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Forord 

Instruktørkompendiet blev oprindeligt udarbejdet i samarbejde med fysioterapeuterne Eva Bork Andersen 

fra Ringsted Kommune og Katrine Mogensen fra Albertslund Kommune. Her var kompendiet en del af 

undervisningsmaterialet til Regions Sjælland projektet ” Et bedre liv med KOL” som TrygFonden har 

bevilliget til Lungeforeningen. 

Kompendiet blev siden videreudviklet i forbindelse med Region Midtjyllands projektet ”En bedre hverdag 

med KOL” som TrygFonden også har bevilliget til Lungeforeningen. 

Kompendiet blev senest videreudviklet i forbindelse med Region Hovedstads projektet ”Lev livet med en 

lungesygdom” (2019), også støttet af TrygFonden.  

Lungeforeningen håber, at du får glæde og gavn af kompendiets øvelser til inspiration af aktiviteter i 

træningsnetværkene. Som tovholder i et af Lungeforeningens netværk er du med til at gøre en forskel for 

alle lungesyge. Det sætter vi stor pris på, tak.  
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Rollen som instruktør 
Rollen som instruktør har mange facetter. Det er ikke sådan at alle elementer skal være lige 

fremherskende, men det kan være godt at tænke i de baner alligevel. Overordnet kan man sige, at vi 

fremmer motivationen for deltagelse, hvis vi arbejder på at få fyldt de forskellige cirkler ud. Det skal være 

sjovt at deltage på jeres hold, men det skal i høj grad også være sjovt for jer at være instruktører. Hvis man 

føler sig klædt på til opgaven, er chancen for at det lykkes begge veje rundt større. 

 

Igangsætter 

Nogle deltagere har stort behov for at underviseren er meget inspirerende, og fulde af gode idéer til 

træningen. Det kan være meget motiverende at være sammen med en sådan instruktør, man får lyst til at 

komme næste gang, men det kan også være skræmmende at møde så mange gode idéer, især hvis man er 

bekymret for om man kan få luft nok. 

Faglig viden 

Det er naturligvis vigtigt at vide noget om træningen, så man kan rette på øvelser som bliver gjort forkert, 

så deltagerne undgår skader, og at kunne tilrette træningen, så alle kan være med. Det er godt at vide lidt 

om KOL, og om vejrtrækning især hvis der er udfordringer her. Men det er ikke jeres opgave at være helt 

opdateret på alle disse områder. Vi giver jer her en basisviden, som forhåbentlig gavner jeres virke 

fremover.  

 

 

Den gode 

Instruktør
Igangsætter

Faglig 
videnden 

søde

Facilitator
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Den søde 

Det, at der er nogen som interesserer sig for dig, og spørger hvordan det går. Spørger til hvordan du har 

oplevet træningen er utrolig vigtig ift. at føle sig set og velkommen, men uden at være omklamrende. 

Facilitator  

At kunne træde i karakter og være den styrende, få ro på flokken, få sat træningen i gang til tiden, og ikke 

mindst afslutte i rette tid igen er også en vigtig del af at være instruktør. 

BORG-skalaen 
BORG-skalaen er et arbejdsredskab, som kan bruges til at vurdere træningsintensitet. 

Borg-skalaen er en forsimplet metode til at vise, hvilken intensitet man træner med, og dermed også 

hvilken effekt træningen har. 
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Respiration/åndenød 

Åndenød 

Åndenød under træning er ikke farligt, selvom det kan føles ubehageligt! Hvis du oplever voldsom åndenød 

under træningen, så hold en pause eller sæt tempoet ned. Fløjte/mund teknik (se nedenfor) kan hjælpe dig 

med at tackle åndenøden under aktivitet. Se evt. i afsnittet om BORG-skalaen, hvis du er i tvivl om hvorvidt 

du træner ved den rette belastning.  

Vejrtrækningsøvelser, Fløjte/mundteknik og PEP-fløjte 

Dyb vejrtrækning 

 

 

Fløjte/mund teknik 
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Pep-fløjte 

 

Katten 

 

Åbn op 
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Opvarmning 
Opvarmning er en meget vigtig del af træningen, og må ikke springes over! 

Opvarmning defineres som en gradvis fysisk og psykisk tilpasning af kroppen til en efterfølgende fysisk 

aktivitet.  

Formålet med opvarmning er følgende: 

1. Nedsætte risikoen for skader 

2. Øge præstationsevnen 

3. Øge den psykiske oplagthed 

Derfor skal man varme op: 

Kropstemperaturen øges under opvarmning, hvilket fører til, at de kemiske processer i musklerne sker 

hurtigere og nerveledningshastigheden øges. Musklerne bliver mere elastiske og leddene bliver smurt, da 

der produceres mere ledvæske, således at leddets bevægelighed øges. Under opvarmningen kommer der 

gang i kredsløbet; blodkarrene i de arbejdende muskler udvides, hvilket fører til øget blodforsyning og 

dermed øget tilførsel af ilt og næringsstoffer, så musklerne bedre kan klare deres arbejde. Nervesystemet 

”tunes” under opvarmningen hvorved koordinationen forbedres. 

Afvikling af opvarmning: 

Opvarmning bør vare minimum 10 minutter og maksimum 30 minutter. Der skal mindst 10 minutters 

opvarmning til, før at der sker en betydelig temperaturøgning i muskulaturen. Planlægger man en 

opvarmning på mere end 30 minutter, risikerer man at tage energien fra den egentlige træning.  

Et opvarmningsprogram bør indledes med en almen del, hvor der foretages helkropsarbejde med store 

muskelgrupper ved lav intensitet. Herefter følger en idrætsspecifik del, der tilgodeser særlige krav til den 

specifikke idrætsgren, hvor intensiteten gradvist øges. Det vil derfor være relevant at inddrage 

floorballstave i opvarmningen, hvis den efterfølgende aktivitet er floorball.  

Siddende på stol uden armlæn 

 Start med nakken. Bevæg hovedet fra side til side. Kig tilbage over skulderen. Læg øret ned mod 

skulderen. Kig op, kig ned. 

 Sving med den ene arm og skift til den anden.  

 Stræk en arm op mod loftet og skift til den anden. 

 Lav sidebøjninger, ned og røre gulvet. 

 Stræk armene frem foran kroppen og kør armene op mod loftet. 
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 Træk skuldrene op mod ørerne, pres dem nedad, fremad og tilbage 

 Svøm med armene: brystsvømning, crawl, rygsvømning. 

 Kør armene rundt i små cirkler ud fra kroppen i forskellige vinkler. 

 Sæt dig frem på stolen og drej kroppen til den ene side. Kig tilbage over skulderen 

 Bevæg håndleddene igennem. 

 Stræk et ben frem og vip med foden 10 gange, skift til det andet ben. 

 Løft knæene op mod loftet skiftevis i hurtigt tempo 

 Tramp i gulvet 

 Glid frem og tilbage med fødderne på karklude, hurtigt.  

 Lav cirkler med fødderne på karklude 

 Kør langt ud til siden med et ben af gangen, foden på karklud. 

 

Stående  

 Start med nakken som ved siddende opvarmning. 

 Sving en arm af gangen i store sving. 

 Sving begge arme modsat hinanden og bøj lidt ned i knæene. 

 Fejesving 

 8-taller i luften foran kroppen 

 Før en arm tilbage i skulderhøjde 10 gange og skift side. 

 Løft skuldrene op og ned, frem og tilbage 

 Gå på stedet, sving armene med. 

 Fjedre i fodleddene 

 Høje knæløft på stedet 

 Et skridt til den ene side og et skridt til den anden side. 

 Et skridt frem og et tilbage. 

 Knæbøjninger 

 Løb på stedet , hvis det er muligt. 

 Lad hænderne køre ned ad benene og nå så langt ned som muligt . Kør op igen og fortsæt med at 

strække armene op over hovedet. Gentages nogle gange. 

 Sidebøjninger 

 Sidebøjninger med arm op over hovedet, hvis det er muligt 

 Vægtoverføringer 
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 Vægtoverføringer og ned og ramme modsatte knæ med hånden 

 Brystsvømning med armene, crawle, rygsvømning. 

 Tag en dyb indånding og før armene samlet op over hovedet (håndfladerne mod hinanden), pust ud 

samtidig med at du åbner armene og lader dem komme ud til siderne og ned langs med siden.  

 Twiste 

 ”Can-can” (bøj knæet op mod navlen og stræk benet frem). 

Gående 

 Gå rundt i lokalet, forlæns, baglæns, sidelæns. 

 Evt. gå på tæer, hæle. 

 Gå rundt imellem hinanden. 

 Hilse på hinanden med hånden. 

 Når man går rundt mellem hinanden, lav armkrog og sving rundt om hinanden med tilfældige du 

møder. 

 Kom op i tempo (glad musik). Gå frisk fremad. Man må godt overhale hinanden. 

 Lange, raske skridt. 

 Gå og sving med en arm. 

 Vend hurtigt rundt og gå den anden vej.  

 ”Fjedre-løb ”. Små skridt hvor fodleddene bevæges godt igennem. 

Andet  

 Trappegang 

 Cykling 

 Romaskine 

 Stavgang 

 Gang m. temposkift 
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Kondition 
Når der trænes kondition, skal pulsen op, og man skal være så forpustet, at man ikke kan tale i hele 

sætninger, mens man træner. Det svarer til 5-7 på borg-skalaen. Under træningen skal man koncentrere sig 

om sin vejrtrækning. Man skal især bruge tid på udåndingen; når man ånder langsomt ud, bliver 

indåndingen bedre og udskiftningen af luften i lungerne bliver mere effektiv. Det vil give større 

udholdenhed i dagligdagen. Selvom træningen føles hårdt i starten, vil det med tiden medføre, at man 

bliver mindre forpustet. Jo bedre kondition man har, jo mindre åndenød får man, når man fx skal klare 

praktiske ting i hjemmet, handle eller lufte hund, fordi ens arbejdende muskler bliver bedre til at udnytte 

den ilt, der bliver leveret.   

Den positive effekt af konditionstræning er veldokumenteret, og en vigtig del af træningen for personer 

med lungeproblemer. 

Hvad er konditionstræning: 

Konditionstræning er defineret som træning, hvor kredsløbet, som består af hjerte, blod og lunger, 

påvirkes. Denne type træning kan lede til fordelagtige fysiologiske adaptationer i både hjerte og lunger.  

Ved regelmæssig konditionstræning vil hjertet blive i stand til at pumpe mere blod ud i kroppen pr. 

hjerteslag (slagvolumen øges), hvilket betyder, at iltleverancen til den arbejdende muskulatur og lungerne 

øges, da ilten transporteres rundt i kroppen via blodet. I takt med dette vil regelmæssig konditionstræning 

medføre et øget antal kapillærer, som er de mindste blodkar i kredsløbet, hvor udveksling af ilt fra blodet til 

musklerne finder sted. Et øget antal kapillærer er dermed fordelagtigt, idet det forbedrer betingelserne for 

at udnytte den ilt, der bliver leveret til den arbejdende muskulatur. En forbedret udnyttelse af ilten vil 

betyde, at man kan danne mere energi gennem iltkrævende processer, hvilket bevirker at muskulaturen 

bliver mere udholdende og kan arbejde ved højere belastning i længere tid. Regelmæssig 

konditionstræning leder ligeledes til at åndedrætsmuskulaturen bruger mindre energi på 

respirationsprocessen, hvorfor man kan være fysisk aktiv i længere tid, før man oplever åndenød.    

Ovenstående adaptationer ved regelmæssig konditionstræning øger kroppens evne til at transportere og 

optage ilt, hvilket resulterer i forbedret kondition og dermed kondital, som er defineret ved iltoptagelse 

(ml) per kg. kropsvægt. Jo højere kondital, desto bedre kondition. 

Eksempler på konditionstræning:  

 Gang 

 Cykling 
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 Step 

 Trapper 

 Høje knæ  

 Hælspark  

 Sprællemænd 

 Hop 

 Gå/løb på stedet 

 Skyggeboksning  

 Styrkeøvelser i højt tempo (laves som intervaller) 

 Træning på tæppeflis/karklude 

Styrketræning  

Styrketræning medfører fysiologiske adaptationer i den aktive muskulatur og i de nerver, der forsyner 

muskulaturen, hvilket bevirker øget muskelstørrelse, kapacitet og muskelstyrke. Ved regelmæssig 

styrketræning forbedrer man derfor muskulaturens evne til at udnytte ilten, hvilket betyder, at 

muskulaturen er mere udholdende og kan arbejde ved højere belastning.  

Styrketræning kræver ikke nødvendigvis noget udstyr, da man også sagtens kan lave styrkeøvelser med 

egen kropsvægt både indendørs og udendørs.  

Eksempler på styrketræning: 

 Squat 

 Rejse/sætte sig 

 Step 

 Op på tæer 

 Sidelæns gang 

 Knæløft 

 ”cykle” siddende på stol 

 Stående udadføring af benet 
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 Armbøjninger (evt. på væg)  

 

 

 Diagonalløft (enten liggende på maven eller knæ-fire-stående) 

  

 

 Bækkenløft 

 

 

 Planke 
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 Lunges 

 

 

 Mavebøjning 

 

 

 Musling 

 

 

 Sideliggende benløft  
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 DIPS på stol 

 

 

 Benløft 

 

 

Cirkeltræning 
Cirkeltræning er træningsform, hvor man planlægger en række forskellige øvelser på eksempelvis 6-12 

forskellige træningsstationer. Man gennemfører typisk den givne øvelse ved hver træningsstation i 45 

sekunder, hvorefter man holder 15 sekunders pause, hvor man samtidig bevæger sig til næste 

træningsstation. Disse tidsintervaller kan også tilpasses til ens målgruppe så man fx har et arbejdspause 

forhold på 30 sekunders arbejde og 30 sekunders pause eller 1 minuts arbejde og 30 sekunders pause. Her 

er det vigtigt at være opmærksom på sine deltagere og tilpasse arbejdspauseforholdet. I stedet for 

tidsintervaller kan man også vælge, at der skal gennemføres et særligt antal repetitioner af øvelserne på 

hver træningsstation. Øvelserne kan med fordel planlægges, således at de ikke belaster den samme 

muskelgruppe på to træningsstationer i træk.  
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Balance 
Den basale forståelse af kropslig balance er evnen til at undgå at falde. 

Hvorfor træne balance 

Med alderen bliver balancen dårligere, ligesom kroppens andre funktioner, men man kan træne og 

vedligeholde balanceevnen (ligeledes styrke og udholdenhed) ved at udfordre funktionerne dagligt. 

Balancetræning forbedrer vores evne til at forblive stabil samt genoprette balancen, hvis man er ved at 

falde. Med balancetræning kan man også forbedre sin kropsholdning, sin funktionsevne i dagligdagen og 

præstationsevnen i idræt. 

 Tyngdepunktet  

o Beskriver hvor tyngdekraften virker ift. kroppens position 

 

 Stabilitet 

o Musklerne arbejder sammen for at skabe stabilitet omkring et led  

 Det visuelle system 

o Synet er vigtigt for balancen, da vi bruger dette til at orientere os om omgivelserne 

 Reflekser 

o Foregår automatisk og ubevidst 

o Ligevægtsreaktioner  

o Bevægelser af kroppen som flytter det samlede massemidtpunkt (og dermed lodlinjen) ift. 

understøttelsesfladen  

o Afværgereaktioner 

o Skridtstrategier som ændrer understøttelsesfladen 
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 Vestibulærsans (labyrintsansen) 

o Sidder i det indre øre og fortæller os hvor vi er i rummet, om vi er i bevægelse eller er 

stillestående og i hvilken retning vi bevæger os 

 Proprioceptive sans (muskel- og ledstillingssanen) 

o I ligamenter og senerne omkring alle led findes nogle (proprio-)receptorer (signalgivere) 

som hele tiden sender informationer til hjernen om leddenes stilling og position, og derved 

hjælper med at holde balancen  

Hvis en af ovenstående sanser er ude af funktion, vil kroppen forsøge at kompensere vha. de øvrige sanser. 

Kroppen vil dog blive udfordret pga. Den manglende sans. 

Eksempel: Du står på flade fødder. 

Løft den ene fod så du nu står på et ben, og luk derefter øjnene: 

Du kan nu mærke hvordan musklerne i anklen, knæet og ryg/mave arbejder for at opretholde din 

balance.  

Ved optimal funktion af den vestibulære og den proprioceptive sans registreres signalerne hurtigere i 

hjernen, hvorved der hurtigere kan foretages justerende bevægelser som kan forhindre fald 

 Store bolde 

o Sid stille på bolden med armene ned langs siden 

o Sid stille på bolden mens du bøjer og strækker først det ene knæ og derefter det andet. 

o Sid stille på bolden mens du bevæger armene (løft skiftevis højre og venstre op over 

hovedet/løft armene samtidig/bevæg armene) 

o Sid på bolden mens du går på stedet/løft skiftevis højre og venstre ben 

o Sid på bolden løft arm og ben diagonalt (gentag på modsatte side) 

o Gå frem, siddende på bolden (gå baglæns, siddende på bolden) 

o Gå sidelæns siddende på bolden 

 Balancepude/træningsmåtte/foldet håndklæde 

 Ændring af understøttelseflader 

o Stå almindeligt (med fødderne i hoftebredde) 

o Stå med samlede fødder 

o Stå sådan at hælen på den ene fod står ind mod storetåen på den anden fod (dvs. Stå med 

den ene fod foran den anden (som på en linje) 

 Linjegang 
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 Ændring af underlag 

 ”Ur”-øvelsen 

o Stå på et ben 

o Før det andet ben fremad (til kl. 12), til siden (kl. 3), bagud (kl. 6), til den anden side (kl. 9) 

o Man kan sagtens gøre øvelsen sværere ved at blande tidernes rækkefølge   

 Gå baglæns 

 Pludselige vendinger 

 Stopdans/Rød-gul-grøn-stop 

 Gå mens du drejer hovedet mod hhv. højre og venstre 

 Skub forsigtigt til hinanden 

 To og to m. elastik 

 Op og ned fra gulv 

 Temposkift 

o Gå i alm. tempo, gå så hurtigt du kan, gå så langsomt du kan.  

 Gående: ned og samle op / plukke æbler 

 Gå på tæer/hæle 

 Gå sidelæns 

 Krydsgang 

 Bevæg øjnene mens du holder holdet stille 

 Bevæg hovedet mens du holder synet fikseret på et punkt foran dig 

 Bevæg hovedet den ene vej mens du bevæger øjnene den anden vej  

 Gå på kantsten 

Bækkenbundstræning 

Hvordan træner man bækkenbunden? 

Når man skal træne bækkenbunden, skal man knibe sammen ved endetarmen. Det gælder både for kvinder 

og mænd. Træningen er den samme.  

Knib sammen ved endetarmen, som om man skulle holde en prut tilbage. Så har man fat i 

bækkenbundsmusklen.  

Der er flere hjemmesider, hvor man kan få undervisning fx: 

https://www.fysio.dk/globalassets/documents/pjecer-og-blanketter/krop-fysik_baekkenbunden.pdf 

https://www.fysio.dk/globalassets/documents/pjecer-og-blanketter/krop-fysik_baekkenbunden.pdf
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Hvorfor er det vigtigt at træne bækkenbunden? 

Når man har en lungesygdom er man særlig udsat for at blive inkontinent.   

At hoste er meget belastende for bækkenbunden. Den udtrættes og kan have svært ved at lukke ordentlig 

til.  Det er godt at øve sig i at knibe sammen før man hoster for at skåne bækkenbunden. Når du mærker, at 

du skal hoste, skal du prøve at knibe sammen ved endetarmen lige inden og holde knibet under hostet. Når 

du bruger pep-fløjten og skal til at støde slim op, skal du knibe sammen ved endetarmen lige før du støder 

slimen op.  

Det kan godt tage noget tid før man bliver fortrolig med træningen. Øvelse gør mester.  

Hvad gør man hvis man allerede er inkontinent? 

Det er en rigtig god ide, at begynde at træne bækkenbunden 2 gange dagligt. Træn ca. 5 min. 2 gange 

dagligt. Man bør gå til lægen, for at få undersøgt om der kan være andre årsager til inkontinensen.  

Sanglege 
Sanglege giver mulighed for at få brugt lungerne og kroppen på en sjov og anderledes måde. 

Eksempler på sanglege: 

 Bro bro brille 

 Der kom en mand fra det røde hav 

 Boogie Woogie 

 Hoved, skulder, knæ og tå 

 Hjulene på bussen 

 Mon du bemærket har.. 

 Du skal klappe hvis du er i godt humør 

Stafet 
 Jorden er giftig (m. aviser) 

o 2 hold med hver to dobbelte avissider 

o En start- og slutlinje (eller –kegle) 

o På ”start” lægger man avissiden foran fødderne og stiller sig på den. Man ligger herefter 

den anden side foran, træder over på den og tager den bagerste med o.s.v. indtil man når 

mållinjen. 
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 Trøjestafet 

o To hold med hver sin overtrækstrøje (eller stor t-shirt) 

o Startlinje og en kegle stafetten skal vende omkring og løbe tilbage 

o Den forreste tager slaget på og løber ned og venter om keglen. 

o Når personen kommer tilbage til start, skal to andre personer tage slaget af og give den 

næste i rækken slaget på 

o Vinderholdet er det hold der kommer hele rækken først igennem 

 Halefanger 

o Alle har en ”hale” som de sætter bagpå i buksekanten 

o Det gælder nu om at fange så mange haler som muligt 

o Lege fortsætter til alle haler er fanget 

o Vinderen er den med flest haler 

Bevægelighedstræning 
Bevægelighedstræning består af lette øvelser, hvor leddene bliver bevæget rundt i alle positioner, og hvor 

sener og muskler omkring leddene blidt bliver strakt 

Hvordan gør jeg: 

Bevægelighedsøvelser bør laves ofte, gerne flere gange om dagen. Begynd med to til otte gentagelser af 

øvelserne en gang om dagen, og se hvordan det føles. I løbet af et par uger kan du gradvist øge til mellem 

10 og 20 gentagelser to gange om dagen. Lav øvelserne langsomt og roligt og undgå pludselige bevægelser 

og ryk. 

Se øvelser i afsnittet Opvarmning under ”siddende” og ”stående” øvelser 

 Ballonspil 

o Kan laves både siddende, stående og gående. Når øvelserne bliver en leg, kan man glemme 

hvor hårdt det kan være 

o Alene: bare slå m. hænder eller m. avis ”hold ballonen i live” 

o Rundkreds: hold ballonen i live m. hænderne eller m. avis 

Afspænding 
Når du har været aktiv, er det også vigtigt at slappe af (det er i hvileperioderne du bliver stærkere). Det er 

ikke kun trænede muskler, der bruger mindre ilt. En afslappet muskel, hvor blodet kan flyde frit, bruger 

mindre ilt end en anspændt muskel. Desuden giver afspænding en langsommere vejrtrækning, og dermed 
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har din krop et mindre iltforbrug. Hold en pause i løbet af dagen, og gør det også gerne til en vane at 

afspænde kroppen hver dag i ca. 20 min. Ligesom med træning er afspænding også noget, du skal træne. Jo 

flere gange du prøver det, jo nemmere bliver det. Der er forskellige former for afspænding, og de fleste 

aftenskoler og idrætsforeninger tilbyder undervisning. Du kan også starte derhjemme. Find en behagelig 

hvilestilling, luk øjnene, træk vejret dybt ind nogle gange og tænk på noget rart. Lyt evt. til noget stille, 

behagelig musik imens. Du kan låne CD’er med afspændingsøvelser på biblioteket eller købe dem i butikker 

eller på internettet. 

Ovenstående er fra en pjece "Bedre liv med KOL” 

Udendørstræning 
Træning udendørs kan være motiverende, og det kan være rart at se noget andet end ”bare” 

træningslokalet. Du kan bruge bakker, bænke, trapper, kantsten, vægge, træstammer. 

Mange af de øvelser man kan lave indendørs, kan man også lave udendørs. Kun fantasien sætter grænser. 

 Gang 

 Trapper (styrke, kondi) 

 Kantsten (balance, styrke, kondi) 

 Blandet underlag (balance) 

 Armstrækkere på husmure 

 Wall sit 

 Høje knæ  

 Rejse/sætte sig eller squat (knæbøj) 

 DIPS v. bænke 

 Lunges 

 Cykle med benene siddende på bænk 

 Planke på bænk 

 Benløft på bænk  

Musik 
Ved at kende rytmen i musikken kan musikken skabe et perfekt flow i træningen og hjælpe med at 

fastholde tempoet. Hurtigt eller langsomt - det er op til dig. 



 

21 
 
Strandboulevarden 49, B-8 : DK-2100 København Ø : T +45 38 74 55 44 : info@lunge.dk : www.lunge.dk : www.facebook.com/lungeforeningen 

 

Et bud på hvordan en træning kan se ud 
Opvarmning: 

5 min. siddende 

5 min. stående 

Puls/kondition 

Gang på stedet – brug armene 

Høje knæ 

Interval-gang  

Sprællemænd 

Trappegang/step 

Karklude 

Styrke 

RSS 

Armbøjninger på væg 

Elastikøvelser for armene 

Step  

Saml skulderblade (hold fast på 1000-kr-sedlen!) 

Op på tæer (stående eller gående) 

Udspænding : se ark med udspænding 

Vejrtrækningsøvelser  

Fløjte/mund-teknik – Katten - Åbn op 
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Udspænding – øvre del af kroppen 
 

Nakke/skulder 

 

 

 



 

23 
 
Strandboulevarden 49, B-8 : DK-2100 København Ø : T +45 38 74 55 44 : info@lunge.dk : www.lunge.dk : www.facebook.com/lungeforeningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 
Strandboulevarden 49, B-8 : DK-2100 København Ø : T +45 38 74 55 44 : info@lunge.dk : www.lunge.dk : www.facebook.com/lungeforeningen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

25 
 
Strandboulevarden 49, B-8 : DK-2100 København Ø : T +45 38 74 55 44 : info@lunge.dk : www.lunge.dk : www.facebook.com/lungeforeningen 

 

Bryst/ryg 
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Arme 
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Udspænding – nedre del af kroppen 
Mave/side 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 
Strandboulevarden 49, B-8 : DK-2100 København Ø : T +45 38 74 55 44 : info@lunge.dk : www.lunge.dk : www.facebook.com/lungeforeningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside 
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Bagside 
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Elastikøvelser  
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