fremfor hard margarin og smør.

•  Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. 
Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt 
kjøtt.

•  Spis grove kornprodukter hver dag.
•  Velg matvarer med lite salt, og begrens bru-

ken av salt i matlaging og på maten. 

Energiinntaket fra mat og drikke og energifor-
bruket gjennom fysisk aktivitet bør balanseres 
slik at vekten opprettholdes innenfor normal-
området. Regelmessig fysisk aktivitet bidrar til 
å opprettholde energibalansen. Nasjonale ak-
tivitetsråd er å være i moderat fysisk aktivitet i 
minst 150 minutter hver uke og redusere stille-
sitting i hverdagen. 150 minutter i uka tilsvarer i 
underkant av en halvtimes aktivitet om dagen. 
Halvtimen kan gjerne deles opp i to aktive kvar-
ter per dag. 

Motiver kursdeltakerne til å finne en aktivitet 
som er lystbetont og som gir dem energi og 
overskudd. Du kan også minne dem på å styk-
ke opp perioder med stillesitting i form av korte 
avbrekk med lett aktivitet, som å gå, stå eller 
rusle. Samlet sett kan dette bidra til å redusere 
vektøkningen. Dessuten hjelper fysisk aktivitet 
mot abstinensplager8.

I tillegg til at stoffskiftet endrer seg, kan blods-
ukkeret bli ustabilt når man slutter med tobakk9. 
Nikotin gjør blodsukkernivået i kroppen unor-
malt høyt, noe som i neste omgang gir redusert 
sultfølelse. Når man slutter å røyke eller snuse, 
synker blodsukkernivået til normale nivåer igjen 
og blir lettere ustabilt. Det gjør at man kan opp-
leve et større «sug» og en økt sultfølelse. Faren 
blir at man begynner å småspise og kanskje vel-
ger mat og drikke med mye sukker og fett. Akti-
vitet, et sunt kosthold og å spise jevnt er derfor 
viktig i denne perioden dersom man vil unngå 
vektøkning. 

Bruk av nikotinlegemidler kan bidra til å utsette 
vektøkningen den første tiden etter snus- og røy-
keslutt10. Siden vektøkning kan være en årsak til 
tilbakefall er det også viktig at du formidler til 



 
 Tobakksfri  13

 
EGNE NOTATER

6.Winell K. Smoking, Nicotine Dependency and Interventions For Cessation. Working group appointed by the Finnish Association for General Practice. 2003.
7.Sullivan LW. The health benefits of smoking cessation. A report of the Surgeon General. A report of the Surgeon General.; 1990.
8.Van Rensburg KJ, Taylor A, Hodgson T. The effects of acute exercise on attentional bias towards smoking- relatated stimuli during temporary abstinence from 
smoking. Addiction. 2009 Nov;104 (11):1910-7.
9.Nordic Nutrition Recommendations 2004.4th edition. Nord 2004;13.
10. Farley AC, Hajek P, Lycett D, Aveyard P. Interventions for preventing weight gain after smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012;1.

kursdeltakerne at helserisikoen ved å fortsette 
å røyke vil være større enn en vektøkning. De 
fleste opplever at vekten stabiliserer seg etter 
en periode. 

1.3   EKSTRA STØTTE 

Det kan være nyttig med ekstra støtte i slutte-
prosessen. Nedenfor beskrives to hjelpetilbud 
som kan benyttes underveis og/eller etter at 
kurset er avsluttet. Som kursleder bør du in-
trodusere disse tilbudene allerede på første 
kursdag. Det er mer informasjon om og lenker  
til alle tilbudene på slutta.no

APPEN SLUTTA

Slutta er en gratis app for smarttelefoner utviklet 
av Helsedirektoratet. Den er først og fremst la-
get for unge som ønsker å slutte å røyke eller 
snuse, men den kan være nyttig for folk i ulike 
aldre. Den sender daglige motivasjonsmeldin-
ger, gir råd og tips til hvordan man kan klare å 
slutte, beregner hvor mye man sparer på å være 
tobakksfri, gir oppdatert statistikk på hvor lenge 
man har vært tobakksfri m.m.

SLUTTA – DIN RØYKESLUTT

Slutta – din røykeslutt er en facebookside for  
deling av erfaringer med røykeslutt, i regi av 
Helsedirektoratet. Her kan man dele sluttehis-
torien sin og lese andres, finne motivasjon og 
få støtte fra andre som har klart å slutte eller er i 
gang med røykeslutt. 

Lykke til med snus- og røykesluttkurset! 
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Det anbefales seks gruppemøter i kursrekken, 
med en litt tettere møtefrekvens i startfasen11. 
Hvert gruppemøte bør ta omtrent 45-60 minut-
ter. Erfaringsmessig kan første og andre møte 
ta noe lengre tid. Gruppemøtene bør likevel ikke 
vare lenger enn 1,5 time. Legg gjerne inn en 
pause. De som vil røyke eller snuse i pausen, 
kan gjøre dette fram til den felles sluttedatoen. 

Det anbefales at man tilbyr oppfølging gjennom 
brev eller telefonkontakt, gjerne tre, seks og tolv 
måneder etter avsluttet kurs. Å vite at man blir 
kontaktet med jevne mellomrom kan hjelpe på 
motivasjonen til å opprettholde snus- eller røy-

keslutten. Vedlegg 1 kan benyttes både som 
oppfølgingsbrev og evalueringsskjema. 

En ekstra mulighet for støtte og oppfølging kan 
skapes hvis kursleder legger opp til at gruppa 
skal gå et kvarters tur sammen etter at hver enkelt 
kursøkt formelt er avsluttet. En liten tur kan virke 
positivt på motivasjonen og i tillegg gi mulighet 
for å ta opp ting en-til-en dersom noen har be-
hov for det. Dersom gruppa trives med å gå tur 
sammen, kan dette stimulere til at de fortsetter 
med turene etter at snus- og røykesluttkurset er 
fullført og med det får nettverksstøtte til å opprett-
holde to gode vaner: røykfrihet og fysisk aktivitet.

2. FORSLAG TIL KURSPLAN

STRUKTUR HOVEDFOKUS RELEVANTE FAKTA

UKE 1 1. møte Forberedelse • Presentasjon og info
• Motivasjon 
• Avhengighet
• Legemidler

• Snus-/røykemønsteret
•  Hjemmeoppgaver: 

bevisstgjøre og bryte 
vaner

UKE 2 2. møte Forberedelse • Helsegevinster
• Kontroll og forhåndsregler
• Strategier for nikotinsug:«5-minutter»
• Legemidler – oppfølging

UKE 3  3. møte Sluttedagen • Legemidler – oppfølging
• Abstinensplager
• Røyketype – bevisstgjøring
• Risikosituasjoner 

UKE 4 4. møte Oppfølging • Ros og anerkjennelse
• Nikotinsug
• Legemidler – oppfølging
• Kontroll over tanker og følelser

UKE 5 5. møte Oppfølging • Glipp/sprekk?
• Risikosituasjoner – erfaring og håndtering
• Vekt

UKE 6

UKE 7 6. møte • Forebygge tilbakefall
• Belønning
• Oppsummering og evaluering
• Veien videre

Etter 3, 
6 og 12 
mnd

Brev/
telefon

Videre oppfølging • Oppmuntring og støtte
• Oppfordre til nytt slutteforsøk
• Evaluering
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2.1 FØRSTE MØTE

14 dager før snus-/røykeslutt

MÅL:

•  Gjøre kursdeltakerne kjent med kursoppleg-
get og hverandre.

•  Skape en positiv stemning og ønske om å 
komme i gang. 

•  Motivere til bruk av legemidler for tobakksav-
venning.

Det er viktig at den enkelte kursdeltaker opple-
ver å bli sett og hørt på den første samlingen. 
Det er her grunnlaget for et godt samarbeids-
klima, åpen kommunikasjon og tillit skal legges. 

Kursdeltakernes forventninger varierer. Noen 
har gledet seg til kursdagen, andre har gruet 
seg. Noen er fast bestemte på at de skal følge 
opplegget og lykkes, andre møter for å se om 
dette er noe for dem, noe de vil satse på. Det 
er derfor avgjørende at gruppa blir kjent med 
hverandre, kursopplegget og deg som kurshol-
der denne første dagen. 

Regn med at det går 1,5 time på dette første møtet.

PRESENTASJON AV KURS, KURSHOLDER OG 

DELTAKERE

Innled med en kort presentasjon av deg selv og 
kurset. Fortell om egen bakgrunn for å arbeide 
med snus- og røykeslutt og eventuelle egne er-
faringer med snusing eller røyking. Legg vekt 
på å formidle en aksepterende og empatisk 
holdning til tobakk og de som snuser eller røy-
ker. Vær personlig og direkte. Husk at du er en 
rollemodell for kommunikasjonen i gruppa. 

Informer deltakerne kort om innholdet i dagens 
samling. 

Introduser deltakerne for hverandre. Presen-
tasjon er nødvendig for å bygge opp gruppe-
samhørigheten og for å aktivere deltakerne. 
Det kan være lurt å la to og to sitte sammen og 
intervjue hverandre om hverandres snusing el-
ler røyking, motivasjon for å slutte m.m. (samlet 
tid 8–10 minutter). Bruk gjerne lysbilde 1, «In-

troduksjon», for å gi struktur og trygghet. Etter-
på presenterer deltakerne hverandre i plenum.

Legg vekt på at deltakerne presenterer seg for 
gruppa, ikke for deg. Be dem stille spørsmål til 
hverandre eller komme med refleksjoner om-
kring gruppa. 

Noter deg noen stikkord om hver enkelt av del-
takerne. Det er nødvendig for at du senere skal 
vite litt om den enkeltes motivasjon, snus-/røyke-
mønster osv., slik at du kan gi god oppfølging. 
Dersom du har gjennomført individuelle samta-
ler i forkant, kan du supplere i notatene herfra. 
Anstreng deg for å lære navn så raskt som mu-
lig. Dersom deltakerne i gruppa er ukjente for 
hverandre, kan navneskilt være fornuftig.

Kommenter forhold ved gruppa du ser som po-
sitive, for eksempel sammensetningen. Dersom 
gruppa har stor spredning i snus-/røykemønster, 
motivasjon og slutteerfaring, er det lurt å vekt-
legge mangfoldet som en ressurs.«Her har vi 
mye å lære hverandre!»I grupper som har likere 
erfaring, er det fornuftig å fokusere på felles ut-
gangspunkt som positivt. Løft fram og kommen-
ter eventuelle forventninger til kurset.

KJØREREGLER

I forlengelsen av presentasjonsrunden kan dere 
snakke om hvilke forpliktelser den enkelte har 
til gruppa. Gruppa bør i fellesskap bli enige 
om hvilke regler som skal gjelde. Gruppeleder 
bidrar til å etablere målrettede normer. Det er 
f.eks. viktig at alle prioriterer å komme til hvert 
møte, både med tanke på eget utbytte og de 
andre deltakernes motivasjon. Dere bør også 
avtale at stikkordene åpenhet og diskresjon skal 
prege samarbeidet. Vær likevel tydelig på at 
deltakerne selv bestemmer hvor personlige de 
vil være og at dette skal aksepteres.

Det er viktig at praten kommer i gang på dette 
første møtet for å få til en trygg og fin atmosfære. 

Still åpne spørsmål som krever mer enn ja/nei-
svar og be deltakerne gi hverandre tilbakemel-
dinger. Reflekter spørsmål som du tror at noen 
av de andre gruppedeltakerne kan svare på, 
tilbake til gruppa.

STRUKTUR HOVEDFOKUS RELEVANTE FAKTA

UKE 1 1. møte Forberedelse • Presentasjon og info
• Motivasjon 
• Avhengighet
• Legemidler

• Snus-/røykemønsteret
•  Hjemmeoppgaver: 

bevisstgjøre og bryte 
vaner

UKE 2 2. møte Forberedelse • Helsegevinster
• Kontroll og forhåndsregler
• Strategier for nikotinsug:«5-minutter»
• Legemidler – oppfølging

UKE 3  3. møte Sluttedagen • Legemidler – oppfølging
• Abstinensplager
• Røyketype – bevisstgjøring
• Risikosituasjoner 

UKE 4 4. møte Oppfølging • Ros og anerkjennelse
• Nikotinsug
• Legemidler – oppfølging
• Kontroll over tanker og følelser

UKE 5 5. møte Oppfølging • Glipp/sprekk?
• Risikosituasjoner – erfaring og håndtering
• Vekt

UKE 6

UKE 7 6. møte • Forebygge tilbakefall
• Belønning
• Oppsummering og evaluering
• Veien videre

Etter 3, 
6 og 12 
mnd

Brev/
telefon

Videre oppfølging • Oppmuntring og støtte
• Oppfordre til nytt slutteforsøk
• Evaluering

Hva skjer i løpet av kurset?
•  Du jobber med motiva-

sjonen for å slutte
•  Du deler erfaringer med 

andre
•  Du gjør praktiske og 

mentale forberedelser 
•  Du utarbeider effektive 

tiltak for å takle snus-/
røyksug

•  Du slutter å snuse/røyke
•  Du får støtte og opp-

muntring fra andre i 
samme situasjon

•  Du utvikler strategier for 
å holde deg snus-/røykfri
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KURSETS OPPBYGGING

La deltakerne bli kjent med kursets mål og 
grunntanker (lysbilde 2):

MÅL: Å lykkes med snus-/røykeslutt. 

•  Strukturert veiledning: faste møter, felles slut-
tedato og prioriterte tema 

•  Medikamentell behandling
•  Mental forberedelse gjennom bevisstgjøring, 

bryte mønster og få en økende følelse av kon-
troll

•  Gruppestøtte

Gå gjennom praktiske opplysninger og eventu-
elle spørsmål. 

MOTIVASJON

Deltakerne vil vanligvis gi uttrykk for varierende 
grad av motivasjon i introduksjonsrunden, og 
noen vil også være i tvil om de er motiverte nok 
til å kunne lykkes. Bruk gjerne skalering (lysbil-
de 3) for å gi deltakerne mulighet til å tallfeste 
motivasjonen sin. Hvor viktig er det for deg/dere 
å slutte, og hvor stor tro har du/dere på at dere 
skal få det til?

Bekreft at det er vanlig at deltakerne i utgangs-
punktet har ulik motivasjon, og at mange vil tvile 
på om de er motiverte nok. Legg vekt på at de 
har meldt seg på, og til og med møtt opp. Det 
viser at de har lyst til å slutte. Lysten er avgjø-
rende for å lykkes. Man trenger ikke være topp 
motivert, det holder at man har lyst! Fortell også 
at motivasjon er noe som vanligvis videreutvi-
kles og skapes på veien mot snus- eller røyke-
slutt.

SLUTTE BRÅTT ELLER TRAPPE NED?

Hvordan skal man forberede seg i forkant av 
sluttedagen? Skal man redusere, øke eller røy-
ke/snuse det antall man er vant med? Det finnes 
ofte erfaringer i gruppa som gjør at man kan ta 
opp dette spørsmålet til diskusjon. Det viktige 
er at alle er innforstått med at sluttedatoen er 
på kursdag 3. Å følge regelen med å ikke ta et 
eneste trekk, en eneste sigarett eller snus fra og 
med sluttedatoen, er den aller sikreste måten å 
lykkes på.

FORTELLE TIL OMGIVELSENE 

Be deltakerne ta stilling til hvem i omgivelsene 
som skal få vite at de skal i gang med snus-/ 
røykeslutt. Venner og familie kan være til god 
hjelp og støtte. Spør om noen har familiemed-
lemmer, venner eller kollegaer som røyker og 
diskuter i gruppa hva man kan forvente og hva 
man ønsker seg av støtte. 

AVHENGIGHET 

Gi en kort redegjørelse for hvordan nikotin på-
virker kroppen, skaper avhengighet og hvor-
dan avhengighet utvikles og opprettholdes. 
Del ut BOKA og be eventuelt deltakerne fylle ut  
Fagerströms test for sigarettavhengighet (s. 44 i 
BOKA). Dette for å bli bevisste på sin avhengig-
het. Ta gjerne en kort runde på gruppas tanker 
om og erfaringer med abstinens, og den en-
keltes score på testene. Bruk av legemidler er 
kanskje særlig aktuelt for dem med høy score. 
Foreløpig er det dessverre ikke utviklet en tilsva-
rende test for snus og avhengighet. 

LEGEMIDLER VED TOBAKKSAVVENNING 

(Lysbilde 4, 5, 6, 7)
Det finnes ulike legemidler til hjelp ved røyke-
slutt: nikotinlegemidler (Nicorette og Nicotinell) 
og de reseptbelagte medikamentene bupropion 
(Zyban) og vareniklin (Champix). Legemidlene 
er først og fremst utviklet for røkeavvenning. 
Selv om det mangler dokumentasjon på lang-
tidseffekt, ser nikotinlegemidler ut til å hjelpe 
mot abstinensplager for de som slutter med 
snus og øke effekten på kort sikt. 

Det er viktig å gjøre deltakerne oppmerksomme 
på at behandling med Zyban og Champix bør 
starte opp 1-2 uker før sluttedato. Bruk av niko-
tinlegemidler kan også med fordel startes opp 
med i forkant av sluttedagen. Å oppleve at man 
klarer å begrense seg til færre sigaretter per 
dag, fordi legemiddelet demper nikotinsuget, 
kan bygge opp mestringstro og være en hjelp 
i slutteprosessen. 

Kursdeltakere har i varierende grad erfaringer 
med bruk og effekt av disse medikamentene. 
Noen har positive erfaringer, andre mer nega-
tive. Spør dem om erfaringer og diskuter ulike 
måter å benytte legemidlene på. Hver enkelt 
sine ønsker og erfaringer må vektlegges i valg 
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av legemiddel til tobakksavvenning. Dersom en 
deltaker har mislykkes tidligere med ett medika-
ment, kan han/hun være motivert til å prøve et 
annet ved dette slutteforsøket. 

Legemidlene må brukes på riktig måte og i lang 
nok tid for å ha god effekt. Feil bruk av medika-
mentet kan være en grunn til at deltakere ikke 
har hatt god effekt av medikamentet tidligere. 
Deltakerne kan altså også ha nytte av å forsøke 
igjen med samme legemiddel, denne gangen 
med tilstrekkelig informasjon om dosering, va-
righet på behandlingen og praktisk bruk. 

Du kan med fordel oppfordre deltakerne til å øve 
seg på bruken av nikotinlegemidler i forkant av 
sluttedagen. Det kan føre til at de røyker/snuser 
mindre og dermed gi en god mestringsopple-
velse. Ta opp praktisk bruk av nikotintyggegum-
mi i gruppa. Legemidler for tobakksavvenning 
er nærmere omtalt i pkt. 3.7.

SNUS/-RØYKEMØNSTERET

Det er nødvendig at kursdeltakerne får en økt 
forståelse av hvorfor og hvordan snus-/røyke-
mønsteret etableres. Dette for å kunne kontrol-
lere og bryte det, men også for å kunne opple-
ve forslagene til oppgaver mellom møtene som 
meningsfulle. 

Ta opp snus/røyk som et mønster du følger, i be-
tydningen noe du har gjort så mange ganger at 
handlingen har blitt automatisert. Vis lysbilde 8 
«Om røyking», og bruk det som utgangspunkt 
for en samtale hvor du forsøker å få alle til å 
delta. Ved å presentere røykeatferden på den-
ne måten oppnår du at den blir mer oversiktlig 
og håndterlig for kursdeltakeren, og noe av det 
fascinerende blir dermed borte. La gjerne del-
takerne komme med sine vurderinger av hvorfor 
de røyker ut fra det som står på lysbildet.

Legg vekt på bevisstgjøring, mestring og trinn-
vis læring. Forklar hvordan mønstrene brytes, 
og hvordan selvtilliten og bevisstheten om eget 
røykemønster øker og kontroll etableres gjen-
nom å følge de praktiske anbefalingene i kurset.

SLUTTA.NO

Informer om slutta.no, Slutta-appen og facebook-
siden Slutta- din røykeslutt. Foreslå at kursdelta-

kerne går inn og sjekker om hjelpetilbudene kan 
være noe for dem. 

Som kursleder kan du også gjøre de ulike hjel-
petilbudene kjent for deltakerne ved å gå inn på 
nettsiden eller laste ned appen.

1.ANBEFALINGER TIL NESTE MØTE

Introduser hjemmeoppgavene som du anbefa-
ler deltakerne å sette i gang med fra i morgen. 
Understrek din erfaring av at det er viktig og 
positivt å få en god start. Se forslag til hjemme-
oppgaver på neste side. Ta gjerne kopi og gi til 
deltakerne.

Vær åpen for at alle oppgavene ikke passer like 
godt for alle, og at det er liten vits i at kursdelta-
kerne gjør noe de ikke opplever som nyttig eller 
meningsfullt. Du bør likevel motivere dem til å 
prøve, slik at oppgaver ikke forkastes ut fra for-
ventninger, men ut fra erfaring. 

Når det gjelder å finne 15–20 gode grunner til å 
slutte å røyke eller snuse, kan du eventuelt be 
deltakerne se på hva de skrev på beslutningss-
kjemaet fra den individuelle forberedende sam-
talen. Understrek viktigheten av at alle tar seg 
tid til å tenke nøye gjennom og skrive ned sine 
grunner til å slutte med tobakk, gjerne i BOKA. 
Be deltakerne være så konkrete som mulig. 

De personlige grunnene er nyttige å ha, også et-
ter at man har sluttet. Hvis savnet plutselig dukker 
opp, vil lista få dem til å huske hvorfor de ønsket 
å snus- eller røykfri. (Såkalt selektiv hukommelse 
forekommer også blant eks-røykere/eks-snusere; 
man husker kun det positive ved å røyke eller 
snuse og glemmer alt det negative.) Deltakerne 
bør ikke fortvile dersom de ikke lykkes med å fin-
ne så mange grunner ved første forsøk, gruppa 
vil arbeide videre med dette på neste møte. 
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FORSLAG TILHJEMMEOPPGAVER TIL ANDRE MØTE

1.   Finn 15–20 gode grunner til å slutte å røyke/snuse 
Skriv grunnene for snus-/røykeslutt inn i BOKA på side 8. 

2.   Røykelogg/snuslogg 
Loggen er viktig for å få kartlagt snus- eller røykemønsteret ditt. Den er også et viktig verktøy for bevisst-
gjøring. Loggen finner du på side 20 i BOKA. I kolonnen «Den smakte» skriver du hvor god røyken/
snusen var på en skala fra 1 (ikke særlig godt) til 5 (veldig godt) 

3.   Skift til et annet sigarettmerke eller snusmerke 
Denne oppgaven er først og fremst et ledd i det å bryte snus- eller røykemønsteret ditt. Dersom du 
snuser løssnus går du over til porsjonssnus. Dersom du røyker rulletobakk går du over til ferdigrøyk. 

4.   La være å røyke eller snuse ti minutter etter måltider 
Dette bidrar til å redusere koplingen mellom det å spise og røyke/snuse og forsterker følelsen av 
kontroll.

5.   Dersom du snuser, legg noe annet under leppa iblant  
Dette kan for eksempel være en pastill eller en tyggegummi.

 
6.   Ha snusen i munnen i kortere tid av gangen, tren på å ha det tomt under leppa.

7.   Røyk med «gal» hånd / Legg snusen under underleppa eller et annet sted du ikke er vant 
med å ha den 
På denne måten bryter du et mønster, samtidig som du øker oppmerksomheten om egen røyking/
snusing og bevisstheten om at du er i ferd med å slutte.

8.   Drikk en halv liter vann ekstra i løpet av dagen

9.   Fokuser på kosthold og prøv å unngå mat med mye sukker og fett    
Spis mer grove kornprodukter, grønnsaker og frukt.

10.  Vær i aktivitet daglig 
Gjør noe du liker, gjerne sammen med andre! Se helsenorge.no/dine30 for tips.

12.  Ta en titt på facebooksiden Slutta – din røykeslutt.  
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2.2 ANDRE MØTE

En uke før snus-/røykeslutt

MÅL:  

•  Øke kursdeltakernes motivasjon for snus-/
røykeslutt gjennom konkretisering og kunn-
skapsdeling. 

•  Følge opp bruk av legemidler.
•  Sikre at alle deltakerne opplever å ha kommet 

i gang med prosessen.
 
Deltakerne er vanligvis positive til å samles og 
til å være i gang. De aller fleste har gjort noen 
av deloppgavene de fikk i «hjemmelekse» fra 
forrige gang, og er nysgjerrige og forventnings-
fulle til møtet. Hovedtemaet for dette møtet er 
motivasjon.

SIDEN SIST

Ta en runde rundt bordet, eller legg opp til at ordet 
er fritt, og pass på at alle sier noe om hvordan de 
har hatt det siden sist. Har de fortalt dem rundt seg 
at de skal slutte, eller valgt å holde det hemmelig? 
Har noen merket seg noe nytt ved sitt eget snus-/
røykemønster? Har de kommet i gang med de kon-
krete oppgavene? Har noen spørsmål til opplegget 
eller erfaringer med oppgavene som de ønsker å 
dele? Har noen startet opp med legemidler? 

Sørg for at terskelen for deltakelse blir lav og 
at alle i gruppa aktiviseres. Ikke vær redd for å 
bruke tid på denne runden dersom gruppa er 
aktiv og engasjert.

Ofte har de som har skrevet snus- eller røykelogg 
lagt merke til at de gjerne snuser/røyker til samme 
tid og i samme situasjoner hver dag. De pleier 
også å ha lagt merke til at snusen/røyken de tar 
etter et lengre opphold smaker bedre enn de 
som tas i rask rekkefølge. La deltakerne få snakke 
om hva som gjør at de røyker eller snuser. Kom 
inn på at det gjerne er en «overinnlært», tilnærmet 
automatisert vane, men også at nikotin er et av-
hengighetsskapende stoff. 

Noen av deltakerne vil ofte fokusere mer på hva 
de ikke har gjort enn på hva de faktisk har utført. 
Ofte er slike tilbakemeldinger pakket inn i et lag 
av dårlig samvittighet og/eller tvil om egne mu-
ligheter til å lykkes. Hjelp da deltakerne til å fo-

kusere på hva de har lykkes med og anerkjenn 
dette. Gi tilbakemelding på at du ikke forventer 
at de skal gjøre alle oppgavene, og at det heller 
ikke er nødvendig for å lykkes. Normaliser start-
vansker, det kan være tungt å komme i gang.

Utforsk hvilke erfaringer kursdeltakerne har hatt 
med oppstart og bruk av legemidler. Dersom en-
kelte har opplevd at valgte nikotinlegemiddel ikke 
har fungert som ønsket, bør du kartlegge hva som 
er problemet og gi alternative endringsforslag:

1) øke eller redusere dose
2)  kombinere to produkter  

(for eksempel plaster + sugetabletter)
3) bytte produkt
 
Noen kursdeltakere vil kanskje oppgi bivirknin-
ger, f.eks. kvalme, ved bruk av Champix. Ved bi-
virkninger ved bruk av Champix er det viktig å ta 
kontakt med fastlegen. For å redusere kvalme-
tendensen, kan det være til hjelp å ta legemid-
delet etter et måltid, gjerne etter frokost og mid-
dag. Kvalmen vil som regel gi seg etter omtrent 
20 minutter. Et annet tiltak kan være å redusere 
bruken til én tablett om dagen, istedenfor to, i en 
periode. Du bør i tillegg informere kursdeltakere 
som bruker Champix om at kvalmen som oftest 
går over av seg selv etter et par uker, og oppfor-
dre til å kontakte fastlegen ved bivirkninger ved 
bruk av Champix.

MOTIVASJON

Hensikten med siden-sist-runden er å få del-
takerne i gang med å snakke om hvorfor de vil 
slutte med tobakk. Mange røykere presenterer tre 
eller fire sentrale grunner til at de vil slutte, ek-
sempelvis helse, økonomi, rollemodell for egne 
barn eller lukt. En friskere munn, tenner og tann-
kjøtt kommer gjerne også opp som motivasjons-
faktor, både blant røykere og snusere. Hva det i 
praksis vil bety å slutte, har de ofte i liten grad ut-
viklet konkrete forestillingsbilder om. Det å snak-
ke sammen med vekt på konkrete, detaljerte be-
skrivelser av de positive effektene ved snus- og 
røykeslutt vil derfor oppleves som motiverende. 

Ofte er det en konflikt mellom fornuft og følelser 
når det gjelder deltakernes forhold til det å slutte 
med tobakk. De vil f.eks. slutte fordi de vet at 
røyking kan føre til kreft, men ønsker egentlig å 
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fortsette fordi det er så godt og hyggelig. Det 
kan være motiverende å få ønsket om å slutte ut-
trykt i «følelsesspråk». Få fram den personlige, 
dyptfølte motivasjonen. Det er viktig at det er for 
sin egen del at de ønsker å slutte.

Mange kan ha nytte av at dere snakker om hva 
man unngår, men også understreker hva man 
oppnår ved å slutte med røyk eller snus. Det 
å unngå sykdom er selvfølgelig motiverende, 
men kanskje aller mest i selve sluttefasen. Et-
ter at deltakerne har vært røykfrie en stund vil 
redselen for sykdom ofte avta, mens det å ha 
oppnådd bedre kondisjon og et friskere utse-
ende kan ha sterkere motiverende kraft når det 
gjelder å opprettholde røykeslutten. 

En ny gjennomgang av de enkelte deltakernes 
hovedmotiver for å slutte er en god start for vi-
dere samtale og gruppeoppgave om motivasjon. 
Spør gjerne hver enkelt kursdeltaker hvor moti-
verte de er for å slutte og hvor stor tro de har på 
å lykkes. Bruk eventuelt skaleringslysbildet (3). 
Legg opp til samtale mellom deltakerne, unngå 
å komme i en intervjuerrolle.

Vær positiv og støttende med hensyn til folks mot-
ivasjon, og følg opp med spørsmål som bidrar til å 
gjøre grunnene mer konkrete, som f.eks.: hvordan 
vil du konkret merke at du har fått bedre helse? 
Hvor mye sparer du på et år? Hva skal du bruke 
pengene til?

Diskuter gjerne begrepet livskvalitet med grup-
pa. Hva forbinder deltakerne med god livskvalitet 
og hvordan vil det å slutte på kort og lang sikt 
påvirke livskvaliteten? Ha forståelse for at det å 
slutte for noen vil være knyttet til en opplevelse 
av tap, som vil påvirke livskvaliteten negativt i en 
overgangsfase. Følg opp vedkommende med 
spørsmål om hvordan han eller hun drømmer om 
at livet skal fortone seg når denne fasen er over.

GRUPPEOPPGAVE MOTIVASJON

Del deltakerne i små grupper eller par, og gi dem 
i oppgave å diskutere seg fram til flest mulig kon-
krete positive effekter av røykeslutt eller snusslutt. 
De positive effektene skal skrives ut i setninger 
som skal starte med «Ved å slutte å røyke/snuse 
kan jeg unngå …» eller «Ved å slutte å røyke/
snuse kan jeg oppnå …» (lysbilde 9). Legg vekt 

på at prosessen skal ha preg av idémyldring 
hvor målet er å få opp et størst mulig antall grun-
ner som man senere velger sine favoritter blant. 
Tidsbruk ca. 10 minutter. 

La gruppene presentere sine grunner i plenum, 
gjerne i bolker med overskrifter som helse, vel-
være, selvbilde, frihet, økonomi, forbilde osv. 
Sørg for at alle grupper får presentere noen av 
sine bidrag og supplere de andre dersom de 
har positive effekter som ikke er nevnt. 

En alternativ måte å gjøre øvelsen på er ved hjelp 
av post-it-lapper av litt størrelse. Gruppa skriver 
opp en grunn på hver post-it-lapp. Be gruppe-
ne utforme helt konkrete utsagn som starter med 
«Ved å slutte å røyke/snuse kan jeg unngå …» 
eller «Ved å slutte å røyke/snuse kan jeg oppnå 
…». «Helse» som motivasjonsfaktor er ikke kon-
kret nok, men bør utdypes mer. På hvilken måte 
blir helsa bedre? Hva ved helsa er viktig for deg? 

Plenumsrunden innledes med at gruppene blir 
enige om hvilke hovedkategorier de ulike grun-
nene til å slutte skal plasseres i. Disse skrives 
så på tavle, flippover, gråpapir e.l. og gruppene 
får som oppgave å plassere sine grunner under 
de ulike kategoriene. Metoden har den styrken 
at gruppene vanligvis bruker mindre tid på ka-
tegorisering i idémyldringsperioden og får der-
med konsentrert seg ytterligere om utsagnene. 
Det visuelle uttrykket av en vegg fylt av post-it 
lapper er i seg selv motiverende for de fleste.

Still gjerne spørsmål til prosessene i gruppa: 
Hvordan fant dere så mange grunner? Var dere 
opptatt av de samme tingene? 

Som kursleder kan du også spille inn konkret 
kunnskap og gi ytterligere informasjon der hvor 
dette er hensiktsmessig. Dette gjelder spesielt 
bolken om positive helseeffekter av å slutte å 
røyke eller snuse (se kap. 3.5 Dette skjer når 
man slutter). Du kan gjerne supplere med info-
grafikk om det positive som skjer i kroppen ved 
røykeslutt. Denne finner du på helsedirektoratet.
no («Dette skjer i kroppen når du slutter å røyke»). 
Men husk at de årsakene deltakeren selv har 
kommet fram til, vanligvis er de som virker mest 
motiverende for vedkommende.



 
 Tobakksfri  21

 
EGNE NOTATER

FRYKTVEKKENDE INFORMASJON

Enkelte av kursdeltakerne kan ønske ekstra in-
formasjon om de negative helsemessige konse-
kvensene ved røyking eller snusing. Spør alltid 
først om hele gruppa ønsker dette, og balanser 
samtidig med positive helsemessige gevinster 
ved å slutte. Vær sensitiv for gruppas reaksjoner 
og vær nøye på hvordan du legger fram infor-
masjonen slik at det oppleves balansert. Infor-
masjonen må være saklig og nøktern. Be om 
tilbakemeldinger på hvordan gruppa reagerer 
på det du sier.

Avslutningsvis kan du oppfordre deltakerne til 
å sette seg ned hjemme og utvide listen over 
«mine gode grunner». Understrek at det er 
viktig at dette helst blir gjort samme kveld og 
senest dagen etter. Vektlegg at det er bra å ha 
mange grunner fordi man da har flere ben å stå 
på. Ulike grunner kan være motiverende på uli-
ke tidspunkt før og etter snus- og røykeslutt.

KONTROLL OG FORHÅNDSREGLER

Ta utgangspunkt i deltakernes erfaringer med 
tobakksbruken sin den siste uken og drøft disse 
med henblikk på opplevd kontroll. Ved at del-
takerne har begynt å utsette sigarettene eller 
snusen og opplever at det er mulig å kontrollere 
røykingen eller snusingen til en viss grad, vil de 
kunne forstå at de har større kontroll enn de kan-
skje trodde. Dette er en viktig erfaring.

En av hovedgrunnene til at man ikke tror man 
skal klare å slutte, er opplevelsen av å være 
svært avhengig av nikotin. Denne overbevisnin-
gen er ofte bygd på tidligere slutteerfaringer. Å 
gradvis endre snus- eller røykemønsteret sitt, å 
snuse eller røyke mindre og/eller annerledes, 
kan være en måte å mestre nikotinavhengighe-
ten på. Mestringen av å kunne røyke eller snuse 
mindre uten å få abstinenssymptomer, kan bidra 
til å øke motivasjonen og troen på egne evner til 
å klare å slutte. De som synes dette er vanske-
lig, bør oppmuntres til å bruke nikotinlegemidler 
for røykeslutt.

Det er med andre ord slik at handling ofte leder 
til holdningsendring: «Jeg gjør, altså tror jeg», 
og ikke omvendt: «Jeg tror, altså gjør jeg». Fra å 
være noe man føler at man ikke kontrollerer eller 
har evne til å gjøre noe med, blir tobakksbruk og 

nikotinsug til noe man gradvis forstår at det er 
mulig å ha kontroll over.

Lytt til deltakernes erfaringer og opplevelse 
med endringer i snus- eller røykemønsteret og 
fokuser på hva de har fått til. Vektlegg at delta-
kerne har gjort en viktig del av jobben allerede 
før sluttedagen.

For å kunne bryte røykevanene sine og etablere 
nye vaner, vil en del oppleve at de må legge 
om på noen av rutinene sine i hverdagen, for 
eksempel morgenrutinene. Be kursdeltakerne 
komme opp med situasjoner de tror at kan bli 
utfordrende etter sluttedagen. Du kan skrive for-
slagene på en flippover/tavle e.l., eksempelvis: 
den første sigaretten om morgenen, i forbindel-
se med en pause, når man har kommet hjem 
fra jobben, etter et måltid, like før man går og 
legger seg. 

Velg ut ett av eksemplene og be noen av delta-
kerne fortelle mer detaljert om situasjonen. En 
beskrivelse kan være: «Jeg står opp, går på 
kjøkkenet og setter på kaffen. Mens jeg venter 
på at kaffen skal bli ferdig stiller jeg meg under 
kjøkkenvifta og tar min første sigarett.» 

Hva stimulerer til at du røyker? Hvordan kan du 
unngå eller forandre på dette? Kan du droppe 
å gå ut på kjøkkenet og sette på kaffen? Kan du 
begynne med å dusje og senere gå ut på kjøk-
kenet? Kan du vente med å spise frokost til du 
har kommet på jobben? Kan du sette på tevann 
istedenfor kaffe? Oppmuntre gruppa til å komme 
med ideer. Ta deretter neste situasjon som er 
skrevet opp på tavlen og la kursdeltakerne kom-
me med forslag til forandringer. 

EN «5-MINUTTER»

I en slutteprosess kan det hjelpe å ha en plan for 
hva man skal gjøre for å avlede tanken på røyk 
eller snus dersom nikotinsuget blir veldig sterkt. 
Dette vil kunne fortrenge suget. Utforsk i gruppa 
hva som kan være gode planer. Et nikotinsug 
varer sjelden lenger enn 2–4 minutter. Det kan 
derfor være nyttig for deltakerne å lage seg en 
«fem-minutter», dvs. en konkret plan, med va-
righet på ca. fem minutter, som kan iverksettes 
når suget kommer. 
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Å være aktiv og sysselsette seg med noe som 
ikke er forbundet med røyking eller snusing er til 
hjelp. Det kan ta oppmerksomheten bort fra su-
get. Mentol, lakris og sitrus er smaker som røy-
kere vanligvis ikke synes passer sammen med 
sigaretten. En sterk smak i munnen kan avlede 
tanken på å røyke eller snuse. Tannpirkere og 
tyggegummi er ofte gode hjelpemidler. For snu-
sere kan det også hjelpe å putte noe under lep-
pa, for eksempel en pastill eller en tyggegummi. 

EKSEMPLER PÅ «FEM-MINUTTERE»: 

•  Gå ut av rommet eller vekk fra situasjonen som 
trigger lysten på røyk eller snus.

•  Tenke gjennom alle de gode grunnene man 
har for å slutte.

•  Spise en frukt.
•  Bruke en tannpirker eller pusse tennene.
•  Sende en sms.
•  Gå inn på slutta.no.
•  Gå inn på facebooksiden Slutta- din røykeslutt.
•  Bruke Slutta-appen eller en annen hjelpe-app.
•  Ta ut av oppvaskmaskinen.
•  Ta en pastill eller tyggegummi.
•  Gå en runde rundt huset.
•  Drikke et glass vann, gjerne med sitron i.

Det viktigste er ikke hva man gjør, men at man 
har en helt konkret plan for hva man skal gjøre 
når snus- eller røyksuget kommer.

Neste kursøkt er sluttedagen. Avslutningsvis bør du 
ta opp i gruppa hvilke tanker de har omkring denne 
dagen og sin siste røyk eller snus. Skal de ta en sis-
te røyk sammen utenfor kurslokalet? Skal alle møte 
røykfrie til kursøkten? Skal man velge selv når på 
sluttedagen man legger bort røyken eller snusen? 
Ta høyde for at det vil være ulike tanker og preferan-
ser i gruppa. Kursdeltakerne kan ha behov for noen 
konkrete tips for å holde seg røyk- eller snusfrie. Du 
kan med fordel dele ut en kopi av «Praktiske råd 
ved snus- og røykeslutt» (vedlegg 2) som en del av 
forberedelsene til sluttedagen. De kan være til hjelp 
nå og videre i slutteprosessen. 
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FORSLAG TIL HJEMMEOPPGAVER TIL TREDJE MØTE 

1. Fortsett å skrive logg

2.   Utsettelse 
Fortsett å trene på å utsette røyking/snusing i forbindelse med måltider og eventuelt kaffe-/tepau-
ser. Du kan også forsøke å utsette «morgenrøyken» eller snusen du tar på morgenen. Trening øker 
mestring på de fleste områder, også tobakksavvenning. 

3.   «Nattarøyken» 
Ikke røyk den siste halvtimen før du legger deg.

4.   Endre røykemønsteret eller snusmønstere 
Bytt sigarettmerke og røyk med «gal» hånd og feil fingre. Bytt snusmerke, bytt fra løssnus til por-
sjonsnus, eller prøv snus uten nikotin. Varier hvor du plasserer snusen. La være å røyke eller snuse 
et par steder hvor du pleier å gjøre det.

5.  Utforsk hvilke «5-minuttere» som kan fungere for deg når snus- eller røyksuget kommer 
Husk at et sug sjelden varer lenger enn 2-4 minutter. En fem-minutter kan ta oppmerksomheten din 
bort fra det. 

6. Drikk mer vann

7.  Vær bevisst på kosthold og aktivitet

8.  Planlegg den siste røyken eller snusen i detalj  
Neste kursdag er sluttedatoen. La din siste røyk/snus bli en fest eller begravelse, valget er ditt, men 
sørg for at du husker den!

9.  Samle aske og røykstumper eller snusposer i glass med lokk 
Røykstumper og aske eller snusposer samles i et stort glass med skrulokk. Ha gjerne litt vann i bun-
nen av glasset. Krukka med sneiper eller snus vil for det første se ekkel ut, og er bra å ha i tilfelle 
snus- eller røyksug. Ved å lukte på glasset vil du kunne føle et så sterkt ubehag at suget forsvinner.
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2.3  TREDJE MØTE

Sluttedagen

MÅL:  

•  Gi deltakerne økt trygghet for at de skal holde 
seg røykfrie fra og med i dag / etter møtet

•  Tydeliggjøre og anerkjenne deltakernes egen 
opplevelse av kontroll

•  Følge opp bruk av legemidler

Sluttedagen har kommet. Den siste uka har 
kursdeltakerne brukt mye energi på å opprett-
holde snusingen/røykingen, både bevisst og 
ubevisst. Deltakerne har fått bekreftet og tyde-
liggjort egne oppfattelser av snus-/røykemøn-
ster og forhold til snusen/røyken. 

SIDEN SIST 

Ta en oppsummeringsrunde. Still åpne spørsmål. 
Dersom du får spørsmål, kast ballen tilbake til 
gruppa når det er hensiktsmessig. Bruk even-
tuelt skaleringslysbildet (3). Vis forståelse for at 
noen kan få en opplevelse av sviktende motiva-
sjon nå. Det er naturlig, og ofte en konsekvens av 
at alvoret stiger. Ofte har deltakerne gruet seg til 
sluttedagen, men begynner samtidig å bli lei av 
å følge opp alle utfordringene i kurset og gleder 
seg derfor til å slutte. Hvilke planer og erfaringer 
har de med bruk av legemidler? Lytt til deltaker-
nes forventninger til røykeslutt og snusslutt. Har 
noen laget seg noen morsomme drømmer eller 
hyggelige planer de kan dele med andre? 

Få tilbakemelding på hjemmeoppgavene. Fo-
kuser på deltakernes positive opplevelser med 
kontroll over tobakksbruken den siste uken. 

OPPFØLGING AV LEGEMIDLER

Fortsett å følge opp den medikamentelle be-
handlingen. Stimuler til erfaringsutveksling. Der-
som de ikke er fornøyde med valgte nikotinlege-
middel, kan du foreslå enten:

1) øke eller redusere dose
2)  kombinere to produkter (for eksempel plaster 

+ sugetabletter)
3) bytte produkt

ABSTINENSER

Temaet abstinens bør gjennomgås med grup-

pa. Abstinens er et resultat av at kroppen ikke 
lenger får de dosene med nikotin som den er 
vant til. Dette gir seg utslag i både fysiske og 
psykiske reaksjoner. Presenter og kommenter 
oversikten over de vanligste abstinenssympto-
mene (lysbilde10). 

Ved å ha kunnskap om mulige abstinenser og 
hensiktsmessige måter å forstå og håndtere 
disse på, vil deltakerne kunne få en opplevelse 
av kontroll. Denne kontrollfølelsen vil i seg selv 
kunne ha en positiv innvirkning på opplevelsen 
av ubehag. 

Abstinensenes styrke og uttrykk er forskjellig 
hos ulike individer, og vil for den enkelte også 
kunne variere fra slutteforsøk til slutteforsøk. 
Dersom man slutter fra den ene dagen til den 
andre, vil ni  av ti oppleve abstinensubehag. Le-
gemidler for tobakksavvenning vil kunne dempe 
abstinensplagene. De som får abstinenser vil 
imidlertid oppleve at intensiteten av ubehaget 
synker relativt raskt, og abstinensene vil være 
tilnærmet borte i løpet av noen uker (lysbilde11). 

Etter at du har orientert litt om abstinenser, bør 
kursdeltakernes egne erfaringer med abstinen-
ser diskuteres. Det er mulig å forebygge absti-
nensplager noe. Kanskje gruppa har eksempler 
på hva som kan hjelpe fra tidligere slutteforsøk? 

Fysisk aktivitet kan ha god effekt på abstinens12. 
Å drikke mye vann, mindre kaffe og å spise 
regelmessig, slik at blodsukkeret ikke blir for 
lavt, kan også være til hjelp. Ved snus- og røy-
keslutt vil blodsukkeret synke noe, og det kan gi 
en ubehagelig følelse som kan forveksles med 
nikotinsug. Det kan hjelpe å fordele frokost, 
lunsj, middag og to mellommåltider jevnt utover 
dagen. På den måten holdes blodsukkeret mest 
mulig stabilt13. Vektproblematikk relatert til snus- 
og røykeslutt er tema på neste samling. 

Forsøk å få deltakerne til å se at det har stor 
betydning for opplevelsen av ubehaget, hvor-
dan de velger å tenke om det. Dersom man blir 
veldig opptatt av at abstinensene er ubehageli-
ge og kanskje begynner å frykte at de ikke skal 
forsvinne, kan det forsterke både ubehaget og 
opplevelsen av dette. Hvis man derimot klarer å 
tenke på ubehaget som resultatet av en slags 
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frigjøringsprosess, at «kroppen renser seg», at 
ubehaget er normalt og forbigående og at det 
relativt raskt vil forsvinne, og har en konkret plan 
for hva man skal gjøre når suget kommer (en 
fem-minutter), vil eventuelle abstinenser ofte 
være enklere å forholde seg til.

Kursdeltakerne kan ha nytte av å få informasjon 
om nikotinavhengighet og hvordan det utarter 
seg. Dette kan enkelt formidles på denne må-
ten: Mange nerveceller i hjernen kan kjenne 
igjen og binde nikotin til egne reseptorer (mot-
takersteder). Reseptorene kan sammenlignes 
med små kopper som fylles med nikotin når man 
bruker tobakk. De som aldri har vært avhengige 
av tobakk har få slike nikotinkopper. Koppenes 
egentlige funksjon er å fylles med et annet stoff 
(acetylkolin) som er viktig for å sende nerveim-
pulser. Når man begynner å røyke, reagerer 
hjernen med å produsere flere nikotinkopper 
for å ta seg av den økte mengden nikotin. Når 
koppene er fylt med nikotin, forholder de seg 
stille og rolig. Når koppene derimot blir tomme, 
sendes det signaler som gjør at den nikotinav-
hengige føler uro, ubehag og blir irritabel. Det 
utløser en trang til å røyke, og med det fylle opp 
nikotinkoppene igjen. 

Antallet nikotinkopper vil avta etter røykeslutt. 
Hvis man holder ut «ropene» etter nikotin, vil 
suget og plagene roe seg etterhvert. Det vil ta 
omtrent tre måneder før antall kopper har blitt 
redusert til normalnivå, dvs. til et nivå tilsvaren-
de en ikke-røykers. Å oppleve røyksug og absti-
nensplager i tre måneder etter sluttedagen vil 
derfor være en helt normal fysiologisk reaksjon. 
Røyksug som dukker opp i lang tid etter dette, 
har større sammenheng med røykevaner enn 
med nikotinavhengighet. 

RØYKETYPER

De fleste som bruker tobakk er både fysisk og 
psykisk avhengige. Den fysiske avhengigheten 
innebærer avhengighet av nikotin som stoff, den 
psykiske avhengigheten er knyttet til sigaretten el-
ler snusen som kos, belønning, sosial hygge osv.

Mange røykere vil kunne omtale sitt eget av-

hengighetsmønster ved bruk av begrepet røy-
ketype, at de for eksempel først og fremst er 
en stressrøyker eller en festrøyker. Dette kan 
være et godt utgangspunkt for å bevisstgjøre 
kurs-deltakerne om noen av de behovene og ut-
fordringene de vil bli stilt overfor etter røykeslutt. 
Bevissthet om egen røykeidentitet kan gjøre det 
lettere å forberede seg på vanskelige situasjo-
ner som vil oppstå. En typisk stressrøyker har 
for eksempel nytte av å utarbeide andre teknik-
ker for stressreduksjon, mens belønningsrøyke-
ren bør finne alternative påskjønnelser. Forsøk 
å få kursdeltakerne til å øke sin bevissthet om 
hvilke forholdsregler det kan være viktig å ta, av-
hengig av hvilket røykemønster man har. Vanlige 
tema er:

•  Hva gjør jeg når jeg blir stressa? 
•  Hvordan skal jeg kose meg nå? 
•  Hva gjør jeg når jeg blir sint eller lei meg? 
•  Fest uten røyk – er det mulig?
 
Sammenliknet med røykere, har de som snuser 
ikke så mange spesifikke situasjoner der de 
ikke bruker tobakk. I motsetning til røyking, er 
det mulig å snuse stort sett hele tiden og over-
alt. Likevel kan mange som snuser oppleve at 
stress og andre sinnsstemninger gir økt sug 
etter snus. Fest, særlig i kombinasjon med al-
kohol, kan også oppleves som utfordrende. Ta 
opp problemstillingen og aktiviser også eventu-
elle snusere i gruppa. 

RISIKOSITUASJONER

Bruk av tobakk er gjerne situasjonsbetinget. Å 
identifisere risikosituasjoner kan være et godt 
utgangspunkt for å bevisstgjøre kursdeltakerne 
om noen av de behovene og utfordringene de 
vil bli stilt overfor etter snus- og røykesluttdagen. 

Utforsk i gruppa hvilke situasjoner som kan bli 
vanskelige uten røyk eller snus. Vanlige situasjo-
ner kan være fest, vennetur på kafé, alenekvel-
der ved tv-en, jakt/fiske/friluftsliv, helgeturer og 
andre situasjoner hvor det har vært godt å ty til 
røyken og snusen. Få deltakerne til aktivt å bru-
ke erfaringene de har gjort seg den siste uken.

12. Van Rensburg KJ, Taylor A, Hodgson T. The effects of acute exercise on attentional bias towards smoking- relatated stimuli during temporary abstinence 
from smoking. Addiction. 2009 Nov;104 (11):1910-7.
13. Nordic Nutrition Recommendations 2004.4th edition. Nord 2004;13.
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Ha som mål at deltakerne skal øke sin bevisst-
het om hvilke forhåndsregler det kan være vik-
tig å ta, avhengig av hvilke risikosituasjoner de 
identifiserer. Du bør derfor få deltakerne til å ta 
for seg hver enkelt situasjon og få dem til å finne 
mulige løsninger for å håndtere disse (se grup-
peoppgave). Det gir mulighet til å forberede seg 
på fremtidige risikosituasjoner. 

GRUPPEOPPGAVE

Sett deltakerne i mindre grupper hvor de kan ta 
for seg konkrete situasjoner og mulige løsninger. 

Ta gjerne utgangspunkt i at risikosituasjoner kan 
angripes på ulike måter. Man kan skissere tre 
hovedstrategier. Bruk gjerne vedlagt lysbilde12 
for å visualisere prinsippet.

1. Fjerne/unngå
Sigaretter og snusbokser bør fjernes. Man kan 
la være å oppsøke de vennene som røyker eller 
snuser mest, eller unngå fest den første uken 
dersom man bekymrer seg for at dette er situa-
sjoner som vil kunne føre til sprekk. Strategien er 
mest anvendelig i den første kritiske fasen hvor 
savnet og abstinensene er størst.

2. Sikre/forberede 
Deltakerne bør oppfordres til gradvis å nærme 
seg konkrete risikosituasjoner etter snus- og 
røykeslutt. Understrek betydningen av at de 
tenker gjennom hva som kan bli vanskelig, og 
hvordan man konkret unngår å ende opp med 
en sigarett eller en snus. Enkle tiltak som øker 
sjansen til å unngå sprekk, er å ha planlagt stra-
tegier ved sug, som fem-minuttere, forsiktighet 
med alkohol på fest osv. 

3. Utvikle instrukser og mestringsstrategier
Tema for femte samling er instrukser og mest-
ringsstrategier. Dette er personlige verktøy i mø-
tet med situasjoner noe fram i tid, situasjoner som 
man vanskelig kan forutse. Eksempler på slike si-
tuasjoner er sterke følelsesmessige opplevelser, 
overraskende sug lang tid etter at man har sluttet 
og andre uforutsette risikoopplevelser. Strategi-
ene må derfor være av en mer generell karakter. 

Søk løsninger innen kategoriene «fjerne» og 
«sikre». Mulige risikosituasjoner med forslag til 
løsning presenteres i plenum.

2.4  FJERDE MØTE

En uke etter snus-/røykeslutt

MÅL: 

•  Deling av positive og negative erfaringer og 
opplevelse av støtte

•  Få inspirasjon til fortsatt innsats
•  Følge opp bruk av legemidler

Dette er det møtet hvor det er vanskeligst å for-
utse hvordan kursdeltakerne har det. Noen er 
positivt overrasket over hvor lett det gikk å slutte, 
andre sliter tungt med abstinens og nikotinsug. 
De som har klart å slutte er stolte, selv om man-
ge er forsiktige med å ta seieren på forskudd. 
Utfordringen for deg som kursleder er å gi rom 
for glede og stolthet, men også for savn og be-
kymring, uten at det ene går på bekostning av 
det andre. Det er også en utfordring å fortsette 
å motivere deltakere som ikke har klart å slutte.

SIDEN SIST 

Start møtet med å gratulere de som har sluttet. 
Anerkjenn det viktige steget de har tatt. Gi ut-
trykk for at det er vanlig at kursdeltakerne har 
ulik opplevelse av situasjonen på dette tids-
punktet. Bruk eventuelt skaleringslysbildet (3). 
Det er viktig at alle får anledning til å si noe om 
hvordan de har det. Ta en grundig runde rundt 
bordet. 

Be deltakerne ta utgangspunkt i sin egen opp-
levelse når de skal fortelle hvordan de har det. 
Det kan ellers lett ende med at man tilpasser 
sin beskrivelse til hva de andre i gruppa sier. 
Det er ikke alltid enkelt å uttrykke sterk tilfreds-
het med egen innsats dersom andre i gruppa 
har snakket om sterk fortvilelse og ubehag. Det 
kan være like vanskelig å fortelle at man sliter 
når alle andre synes å være konger på haugen. 
Understrek viktigheten av at den enkeltes his-
torie og opplevelse kommer fram for at gruppa 
skal kunne virke støttende og motiverende og 
favne mangfoldet. Be deltakerneta utgangs-
punkt i sin egen opplevelse når de skal fortelle 
hvordan de har det. Det kan ellers lett ende med 
at man tilpasser sin beskrivelse til hva de andre 
i gruppa sier. Det er ikke alltid enkelt å uttrykke 
sterk tilfredshet med egen innsats dersom an-
dre i gruppa har snakket om sterk fortvilelse og 
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ubehag. Det kan være like vanskelig å fortelle at 
man sliter når alle andre synes å være konger 
på haugen. Understrek viktigheten av at den 
enkeltes historie og opplevelse kommer fram for 
at gruppa skal kunne virke støttende og motive-
rende og favne mangfoldet.  

DE SOM HAR KLART Å SLUTTE

Be gjerne deltakerne fortelle hvordan det var å 
slutte. Hvordan har de klart seg disse røykfrie el-
ler snusfrie dagene? Hvordan var det å våkne og 
ikke røyke eller snuse? Har noen erfaringer med 
bruk av legemidler til tobakksavvenning? Forelø-
pige erfaringer som ikke-røyker/ikke-snuser drøf-
tes inngående; hva er det de har satt særlig pris 
på og hva har de savnet? Er det noe som har 
overrasket dem?

Noen vil kunne oppleve positive effekter ved 
røykeslutt allerede tidlig i prosessen. Bruk tid 
på å la aktuelle kursdeltakere fortelle om dette. 
Vanligvis vil pusten kunne oppleves som friere; 
man puster lettere og man kan ta dypere inn-
pust. Man kjenner seg kanskje mer opplagt om 
morgenen. Lukt- og smakssansen blir bedre 
og røyklukten begynner å forsvinne fra klær og 
hjem. Stoltheten over å ha lykkes i å bryte snus-/
røykevanene gir ofte økt selvtillit og mange vil 
kunne oppleve å få oppmuntrende kommenta-
rer og ros fra de rundt. 

DE SOM ENNÅ IKKE HAR KLART Å SLUTTE

Deltakere som har røykt eller brukt snus etter 
sluttedagen kan være en utfordring for gruppa. 
I verste fall kan det virke demoraliserende på 
gruppeklimaet. Til tross for denne risikoen er det 
best å beholde dem i gruppa. Tiltak som ekstra 
støtte gjennom egne møter o.l. kan ha en ne-
gativ innvirkning på følelsen av åpenhet, felles-
skap og samarbeid. 

Vær forberedt på at noen ikke klarte å slutte si-
den forrige møte. Men alle har fått til noe, og 
alle er nærmere målet de har satt seg. Snakk 
om det hver enkelt faktisk har klart hittil og tenk 
løsningsorientert rundt den videre innsatsen. 

Gi oppmuntring og ros for det du kan rose, som 
f.eks. at de har brutt med det gamle mønsteret 
og at de har møtt opp til kursøkten. Vær konkret. 
Det er godt mulig at disse vil slutte i løpet av 

den nærmeste tiden. Oppmuntring og konkret 
veiledning kan bidra til det. Prøv å få dem til 
å fastsette nytt sluttetidspunkt 3–4 dager fram 
i tid. Oppfordre, men ikke press! Det beste er 
at den som skal slutte selv finner sin sluttedato. 
Denne avgjørelsen bør helst tas på møtet.

Pass på at du gir oppmerksomhet og tid, men 
ikke så mye at det går ut over programmet for 
dem som faktisk har sluttet. Snakk gjerne med 
dem i pausen. Foreslå bruk av nikotinlegemidler 
eller andre legemidler til røykeslutt. 

NIKOTINSUG

Hva gjør de når nikotinsuget melder seg? Bruker 
noen nikotinlegemidler eller andre legemidler 
for tobakksavvenning? La deltakerne diskutere 
dette i smågrupper eller la hver deltaker presen-
tere sitt beste tips for å takle eget nikotinsug. 
Det kan være nødvendig å minne om at styrken 
på hvert sug avtar relativt fort, og at det i løpet 
av et par uker er redusert til under en tredjedel. 
Det samme gjelder hyppigheten av nikotinsug. 

Normaliser det å ha sug og repeter viktigheten 
av å bruke «5-minutter’n» eller en annen strate-
gi som virker. Det å være i fysisk aktivitet er for 
mange en god måte å takle suget på. Du bør 
oppmuntre deltakerne til å finne en aktivitet de 
liker. 

Det er viktig å være forberedt på at man sann-
synligvis vil oppleve nikotinsug og abstinenser 
i dagene som kommer, men ubehaget vil avta 
selv om det selvfølgelig kan komme tøffe dager. 

Snakk med deltakerne om å skifte tankespor når 
de gode minnene om røyk eller snus kommer 
snikende. Å grave seg ned i minner om hygge-
stundene man hadde med røyken eller snusen 
fører bare til nikotinsug og savn. Prøv å få delta-
kerne til å tenke at de er ikke-røykere/ikke-snu-
sere, snakk om stoltheten, den gode følelsen og 
alle fordelene det fører med seg. Pass likevel på 
at det ikke etableres en gruppenorm om at det 
ikke er lov til å snakke om savn og tristhet.

OPPFØLGING AV LEGEMIDLER

Fortsett å følge opp den medikamentelle be-
handlingen. Minn gjerne om hvordan nikotin-
tyggegummi skal tygges. Stimuler til erfarings-
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utveksling. Dersom de ikke er fornøyde med 
valgte nikotinlegemiddel, kan du foreslå:

1) øke eller redusere dose
2)  kombinere to produkter (for eksempel plaster 

+ sugetabletter)
3) bytte produkt

RISIKOSITUASJONER

Deltakerne har antakelig vært i ulike risikositu-
asjoner siden dere var samlet sist. Utforsk er-
faringer deltakerne har gjort seg og hvordan 
de håndterte situasjonene. Brukte de noen av 
strategiene som ble diskutert på forrige møte? 

De som har sluttet bør gjøres oppmerksomme 
på at den første erfaringen som ikke-røyker/
ikke-snuser i en situasjon hvor en tidligere har 
røykt/snust, vil kunne vekke savn og sug. Sam-
tidig er muligheten til å føle frihet og stolthet 
tilstede i rikt monn, og savnet etter sigaretten 
eller snusen vil avta. Vær raus med anerkjen-
nelse. 

Du bør også utforske mulige risikosituasjo-
ner for deltakerne i uken som kommer. Utfor-
dre dem til å komme opp med strategier for å 
håndtere disse. Be dem legge mest vekt på 
konkrete, nært forestående risikosituasjoner. 
Søk løsninger innen kategoriene «fjerne» og 
«sikre» (jfr. gruppeoppgave på kursdag 3 og 
lysbilde 12). 

KONTROLL OVER TANKER OG FØLELSER

Enkelte av dem som er i en slutteprosess vil 
kunne slite med å håndtere stress og negati-
ve følelser. Det er viktig å normalisere disse 
opplevelsene og delvis tilskrive dem abstinens 
som vil gå over. Det vil likevel kunne være be-
hov for konkrete mestringsstrategier som visu-
alisering, gevinstanalyse og selvinstrukser (se 
del 1). 

Noen kursdeltakere er vant til å ty til røyken 
eller snusen i stressende situasjoner. Noen av 
disse kan ha nytte av å legge seg til en vane 
med å spise en frukt, trekke pusten dypt ned 
i magen eller visualisere. Under pkt.1.2.4 er 
det konkrete tips om hvordan man håndterer 
stress. Disse kan videreformidles til deltakerne. 

Kursdeltakerne kan ha behov for noen konkrete 
avslapningsøvelser. På forslag til hjemmeopp-
gaver til femte møte står forslag til avslapnings-
teknikker de kan benytte seg av på egenhånd. 
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FORSLAG TIL HJEMMEOPPGAVER TILFEMTE MØTE 

1)  Resultatgjennomgang 
Sett deg ned i fred og ro og gå gjennom listen 
med dine gode grunner til å slutte, og se om 
noen av punktene helt eller delvis er innfridd.

2)  Belønn deg selv for at du har klart det 
Belønningen kan være å kjøpe seg noe for 
sparte penger eller gjøre noe hyggelig man 
ellers ikke tar seg tid til.

3)  Prøv ut avslapningsteknikker  
og visualisering

AVSLAPNINGSØVELSE 

Den enkleste formen for avslapning kan være slik: 
Sett deg i en behagelig stol eller legg deg på sen-
gen. Lukk øynene, begynn ev. med å sette på litt 
rolig musikk.

Kjenn etter hvordan du puster. Er det brystkassen 
eller magen som hever seg når du puster inn? 
Prøv å gå over til bare å puste med magen. Tren 
på det med om lag fem åndedrag før du går vi-
dere. 

Forestill deg at det kommer beroligende, avslap-
pende varme eller lys inn i kroppen gjennom is-
sen. Det strømmer sakte nedover som en bølge. 

La den avslappende bølgen strømme gjennom 
hele kroppen. Kjenn hvordan den strømmer fra 
issen og sakte ned gjennom hodet. Kjenn hvor-
dan den fortsetter videre ned gjennom nakken og 
halsen, hvordan den kommer ned skuldre, rygg, 
bryst, armer, hender, mage, bein og føtter. 

Hvil en stund i denne avslappende tilstanden og 
vær oppmerksom på at du puster med magen. 

Etter en stund kan du begynne å vekke kroppen 
ved å sakte bevege fingre, tær, hender og føtter. 

Deretter kan du strekke på deg, med armene over 
hodet. Åpne øynene langsomt.

VISUALISERING

Når du er i den avslappede tilstanden i øvelsen 
ovenfor (før du begynner å bevege fingre og tær), 
kan du fortsette med visualisering. Visualisering 
kan du bruke til å ruste deg for en bestemt situa-
sjon eller hendelse som du tror kan bli ekstra van-
skelig å håndtere uten røyk/snus. 

Gjennomfør alle punktene frem til der du skal feste 
oppmerksomheten på magen og pusten.

Se nå for deg situasjonen du gruer deg til å takle 
uten røyk eller snus. Forestill deg denne situasjo-
nen så nøyaktig og detaljert som mulig.

Se for deg hvordan du går gjennom hele situasjo-
nen, trinn for trinn og hendelse for hendelse – uten 
å røyke eller snuse. 

Hvis du begynner å se for deg at du røyker eller 
snuser, må du ”bytte kanal” ved å tømme sinnet 
for disse tankene og bildene. Forestill deg i stedet 
at du er i en annen situasjon, en situasjon der du 
aldri pleier å røyke eller snuse. For eksempel når 
du svømmer eller tar en dusj. 

Når alle tankene og bildene om røyk eller snus er 
borte, kan du bytte tilbake til den første ”kanalen” 
og fortsette å arbeide med den. 

Fortsett på denne måten til du kan se deg selv 
gå gjennom hele den vanskelige situasjonen uten 
røyk eller snus. 

Når du senere møter den vanskelige situasjonen i 
virkeligheten, vil du være bedre rustet til å håndtere 
en eventuell lengsel etter å røyke eller snuse. 

Gjenta visualiseringsmetoden for ulike situasjoner 
som kan være vanskelige å gjennomføre uten å 
røyke eller snuse. 

Hvis det er en utfordrende og langvarig situasjon, 
for eksempel en utenlandsferie, kan du dele den 
opp i ulike deler og arbeide med ett bilde om gan-
gen. Begynn med en scene på flyplassen, og gå 
deretter til stranden, restauranten og så videre, alt 
etter hvilke vaner du har og i hvilke situasjoner du 
mener at suget kan bli vanskelig å håndtere.
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2.5  FEMTE MØTE

14 dager etter snus-/røykeslutt

MÅL:  

•  Utvikle strategier for hvordan deltakerne hånd-
terer lysten på røyk eller snus.

•  Inspirere deltakerne til videre innsats gjennom 
fokus på oppnådde gevinster.

Det har gått 14 dager siden sluttedagen. De 
verste abstinensene har vanligvis sluppet taket. 
Enkelte kan likevel være tvilende, mindre mot-
iverte og nedfor. De har merket savnet etter å 
ha en snus under leppa eller holde en sigarett i 
hånden, inhalere røyk, bli oppkvikket eller min-
dre stresset, glede seg over kosen osv. Dette 
savnet blir langt på vei oppveid av stoltheten 
over å ha sluttet å røyke eller snuse, men de 
gode minnene er fortsatt til stede. Bruk eventu-
elt skaleringslysbildet (3). 

I løpet av denne samlingen kan være nyttig å 
minne deltakerne på helserisikoen ved å røyke 
eller snuse (se del 3). Dette kan styrke motiva-
sjonen til de som begynner å tvile.  

Andre opplever at det går bedre enn de hadde 
forventet, noen synes det har vært så enkelt at 
de har problemer med å tro det. «Det må snart 
skje noe, så enkelt kan det jo ikke være?!»

SIDEN SIST

Møtet innledes med en runde rundt bordet. 
• Hvordan har dere det? 
•  Hva har vært annerledes denne uken til sam-

menlikning med den forrige? 
•  Hva går lett? 
•  Hva har vært vanskelig? 
•  Hvordan har dere taklet vanskelighetene? 
•  Hvilke positive effekter har de opplevd? (f.eks. 

bedre kondisjon, lukte- og smakssans, stolthet 
og selvfølelse, positive tilbakemeldinger osv.). 
Del gjerne deltakerne i par eller små grupper, 
slik at alle får sagt mest mulig.

•  Hvilke erfaringer har dere med bruk av lege-
midler til tobakksavvenning? 

Stimuler deltakernes til å gi hverandre ros og 
anerkjennelse.

GLIPP VS. SPREKK

Det er ikke uvanlig med en glipp eller en sprekk 
over noen dager. Det kan ses på som en del av 
veien til å bli snus-/røykfri. Normaliser tilbakefall; 
det å slutte med tobakk er en prosess der man 
lærer underveis, og tilbakefall er en del av den-
ne prosessen.

Dersom noen i gruppa har falt for fristelsen til 
å ta en røyk eller snus, karakteriseres det som 
en glipp, og ikke som å sprekke. Man har ikke 
begynt å røyke eller snuse igjen selv om man 
har tatt én røyk eller snus. Man avgjør selv om 
den blir den aller, aller siste man tar, eller om 
den skal være fortsettelsen på røykingen eller 
snusingen. Det er likevel viktig å understreke at 
risikoen for å sprekke øker ved glipper, og at det 
derfor frarådes å spekulere i dette (lysbilde 13).

Før dere går i gang med å utforske eventuelle glip-
per i gruppa bør du som kursleder forsikre deg om 
at dette er i orden for hver enkelt deltaker. Be om 
tillatelse til å utforske og diskutere en glipp i ple-
num. Du bør også være påpasselig med at del-
takeren ikke deler mer informasjon fra situasjonen 
enn personen er komfortabel med. Ved en glipp, 
er det viktig å gå nærmere inn på hvordan det 
kunne skje og hva som kan gjøres for å unngå en 
ny glipp. Identifiser situasjonen for glippen. Spør 
ikke deltakeren «Hvorfor tok du en sigarett?». Det 
fører bare til at personen føler at han/hun må for-
svare handlingen sin. Spør isteden spørsmål som 
«Hvor fikk du sigaretten fra?» og «Hva kunne du 
ha gjort for å unngå å bli fristet til å røyke?». Rett 
fokus mot situasjonen, ikke personen, når du spør 
og la gruppa komme med innspill og forslag: «Har 
noen i gruppa vært i samme situasjon? Hva gjorde 
du?». Oppsummer forslagene til slutt.  

VALGET

For mange er det fruktbart å bli bevisst på at det 
å holde seg røykfri eller snusfri er et aktivt valg 
(lysbilde 14). Mange har holdt seg røykfrie ved å 
ta en dag av gangen, ved å bestemme seg for 
at «jeg skal være røykfri i dag også». De fleste 
som sprekker har ikke bevisst valgt å begynne 
igjen. Det var bare noe som skjedde:

«Jeg skulle bare ta en sigarett på fest for å vise 
meg selv at jeg klarte det. Jeg hadde aldri tenkt 
å røyke fast.»
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«Jeg trodde jeg kunne røyke mens jeg var på 
ferie og slutte når jeg kom hjem.»

Her kunne de kanskje valgt annerledes?

LANGSIKTIGE RISIKOSITUASJONER

Et godt tema for møtet i dag er å se lengre fram 
i tid enn det man har gjort tidligere. Hent gjerne 
opp igjen lysbilde 12 for å visualisere prinsippet 
(figur 3). Å utvikle instrukser og mestringsstra-
tegier som kan brukes i utfordrende situasjoner 
frem i tid, kan være nyttig for kursdeltakerne. 
Dette er gjerne situasjoner man vanskelig kan 
forutse. Derfor vil det ikke alltid være mulig å 
forberede seg konkret i forkant. Dersom delta-
kerne er opptatte av situasjoner og utfordringer 
i nær framtid, bør dette være hovedfokus. Arbei-
det med de langsiktige perspektivene utsettes 
da til neste møte.

De som slutter vil nå ha erfaringer med risikositu-
asjoner og hvordan de skal håndtere det. Noen 
vil være opptatt av hvor vanskelig det har vært 
å stå i situasjonen og ser dette som et utrykk for 
hvor avhengige de er, eller hvor vanskelig de vil 
få det framover. Arbeid aktivt for å få gruppa til å 
forstå at ved å holde seg snus-/røykfrie viser de 
hvor god kontroll de egentlig har.

BARE ÉN ...

For mange som slutter vil det å sprekke bety 
flere år med fortsatt røyking før de igjen seriøst 
prøver å slutte. Det kan være et godt grep å fo-
kusere på at det kun er én røyk de skal passe 
seg for, nemlig den neste! Du kan glemme alle 
andre sigaretter dersom du husker at du ikke 
skal ta denne ene. Har du begynt å tenke på 
hvordan du skal unngå å ta nummer to, så har 
du feil fokus. Husk at denne ene sigaretten kan 
være fortroppen til 30–40 000 sigaretter, 4–5 års 
avhengighet og tusenvis av kroner.

GRUPPEOPPGAVE

Sett kursdeltakerne sammen i mindre grupper, 
og be dem diskutere mulige risikosituasjoner i 
nær eller fjernere framtid. Be kursdeltakerne 
diskutere hvilke tanker og handlinger som kan 
føre til sprekk. Be dem spesielt fokusere på 
hvordan de tenker for å tillate seg å ta den ene 
røyken/snusen, for å «lure» seg til å gjøre det 
de ønsker i øyeblikket, men ikke på lengre sikt. 

Formålet med gruppeoppgaven er å øke del-
takernes bevissthet rundt det å velge, og den 
indre argumentasjonen som kan føre til uønsket 
atferd, dvs. røyking eller snusing. Normaliser 
disse prosessene og argumentasjonen – spill 
gjerne på humor og selvironi. Hvilke konkrete 
strategier kan man velge? 

Eksempler på strategier kan være å:
• gå ut av situasjonen
• foreta gevinstanalyse
• snakke med en venn
• bruke humor
• ta en 5-minutter

Ulike situasjoner og ulike strategier presenteres 
i plenum. Dersom noen av deltakerne ikke kla-
rer å finne strategier kan de andre fungere som 
konsulenter.

AV-OG-TIL-RØYKING

Ta gjerne fest- og ferierøyking opp som eget 
tema. Det er viktig å understreke at det er de 
færreste som har røykt fast som kan satse på å 
bli en såkalt festrøyker. For noen kan bare 1–2 
sigaretter være nok til at nikotinavhengigheten re-
aktiveres og at man er tilbake i gamle spor. Dette 
kan forklares til gruppa ved at «nikotinkoppene» 
i hjernen ikke har forsvunnet selv om man har 
klart å holde seg snus- og røykfri i en periode. 
Koppene hviler bare og kan lett våkne til liv igjen 
dersom man tillater seg å røyke eller snuse litt. 

Å tillate seg en sigarett eller snus innebærer stor 
risiko for tilbakefall. Ikke-røykeren vil bruke mer 
og mer tid på å vurdere mulighetene for å røyke i 
ulike situasjoner. Det ender ofte med at de fleste 
sosiale sammenhenger defineres som festlige, 
og at man kommer inn i et løp hvor mer og mer 
dreier seg om sigaretter og mulighetene for å 
røyke. Når man til slutt ser seg selv i speilet, er 
avhengigheten reetablert. 

Det er kanskje noen i gruppa som har slike er-
faringer?

Et mulig fordypningstema kan være å invitere 
gruppedeltakerne til å fortelle hvordan de over-
beviste seg selv om at det skulle bli med den 
ene eller de få sigarettene.
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VEKT

Temaet vekt bør settes på dagsorden, men med 
sensitivitet i forhold til gruppas behov, og på 
en ryddig og informativ måte. Ha alltid i bakho-
det at noen i gruppa kan ha spiseforstyrrelser. 
Mange opplever å gå litt opp i vekt etter at de 
har sluttet og røyke eller snuse. Gjennomsnittlig 
vektøkning er på 2-3 kg, men omlag 5-10 pro-
sent går opp mer enn 10 kg15,16.

Vektøkningen kan skyldes flere ting, blant annet 
et noe lavere stoffskifte i en periode etter snus- 
og røykeslutt, bedre appetitt fordi maten smaker 
og lukter bedre, vanen og savnet etter å putte 
noe i munnen og trøstespising (lysbilde 15). Un-
der pkt. 1.2.7 finner du ytterligere informasjon 
om vektendring ved snus- og røykeslutt.

Å begynne å røyke igjen pga. vektøkning er en 
av de sosialt sett mest aksepterte grunnene til 
sprekk. «Jeg ble så stor at jeg ikke trivdes med 
meg selv, de helsemessige gevinstene ble små 
pga. overvekten min». Forsøk å skape forståel-
se for at det dreier seg om bevissthet i forhold til 
matvaner og aktivitetsnivå, ikke om å begynne 
å røyke igjen. Dessuten er noen kilo overvekt å 
foretrekke framfor røyking, rent helsemessig. Du 
kan i tillegg informere om at det ikke er doku-
mentert at man går ned i vekt ved å begynne å 
røyke igjen. 

Diskuter rådene for kosthold og mosjon (lysbilde 
15, 16 og 17). Det finnes mer stoff om kosthold 
og fysisk aktivitet på helsenorge.no og helsedi-
rektoratet.no. Sjekk også Kreftforeningens sider 
på kreftforeningen.no.

POSITIVE EFFEKTER VED SNUS- 

OG RØYKESLUTT

Ta opp dette punktet på slutten møtet og også 
på neste møte. Å forsterke det positive med 
snus- og røykeslutt er det viktigste for å holde 
motivasjonen oppe. 

Det er nå to uker til dere møtes igjen. Forslag til 
oppgaver til dette siste møtet finner du på neste 
side. 

15. Winell K. Smoking, Nicotine Dependency and Interventions For Cessation. Working group appointed by the Finnish Association for General Practice. 2003.
16. Sullivan LW. The health benefits of smoking cessation. A report of the Surgeon General. A report of the Surgeon General.; 1990.
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FORSLAG TIL OPPGAVER TIL SJETTE MØTE 

1)   Vektkontroll 
Er du opptatt av vekt oppfordres du til å tenke gjennom hva og hvordan du skal spise. Dette er ti-
den for å hygge deg med gode, sunne middager – for deg som er redd for vektøkning, så vel som 
for deg som trenger litt ekstra kos i hverdagen akkurat nå. Gjør en fysisk aktivitet du liker.

2)    Belønning 
Du oppfordres til å belønne deg selv i perioden fram til neste møte. Du oppfordres også til å gjen-
nomgå oppnådde gevinster jevnlig.

3)   Kontakt 
Det er fjorten dager til det siste møtet på kurset. Dere oppfordres til å være i kontakt med hver-
andre, gjerne avtale en telefonsamtale eller e-post/sms.

4)   Gevinstanalyse 
Gå gjennom dine gode grunner til å slutte, og registrer gevinster.

15. Winell K. Smoking, Nicotine Dependency and Interventions For Cessation. Working group appointed by the Finnish Association for General Practice. 2003.
16. Sullivan LW. The health benefits of smoking cessation. A report of the Surgeon General. A report of the Surgeon General.; 1990.
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2.6  SJETTE MØTE

28 dager etter snus-/røykeslutt

MÅL:  

•  Kursdeltakerne skal berømmes for innsatsen 
og gratuleres med resultatet. 

•  Deltakerne skal få økt motivasjon for fortsatt 
tobakksfrihet ved å gå gjennom depositive ef-
fektene ved snus- og røykeslutt.

•  Forebygge tilbakefall 

Deltakerne er nå i all hovedsak abstinensfrie. 
Sugene er sjeldne og deltakerne har oppnådd 
en rekke positive effekter av sin røykeslutt eller 
snusslutt. Det er likevel en fare for at den nye 
røykfrie eller snusfrie tilværelsen i for stor grad 
kan oppleves som grå hverdag. Bruk gjerne 
skaleringslysbildet (3) for å snakke om og styrke 
motivasjonen og troen på at de skal klare å 
forbli røyk-/snusfrie.

Behovet for dette møtet er ulikt. Noen vurderer 
seg som ferdige med prosessen og møter pri-
mært opp for å avslutte. Andre kan ha konkrete 
problemstillinger, eller er nervøse for at kurset nå 
er over.

SIDEN SIST

Ta en runde på hvordan deltakerne trives i sin 
nye rolle som ikke-røyker/ikke-snuser. 

Aktuelle tema i grupper eller rundt bordet:

•  Hva slags reaksjoner blir du møtt med? 
•  Hvilke positive endringer er du glad for? 
•  Hvilke tanker har du om framtiden som røykfri/

snusfri?
•  Hva er det som gjør at du vil klare å forbli røyk-

fri/snusfri?

Vektlegg de positive effektene ved snus- og røy-
keslutt. Å forsterke det positive er av betydning 
for deltakernes videre motivasjon. 

FOREBYGGE TILBAKEFALL

Siden dette er det siste møtet er det naturlig å kom-
me inn på risikosituasjoner for tilbakefall. Spør del-
takerne hvilke situasjoner, «høyrisikosituasjoner», 
de tror kan kunne føre til tilbakefall. Siden flere av 
dem trolig har tidligere slutteforsøk bak seg, kan 

du bruke deres erfaringer i diskusjonen. Ofte vil 
man bortforklare et mislykket forsøk med at man 
ikke var tilstrekkelig motivert. Det finnes mye å 
lære av ulike tilbakefall om vi forsøker å generali-
sere og ikke individualisere grunnene. 

Kom inn på risikosituasjoner som sosiale sammen-
komster, utenlandsreiser, vektoppgang, sorger og 
bekymringer. 

Spør om typiske «tillatelsestanker» eller argumen-
ter for å ta seg en røyk eller snus. Hvilke argumen-
ter har de benyttet seg av tidligere for å rettfer-
diggjøre det å ta seg en røyk eller snus? Hvordan 
har de overtalt seg selv? Å bli bevisst på indre ar-
gumenter som dukker opp for selvsabotasje, gir 
grunnlag for å forberede motargumenter, og der-
med forebygge tilbakefall. Oppfordre deltakerne til 
å utvikle sine egne motargumenter; dette kan være 
en hjelp i veien videre som snus- eller røykfri.

BELØNNING

Hvordan har de premiert seg selv for egen inn-
sats? Utfordre dem til å fortsette å belønne seg 
selv i tiden framover.

VEIEN VIDERE

Drøft eventuelle behov og ønsker om videre 
oppfølging. Skal deltakerne i gruppa møtes 
igjen? Foreslå at deltakerne kan avtale en tele-
fonsamtale eller e-post/sms seg imellom.

Vær tydelig på at gruppedeltakernes forpliktelse 
overfor hverandre har vært fram til dette møtet. 
Behovene framover er ulike og eventuelle vide-
re samlinger må basere seg på den enkeltes 
behov og ønske. Vær likevel klar på at det kan 
være fornuftig å møtes noen ganger til for å sikre 
statusen som ikke-røyker/ikke-snuser dersom de 
har anledning til det.

Gruppa kan ønske din deltakelse videre. Avvei 
dette mot dine muligheter/lyst og gruppas be-
hov. Det anbefales at du tilbyr en oppfølgende 
kontakt etter tre måneder via telefon eller brev 
(se vedlegg1). Det bør også vurderes oppføl-
ging etter seks og tolv måneder. At man som 
tidligere kursdeltaker vet at man blir kontaktet 
med jevne mellomrom, gjør at man lettere hol-
der motivasjonen oppe. Husk imidlertid at ditt 
bidrag til gruppa på et tidspunkt må opphøre. 
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Å forsøke, som kursleder, å samle en gruppe 
etter noen måneder anbefales ikke. Flere av de 
tidligere deltakerne vil sannsynligvis ikke møte 
opp, noe som kan virke mer demoraliserende 
enn støttende.

Minn deltakerne om slutta.no og facebooksiden 
Slutta – din røykeslutt. Å diskutere med andre 
her kan være nyttig i den videre prosessen. 

OPPSUMMERING OG EVALUERING

Be kursdeltakerne oppsummere hvordan de sy-
nes det har vært å slutte å snuse eller røyke. Var 
det så vanskelig som de hadde tenkt seg? Hva 
er gevinstene?

Del ut evalueringsskjema(vedlegg 3) eller ta en 
runde på hva deltakerne har opplevd som bra el-
ler nyttig med kurset, og hva de kunne tenkt seg 
annerledes. Noter deg innspill og reaksjoner og 
bruk disse aktivt til å forbedre kursene dine.

AVSLUTNING OG GRATULASJON

Avslutt kurset ved å trekke fram positive opp-
levelser fra prosessen dere har vært gjennom 
og berøm deltakere for innsats og resultat. Vekt-
legg at det er de som har gjort jobben og at 
æren er deres egen.
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3.1  HELSESKADER AV RØYKING

Røyking fører til en rekke alvorlige helseskader og 
sykdommer som reduserer livskvaliteten og kan 
føre til for tidlig død. De viktigste sykdomsgrup-
pene er luftveissykdommer, hjerte- og karsykdom-
mer og ulike former for kreft. Andre potensielle 
skadevirkninger er redusert fruktbarhet og sæd-
kvalitet og økt risiko for osteoporose og diabetes 
2. På kort sikt vil også røyking gi grå hud, gule 
tenner og dårligere lukte- og smakssans.

All røyking medfører helserisiko. Også for den 
som kun røyker av og til. Det er individuelt hvor 
mye som skal til før man tar skade av det, og det 
finnes ingen sikker nedre grense. 

For lungekreft og andre kreftformer øker risiko-
en med hver sigarett. For hjerteinfarkt er den 
største risikoøkningen fra null røyk til noen få si-
garetter20. Røyking generelt dobler risikoen for 
hjerneslag21.

Røyking under graviditet øker risikoen for spon-
tanabort, komplikasjoner i svangerskapet, død-
fødsel og for tidlig fødsel. Barn av røykende 
mødre har gjennomsnittlig lavere fødselsvekt, 
større risiko for krybbedød og økt risiko for å ut-
vikle astma.

Halvparten av de som røyker daglig i mange år, 
dør tidlig av tobakksrelatert sykdom. En fjerde-
del av disse dør i sin mest produktive alder, dvs. 
i aldersgruppen 35-69 år22. Studier viser at de 
som røyker daglig i snitt dør 11 år tidligere enn 
ikke-røykere23. 

Du kan lese mer om helseskader og statistikk på 
helsedirektoratet.no og helsenorge.no. 

3.2    HELSESKADER AV PASSIV RØYKING

Tobakksrøyk består av en kompleks blanding av 
4000–7000 forskjellige kjemiske stoffer og 50–
70 av disse er potensielt kreftfremkallende24,25.

Passiv røyking er å puste inn luft med tobakks-
røyk. Ved passiv røyking blir man utsatt for de 
samme helseskadelige stoffene som ved aktiv 
røyking. Røyken som siver ut fra sigaretten til 
omgivelsene, inneholder høyere konsentrasjo-
ner av enkelte giftstoffer enn den røyken som 
pustes inn når man tar et trekk fra en sigarett. 
Minst 80 prosent av den helseskadelige to-
bakksrøyken er usynlig26.

Mange føler ubehag ved passiv røyking. Vanlige 
symptomer er irritasjon i øyne, hoste, sår eller 
tørr hals, hodepine, følelse av å være tett i brys-
tet og tung pust. Alle som blir utsatt for passiv 
røyking, har økt risiko for de samme sykdomme-
ne som den som røyker. 

Passiv røyking er skadelig gjennom hele livs-
løpet, men er spesielt farlig for fostre og små 
barn, enten eksponeringen skjer under svan-
gerskapet eller tidlig i barnets liv. I Norge dør 
flere hundre personer hvert år av sykdom som 
skyldes passiv røyking27.

3.3  HELSESKADER AV SNUSING

Selv om det er enighet om at bruk av snus er 
langt mindre skadelig enn røyking, har snusbruk 
likevel negative helsekonsekvenser. Snus kom-
mer fra den samme tobakksplanten som siga-
retter og inneholder over 2 500 kjemiske stoffer. 

Minst 30 av stoffene i snus vurderes som kreft-

3.  FLERE FAKTA OM TOBAKK, 
RØYKING OG RØYKESLUTT

17. SSB (2014)
18. SSB (2014)
19. Tall om tobakk 1973-2006. Sosial- og helsedirektoratet. Oslo, 2007.
20. Shane RE et al. Health effects of light and intermittent smoking. A review. Circulation 2010;121:1518-22.
21. Shinton R, Beevers G. Meta-analysis of relation between cigarette smoking and stroke. BMJ 1989;298(6676):789-94.
22. Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 50 years’ observations on male British doctors. BMJ 2004;328:1519-33.
23. Vollset SE, Selmer R, Tverdal Aa, Gjessing HK. Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking. Oslo: Folkehelseinsti-
tuttet; 2006. Rapport 2006:4.
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fremkallende. FHIs rapport «Helserisiko ved 
bruk av snus» viser at snus øker risikoen for 
kreft i bukspyttkjertel, spiserør og munnhule.

Ettersom snusbruken særlig tiltar hos unge, er 
snusing i svangerskapet et økende problem.
Bruk av snus i svangerskapet er forbundet med 
redusert fødselsvekt, økt risiko for prematur fød-
sel og dødfødsel. Snusbruk under graviditet kan 
også øke risikoen for å få barn født med leppe- 
og ganespalte29. 

Snusbruk er assosiert med forhøyet blodtrykk, 
og økt dødelighet etter hjerteinfarkt og slag hvis 
man har snus i munnen idet infarktet/slaget inn-
treffer32,33. Snusslutt etter gjennomgått hjertein-
farkt vil kunne halvere dødeligheten. Effekten er 
den samme som ved røykeslutt31. 

Flere studier har funnet sammenheng mellom 
bruk av snus og utvikling av type 2 diabetes.34,35,36 

Bruk av snus vil kunne gi skader i munnen. 
Tannkjøttet i området der snusen plasseres kan 
trekke seg tilbake og gi lange tannhalser som 
fører til ising i tennene. Denne forandringen ved-
varer selv om man slutter å snuse. 

Ved langvarig snusbruk utvikles en fortykkel-
se i munnslimhinnen der snusen plasseres, en 
«snuslomme». Dette kan leges av seg selv der-
som man slutter å bruke snus. Studier viser at 
fortykkelsen av slimhinnen ser ut til å forekomme 
oftere og være mer fremtredende hos de som 
bruker løssnus enn hos de som bruker porsjons-
snus37. 

3.4  DETTE SKJER NÅR MAN SLUTTER

Det er mange gode grunner til å velge å bli snus- 
og røykfri. Her følger flere av de helsegevinstene 
man vil oppnå ved å slutte.

Når man slutter å røyke begynner kroppen 
umiddelbart å reparere skadene den har fått av 
tobakksrøyken. Risikoen for alvorlige sykdom-
mer reduseres ved røykeslutt. Hvor raskt for-
bedringene kommer, avhenger av hvor mye og 
hvor lenge personen har røykt.

DETTE SKJER MED KROPPEN  

VED RØYKESLUTT: 

•  Etter 20 minutter går pulsen ned og man har 
fjernet en viktig årsak til rynker.

•  Etter 8 timer bedres blodsirkulasjonen.
•  Etter 24 timer synker risikoen for hjerteinfarkt.
•  Etter 48 timer bedres smaks- og luktesansen.
•  Etter 72 timer øker lungekapasiteten og krop-

pen er nikotinfri.
•  Etter 2–12 uker kjennes det lettere å bevege 

seg raskt fordi lungekapasiteten og blodsirku-
lasjonen er bedre.

•  Etter 1–9 måneder er man mindre utsatt for 
luftveisinfeksjoner og flimmerhårene i halsen 
kvikner til.

•  Etter 3–9 måneder vil pusteevnen bli bedre og 
hosten avta.

•  Etter 1 år vil immunforsvaret styrkes.
•  Etter 2–4 år er faren for å utvikle hjertesykdom 

og hjerneslag betydelig redusert.
•  Etter 10 år er risikoen for å utvikle lunge-

kreft halvert i forhold til dem som ikke røyker. 
Sammen med mange andre krefttyper vil risi-
koen fortsette å synke de nærmeste årene. 

24. U.S. Department of Health and Human Services. A Report of the Surgeon General: How Tobacco Smoke Causes Disease: What It Means to You. Atlanta: 
U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health 
Promotion, Office on Smoking and Health, 2010.
25. National Health Service – Smokefree: Secondhand smoke
26.Gee, IL, Semple S, Watson A, Crossfield A. 85% of tobacco smoke is invisible – a confirmation of previous claims. Tobacco Control, TC Online First, 
published on August 25, 2012 as 10.1136/tobaccocontrol-2012-050475.
27.Vollset SE, Selmer R, Tverdal A, Gjessing HK. Hvor dødelig er røyking? Norsk folkehelseinstitutt; 2006.Rapport 2006:4.
28.Wikström A-K, Cnattingius S, Stephansson O (2010). Maternal Use of Swedish Snuff (Snus) and Risk of Stillbirth. Epidemiology 2010 Nov;21(6):772-8.
29. Gunnerbeck A, Edstedt Bonamy A-K, Wikström A-K, Granath F, Wickström R, et al. (2014) Maternal Snuff Use and Smoking and the Risk of Oral Cleft 
Malformations - A Population-Based Cohort Study. PLoS ONE 9(1): e84715. doi:10.1371/journal.pone.0084715
30. Wikström AK, Cnattingius S, Galanti MR, Kieler H, Stephansson O. Effect of Swedish snuff (snus) on preterm birth. BJOG 2010;(117):1005-10
31. Nasjonalt folkehelseinstitutt (2014). Helserisiko ved bruk av snus. Rapport fra Folkhelseinstituttet. Kan lastes ned elektronisk på www.fhi.no 
32. Boffetta P, Straif K. Use of smokeless tobacco and risk of myocardial infarction and stroke: systematic review with meta-analysis. BMJ 2009 Aug 18;339:3060.
33. Hergens M-P. Swedish moist snuff and the risk of cardiovascular diseases. Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine; 2007.
34. Persson PG, Carlsson S, Savstrom L, et al. (2000). Cigarette smoking, oral moist snuff use and glucose intolerance. Journal of Internal Medicine 2000(248), 103-10.
35. Östenson CG, Hilding A, Grill V, et al. (2012). High consumption of smokeless tobacco (“snus”) predicts increased risk of type 2 diabetes in a 10-year 
prospective study of middle-aged Swedish men. Scandinavian Journal of Public Health. 2012 Dec;40(8):730-7. 
36. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Virkninger av snusbruk. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 6, 2005.
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37. IARC 100E: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100E/mono100E-8.pdf

•  Etter 15 år er risikoen for hjerteinfarkt på sam-
me nivå som hos en som aldri har røykt.  

•  Gravide reduserer risikoen for spontanabort 
og komplikasjoner, samt lavere fødselsvekt og 
for tidlig fødsel.

•  Det blir lettere å lykkes med å bli gravid.
•  Menn reduser risikoen for impotens.
•  Uønskede endringer i kjønnshormoner som 

følge av røyking unngås. For kvinner kan hor-
monendringene blant annet føre til benskjør-
het og tidlig overgangsalder. 

 
Som kursleder bør du opplyse diabetikere om 
at de kanskje må endre sin insulindosering i for-
bindelse med røykeslutt. Du bør også informe-
re om at de med lungesykdom (astma og kols) 
vil kunne oppleve forbigående plager, i form av 
opphosting av slim. 

Risikoen for å utvikle sykdom og alvorlige helse-
konsekvenser vil også reduseres ved snusslutt. 
Det er imidlertid større usikkerhet knyttet til kon-
krete helsegevinster, siden det ikke er forsket 
like mye på snusslutt som på som røykeslutt.

DETTE SKJER MED KROPPEN  

VED SNUSSLUTT:

•  Gravide reduserer risikoen for spontanabort 
og komplikasjoner, samt lavere fødselsvekt og 
for tidlig fødsel.

•  Gravide som har sluttet å snuse fjerner til-
leggsrisikoen for dødfødsel og for å få barn 
med lav fødselsvekt eller leppe-ganespalte. 

•  Ånden vil raskt bli friskere
•  Blodtrykket synker og blodsirkulasjonen bedres. 
•  Misfarging av tennene stopper opp.
•  Endringer og misfarging av tannkjøtt og munn-

slimhinnene stopper opp og begynner å heles.
•  Man sparer seg for mer enn 30 kreftfremkal-

lende stoffer. Snusbruk har sammenheng med 
kreft i bukspyttkjertel, munnhule og spiserør. 

•  Man slipper å bekymre seg for at endringer i 
stoffskiftet på grunn av snusing kan gi økt risi-
ko for diabetes og overvekt.

•  Ved et hjerteinfarkt vil sjansen for å overleve 
være større uten snus i munnen.

3.5   TOBAKKSBRUK OG  
AVHENGIGHET

Nikotin er et giftig og avhengighetsskapende 
stoff som naturlig finnes i tobakk. Det er svært 
lett å bli avhengig av nikotin, hele 85 prosent 
blir avhengige etter gjentakende bruk38. Denne 
avhengigheten kan sammenliknes med avhen-
gigheten til stoffer som kokain og heroin. Av-
hengighet kan oppstå raskt og utvikles vanligvis 
som et samspill mellom psykologiske forhold og 
nevrobiologiske mekanismer. 

Effekten av et trekk fra en sigarett er umiddelbar. 
Det går 10–19 sekunder fra man tar et trekk til 
man kan registrere virkningen som følge av en-
drede konsentrasjoner av signalstoffer i hjernen. 
Ved snusing tas nikotinet opp gjennom slimhin-
nene i munnen. Det tar noe lenger tid før det når 
hjernen og det blir ikke den sammen nikotintop-
pen som ved sigarettrøyking, men til gjengjeld 
er nikotintilførselen mer langvarig.

Den som bruker tobakk føler seg oppkvikket. 
ved matthet, og beroliget ved stress eller uro, 
når de tar en røyk eller snus. Årsaken til denne 
effekten er at nikotin fester seg til bindingsste-
der i hjernen («nikotinreseptorer») som stimu-
lerer frigjøring av nevrotransmitteren dopamin. 
Dopamin har betydning for opplevelsen av følel-
ser, belønning og motivasjon. 

Nikotin påvirker også områder i hjernestammen 
som regulerer våkenhet. Noen røyker eller snu-
ser for å oppnå disse virkningene av nikotin, 
andre rett og slett for å unngå abstinens, dvs. 
ubehaget som følger dersom kroppen tilføres 
mindre doser nikotin enn det den er vant til. Ved 
røykeslutt eller snusslutt kan dette ubehaget 
være av både fysisk og psykisk karakter, og det 
varierer sterkt fra person til person og på ulike 
måter for den enkelte. Dette betyr at en som har 
forsøkt å slutte tidligere og opplevd stor grad 
av ubehag, ikke nødvendigvis vil oppleve dette 
ved neste forsøk.

De fleste som bruker tobakk opplever niko-
tinsug og at de er fysisk avhengige. Røykere 
har et økt antall nikotinreseptorer i hjernen39. 
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Antallet reseptorer minker etter snus- og røyke-
slutt. I gjennomsnitt tar det ca. tre måneder før 
antallet har blitt redusert til normalnivå, dvs. til 
et nivå tilsvarende en ikke-røykers. Hvor lang tid 
dette tar, vil variere noe mellom individer. Det er 
grunn til å anta at røyksug og abstinensplager 
etter røykeslutt har sammenheng med at det tar 
tid å redusere det forhøyede antallet nikotinre-
septorer. Å oppleve abstinensplager i rundt tre 
måneder etter sluttedagen er derfor en normal 
fysiologisk reaksjon. 

Avhengighet er ikke bare fysiologisk, men i stor 
grad også psykologisk. Røyk/snus kan være 
belønning for et stykke arbeid. Den kan opple-
ves som inngangsbilletten til sosiale fellesskap, 
som prikken over i-en når livet er herlig, og som 
eneste venn når virkeligheten raser sammen. 
Tobakken inngår altså i brukeren sitt handlings-
mønster på en måte som lett forsterker opple-
velsen av avhengighet. Røyking eller snusing 
kan være betinget av en rekke situasjoner, og 
brukeren kan lett føle seg naken uten sigaretten 
eller snusen – det er noe som mangler.

3.5.1  ABSTINENSER

Det er vanlig at nikotinavhengige opplever absti-
nensplager i en overgangsperiode etter snus-/
røykeslutt, siden kroppen reagerer på at den 
ikke lenger får tilført nikotin. Plagene er preget 
av engstelse, uro og stress. Det er verst de før-
ste døgnene etter man har sluttet med tobakk. 
Etter to–fire uker er plagene som regel borte. 
For noen kan abstinensplagene vedvare i opp til 
tre måneder. Det er store individuelle forskjeller i 
hvordan abstinensen oppleves.

Kursdeltakere bør forberedes på at det er nor-
malt å få abstinenser når de slutter å røyke eller 
snuse. Det er viktig at de forstår at plagene har 
begrenset varighet og at de får konkrete råd om 
hvordan abstinenser kan takles. De vanligste 
symptomene er sug, uro, rastløshet, irritabilitet, 
konsentrasjonsvansker, søvnforstyrrelser eller 
nedstemthet. Noen kan også føle seg triste, el-
ler som om de har mistet en venn. Det er viktig å 
legge opp strategier for å forebygge dette sav-

net så godt det lar seg gjøre. Dersom kursdel-
takere ønsker mer støtte, kan du informere om 
nikotinlegemidler eller be han eller henne kon-
takte fastlegen sin for å vurdere reseptpliktige 
legemidler for røykeslutt (se nedenfor).

Visse typer mat og drikke kan påvirke nikotinsuget 
og dette bør formidles til kursdeltakerne. Grønn-
saker, melkeprodukter og fisk kan gi mindre sug, 
mens kaffe, alkohol og rødt kjøtt kan gi mer sug. 
Særlig koffeinholdig drikke, som kaffe, kan forver-
re abstinensplagene. Du bør informere deltakerne 
om at virkningen av for mye kaffe kan forveksles 
med abstinens etter snus- eller røykeslutt. 

Gi også informasjon om at det kan være hen-
siktsmessig å være forsiktig med alkohol i slutte-
prosessen, fordi alkohol gjør en mindre kritisk og 
fører til lavere impulskontroll.

Ved tobakksavvenning vil ofte den fysiske av-
hengigheten, som viser seg i kraft av abstinens-
symptomer, være den største utfordringen til å 
begynne med. På sikt er det den psykiske av-
hengigheten som kan bli vanskelig. Når eks-røy-
kere eller eks-snusere sprekker måneder eller år 
etter at de sluttet, dreier det seg ikke om deres 
fysiologiske sug etter nikotin, men om at de er i 
sammenhenger og situasjoner som vekker lys-
ten på røyk eller snus.

3.6   LEGEMIDLER VED  
TOBAKKSAVVENNING

Sannsynligheten for å lykkes med røykeslutt på 
et gitt forsøk øker betydelig ved å ta imot hjelp. 
Best resultat gir kombinasjonenav veiledning og 
medikamenter. Slutteraten er betraktelig høyere 
sammenliknet med dem som forsøker å slutte 
på egenhånd, men den er også høyere enn for 
dem som benytter seg av én av de to interven-
sjonene41,42. 

Det finnes flere typer legemidler til hjelp ved 
røykeslutt: nikotinlegemidler (Nicorette og Nico-
tinell), bupropion (Zyban) og vareniklin (Cham-
pix). Forskning viser at alle typene øker sjansen 
for å lykkes i et røykesluttforsøk. Medikamentene 
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demper abstinensplagene slik at den som skal 
slutte kan konsentrere seg om å bryte det inn-
lærte røykemønsteret. Du kan lese mer om disse 
legemidlene på felleskatalogen.no og på lege-
middelverket.no. 

Legemidlene er primært utviklet for dem som vil 
slutte å røyke og er mest forsket på med hensyn til 
røykeslutt. Til tross for manglende langtidseffekt, 
har nikotinlegemidler imidlertid gjennomgående 
demonstrert å øke kortvarig slutterate og dem-
pe sug og abstinensplager blant snusbrukere 
som prøver å slutte. Under behandling reduserer 
bupropion suget og vektøkningen assosiert med 
snusslutt. Akkurat som hos røykere, synes va-
reniklin å være den mest effektive behandlingen 
for snusere som forsøker å bli varig snusfrie43. 

3.6.1  NIKOTINLEGEMIDLER

Nikotinlegemidler tilfører nikotin og dermed re-
duseres de fysiske abstinensplagene. Den som 
slutter kan da konsentrere seg om å bryte innlær-
te mønstre og røykevaner. Nikotinlegemidler sel-
ges reseptfritt på apotek og i dagligvarebutikker. 
Det finnes ulike preparater: tyggegummi, plas-
ter, inhalator, sugetabletter og munnspray. Ge-
nerelt gjelder at de som er sterkt avhengige bør 
ha sterkere dose. En kombinasjonsbehandling, 
for eksempel å kombinere plaster og tyggegum-
mi, vil være mer effektivt. Plasteret forebygger 
det grunnleggende røyksuget, mens tyggegum-
mien tar de akutte røyksugene. Det kan være 
hensiktsmessig å starte opp med plasteret i 
forkant av sluttedatoen, gjerne et par uker før44. 
Det kan føre til færre sigaretter og en god følelse 
av økende kontroll.

Det er viktig for effekten at preparatene blir brukt 
riktig. Det viser seg at en god del bruker lege-
midlene i for lav dose, over for kort tid og/eller 
på feil måte. Legemidlene bør brukes i minst 
åtte uker. Kursdeltakerne vil ha nytte av å mot-
ta råd og informasjon om riktig legemiddelbruk. 
Be dem også lese pakningsvedlegget nøye. 

Det kan være en fordel å kombinere informasjon 
med praktisk trening, som hvordan tygge niko-
tintyggegummi riktig: 

Ta en bit tyggegummi og tygg langsomt 8-10 
ganger. Dette frigjør tilstrekkelig mengde med 
nikotin. Slutt deretter å tygge og la tyggegum-
mien hvile i munnen der det føles bekvemt å ha 
den. Når smaken er blitt mye svakere, kan det 
tygges 6-7 ganger igjen. La deretter tyggegum-
mien hvile i munnen til smaken forsvinner. Det-
te kan gjøres i 25-30 minutter. Etter dette er det 
meste av nikotinet frigjort fra tyggegummien slik 
at den kan kastes. 

Målet er å få nikotinopptak gjennom slimhinne-
ne i munnen i stedet for at spyttet svelges slik at 
nikotinet opptas gjennom mageslimhinnene. Det 
gir dårlig tilgjengelighet. 

Selv om mange opplever rask effekt av nikotin-
tyggegummi kan det ta om lag 20 minutter før 
nikotinet når maksimal effekt i hjernen. Ved røy-
king når man maksimal konsentrasjon i hjernen 
og maks effekt på få sekunder. 

Noen vil oppleve bivirkninger ved bruk av niko-
tinlegemidler. Disse kan ofte lindres med en mer 
optimal bruk. Produktene er dessuten forbundet 
med ulike typer bivirkninger, hvilket gjør at røy-
keren kan velge det produktet vedkommende 
tror kommer til å fungere best og eventuelt skifte 
underveis i prosessen. Et annet aktuelt spørsmål 
er om man bruker preparater med den mengden 
nikotin som man har behov for. For lite nikotin gir 
ingen lindring av abstinensene, mens for mye ni-
kotin kan gi kvalme, hjertebank og hodepine. 

Noen opplever at det kan være vanskelig å slutte 
med nikotinpreparatene etter en vellykket slutte-
prosess. Dette gjelder kun et fåtall. Dersom noen 
kvier seg for å bruke nikotinlegemidler fordi de 
er redde for å opprettholde avhengighet, bør det 
understrekes at legemidlene ikke inneholder de 
helseskadelige stoffene som man finner i sigaret-



 
EGNE NOTATER

 
 Tobakksfri 41

45. Stead LF, Perera R, Bullen C, Mant D, Hartmann-Boyce J, Cahill K, Lancaster T. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Data-
base of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD000146. DOI: 10.1002/14651858.CD000146.pub4
46. Hagen G, Wisløff T, Klemp M. Cost-effectiveness of varenicline, bupropion and nicotinereplacement therapy for smoking cessation. nr 10-2010 ed. Oslo: 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2010
47. Sæterdal IM. Legemidler til røykeslutt. nr 8-2010 ed. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2010

ter. Avhengighet av nikotinlegemidler innebærer 
ingen dokumentert helserisiko og er klart å fore-
trekke framfor bruk av røyk eller snus45.

Nikotinlegemidler kan etter nøye vurdering bru-
kes av gravide, ammende og personer under 18 
år. Be deltakerne snakke med legen sin. 

3.6.2   RESEPTPLIKTIGE LEGEMIDLER 
FOR RØYKESLUTT

I Norge finnes det to reseptpliktige legemidler 
for røykeslutt: bupropion (Zyban) og vareniklin 
(Champix). De er legemidler i tablettform som 
ikke inneholder nikotin. Bupropion er virkestoffet 
i en type antidepressivum som også har vist seg 
å ha effekt for å redusere abstinenssymptomer 
ved røykeslutt. Zyban reduserer røyksuget ved 
å påvirke hjernens belønningssystem og bidrar 
til at dopaminnivået holdes på et tilstrekkelig 
høyt nivå slik at røyksug og abstinens reduse-
res. Også Champix reduserer røyksuget ved 
å påvirke hjernens belønningssystem. Svært 
forenklet binder virkestoffet i Champix seg til 
nikotinreseptorene, og abstinensene dempes. 
Samtidig hindrer medisinen at nikotinresepto-
rene fylles opp igjen. Dermed blir det mindre 
tilfredsstillende å røyke.

Den forskningsbaserte kunnskapen viser at va-
reniklin har best effekt, mens det er usikkert hva 
som har best effekt av nikotinlegemidler og bupro-
pion. Samtidig er det flest potensielle alvorlige 
bivirkninger knyttet til vareniklin og bupropion46,47. 

Zyban og Champix skal ikke brukes av gravi-
de eller personer under 18 år. Zyban skal heller 
ikke benyttes av personer med nedsatt krampe-
terskel.



OPPFØLGING OG EVALUERING ETTER SNUS- OG RØYKESLUTTKURS

Det har nå gått ........ måneder siden din snus-/røykesluttdato. 
Vi lurer på hvordan det går med deg. Det hadde vært fint om du 
kunne svare på spørsmålene nedenfor og returnere det utfylte 
skjemaet. 

Svar på spørsmålene under ved å krysse av eller fylle ut de 
svarene som gjelder for deg:

1.  Kjønn

    

  Mann
  Kvinne

2.  Alder

  24 år eller yngre?
  25–34 år
  35–44 år  
  45–54 år
  55–64 år
  65 år eller mer

3.  Høyeste fullførte utdanning

  Grunnskole
  Videregående skole
  Høyskole/universitet

4.   Har du røykt (tatt ett trekk eller mer) i løpet av 

 de siste syv dagene?

  Nei, ikke i det hele tatt
  Ja, men ikke daglig
  Ja, daglig

5.   Om du ikke har røykt i det hele tatt de siste syv dagene: 

Hvor lenge har du vært røykfri nå?

  Ikke aktuelt, jeg har røykt i løpet av de siste syv dagene
  Jeg har vært røykfri i mindre enn tre måneder
  Jeg har vært røykfri tre–seks måneder
  Jeg har vært røykfri i mer enn et halvt år 
  Jeg har vært røykfri i mer enn et helt år

6.   Har du tatt en snus eller mer i løpet av de siste syv da-

gene? 

  Nei, ikke i det hele tatt
  Ja, men ikke daglig
  Ja, daglig

7.   Om du ikke har snust i det hele tatt de siste syv dagene: 

Hvor lenge har du vært snusfri nå?

  Ikke aktuelt, jeg har snust i løpet av de siste syv dagene
  Jeg har vært snusfri i mindre enn tre måneder
  Jeg har vært snusfri i tre–seks måneder
  Jeg har vært snusfri i mer enn et halvt år
  Jeg har vært røykfri i mer enn et helt år

8.  Bruker du for tiden legemiddel for tobakksavvenning? 

  Ja
  Nei

Hvis ja, hva? 

9.  Synes du snus/-røykesluttkurset hjalp deg til å slutte?

  Ja, i stor grad
  Ja, i noen grad
  I liten grad
  Nei

10.   Hvis du fortsatt røyker: har du planer om å slutte i nær 

fremtid?

  Ja, innen neste uke
  Ja, i løpet av neste måned
  Ja, i løpet av de seks neste månedene
  Nei, jeg har ikke planer om å slutte 
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11.   Hvis du fortsatt snuser: har du planer om å slutte i nær 

fremtid?

  Ja, innen neste uke
  Ja, i løpet av neste måned
  Ja, i løpet av de seks neste månedene
  Nei, jeg har ikke planer om å slutte

12.  Brukte du andre støttetilbud til snus- eller røykeslutt?

  Ja
  Nei

Hvis ja, hvilke? 

Andre kommentarer:

Vil du ha ytterligere hjelp med tobakksavvenning, er du velkom-
men til å kontakte oss.

Oversikt over kostnadsfrie hjelpetilbud finner du på slutta.no. 
Facebooksiden Slutta – din røykeslutt og mobilappen Slutta 
kan fungere som god støtte.  
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PRAKTISKE RÅD VED RØYKESLUTT 

Tenk gjennom hva du kan gjøre for å ha det best mulig de første 
dagene etter at du har sluttet å røyke. Planlegg å gjøre noe som 
gir deg overskudd og vær sammen med folk du trives med. 
Ta mer hensyn til deg selv enn ellers. De fleste som slutter å 
røyke vil møte noen utfordringer. Tenk gjennom på forhånd hva 
du kan gjøre i situasjoner du tror kan bli utfordrende. Ta gjerne 
fram BOKA og les gjennom grunnene dine til å slutte, og hva 
du oppnår ved dette. 

•  Fjern askebegre og sigaretter og gjør hjemmet ditt til en 
røykfri sone.

•  Informer omgivelsene dine om at du har sluttet. Be gjerne om 
støtte og ta imot ros.

•  Du er vant til å ha en røyk mellom fingrene, sørg for å ha noe 
å fingre med. Leppene dine og munnhulen er også vant til å 
bli stimulert. Tygg på pastiller, tyggegummi, fruktbiter osv., og 
bruk tannpirkere.

•  Spis mellommåltider og alle hovedmåltider. Frukt kan også 
hjelpe deg med å holde blodsukkeret på et rimelig nivå når 
nikotinets blodsukkerøkende effekt minsker.

•  Unngå mat og drikke som gjør deg røyksugen. Grønnsaker, 
melkeprodukter og fisk gir mindre røyksug, mens rødt kjøtt 
kan gi mer røyksug.

•  Det kan være lurt å være forsiktig med kaffe. Kaffe kan gi 
røyksug, og virkningen av for mye kaffe kan forveksles med 
abstinens. 

•  Det kan være lurt å være forsiktig med alkohol den første 
tiden etter røykeslutt. Alkoholen gjør deg mindre kritisk og 
fører til lavere impulskontroll.

•  Hold deg i aktivitet og gjør noe du liker.  
Se helsenorge.no/dine30 for tips.

•  Når du slutter å røyke er det helt normalt å oppleve perioder 
med mindre energi og overskudd. Dette er forbigående. Senk 
kravene til deg selv og tillat deg å ta det med ro. Det å være 
ute i frisk luft og å drikke rikelig med vann kan hjelpe.

•  Når nikotinets karsammentrekkende effekt minsker, hender 
det at blodtrykket blir ustabilt, og man kjenner seg svimmel. 
Drikk rikelig med vann, og gå gjerne turer – det hjelper.

•  For mange har røyk vært en måte å takle stress på. Når du 
slutter å røyke er det lurt å finne andre måter å håndtere 
stressende situasjoner på. Det kan være lurt å tenke ut noen 
alternativer på forhånd. Lag gjerne en liste over hva som kan 
hjelpe deg. 

•  Røykeslutt kan av noen oppleves som stressende i seg selv.
Forsøk å rydde plass til noen rolige dager og tenk gjennom 
hva som virker avstressende for deg. Noen dype, rolige pust 
med magen kan gi avspenning, fokus og ro. 

•  Benytt deg av Slutta-appen eller facebooksiden Slutta – din 
røykeslutt om du trenger støtte og oppmuntring.  
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PRAKTISKE RÅD VED SNUSSLUTT

Tenk gjennom hva du kan gjøre for å ha det best mulig de første 
dagene etter at du har sluttet å snuse. Planlegg å gjøre noe 
som gir deg overskudd og vær sammen med folk du trives 
med. Ta mer hensyn til deg selv enn ellers. De fleste som slutter 
å snuse vil møte noen utfordringer. Tenk gjennom på forhånd 
hva du kan gjøre i situasjoner du tror kan bli utfordrende. Ta 
gjerne fram BOKA og les gjennom grunnene dine til å slutte, og 
hva du oppnår ved dette. 

•  Fjern snusbokser og gjør hjemmet ditt til en snusfri sone.

•  nformer omgivelsene dine om at du har sluttet. Be gjerne om 
støtte og ta imot ros.

•  Du er vant til å ha noe under leppa. Forsøk å legge noe annet 
under leppa iblant, for eksempel en pastill eller tyggegummi, 
eventuelt en nikotintyggegummi.

•  Spis mellommåltider og alle hovedmåltider. Frukt kan også 
hjelpe deg med å holde blodsukkeret på et rimelig nivå når 
nikotinets blodsukkerøkende effekt minsker.

•  Unngå mat og drikke som gjør deg sugen på snus. Grønn-
saker, melkeprodukter og fisk kan gi mindre sug, mens rødt 
kjøtt kan gi mer sug.

•  Det kan være lurt å være forsiktig med kaffe. Kaffe kan gi sug, 
og virkningen av for mye kaffe kan forveksles med abstinens.

•  Det kan være lurt å være forsiktig med alkohol den første 
tiden etter snusslutt. Alkoholen gjør deg mindre kritisk og 
fører til lavere impulskontroll.

•  Hold deg i aktivitet og gjør noe du liker.  
Se helsenorge.no/dine30 for tips.

•  Når du slutter å snuse er det helt normalt å oppleve peri-
oder med mindre energi og overskudd. Dette er forbigående. 
Senk kravene til deg selv og tillat deg å ta det med ro. Det å 
være ute i frisk luft og å drikke rikelig med vann kan hjelpe. 

•  Når nikotinets karsammentrekkende effekt minsker, hender det 
at blodtrykket blir ustabilt, og man kjenner seg svimmel. Drikk 
rikelig med vann, og gå gjerne turer – det hjelper.

•  For mange har snus vært en måte å takle stress på. Når du 
slutter å snuse er det lurt å finne andre måter å håndtere 
stressende situasjoner på. Det kan være lurt å tenke ut noen 
alternativer på forhånd. Lag gjerne en liste over hva som kan 
hjelpe deg. 

•  Snusslutt kan av noen oppleves som stressende i seg selv. 
Forsøk å rydde plass til noen rolige dager og tenk gjennom 
hva som virker avstressende for deg. Noen dype, rolige pust 
med magen kan gi avspenning, fokus og ro.

•  Benytt deg av Slutta-appen om du trenger støtte og opp-
muntring. 



EVALUERING AV SNUS- OG RØYKESLUTTKURS

Sett din tallvurdering på streken til høyre for spørsmålene ut 
fra en skala hvor 1 er «svært lite fornøyd» og 10 er «svært 
fornøyd». 

1. Hvor fornøyd er du med kurset sett under ett?

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lite fornøyd  Ganske fornøyd Svært fornøyd

2.  Hvor fornøyd er du med balansen mellom egenaktivitet og 

kunnskapsformidling fra kursleder?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lite fornøyd  Ganske fornøyd Svært fornøyd

3. Hvor fornøyd er du med kurslederens formidlingssevne?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lite fornøyd  Ganske fornøyd Svært fornøyd

4.  Er det noen elementer ved opplegget du syns var spesielt 

viktig/nyttig for deg? 

5.  Var det noe du kunne ønsket deg annerledes, mer eller 

mindre av?

6. Hva var nyttig med å delta i en gruppe?

7.  Hvor trygg føler du deg på at du vil klare å holde deg 

røykfri/snusfri? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lite trygg  Ganske trygg Svært trygg

8.  Ønsker du oppfølging fra kursleder eller gruppa i etterkant? 

I tilfelle ja, hvordan?

9. Andre kommentarer
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Egne notater



Aktuelle tema 
i slutteprosessen

Risikosituasjoner

Abstinensplager

Nikotinsug

Motivasjon Legemidler

AmbivalensGevinster
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