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Baggrund 
Rygestopprogrammer med høj intensitet giver 
generelt et mere kontinuerligt rygestop, dog er 
der reporteret lavere succesrater for storrygere. 
Formålet med dette studie var at evaluere ryge-
stop blandt storrygere under det intensive 6 
ugers Guld Standard Program (GSP) og at identi-
ficere modificerbare faktorer associeret med et 
kontinuert rygestop.  

Metode 
I dette landsdækkende kliniske studie, deltog 
36.550 rygere i et intensivt rygestopprogram i 
Danmark. Storrygere blev defineret ved, at have 
≥ 7 point på Fagerströms test for nikotinaf-
hængighed, at ryge 20 eller flere cigaretter om 
dagen eller at have røget det, der svarer til mere 
end 20 pakkeår.  

Resultater 
Overordnet set, havde 28 % en Fagerström sco-
re på ≥ 7 point, 58 % røg 20 eller flere cigaretter 
om dagen og 68 % havde røget 20 eller flere 
pakkeår. Af de deltagere, der svarede, havde 33 
% et kontinuerligt rygestop (responsraten efter 
6 måneder var 78 %), dog var et kontinuert ryge-
stop 1-6 % lavere hos storrygere i forhold til den 
samlede population. Deltagelse i et GSP med et 
individuelt format (vs. grupper/andet, OR 1,23-
1,44), på et hospital (vs. apoteks- eller kommu-
nalt tilbud, OR 1,05-1,11) og at gennemføre for-
løbet (deltage i de planlagte møder, OR 4,36-
4,89) var associeret med rygestop. Kontinuerligt 
rygestop faldt på en dosisafhængig måde, med 
stigende sværhedsgrad af rygning.  

 

 

Konklusion 
Rygestop efter et GSP var 1-6 % lavere blandt 
storrygere end i den overordnede studiepopula-
tion. Modificerbare faktorer kan anvendes til at 
forbedre det kontinuerte rygestop en smule. 
Især forsøg på, at forbedre gennemførslen ser 
lovende ud.  
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