
ÅNDEDRÆTTET

Hvad er 
åndenød?
Vejrtrækningsproblemer, ånde-
drætsbesvær eller åndenød er 
en følelse af at få for lidt luft. 
Den medicinske betegnelse 
for åndenød er dyspnø.

Den mest almindelige årsag til åndenød er 
lungesygdomme. I over 70 % af alle de til-
fælde, hvor mennesker plages af åndedræts-
besvær, er det sygdomme i lunger eller luft-
veje, som er årsagen.

Behandling af åndenød og åndedrætsbe-
svær afhænger af årsagen, og for dig med en 
lungesygdom kan åndedrætsøvelser hjælpe 
med at tackle din åndenød.

Hvad udløser åndenød?
Det mest almindelige er, at du skal bruge 
flere kræfter end normalt på at trække vej-
ret, fordi din lungefunktion er generelt ned-
sat. Dette kan skyldes forsnævring af luft-
vejene, (som ved KOL eller astma) eller at 
lungerne er blevet stive (som ved lungefibrose) 
eller tunge (hvis der er vand i lungerne).

Ilttilførsel til blodet sker i lungerne, og 
blodet fragter ilten rundt til alle kroppens 
celler. Både lunger og blodomløb har altså 
stor betydning for ilttilførsel til vævene.

Fysisk anstrengelse giver også ånde-
drætsbesvær. Men hvis du træner regelmæs-
sigt og er i god form, vil du opleve mindre 
åndenød ved fysisk aktivitet. Gennem træning 
danner du flere blodkar og styrker musklerne. 
Dette fører til bedre udnyttelse af ilten, selv-
om din lungefunktion er svækket.

Psykiske årsager kan også udløse en  
følelse af åndedrætsbesvær. Angst får dig 
til at føle, at du ikke får luft nok. Selve angsten 
for at få åndenød kan forværre dit ånde-
drætsbesvær.

Læs mere om, hvordan du kan blive god 
til at tackle din åndenød via åndedrætsøvelser 
på side 6 og læs mere på  
www.lunge.dk/aandedraetsoevelser                      

Kilde: Peter Lange, overlæge på Hvidovre  
Hospital og professor på Institut for Folkesund-
hedsvidenskab ved Københavns Universitet

Træk vejret 
bedre
En lille forbedring af din vejrtrækningsteknik kan betyde, 
at du får det meget bedre. Fysioterapeut Lotte Paarup er 
specialiseret i åndedrættet, og hun tør godt love:  
Det nytter altid!
Af: Carsten G. Johansen  Foto: Fra bogen ” Åndedrættet – sund ryg hele livet” af Lotte Paarup

U anset hvor gode eller dårlige 
dine lunger er, kan du træne 
din vejrtrækning til at blive 
bedre.

Hvis du har en lungesyg-
dom, kan du ikke skabe nyt, frisk lungevæv. 
Men den muskel, der aktiverer lungerne 
og er hoveddrivkraften for din vejrtræk-
ning, kan trænes hele livet igennem hos 
alle mennesker. Med mærkbare resultater.

– Åndedrætsmusklen – også kaldet 
mellemgulvet – hænger sammen med lun-
gerne. Hver gang den bevæger sig, følger 
lungerne med, og der bliver pumpet luft 
ud og ind. Mange med en lungesygdom 
udnytter ikke åndedrætsmusklen optimalt, 
fordi lungerne og selve åndedrætsfunkti-
onen er forandret. Ved at træne målrettet 
mod åndedrætsmusklen og selve vejrtræk-
ningen, kan de få det meget bedre, siger 
Lotte Paarup, fysioterapeut og ekspert i 
åndedrættet.

Lotte Paarup oplever ofte, at deltagere 
med lungesygdomme på hendes ånde-
drætskurser er præget af angsten for 
åndenød og en mening om, at ”det nytter 
alligevel ikke”. Men al hendes erfaring fra 
mange år med åndedrætstræning siger 
dem imod:

– Det nytter altid at træne sin vejrtræk-
ning. De patienter, der har det dårligst, er 

tit dem, der hurtigst mærker en forbedring 
– men alle kan flytte meget ved at gøre 
lidt. Og angsten bliver lettere at håndtere 
med åndedrætsøvelser, siger hun.

Fokus på udånding
Vi trækker vejret ca. 20.000 gange hver 
dag, og som lungepatient er det oftest 
langt flere, så det er ikke svært at forstå, 
hvorfor selv en lille forbedring af  
åndedrættet har betydning. Når du 
forbedrer din vejrtrækning, bliver du 
også bedre i stand til også at lave 
fysisk træning. Samtidig giver ånde-
drætstræning nogle redskaber til at 
genvinde kontrollen, hvis man alli-
gevel kommer i en situation med 
åndenød.

Det første skridt i træningen er 
at blive opmærksom på de uvaner, 
mange mennesker med lunge-
sygdomme helt ubevidst 
tillægger sig. Ofte træk-
ker man vejret ”højere 
oppe” i lungerne, fordi 
kroppen automatisk 
reagerer på den mang-
lende lungekapacitet 
og frygten for at tabe 
vejret.
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– Mange med en lungesygdom holder gang 
i en kronisk skjult hyperventilation, fordi de 
trækker vejret for hurtigt og overfladisk. 
Derfor skal de bl.a. lære at fokusere på deres 
udånding. Hvis de ikke tømmer lungerne or-
dentligt for luft, før de ånder ind igen, bliver 
der en uhensigtsmæssig balance imellem ilt 
og CO2 (affaldsstoffet kuldioxid, som kommer 
ud af kroppen med udåndingsluften, red.) – og 
dette fører til en række meget uhensigts-
mæssige reaktioner i kroppen, forklarer 
Lotte Paarup.

– Mange er heller ikke bevidste om, at de 
sidder med åben mund det meste af tiden. 
Men munden skal lukkes så meget som muligt, 
for jo mere man kan ånde igennem næsen, jo 
bedre får man det.

Der er flere ting, man kan øve sig på. Men 
hvis du husker de to ting, der er blevet nævnt 
indtil videre i denne tekst, er du allerede 
langt: Træk vejret med din åndedrætsmuskel. 
Og husk at give dig tid til at tømme lungerne, 
når du ånder ud.

Træningshold er guld værd
Alle mennesker med en lungesygdom, uanset 
sværhedsgrad, mærker en forskel, når de 

forbedrer deres åndedræt. Men hvordan 
kommer man i gang med at træne 

åndedrættet?
Det korte svar er bare at 

gå i gang med det samme.
–  Det er ikke svært, og 

man kan ikke gøre noget 

forkert, for det er bedre at træne end at lade 
være, siger Lotte Paarup.

Træningen kan du lave hjemme i sofaen, 
mens du ser tv eller hører radio. Det kan 
endda gøres i sengen, før du står op, og alle 
mulige andre tidspunkter hvor det passer ind 
i din dagligdag. Men hvis du virkelig vil mærke 
en forskel, skal du huske, at træning for de 
fleste er bedre sammen med andre og med 
en træner til at coache og give gode råd.

– Det er guld værd at melde sig til noget. 
Åndedrætsøvelser er mere effektive, når du 
sætter tid af til det og forpligter dig til at 
holde fast. Jeg har set mange med lungesyg-
domme få det meget bedre på mine ånde-
drætshold – kroppen reagerer så at sige med 
det samme, når du trækker vejret bedre, siger 
Lotte Paarup.

Tag chancen og få det bedre
Det er velkendt, at træning hjælper mange 
mennesker med en lungesygdom til et bedre 
liv. Men det er vigtigt at skelne mellem ånde-
drætstræning og almindelig, fysisk træning 
– begge har god effekt, men det er ikke det 
samme.

– Jeg har mødt mange, som trækker vejret 
uhensigtsmæssigt, når de træner. Ved at 
lære en bedre vejrtrækning får man ikke 
bare mere energi til hverdagens gøremål, men 
også til træning. Hvis man ikke har konditions- 
eller styrketrænet tidligere, bliver det også 
nemmere at komme i gang, når man i forvejen 
har trænet kvaliteten af sit åndedræt, for-
klarer Lotte Paarup.

Det får du ud af  
åndedrætstræning
○  Mere energi, fordi blodet 

bærer mere effektiv ilt ud i 
muskler og organer

○  Virker med det samme  
beroligende, fordi kroppen er 
i bedre balance og producerer 
færre stresshormoner

○  Fordøjelsen optimeres, og du 
sover bedre

○  Du får bedre koncentration, 
humør og sexliv

ÅNDEDRÆTTET
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 De patienter, der har det 
dårligst, er tit dem, der hurtigst 
mærker en forbedring – men alle 
kan flytte meget ved at gøre lidt.
Lotte Paarup, fysioterapeut
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Træn din udånding
Den grundlæggende øvelse for vejrtræk-
ning handler om udåndingen.
 Du kan udføre øvelsen stående eller 
siddende. Sørg for at rette din overkrop 
op i lodret stilling, så der ikke er unødigt 
pres på lungerne.

∆  Træk vejret langsomt ind, helst  
igennem næsen.

∆  Når du ånder ud, spidser du læberne 
og giver luften lidt modstand.  
Ånd ud, så længe du kan.

∆   Efter udånding trækker du vejret 
langsomt ind igennem næsen igen.

∆  Og ud igen med fløjtemund og luft-
modstand. Du skal ikke presse luften 
ud, men bare lade den sive.

  Hvis du kan vente lidt, før du trækker 
luft ind igen, gør det øvelsen endnu 
bedre – bare ganske kort.

∆  Fortsæt gerne øvelsen i 5 minutter 
eller mere ad gangen. Eller så længe, 
du kan – og så kan du gentage øvelsen 
efter en pause.

Flyt åndedrættet til  
åndedrætsmusklen 
At trække vejret med åndedrætsmusklen 
kan føles unaturligt, når man har 
lungesygdom. Men den store åndedræts-
muskel kan hjælpe lungerne til en meget 
bedre vejrtrækning, når du træner den 
op. Det er sådan, din krop er designet til 
at trække vejret.

Start med at lægge dig ned og finde en 
behagelig, afslappet stilling. Dit hoved 
skal være hævet, så du føler dig afslappet 
i hals, nakke og bryst.

∆  Læg den ene hånd på maven og den 
anden hånd på toppen af brystkassen.

∆  Tøm lungerne og foretag så en indån-
ding, mens du kigger efter, hvilken af 
hænderne der løfter sig mest.

  Det er den nederste hånd, den på 
maven, som skal bevæge sig mest.

∆  Træk vejret ind gennem næsen og 
pust ud gennem næsen om muligt, 
mens du gentager øvelsen og gør dig 
umage for at få mave-hånden til at 
bevæge sig mest – hæve sig på indån-
dingen og sænke sig på udåndingen.

∆  Fortsæt øvelsen i 5 minutter eller 
mere ad gangen. Eller så længe, du 
kan – og så kan du gentage øvelsen 
efter en pause.

Det er vigtigt at finde ro og ikke føle sig 
presset. Møder du alligevel modstand 
eller angst, så find tilbage til det, du 
kender, og vend tilbage til øvelsen, så 
snart du kan igen. Din krop og din hjerne 
skal vænne sig til noget nyt.

Selvom du går på et træningshold, kan 
du med fordel også træne åndedrættet 
derhjemme. Du kan gøre det helt simpelt 
ved at bruge øvelserne, som vi beskriver 
her. Lotte Paarup viser endnu flere øvelser 
i en række videoklip på lunge.dk. Eller du 
kan gå mere målrettet til opgaven med 
eksempelvis Lotte Paarups bøger og dvd 
om åndedrætstræning.

– Det eneste, du risikerer, er at få det 
bedre, siger åndedrætseksperten.

Læs mere på  
www.lunge.dk/åndedrættet

Scan koden og se  
fysioterapeut Lotte 
Paarup gennemgå  
7 gode åndedræts- 
øvelser. Du kan også  
se øvelserne på  
lunge.dk/åndedrættet

Øvelser

Åndedrætsmusklen (mellemgulvet) er  
populært sagt klistret sammen med  
lungerne, så hver gang den bevæger sig 
ned og op, vil lungerne følge med. 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. 

Indånding Udånding

Er du i tvivl om, hvilke ånde-
drætsøvelser, der er bedst for 
dig? Kontakt vores rådgiver,  
fysioterapeut Anne-Marie 
Thomsen via www.lunge.dk/
brevkasse eller ring til hende  
på tlf. 28 55 37 49.

Tjek din inhalationsteknik med AstmApp
Din inhalationsteknik er vigtig for effekten af din behandling. Derfor er Teva’s inhalator lavet, så enhver 
uden videre kan bruge den rigtigt. Med vores app, AstmApp, kan du nu optage din inhalationsteknik på 
video og sende den til din læge. Dermed kan du få en dialog med din læge om, hvorvidt du inhalerer 
din medicin rigtigt.

Hent AstmApp i App Store eller Google Play.

Teva Denmark A/S
Parallelvej 12, DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: +45 4498 5511, www.tevapharm.dk
Marts 2015

• Intuitiv at bruge

• Tjek din inhalationsteknik

• Til både astma og KOL

AstmApp, intuitivt design

Jeg vidste med det samme,
 hvad jeg skulle gøre


