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Introduktion 
 
Psykiatriske patienter dør omkring 25 år tidligere end psykisk raske 
mennesker, og de dør primært af rygerelaterede sygdomme som 
hjertekarsygdom, lungesygdomme som KOL samt cancer 1. Rygeprævalensen 
blandt psykiatriske patienter er meget høj, op til 80% hos skizofrene patienter 
2-7, og psykisk syge personer har et større dagligt tobaksforbrug og større 
nikotinafhængighed end ikke psykisk syge 5;8. Det er blevet estimeret, at 
rygere med psykisk sygdom ryger næsten halvdelen af alle solgte cigaretter 9. 
 
Nikotin er et svært afhængighedsskabende stof, og nikotinafhængighed er 
registreret som en psykiatrisk diagnose (DSM-IV), som vi har pligt til at 
behandle. Der er behov for en intensiv og koordineret indsats overfor rygning 
blandt personer med psykiske sygdomme. 
En tidligere rapport, ” Rygestop i psykiatrien. Er der evidens nok til at anbefale 
rygestopaktiviteter?” 10 har konkluderet, at vi bør og kan forlade opfattelsen af 
nikotinafhængighed som en ubehandlelig manifestation af psykisk sygdom, og 
at det er svært at finde evidens i litteraturen for, at undlade at hjælpe psykisk 
syge rygere med at komme ud af deres svære nikotinafhængighed; selvom det 
ikke er let 10. Der fandtes dog begrænset viden om hvilke rygestopaktiviteter 
der er effektive til psykisk syge rygere. 
 
 
Formål 
 
Formålet med denne litteratursøgning er at opdatere rapporten ” Rygestop i 
psykiatrien. Er der evidens nok til at anbefale rygestopaktiviteter?” som udkom 
i 2006 10.  
 
 
Litteratursøgningen – strategi 
 
Hovedemne for søgningen var at vurdere effekten af rygestopinterventioner i 
psykiatrien/blandt personer med psykisk sygdom. Altså: hvilken 
rygestopintervention bør man anbefale til personer med psykisk sygdom. 
 
Effekten af en rygestopintervention kan kun bedømmes korrekt i 
randomiserede kontrollerede undersøgelser, hvori der indgår en kontrolgruppe 
til sammenligning. Der blev ikke søgt efter artikler der primært omhandlede fx 
succes af en rygestopintervention uden en sammenlignelig kontrolgruppe (stor 
risiko for selektion), accept af rygestopinterventionen eller bivirkninger ved 
rygestopmedicin.  
 
Der blev både søgt på forskellige udtryk for psykisk sygdom samt separat for 
depression og skizofreni. Søgningen var systematisk. 
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I søgning 1 og 2 inkluderede jeg både randomiserede kontrollerede studier og 
reviews. Dette blev gjort for at skabe overblik, og for at jeg kunne 
sammenligne litteraturlisterne i reviews med artikler fundet ved søgning. I alle 
efterfølgende søgninger inkluderede jeg kun randomiserede kontrollerede 
studier. 
 
Søgningen blev startet d. 3.6.2010, og afsluttet d. 07.06.2010. 
 
Afgrænsning af litteratur: de sidste 5 år, studier på engelsk og tysk. 
 
Tabel 1. Søgestrategi og resultater 
 
 Søgeord og begrænsninger Antal artikler 

identificeret 
Antal 
artikler 
fundet 
relevante 
efter 
læsning af 
abstracts 

Antal relevante 
randomiserede 
kontrollerede 
studier (efter 
nærlæsning) 

Antal 
relevante 
reviews 
(efter 
nærlæsning) 

#1 "Smoking cessation"[MeSH 
Terms] AND "Mental 
disorders"[MeSH Terms] AND 
((Randomized Controlled 
Trial[ptyp] OR Review[ptyp]) AND 
"2005/06/05"[PDat] : 
"2010/06/03"[PDat]) 

530 29 9 9 

#2 "Smoking cessation"[MeSH 
Terms] AND "Mentally ill 
persons"[MeSH Terms] AND 
((Randomized Controlled 
Trial[ptyp] OR Review[ptyp]) AND 
"2005/06/09"[PDat] : 
"2010/06/07"[PDat]) 

1 0 0 0 

#3 Smoking[Title/Abstract] AND 
cessation[Title/Abstract]) AND 
Depression[Title/Abstract] AND 
(Randomized Controlled 
Trial[ptyp] AND 
"2005/06/05"[PDat] : 
"2010/06/03"[PDat]) 

45 8 7  

#4 (Smoking[Title/Abstract] AND 
cessation[Title/Abstract]) AND 
Schizophrenia[Title/Abstract] 
AND (Randomized Controlled 
Trial[ptyp] AND 
"2005/06/05"[PDAT] : 
"2010/06/03"[PDAT]) 

8 7 4  

#5 (Smoking[Title/Abstract] AND 
cessation[Title/Abstract]) AND 
Mental[Title/Abstract] AND 
Disorder[Title/Abstract] AND 

2 0 0  
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(Randomized Controlled 
Trial[ptyp] AND 
"2005/06/05"[PDAT] : 
"2010/06/03"[PDAT]) 

#6 (Smoking[Title/Abstract] AND 
cessation[Title/Abstract]) AND 
Mentally[Title/Abstract] AND 
Ill[Title/Abstract] AND 
(Randomized Controlled 
Trial[ptyp] AND 
"2005/06/05"[PDAT] : 
"2010/06/03"[PDAT]) 

1 0 0  

#7 (Smoking[Title/Abstract] AND 
cessation[Title/Abstract]) AND 
Psychiatric[Title/Abstract] AND 
(Randomized Controlled 
Trial[ptyp] AND 
"2005/06/05"[PDAT] : 
"2010/06/03"[PDAT]) 

18 5 3  

#8 Smoking[Title/Abstract] AND 
cessation[Title/Abstract]) AND 
Psychotic[Title/Abstract] AND 
(Randomized Controlled 
Trial[ptyp] AND 
"2005/06/05"[PDAT] : 
"2010/06/03"[PDAT]) 

1 1 1  

#10 Søgning i de læste artiklers 
litteraturlister (artikler der ikke 
blev fundet ved søgning i 
PubMed) 

 1  1 11 1 Cochrane 
review 12 

      
 Identificerede relevante artikler 

I alt  
(duplikater frasorteret) 

  14 10 

 
Ved nærlæsning blev der ekskluderet artikler af følgende årsager: duplikater, 
breve til editors, anførte ikke resultatet af rygestopintervention, artiklerne var 
publiceret for mere end 5 år siden (med i tidligere rapport). Endvidere blev et 
par artikler omhandlende rygestop til patienter med post-traumatisk stress 
ikke medtaget. 
Der er således blevet identificeret 14 randomiserede kontrollerede 
undersøgelser (RCT), der har evidensen 1b =meget høj. 
 
 
Rygestopinterventioner til rygere med depression 
Der blev fundet otte randomiserede undersøgelser. De fleste studier 
inkluderede rygere med Major Depression/Major Depressiv Disease (MDD). Et 
enkelt medtog også anden selv-rapporteret psykisk sygdom som psykose og 
spiseforstyrrelse 13. Fire studier inkluderede rygere der havde aktuelle 
depressive symptomer 14-17. Der var meget forskel på hvilke 
måleredskaber/scores der blev brugt for at stille diagnosen depression, og 
enkelte gange var diagnosen selv-rapporteret 13;18.  
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Der blev afprøvet ti typer rygestopinterventioner, ofte i kombination som 
rygerådgivning + medicinsk behandling. Alle studier på nær ét havde flere 
styrker af rygestopinterventioner, oftest af intensiv art, og der manglede 
således en reel kontrolgruppe der ikke blev interveneret overfor. Derfor er det 
ganske vanskelligt at udtale sig om effekten af den enkelte intervention versus 
ingen intervention. Der blev opnået pæne rygestoprater, der dels afhang af 
opfølgningsvarigheden, dels intensiteten af interventionen og af deltagernes 
baseline karakteristika. De fleste studier havde en pæn størrelse, kun to 
inkluderede mindre end 100 rygere med depression. Alligevel var størrelsen 
flere gange et problem, da forskerne delte rygerne op i for mange 
grupper/interventionstyper, og derefter manglede styrke til at se signifikante 
forskelle. 
To studier viste signifikant effekt af rygestopinterventionen. Det ene studie 
havde en reel kontrolgruppe med minimal intervention og selv-hjælp. 
Interventionen var: Staged Care Intervention Model kombineret med 
nikotinpræparater (Nicotine Replacement Therapy=NRT) og evt. Bupropion 
(=Zyban) 17. Rygestopraten efter 18 måneder var 25%, dog sås også meget 
høj rygestoprate i kontrolgruppen, hvilket rejser spørgsmål om selektion.  
Staged Care Intervention Model består af flere elementer: fire sessioner med 
computer-genereret motiverende feedback tilpasset den motivationsfase 
rygeren befinder sig på, rygestopmedicin, psykologisk rådgivning (6 gange 30 
minutter) samt gennemgang af temaer som på almindeligt rygestophold. Det 
andet studie der viste signifikant effekt benyttede rygestophold og Vareniclin 
(=Champix) 13. Rygestopinterventionen havde en kontrolgruppe der gik på 
rygestophold og blev behandlet med NRT. Der var således i begge tilfælde tale 
om en intensiv kombineret intervention. 
Fem ud af otte studier rapporterede positive effekter: sværhedsgraden af 
depressive symptomer prædikterede ikke røgfrihed 17, depressions og stress 
score faldt også hos personer med MDD anamnese 18, vedvarende lavere 
depressions score i BATS gruppen efter rygestop 16, ingen rapport om 
forværring af psykisk sygdom 13, sammenlignelige, høje rygestoprater som 
psykisk raske 13, og ingen negativ psykisk effekt af rygestop 19. To studier 
rapporterede forværring af psykiske symptomer: øget anspændthed, agitation, 
irritabilitet, vrede, uro, depression (Vareniclin) 18 og flere depressive 
symptomer ved rygestop end ved fortsat rygning (NRT, Bupropion) 15. 
Sammenholdt med tidligere rapport 
Den tidligere publicerede rapport10 konkluderede at der var fundet effekt af 
Bupropion 20 og rygestoprådgivning tilpasset psykisk syge, fx kognitiv 
adfærdsterapi og stemningsstabiliserende terapi21;22. Ser vi på de nye 
undersøgelser, så har ét studie benyttet rygestoprådgivning tilpasset psykisk 
syge, men ikke fundet signifikant bedre effekt end ved almindelig 
gruppebaseret kognitiv adfærdsterapi 23. De nye undersøgelser med Bupropion 
har alle været i kombination med andre rygestoptilbud, men ikke øget 
rygestopraten signifikant 15;17;23.  
Konklusion: rygestopinterventioner til rygere med depression 
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Det er fortsat svært at udtale sig om den optimale rygestopintervention, til 
rygere med depression. Generelt har der været afprøvet mange slags 
rygestopinterventioner, men der er mange metodeproblemer der gør det svært 
at tolke og sammenligne effekten af interventionerne. Rygestopresultaterne er 
dog pæne. Enkelte studier har fundet forværring af de psykiske symptomer 
ved rygestop, men de fleste studier rapporterer ingen forværring eller positive 
ændringer. Formodentlig bør rygestopinterventionen være en kombination af 
intensiv rådgivning, gerne tilpasset psykisk syges specielle behov, og 
rygestopmedicin. Der er fundet signifikant effekt af både Bupopion (Zyban) og 
Vareniclin (Champix). 
 
 
Rygestopinterventioner til rygere med skizofreni 
Der blev fundet fem randomiserede undersøgelser. Tre af studierne 
inkluderede kun rygere med skizofreni, og to inkluderede desuden også rygere 
med psykotisk sygdom 24;25. De benyttede diagnostiske måleredskaber var lidt 
forskellige.  
Der er afprøvet fem typer rygestopinterventioner, oftest i kombination som 
rådgivning + medicinsk behandling. Ét studie var ren rygestopmedicin-
afprøvning med placebo til kontrolgruppen 26. I tre studier var der en 
kontrolgruppe der fik ingen/minimal intervention, den ene er dog ringe 
beskrevet 24-26. Tre ud af fem studier var meget små, inkluderende 10-50 
rygere 19;26;27, hvilket begrænser muligheden for at se signifikant effekt og 
generalisere. De små studier blev i lige så høj grad gennemført for at se på 
ændringer i psykiske/psykotiske symptomer. Det ene lille studie viste ikke 
desto mindre signifikant effekt af rygestopinterventionen 19. Der blev opnået 
rimeligt pæne rygestoprater, taget i betragtning hvor syge og storrygende 
patienterne er.  
Ét studie viste signifikant effekt af rygestopinterventionen 19. Studiet var 
baseret på gruppebaseret rådgivning + Bupropion + NRT 19, og kontrolgruppen 
fik ikke Bupropion, men ellers samme tilbud. Der var dog kun 10 ugers 
opfølgning, så langtidseffekten mangler at blive beskrevet. Ligesom ved 
depression var der her således tale om intensiv kombineret intervention. 
Alle fem studier rapporterede om positive effekter: ingen negativ psykisk effekt 
af rygestop 19, ingen negativ psykisk effekt af rygestop, mindre akathisi og 
færre ekstrapyramidale symptomer i gruppen med Bupropion 27, ingen 
forværring af psykiske symptomer 24;26, ingen forværring af psykotiske 
symptomer og forbedring af nogle psykiske symptomer 25. 
Ingen undersøgelser rapporterede forværring af psykiske symptomer. 
Sammenholdt med tidligere rapport 
Den tidligere publicerede rapport10 konkluderede at der var fundet signifikant 
effekt af NRT (bedre effekt end placebo) 28 og Bupropion 29;30 (korttids-, men 
ikke langtidsopfølgning). Det nye studie der viste signifikant effekt benyttede 
gruppebaseret rådgivning + Bupropion + NRT 19, men havde desværre også 
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kun kort follow-up, og var lille. NRT alene er ikke blevet afprøvet mod placebo i 
nyere undersøgelser. 
Konklusion: rygestopinterventioner til rygere med skizofreni 
Der er fortsat svært at udtale sig om den optimale rygestopintervention til 
rygere med skizofreni. Generelt har der været afprøvet mange slags 
rygestopinterventioner, men der er mange metodeproblemer der gør det svært 
at tolke og sammenligne effekten af interventionerne. Rygestopresultaterne er 
dog rimelig pæne, så rygestop kan gennemføres også hos personer med 
alvorlig psykisk sygdom. Både de ældre og de nye undersøgelser viser, at 
rygestop hos patienter med skizofreni ikke medfører forværring af 
psykiske/psykotiske symptomer. Formodentlig bør rygestopinterventionen 
være en kombination af intensiv rådgivning, gerne tilpasset psykisk syges 
specielle behov, og rygestopmedicin. Der er fundet korttidseffekt af Bupropion 
(Zyban). Vareniclin (Champix) er angivelig endnu ikke afprøvet i randomiseret 
kontrolleret design. 
 
Rygestopinterventioner til rygere med alvorlig psykisk 
sygdom 
Der blev fundet et enkelt randomiseret studie der inkluderede rygere med 
alvorlig psykisk sygdom, dog ikke nærmere defineret 31. Undersøgelsen så på 
om otte ugers rygestoptilbud var bedre end fire ugers tilbud. Rygestopraten 
var høj, 19% efter et år, uden forskel i varighed af tilbud. Rygeafvænning til 
alvorligt psykisk syge ser således ud til at være gennemførbart med godt 
resultat. Ligesom ved depression og skizofreni var der her tale om intensiv 
kombineret intervention af rådgivning og medicin (NRT). Der var ingen 
forværring af de psykiske symptomer. 
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Andre relevante undersøgelser af betydning for psykisk 
sygdom og rygestop (ikke inkluderet i 
litteraturgennemgang) 
Rygestopinterventioner i en ’normalbefolkning’ inkluderende personer 
med tidligere/kendt depression 
Undersøgelserne er vigtige at nævne, idet de fleste af disse studier har 
inkluderet rygere med ’history of depression’, altså rygere der på et tidspunkt i 
deres liv har haft én/flere episoder af depression, men ikke har en akut 
opblussen af sygdommen 12. Der er fundet god effekt både af rygestopmedicin 
og rygestoprådgivning. Begge virker enkeltvis, men effekten er størst ved 
kombination af behandlingen, hvilket derfor den anbefalede strategi ved 
rygestop 32. Sandsynligheden for at opnå 6 måneders røgfrihed med medicinsk 
støtte er fundet at være ca. 2 gange så stor med nikotinprodukter (NRT), 
Bupropion (Zyban) og Nortriptylin samt ca. 3 så stor med Vareniclin 
(Champix).  
 
Rygestop i en ’normalbefolkning’ inkluderende personer med psykisk 
sygdom 
I en stor befolkningsbaseret undersøgelse oplyste 37% af personer der havde 
en sygdomshistorie med psykisk sygdom (depression, skizofreni, atypisk 
psykose, generaliseret angst, panik angst, misbrug m.m.) at de var holdt op 
med at ryge, sammenlignet med 43% der var holdt op med at ryge blandt 
personer der aldrig havde haft psykisk sygdom 9. Røgfrihed opnås altså af 
rigtig mange personer med psykisk sygdom. 
 
Specielle bemærkninger om Vareniclin (Champix) 
I november 2007 advarede det amerikanske FDA (U.S. Food and Drug 
Administration), at flere rygere der havde taget rygestoppillerne havde oplevet 
alvorlige psykiske bivirkninger, som nedtrykthed, selvmordstanker og 
selvmordsforsøg. Det foruroligende var, at enkelte af disse tilfælde blev 
rapporteret hos tidligere psykisk raske personer der endnu ikke var holdt op 
med at ryge (rygestop kan give depressive symptomer). I juli 2009 krævede 
FDA at Vareniclin-pakken indeholder en alvorlig advarsel om at pillerne kan 
medføre bivirkninger som nedtrykthed, selvmordstanker og selvmordsforsøg. 

En stor befolkningsbaseret undersøgelse (ikke medicinal forsøg), publiceret i 
november 2009, inkluderede 80.660 rygere der havde forsøgt at holde op med 
at ryge, heraf havde de 10.973 benyttet Vareniclin 33. Undersøgelsen fandt 
ingen evidens for øget risiko for depression, selv-skadende adfærd eller 
selvmord. En lille øgning kunne dog af statistiske grunde ikke helt udelukkes. 

Et nyligt publiceret studie fra april 2010 inkluderede data fra alle publicerede 
randomiserede kontrollerede studier med Vareniclin (3.091 rygere). Incidensen 
af ny-rapporterede psykiatriske symptomer var 10,7% i gruppen der fik 
Vareniclin, og 9,7% i kontrolgruppen der fik placebo, RR=1.02 (95% CI 0,86-
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1,22), altså ingen signifikant forskel. I tre ikke-randomiserede studier 
rapporteredes der dog to tilfælde af selvmordstanker og ét tilfælde af 
selvmord.  

Der er igangværende studier med Vareniclin til psykiatriske patienter. 
Foreløbig bør alle læger der ordinerer Vareniclin til rygere, både psykisk raske 
og psykisk syge, advare om en mulig lille øget risiko for nedtrykthed og 
selvmordstanker, og opfordre rygeren til straks at seponere pillerne, hvis 
selvmordstanker optræder. 
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Tabel 2  
Gennemgang af rygestopinterventioner i psykiatrien/blandt personer med psykisk sygdom  
(kun randomiserede kontrollerede undersøgelser medtaget)  
 

Førsteforfatter 
og reference 

Psykisk 
sygdom 

Intervention Antal rygere 
inkluderet 

Studiets 
design og 
inklusion af 
rygere 

Rygestop-
resultat  

Andre fund 
(psykiske 
symptomer og 
bivirkninger) 

Samlet vurdering 

McClure 18  Depression 1) Vareniclin + 
rådgivning pr. tlf.  
2) Vareniclin + 
rådgivning pr.  
internet  
1) Vareniclin + 
rådgivning pr. tlf. + 
internet  

1.117  
(661 med MDD) 

RCT. Rygere fra 
almen befolkning 
Selv-rapporteret 
livstids major 
depression (MDD) 
registreret. 
 
Ingen 
kontrolgruppe uden 
intervention. 

3 måneders follow-
up: samme RS-
rater hos personer 
med (45%) og uden 
MDD (48%).  

Depression - og stress 
score faldt efter RS - både 
hos personer med og 
uden MDD. 
Personer med MDD 
oplevede sign. flere 1) 
bivirkninger (konfusion, 
kvalme, søvnproblemer) 
og 2) psykiske problemer 
(anspændthed, agitation, 
irritabilitet, vrede, uro, 
depression).  

Stort, veludført studie. 
Høje rygestoprater, 
men kort follow-up. 
Personer med formodet 
MDD tidligere i livet.  
Selvom der var flere 
almindelige bivirkninger 
end blandt personer 
uden MDD, faldt 
depressions og stress 
score også hos 
personer med MDD 
anamnese. 
 

Brown 23 Depression 1) almindelig 
gruppebaseret 
kognitiv 
adfærdsterapi + 
Bupropion eller           
2) 1 + placebo eller 
3) 1+ kognitiv 
adfærdsterapi for 
depression 
4) 2 + kognitiv 
adfærdsterapi for 
depression 

524 
(108 med MDD) 

RCT. Rygere fra 
almen befolkning. 
Tidligere eller 
tilbagevendende 
MDD. Rygere med 
anden psykisk 
sygdom eller i 
behandling for 
psykisk sygdom 
blev ekskluderet 
Ingen 
kontrolgruppe uden 
intervention.. 

12 måneders 
follow-up (CO og 
continin valideret): 
RS rate ikke oplyst 
separat for 
personer med 
MDD. Ikke øget 
RS-rate ved 
Bupropion eller 
kognitiv 
adfærdsterapi for 
depression.  

 Veludført studie, men 
for få personer med 
MDD i hver af de 4 
behandlingsgrupper til 
at kunne konkludere 
noget sikkert 

Spring 34 Depression 1) gruppebaseret 
kognitiv 
adfærdsterapi + 
Fluoxentin 
(medicin) 
2) 1 + placebo 

147 
(138 med MDD) 

RCT. Ikke aktuelt 
deprimerede (Ham-
D og BDI score), 
men enten aldrig 
eller tidligere MDD.  
Ingen 
kontrolgruppe uden 
intervention. 

24 ugers follow-up 
(CO og cotinin 
valideret): sign. 
lavere RS-rater i 
gruppen der fik 
Fluoxentin. Også 
for personer med 
MDD.  

 Mindre veludført studie 
der viser at RS-
intervention med 
Fluoxentin giver lavere 
RS-rater, også hos 
rygere med MDD. 

Vickers 14 Depression 1) kort RS- 60 RCT. Kvinder med 24 ugers follow-up: Øget motion i gruppen Lille studie kun for 
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rådgivning + 
kursus i fysisk 
aktivitet 
2) kort RS-
rådgivning + 
kursus i helbred 

depression ifølge 
CES-D score + 
meget lav fysisk 
aktivitet. Ptt. med 
andre psykiske 
sygdomme 
ekskluderet. 
Ingen 
kontrolgruppe uden 
intervention. 

knap 7% i begge 
grupper.  
 

med fysisk aktivitet. 
 

depressive kvinder, 
som viser at rådgivning 
om fysisk aktivitet ikke 
er nok til at øge RS-
raten. 

Evins 15 Depression 1) RS-hold + 
Bupropion + NRT 
(plaster)  
2) RS-hold + 
Placebo + NRT 

199 
(90 med 
nuværende 
sygdom (de 
fleste MDD), 190 
med tidligere 
sygdom) 

RCT. Ptt. med 
unipolar 
depression. Ptt. i 
antidepressiv 
medicin eller med 
andre psykiske 
sygdomme 
ekskluderet. 
Ingen 
kontrolgruppe uden 
intervention. 

13 ugers follow-up: 
RS-rate ikke 
forskellig ved NRT 
+ Bupropion (36%) 
end ved NRT alene 
(31%). 
Ingen forskel i 
abstinensrate 
mellem aktuel og 
tidligere 
depression.  

Ptt. med angst som 
comorbiditet havde lavere 
RS-rater. 
Sign. flere depressive 
symptomer ved RS end 
ved fortsat rygning, selv 
ved Bupropion 
behandling. 

Mindre veludført studie 
blandt ptt. med aktuel 
eller tidligere 
depression, som ikke 
var i antidepressiv 
behandling. Pæne RS-
rater. Ingen forskel på 
gruppen der fik 
Bupropion + NRT eller 
kun NRT. Forværring af 
depressive symptomer 
ved RS. 

McPherson 16 Depression 1) RS-hold + NRT 
(plaster) 
2) BATS 
(behavioral 
activation 
treatment for 
smoking) + NRT 
 

68 RCT. Rygere med 
Beck Depression 
Inventory (BDI)-II 
score på minimum 
10. 
Ptt. med andre 
psykiske 
sygdomme 
ekskluderet. 
Ingen 
kontrolgruppe uden 
intervention. 

6 MDDr’s follow-up: 
sign. højere i BATS 
gruppen + NRT 
(14%) mod alm.RS-
hold + NRT (0%).  

Højere depressions score 
= lavere RS-rate. 
Vedvarende lavere 
depressions score i BATS 
gruppen efter RS. 

Lille veludført studie 
blandt depressive ptt. 
Lang follow-up, men 
stort frafald. Sign. 
bedst effekt, og pæn 
RS-rate af et 
gruppebaseret forløb 
med fokus på 
aktivering + NRT. 

Hall 17 Depression 1) Staged care 
intervention model 
+ NRT +  evt. 
Bupropion 
2) minimal 
intervention med 
selv-hjælps guide 

322 RCT. Rygere 
diagnosticeret med 
aktuel unipolar 
depression ved 
PRIME-MD. 
Ikke nødvendigvis 
motiveret for RS. 

18 måneder (CO 
valideret): 
1) 25% 
2) 19% 
p=0,04 

Personer med MDD 
havde samme resultater 
som hele gruppen. 
Sværhedsgraden af 
depressive symptomer 
prædikterede ikke 
røgfrihed. 

Pænt stort veludført 
studie med lang follow-
up. Signifikant bedre 
effekt af en intensiv 
Staged care 
intervention model + 
NRT end minimal 
intervention. Meget høj 
RS-rate iagttages i 
kontrolgruppen (?) 

Stapleton 13 Depression 
Psykisk sygdom 

1) RS-hold + 
Vareniclin  

412 
(111 med 

RCT. Rygere fra 
almen befolkning 

4 ugers follow-up: 
samme RS-rater for 

Der sås ikke flere eller 
sværere bivirkninger i 

Der ses i studiet på en 
sub-population af 
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2) RS-hold + 
NRT  

psykisk sygdom) Selv-rapporteret 
psykisk sygdom: 
depression, bipolar 
sygdom, psykose, 
spiseforstyrrelse. 
Ingen 
kontrolgruppe uden 
intervention. 

personer med 
psykisk sygdom 
med Vareniclin som 
for 
gennemsnitsrygere. 
Sign. højere RS-
rate med Vareniclin 
(72%) end med 
NRT (55%). 
 

gruppen med psykisk 
sygdom. Ingen rapport om 
forværring af psykisk 
sygdom ved Vareniclin 
behandling. Flere tilfælde 
med angst/panik i 
Vareniclin gruppen i 
forhold til NRT gruppen 
(men ikke forskel på raske 
og psykisk syge). 

rygere med 
selvrapporteret psykisk 
sygdom (flere slags). 
Personer med psykisk 
sygdom havde 
sammenlignelige, høje 
RS-rater som psykisk 
raske, og sign. bedre 
effekt af Vareniclin end 
NRT. Ingen forværring 
af psykisk sygdom eller 
flere bivirkninger hos 
psykisk syge. 
Kort follow-up. 

George 19 Skizofreni  1) Gruppebaserede 
RS-hold + 
Bupropion + NRT 
(plaster) eller            
2) Gruppebaserede 
RS-hold + 
Placebo + NRT 
 

58 RCT. Ikke indlagte 
rygere med 
skizofreni og 
skizoaffektiv 
sygdom i stabil 
fase. 
Ingen 
kontrolgruppe helt 
uden intervention. 

10 ugers follow-up: 
sign. højere RS-
rater ved 
kombineret NRT + 
Bupropion (35%) 
end ved NRT alene 
(10%).  

Ingen forskelle mellem 
grupperne mht. psykiske 
symptomer. Ingen negativ 
psykisk effekt af RS. 
Flere bivirkninger i 
Bupropion gruppen. 

Lille veludført studie 
blandt ptt. med 
skizofreni. Pæne RS-
rater i gruppen der fik 
Bupropion + NRT. 
Ingen forværring af 
psykisk sygdom. 
Kort follow-up. 

Evins 27 Skizofreni 1) Gruppebaserede 
RS-hold + 
Bupropion + NRT 
(højdosis 
kombination)           
2) Gruppebaserede 
RS-hold + 
Placebo + NRT 
 

51 RCT.Ikke indlagte 
rygere med 
skizofreni i stabil 
fase. 
Ptt. med MDD 
ekskluderet.  
Ingen 
kontrolgruppe uden 
intervention. 

1 års follow-up: 
RS-rate højere ved 
kombineret NRT + 
Bupropion (12%) 
end ved NRT alene 
(8%). Dog ikke 
sign. (få deltagere) 
Min. 50% 
rygereduktion sign. 
højere ved 
kombineret NRT + 
Bupropion (32%) 
end ved NRT alene 
(8%).  

Ingen forskelle mellem 
grupperne mht. psykiske 
symptomer. Ingen negativ 
psykisk effekt af RS. 
Mindre akathisi og færre 
ekstrapyramidale 
symptomer i gruppen med 
Bupropion. 
Ingen alvorlige 
bivirkninger. 

Lille veludført studie 
blandt ptt. med 
skizofreni. Lang follow-
up. Pæne RS-rater. 
Højest i gruppen der fik 
Bupropion + NRT. 
Ingen forværring af 
psykisk sygdom. 
 

Fatemi 26 Skizofreni  1) Bupropion            
2) Placebo 

10 RCT med cross- 
over design. 
Skizofreni eller 
skizoaffektiv 
sygdom ifølge 
DSM-IV. 
Rygere blev 
primært opfordret 
til rygereduktion, 

8 ugers follow-up: 
Fald i cotinin ved 
Bupropion 
behandling = ryger 
mindre. 

Ingen forværring af 
psykiske symptomer. 

Meget lille og meget 
kortvarigt pilotstudie. 
Svært at konkludere 
andet end at Bupropion 
blev tålt godt af de 
skizofrene ptt. 
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ikke rygestop. 
Gallagher 24 Skizofreni  

Psykotisk 
sygdom 

1) økonomisk 
godtgørelse ved 
røgfrihed (op til 
580$) 
2) 1+ NRT (plaster) 
3) selv-hjælps 
kontrolgruppe 

181 RCT. Rygere 
diagnosticeret med 
DSM-IV Axis I 
psykotisk spektrum 
med alvorlige 
symptomer og  
funktionel 
nedsættelse. 

36 ugers follow-up 
(CO valideret):  
1) 37% 
2) 43% 
3) 8% 
(Cotinin valideret): 
1) 7% 
2) 2% 
3) 5% 

Ingen forværring af 
psykiske symptomer.  
Stor forskel mellem CO 
og cotinin validerede 
resultater, angivelig 
periodevis rygning. 

Veludført studie, men 
lidt for lille til tre arme. 
De store forskelle 
mellem de to 
valideringsmetoder gør 
det vanskeligt at 
konkludere noget 
sikkert om effekt. NRT 
blev tålt godt.  

Baker 25 Skizofreni 
Psykotisk 
sygdom 

1) motiverende 
samtale, kognitiv 
adfærdsterapi + 
NRT 
2) kontrolgruppe 
(?) 

298 RCT. Rygere 
diagnosticeret med 
(ikke akut) 
psykotisk sygdom 
ifølge ICD-10 og 
motiveret for RS. 

12 måneders 
follow-up (CO 
valideret):  
1) 11% 
2) 7% 
Kun signifikant for 
personer der mødte 
op til alle sessioner 

Ingen forværring af 
psykotiske symptomer.  
Forbedring af nogle 
psykiske symptomer. 

Pænt stort veludført 
studie med lang follow-
up. Lidt højere RS-rate 
ved intensiv individuel 
RS-intervention med 
NRT, men ikke sign. 
NRT blev tålt godt. 

Currie 31 Alvorlig psykisk 
sygdom  

1) 4 ugers 
rygestopprogram 
tilpasset psykisk 
syge (rådgivning + 
NRT) 
2) 8 ugers 
rygestopprogram 
tilpasset psykisk 
syge (rådgivning + 
NRT) 

79 RCT. Rygere med 
alvorlig psykisk 
sygdom (ikke 
nærmere 
defineret). Ingen 
kontrolgruppe uden 
intervention. 

12 måneders 
follow-up (CO 
valideret): 19% for 
begge. 
 

Ingen forværring af 
psykiske symptomer.  
 

Lille studie med lang 
follow-up der primært 
så på varighed af en 
RS-intervention. Pæne 
RS-rater efter 1 år. 

MDD= major depressive disorder 
RS = rygestop 
CO = kulilte i udåndingsluften, bruges til validering af røgfrihed over kort tid  
Cotinin = affaldsprodukt af nikotin, bruges til validering af røgfrihed over lang tid 
NRT= nikotin replacement therapy (nikotinpræparater) 
Vareniclin = Champix 
Bupropion = Zyban 
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Tabel 3 
Kort oversigt over effekt af rygestopinterventioner psykiatrien/blandt personer med psykisk sygdom  
(kun randomiserede kontrollerede undersøgelser medtaget)  
 Antal 

studier 
Afprøvede 
rygestopinterventioner 

Antal 
studier 
med 
signifikant 
effekt * 

Type af  
rygestopintervention 
med signifikant effekt 

Follow-
up 

Rygestoprater Antal studier 
med positive 
iagttagelser  

Antal 
studier med 
forværring 
af psykiske 
symptomer 

Depression 8 1. Vareniclin 13;18 
2. Bupropion 15;17;23 
3. Fluoxentin 34 
4. NRT 13;15-17 
5. Gruppebaseret 

rådgivning 13;15;16;23;34 
6. Kognitiv adfærdsterapi 

23;34 
7. Kognitiv adfærdsterapi 

med adfærdsterapi for 
depression 23 

8. Behavioural Activation 
Treatment for Smoking 
(BATS) 16 

9. Staged Care 
Intervention Model 17 

10. Kursus i fysisk aktivitet 
14 

2 17 
 
 

Gruppebaseret rådgivning 
+ Vareniclin 13 
 
Staged care intervention 
model + NRT + evt. 
Bupropion 17 
 
 

Kortest: 
4 uger 
Længst: 
18 
måneder. 
 

Lavest: 7% (½ år) 
Højest: 72% (4 
uger) 

5 13;16-19 
 

2 15;18 
 
 

Skizofreni 5 1. Bupropion 19;26;27 
2. NRT 19;24;25;27 
3. Gruppebaseret 

rådgivning 19;27 
4. Kognitiv adfærdsterapi 

25  
5. Økonomisk incitament 

24 

1 19 Gruppebaseret rådgivning 
+ Bupropion + NRT 19 

Kortest: 
10 uger 
Længst: 
12 
måneder. 

Lavest: 2% (36 
uger) 
Højest: 35% (10 
uger) 

5 19;24-27 
 
 

0 

Alvorlig 
psykisk 
sygdom 

1 1. NRT 31 
2. Gruppebaseret 

rådgivning tilpasset 
psykisk syge 31 

0 Ingen 12 
måneder 

19% Ingen 
forværring af 
psykiske 
symptomer 31 

0 

 
* OBS. De fleste studier sammenlignede to eller flere intensive interventioner, og der var ingen kontrolgruppe med minimal intervention/selv-hjælp 
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