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Husk åndedrættet, når du træner Fysisk aktivitet er vigtigt for alle mennesker – især for lungepatienter, fordi det:
•	 Styrker	dine	muskler	og	knogler
•	 Forbedrer	iltning	af	dine	muskler
•	 Mindsker	depression	og	risiko	for	forværringer	 i dine lunger
•	 Giver	dig	velvære	og	mere	overskud
Men	det	er	vigtigt	at	kombinere	din	fysiske	træning	med	træning af dit åndedræt. I denne artikel får du tips og gode råd til, hvordan du kan træne dit åndedræt. Brug 

også pjecen ”Fysisk aktivi-
tet	og	kropsbevidsthed”,	
hvor Danmarks Lungefor-
enings to dygtige lokalfor-
mænd, Anette Garsdal og 
Anne-Marie	Thomsen,	an-
befaler	træningsøvelser,	
du	kan	bruge	hjemme	og	
på træningshold. Bestil 
pjecen gratis på 
www.lunge.dk/pjecer 

Lotte PaaruP

er fysioterapeut, forfatter, oplægshol-
der og ekspert i at træne åndedræt-
tet.	Lotte	holder	foredrag	og	tilbyder	
individuel	rådgivning	og	øvelser	til	at	
forbedre	vejrtrækningen.	
Læs mere om på www.åndedrættet.nu 
eller kontakt Lotte på  
info@åndedrættet.nu 

Af Charlotte Larsen  fOTO: Åndedrættet, Lotte Paarup

Bliv dus med åndedrættet

Hvor godt trækker du vejret, og kan det blive bedre? Hvordan 
hænger fysisk træning og træning af åndedrættet sammen? Læs her, 
hvad du kan gøre for at optimere dit åndedræt. 

Åndedrættet er en gave 
Man siger, at mennesker kan klare sig uden mad i tre måneder, 
uden vand i tre dage, men kun i tre minutter uden ilt. Fridykkere 
og andre toptrænede sportsfolk undtaget, naturligvis. Hjertet kan 
ikke slå, hvis vi ikke trækker vejret. Men hvor mange af os er klar 
over, at vi ikke trækker vejret optimalt? Så hvor godt lever vi? Og 
hvor godt kunne kroppen få det? Ved at arbejde med vejrtrækningen 
kan du stimulere sin krop til at blive langt sundere, gladere og 
mindre stresset, få mere overskud og energi samt øge din koncen-
tration. Også selvom eller måske især hvis du har en lungesygdom.

Fysioterapeut og ekspert i åndedræt, Lotte Paarup, er forfatter 
til tre bøger om åndedrættet og har udgivet flere træningsdvd’er, 

tips og gode råd:

ÅndedræTTeT 
er din helT egen 
skATTekisTe

som alle kan få glæde af. Hendes hjertebarn er træning af åndedræt-
tet, fordi det er selve grundlaget for alt liv og bevægelse. 

Hvor tit trækker man vejret? 
Vi trækker vejret ca. 20.000 gange på en dag og over en halv billion 
gange på et helt liv. I hvile trækker man normalt vejret med en 
frekvens på ca. 12 gange i minuttet.

- En åndedrætsfrekvens på fx 12 gange siger ikke nødvendigvis 
nok om, hvordan dit åndedræt fungerer. Der er mange faktorer, der 
spiller ind. Men en tommelfingerregel er jo færre åndedrag, desto 
bedre. Det optimale åndedræt handler også om et jævnt flow og en  
god rytme. Jo kortere pause, desto hurtigere frekvens, og jo mere 
overfladisk og højtliggende åndedrættet er, desto mere stresses 
kroppen, og jo dårlige iltes den. For nyfødte og børn er det helt 
anderledes. Et nyfødt barn trækker fx vejret 30-60 gange i minuttet, 
forklarer Lotte Paarup.

Tip: oplev dit åndedræt
Få tilsendt en 36 minutters gratis lydfil på din mail med 
åndedrætsøvelser	samt	en	undersøgelse	og	gennemgang	
af det optimale åndedræt på Lotte Paarups hjemmeside 
www.åndedrættet.nu

Vi trækker vejret med en muskel
Når du trækker vejret, kommer der luft ind i lungerne, og lungernes 
volumen øges automatisk. Det bruger du en række muskler til, men 
særligt én muskel er vigtig. 

det er det første, vi gør, når vi bliver født, og det 
sidste vi gør, når vi skal herfra. vi gør det alle 
sammen, hele tiden, og de fleste af os uden at 
tænke over det: vi trækker vejret. 



13LUNGENYT nr. 3 2013

- Åndedrætsmusklen er en slags motor for åndedrættet. Den 
kaldes også for mellemgulvet. Forestil dig en skål, der er vendt på 
hovedet, som er placeret over maveregionen lige under lunger og 
hjerte. De færreste er klar over, at vi faktisk trækker vejret med en 
muskel. Men åndedrætsmusklen er noget nær den vigtigste muskel 
i kroppen. Den pumper nærmest luft ud og ind ad kroppen. Den 
er populært sagt klistret sammen med lungerne, så hver gang den 
bevæger sig ned og op, vil lungerne følge med. På den måde fyldes 
og tømmes lungerne for luft, siger Lotte Paarup.

Det er en rigtig god idé at træne sin åndedrætsmuskel. Mange 
mennesker, og især mennesker med lungeproblemer, bruger ikke 
åndedrætsmusklen optimalt. Det sætter åndedrætsfunktionen og 
hele kroppen i en undtagelsestilstand. 

- Du skal derfor træne musklen, og det den hænger sammen med, 
fx så du bliver mere smidig, og der er bedre plads til at kunne trække 
vejret. Åndedrætsmusklen fungerer som en cykelpumpe: Jo mere den 
aktiveres og stempler ned mod bughulen, mens den udvider lungerne, 
desto mere luft er du i stand til at trække ind i lungerne. Din udånding 
er basis for en god indånding og basis for balance imellem ilt og kul-
dioxid, forklarer Lotte Paarup. Det er især vigtigt at fokusere på ud-
åndingen, hvis man har en lungesygdom, fordi man skal undgå at 
hyperventilere (en slags over-ånding, hvor man ånder både for hurtigt 
og samtidigt unødvendig dybt). Det gælder om at have en så veltrænet 
åndedrætsmuskel som muligt. Men husk at det også er vigtigt for 
åndedrætsmusklen, at du træner din kropsholdning og din smidighed 
i rygsøjle, bækken og brystkasse. 

Er konditionstræning nok?
Når du holder dig fysisk aktiv og træner din krop, forbedrer du din 
kondition og dine musklers styrke og udholdenhed. Lotte Paarup:

- Dine lunger vil blive mindre belastede ved fysisk anstrengelse, 
når du holder dig fysisk aktiv. Men det er ikke nok for lungerne at 
konditionstræne, du skal også arbejde med selve åndedrætsfunk-
tionen. Ellers vil du i de fleste tilfælde bare blive styrket i din uhen-
sigtsmæssige vejrtrækning og ikke forandre kvaliteten af den. Kom-
biner åndedrætsøvelser med din fysiske træning. Du kan jo starte 
med at lave én åndedrætsøvelse, en gang om dagen ved siden af din 
konditionstræning. 

Åndedrætsmusklen arbejder ikke alene
Den primære muskel for åndedrættet er 
åndedrætsmusklen. Men der er også an-
dre muskler, der hjælper til, fx når krop-
pen er på overarbejde.

- Hjælpemusklerne hjælper på 
både ind- og udånding. De vigtigste 
hjælpemuskler ligger mellem rib-
benene, og sammen med mave-
musklerne bliver de kaldt for de 
primære hjælpemuskler. De se-
kundære hjælpemuskler ligger højt 
i brystkassen ved skuldrene og 
sidder fast på ribben og kraveben. 
Hjælpemusklerne arbejder typisk 

Tip: træn dit åndedræt 
Er	du	lungepatient,	som	går	til	rehabilitering	og	fysisk	træning,	kan	
du	efterspørge	mere	træning	af	dit	åndedræt	på	dit	hold.	
Sang	er	god	træning	for	åndedrætsmusklen.	Flere	af	Danmarks	
Lungeforenings	frivillige	fælleskaber	har	startet	lunge-kor.	Læs	
mere på www.lunge.dk/lokalt

med, hvis der stilles store krav til åndedrætsmusklen fx ved fysisk 
aktivitet. Hjælpemuskler har ikke den store udholdenhed, og det 
kan derfor være et problem, hvis de skal arbejde for meget i hvile. 
Så kommer de simpelthen på overarbejde, fortæller Lotte Paarup. 

Det optimale åndedræt kan bedst beskrives som en bølge
- Tænk på, at åndedrættet foregår som en bølge, der ruller ind over 

Øvelse: åndedrætsbølgen
Læg dig på maven og placer hænderne i en position, så du slapper 
bedst	muligt	af.	Prøv	med	hænderne	under	panden,	men	undgå	at	
spænde	op	i	skuldrene.	Lad	dine	ben	slappe	helt	af	og	mærk	efter,	
om	lænden	er	afslappet	eller	spænder	op.	Igangsæt	nu	en	dyb	vejr-
trækning,	så	du	først	mærker	en	udvidelse	af	bughulen	og	lænden.	
Forestil	dig,	du	fylder	lungerne	med	luft	fra	bunden	først.	Fortsæt	
din indånding og mærk, hvordan udvidelsen forplanter sig videre 
op	til	ribbene,	der	folder	sig	ud	som	en	paraply.	På	udåndingen	gi-
ver	du	bare	efter,	lader	luften	flyde	ud	igen,	og	lader	brystkassen	og	
resten af kroppen synke afslappet ned i underlaget. 
Gentag	mindst	10	gange	eller	så	længe,	du	føler,	at	kroppen	har	fat	
i	en	god	fornemmelse	af	åndedrætsbølgen.	Øvelsen	kan	også	laves	
liggende, stående eller gående. 

Se	flere	øvelser	på	www.lunge.dk/åndedræt	eller	i	Lotte	Paarups	
bog	”Åndedrættet”.

➜

Lunger

åndedræts-
musklen

organer 
og tarme
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kroppen på indåndingen og tilbage igen på udåndingen. Du skal 
altid føle, at bevægelsen forplanter sig i bugvæggen og op til rib-
bene og brystkassen, også på siderne af kroppen og helt omme i 
ryggen. Så kroppen udvider sig på indåndingen og trækker sig af-
slappet sammen igen på udåndingen. Åndedrættets bølge er den 
teknik, som din krop bør benytte sig af, uanset om du er i hvile 
eller fysisk aktiv. Det er den måde, kroppen naturligt bør trække 
vejret på. 

Alle kroppens celler spiser ilt som det vigtigste næringsstof af 
alle. Populært sagt siger man, at 90 % af din energi skal komme fra 
åndedrættet. Når du holder dig fysisk aktiv og træner din krop, 
forbedrer du din kondition og dine musklers styrke og udholdenhed. 
På den måde vil dine lunger blive mindre belastede ved fysisk an-
strengelse. 

Dit indre brusebad
Åndedrættet fungerer som dit indre brusebad. Udvendigt at det 
nemt at vaske sig ren, men indvendigt kræver det, at forskellige 
kropsfunktioner arbejder sammen og fungerer optimalt.  Lotte 
Paarup:

- Forestil dig et brusebad, der bruser dig ren indvendigt. Ånde-
drættet øger nemlig iltningen af kroppen, og ilt er nødvendigt for 
cellernes eksistens og sundhed. Faktisk udskiftes næsten alle celler 
i løbet af få år, og åndedrættet spiller en helt central rolle i den 

Bliv dus med åndedrættet
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Åndedrættet er kroppens 
førsteprioritet,	og	alle	andre	
kropsfunktioner er afhæn-
gige af det. Det vigtigste 
organ for vejrtrækningen 
er	lungerne.	Men	først	skal	
luften gennem munden og 
næsen og videre igennem 
luftrøret.	Det	kalder	man	for	
de	øvre	luftveje.	De	nedre	
luftveje	bliver	også	kaldt	
hovedbronkierne.	De	fordeler	
sig til hver sin lunge. Ho-
vedbronkierne	deler	sig	i	mange	små	bronkier,	der	til	sidst	
bliver	til	alveoler.	Alveoler	bliver	også	kaldt	for	lungeblærer,	
og	det	er	i	lungeblærerne,	udvekslingen	af	ilt	og	kuldioxid	
foregår. Bronkiesystemet kaldes også for lungetræet, fordi 
det har form som et træ med masser af grene. 
Åndedrættet er en kropsfunktion med kæmpestor kapa-
citet.	Hvad	enten	du	er	syg	eller	rask,	så	kan	du	forbedre	
din	åndedrætsfunktion	og	skabe	en	bedre	balance	i	krop-
pen. Du vil mærke en lang række fysiske forandringer, hvis 
du	forbedrer	iltningen	af	kroppens	ca.	100	billioner	celler.
Lungerne	består	af	minimum	300	millioner	alveoler	(lun-
geblærer),	og	hvis	man	foldede	et	par	lunger	ud,	ville	de	
fylde	ca.	en	halv	tennisbane.	
Læs fakta om lungene på www.lunge.dk

Fakta om Lungerne
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Læs mere

Lotte	Paarup	har	skrevet	tre	bøger	om	åndedrættet	
”Åndedrættet”(e-bog),	”Åndedrættet	–	Sund	ryg	hele	livet”	
og ”Åndedrættet – 
Stress,	søvn	og	slank”.	Læs	mere	på	
www.denintelligentkrop.dk og 
www.åndedrættet.nu

”træk vejret bare lidt bedre, og du får det med det samme meget bedre!”

Tips til flere øvelser:
Prøv	flere	af	de	anbefalede	øvelser	på	www.lunge.dk/åndedræt	
Se	en	film	om	åndedrætsmusklen	og	hjælpemusklerne	
på www.åndedrættet.nu 

Ilt spiller en vigtig rolle
Ilt er det vigtigste næringsstof, fordi krop og hjerne lever af ilt. Uden 
ilt kan kroppen ikke generere energi. Da ilt kommer ind i kroppen 
ved hjælp af vejrtrækningen, hænger åndedrætsfunktionen og ener-
giniveauet meget tæt sammen. 

- En dårlig evne til fx at ilte musklerne, giver følelse af hurtigt at 
blive udmattet, når du bevæger dig. Bevægelse stimulerer til bedre 
iltning. Derfor gælder det om at bevæge dig, gå en tur og fylde lun-
gerne med frisk luft og ikke mindst udføre åndedrætsøvelser, meget 
gerne hver dag. En vigtig ting her er at huske ikke kun at fokusere på 
din indånding. Fokusér også på din udånding. Lungerne skal tømmes 
på hver eneste udånding, så der er plads til ny luft, og du undgår 
ubalance i imellem ilt og kuldioxid med evt. svimmelhed som resultat. 

Ved svær KOL, lungefibrose og andre lungesygdomme kan man 
opleve vedvarende iltmangel, og i de tilfælde kan det være nødven-
digt at få iltbehandling. Du kan læse mere om iltmangel og iltbe-
handling på www.lunge.dk/iltbehandling 

Et godt åndedræt hjælper mod stress
Et af tidens største problemer er stress, men stress kan hos mennesker  
med en lungesygdom også komme via angsten for ikke at kunne 
trække vejret. Den første reaktion på stress er en forandret vejrtrækning. 
Åndedrættet bliver højtliggende, overfladisk, kort og hurtigt.

- Når man har smerter, fysisk eller psykisk, eller er bange og 
nervøs, forandres åndedrættet automatisk. Man kan populært sagt 
sige, at man ”trækker vejret med skuldrene”. Åndedrætsmusklen 
arbejder svagt og ikke optimalt, og hjælpemusklerne er dermed på 
overarbejde for at sikre, at der kommer nok ilt ind i kroppen. Et 
godt og harmonisk åndedræt nedsætter mængden af stresshormon 
i kroppen. Det hjælper altså ikke at trække vejret mere, men det 
hjælper at trække vejret bedre, forklarer Lotte Paarup.

Som fysioterapeut med mange års erfaring inden for motion og 
sundhed oplever Lotte Paarup ofte, at åndedrættet er den glemte 
del af det at være sund i den vestlige verden. I Østen arbejder man 
med åndedrættet og bruger det som et naturligt redskab i hverdagen. 

- I vores del af verden er åndedrættet snarere noget, vi gør for at 
overleve. Det er virkelig ærgerligt, for hvad enten man er syg eller 
rask, ung eller gammel, så ville både krop og sind få det så meget 
bedre, hvis bare vi trænede vores vejrtrækning lidt bedre, afslutter 
Lotte Paarup med et smil. ●

proces. Åndedrættet renser også kroppen ved at massere og stimu-
lere organerne samt styrke blodcirkulationen og lymfesystemet, så 
affaldsstoffer kan blive frigjort. 

Kroppen afgiver ca. 70 pct. af sine affaldsstoffer igennem vejr-
trækningen. Kan kroppen ikke komme af med affaldsstofferne, 
fordi åndedrættet ikke er optimalt, ophobes alle affaldsstoffer i 
kroppen. 

Når åndedrættet er besværet
Hvis du lever med en lungesygdom, kan du opleve, at du har svært 
ved at trække vejret eller komme af med luften. Ganske lille aktivi-
tet kan give svimmelhed, højere puls og smerte til de områder, hvor 
vejrtrækningen finder sted. 

- Ved lungesygdomme som fx astma og KOL trækker man primært 
vejret gennem munden, fordi det kan være svært at bruge sin ån-
dedrætsmuskel optimalt. Hjælpemusklerne arbejder derfor på 
højtryk både dag og nat. Og det kræver ekstra energi at trække 
vejret. Det giver en kronisk tilstand af hyperventilation i kroppen, 
som forårsager yderligere udmattethed, svimmelhed og åndedræts-
besvær. Derfor er det meget vigtigt og yderst gavnligt for lungepa-
tienter at træne åndedrætsfunktionen. Og det er meget vigtigt at 
lære at tømme dine lunger helt for luft, fortæller Lotte Paarup. 

Besværet vejrtrækning kan i nogle tilfælde virke angstprovoke-
rende. Åndedrættet alene kan ikke helbrede angst, men åndedræts-
teknikker kan virke beroligende, da den aktuelle situation bliver 
lettere og mere udholdelig, og der kommer lettere ro på tankerne 
og nervesystemet og dermed kroppen.  


