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pernille Nylehn er spesialist i allmennmedisin. Hun arbeider i rehabilitering Vest i Haugesund  
pernille.nylehn@kleppnett.no

det var ikke helt uvanlig at overlegen gikk visitt 
med pipa i munnviken, skriver Pernille Nylehn.

røykens 
forbannelser

I dag skal jeg skrive om røyking, og for å si 
det med Tante Sofie: Dette blir ikke hyg-
gelig!  Noen vil oppfatte dette som mora-
lisme, andre som et Pauli ord til røykerne. 
Jeg kaller det kalde fakta. 

De som har levd en stund, husker den 
gang røyk ikke var farlig, det var faktisk nesten 
sunt. Reklameplakatene, som det var mange av, 
viste idrettsfolk og vakre filmstjerner. Røyking 
var tillatt over alt – på kino, i fly, på do, på alle re-
stauranter og kafeer, på møter … og på sykehus. 
Det var ikke helt uvanlig at overlegen gikk visitt 
med pipa i munnviken. 

Og fOLk� røkte til gagns! På 1970-tallet røkte 
over halvparten av norske menn, og ca. en tred-
jedel av kvinnene. Nå kryper det ned mot 20 pro-
sent. Ikke så rart, siden vi vet atskillig mer om 
skadevirkningene, og røykere nærmest er blitt et 
forfulgt folkeslag.  

Da man begynte å forstå at røyk kanskje ikke 
var så sunt likevel, var det lungekreft man var 
mest redd for. Og lungekreft er ganske riktig en 
av de vanligste kreftformene, og den som tar 
flest liv. Og de aller fleste tilfellene kommer helt 
eller delvis av røyking. 

MeN etter hvert fant man sammenheng mel-
lom røyk og mange flere sykdommer. Lista er 
faktisk blitt skrekkelig lang. 

Blant de alvorligste er KOLS, eller kronisk 
obstruktiv lungesykdom. Det er en sykdom som 
gjør at man blir mer og mer tung i pusten, hos-
ter mye, og får hyppige bronkitter og lungebe-
tennelser. Hvis sykdommen har kommet langt, 
kan det være problematisk å gå mer enn noen få 
hundre meter, og trapper blir uoverstigelige fjell. 
Noen får behov for oksygen for å klare seg gjen-
nom hverdagen. 

k�OLS er en sykdom jeg ikke unner min verste 
fiende. Brutalt sagt, men jeg mener det virkelig 
– å være tung i pusten døgnet rundt de siste 10-
20-30 årene av livet står for meg som en grusom 
skjebne. Og, tro det eller ei: alle som røyker vil få 
en viss grad av KOLS i løpet av livet. Storrøykere 
får det tidligere og i mer alvorlig grad. 

De siste årene er man blitt mer og mer klar 
over at røyking også gir risiko for hjertesykdom, 
spesielt infarkt og angina. Disse sykdommene 
skyldes at det dannes avleiringer og forsnevrin-
ger i blodårene som forsyner hjertet med blod. 
Gassene i tobakksrøyk virker direkte på disse 
årene, og medvirker til at det dannes avleiringer. 
Og det hjelper ikke om man røyker lite – bare 1-2 
sigaretter om dagen er nok til å påvirke årene! 

videre:� Såkalte røykebein skyldes at det er 
forsnevringer i de store pulsårene til beina, så 
blodomløpet blir dårlig. Da får man kalde bein, 
sår som ikke gror, og smerter i beina når man 
går. Hvis årene går helt tette er det risiko for 
koldbrann og i verste fall amputasjon. Det er hel-
ler ikke hyggelig. 

Skal jeg si mer? Røyking øker risikoen for blæ-
rekreft, brystkreft, strupekreft, kreft i munnhu-
len, hjerneslag og kreft i bukspyttkjertelen. Hos 
gravide øker risikoen for spontanabort, dødfød-
sel og for tidlig fødsel.

Nå har de fleste røykere antagelig sluttet å lese 
for lenge siden, for slik skremselspropaganda vil 
de ha seg frabedt. Og det er helt naturlig. Nikotin 
er ekstremt vanedannende, og de som er hekta 
vil både fornekte sin egen avhengighet (jeg kan 
slutte når jeg vil) og fornekte skadevirkningene 
ved stoffet de er hekta på. 

Neste gang skal jeg skrive om hvordan man 
kan slutte å røyke. For dem som vil det. 


