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Værd at vide om KOL 
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Det sker i kroppen, 
når du træner 

Når du er fysisk aktiv, bruger 
du dine muskler. Musklerne 
bruger ilt som brændstof for 
at kunne arbejde, og er derfor 
afhængige af den ilt, som du 
sender rundt i kroppen via blo-
det. Det er derfor, at man bli-
ver forpustet, når man bruger 
sine muskler. 

Jo mere du udsætter dine 
muskler for arbejde/ træning, 
desto bedre bliver de til at op-
tage den ilt, du har i kroppen.  

Du vil opleve, at din udholden-
hed og måske også styrke bli-
ver bedre. 

• Når du træner og bliver for-
pustet, sender du ilt rundt i 
kroppen. Dette påvirker blod-
cirkulation i hele din krop, 
både i hjernen, musklerne 
blodkar, ja helt ned til celleni-
veau. 

• Når du træner, dannes der 
flere små blodkar og musk-
lerne forsynes dermed med 
mere ilt. 

• Hjernen bliver større ved be-
vægelse og pulsstigning. Dette 
kan påvirke hukommelse og 
evnen til at lære nyt. 

• Når du bliver forpustet, 
kommer luften automatisk 
længere ned i lungerne.  

• Hjertets muskulatur bliver 
stærkere og bedre til at 
pumpe blodet rundt. 

 

Ilt er en kilde til energi, og når 
du træner, er du bedre til at 
optage ilt i kroppen. Det påvir-
ker blandt andet blodomløb, 
hjerne, hjerte, muskler og 
knogler. Bare det at gå en tur, 
tage trappen eller udføre dag-
lige gøremål er god fysisk træ-
ning.  
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Vejrtrækningsteknikker 

Pursed lip breathing 

Sid behageligt og slap af i 
skuldre og nakke. Lad dine 
læber være pressede sam-
men og lad kun lidt luft 
slippe ud ved at spidse læ-
berne lidt (som hvis du ville 
puste sæbebobler). Man 
må gerne kunne høre en 
pustelyd, når du puster ud. 

Formålet med pursed lip 
breathing er at skabe 
modstand på udpustnin-
gen, for derved at løsne 
evt. slim eller få ro og kon-
trol på din vejrtrækning. 

PEP-fløjte 

Placér dig så oprejst som 
muligt med afslappede 
skuldre. Slut læberne tæt 
omkring mundstykket. 
Træk vejret dybt og roligt 
ind gennem næsen/fløjten 
og pust ud gennem fløjten, 

så en ’hvislelyd’ kan høres. 
Hav fokus på udåndingen. 
Gentag 10 gange. 
 

Formålet med PEP-fløjten: 

• Forebygge aflukning af 
de små luftveje  

• Rense luftvejene ved at 
løsne slim, så det lettere 
kan hostes op 

• Ændre trykforholdene i 
lungerne så sammenklap-
pede små luftveje kan 
åbne sig igen 

• Hjælpe til med en dybere 
og roligere vejrtrækning og 
dermed opnå en afslap-
pende effekt ved åndenød 

• Behandle og forebygge 
lungebetændelse 

Sådan fungerer en PEP-
fløjte: På PEP-fløjten sidder 
der en modstand med et 
lille hul. Når du puster ud 
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gennem PEP-fløjten, kan 
luften kun strømme gen-
nem modstanden og der-
for bliver udåndingen læn-
gere. Modstanden mod ud-
åndingsluften giver en 
trykændring i lungerne. 

Stødning 

Den løsnede slim skal nu 
stødes op. Du støder ved at 
lave en kraftig udånding 
med åben mund, som når 
man ånder på et spejl. 
Stød/host 3-5 gange. 

Energibesparende princip 

Når man lever med KOL er 
hverdagen præget af ån-
denød. Derfor er det vigtigt 
at være økonomisk med 
kræfterne. Store bevægel-
ser kræver mest energi, så 
det kan være vigtigt at 
planlægge de daglige gø-
remål. Du bør bruge din 

energi med bevidst om-
tanke, så der også er over-
skud til de mere lystbeto-
nede aktiviteter. Der skal 
være en god balance mel-
lem aktivitet og hvile.   

Ved at minimere armbe-
vægelser, holde armene 
tæt ind til kroppen og 
undgå armbevægelser over 
skulderhøjde, kan du spare 
på energien og undgå ån-
denød.    

Hvis du undgår at bøje, 
vride og strække dig og op-
retholder din kropshold-
ning, giver det plads til, at 
lungerne kan udvide sig til 
det maksimale og give frie 
luftveje.  

Gode sidde- /og hvilestillin-
ger er nødvendige for at 
give maksimal plads til frie 
luftveje. 
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Åndenødscirklen 
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Hvilestillinger  

Brug hvilestillingerne til at få vejrtækningen i ro igen, hvis 
du bliver meget forpustet. Benyt dig af et bord, indkøbs-
vognen, trappegelænder eller lignende.   

 

 

 
 

 

 

KOL er kendetegnet ved åndenød  

Forværring af åndenøden kan udløses af mange 
forskellige faktorer, men udløses typisk af fysisk ak-
tivitet og psykisk ubalance. Åndenød er forbundet 

med svært ubehag og angst. Man vil derfor forsøge 
at undgå at gøre det, der kan medføre åndenød. 

Frygten for åndenød kan derfor betyde, at man ikke 
har lyst til at dyrke motion og bevæge sig. Mangel 

på fysisk aktivitet giver dårlig kondition og mere ån-
denød, som igen gør, at man bevæger sig endnu 

mindre. På den måde kan der opstå en ond spiral, 
som bevirker, at man kan klare mindre og mindre 
og ikke kommer ud blandt andre eller får besøg. 
Det kan give en følelse af ensomhed og føre til 
tristhed og depressionslignende symptomer. 



Genoptræning Gribskov, Altiden 

Tlf. 70 60 58 58 

Telefontid mellem kl. 8.00-11.00 

Mail: genoptraening.gribskov@altiden.dk 

〇 Bymosevej, Bymosevej 4, 3200 Helsinge  

〇  Helsingegården, Parkvænget 20A, 3200 Helsinge 

〇  Skovsminde, Skovsmindeparken 2, 3230 Græsted 

〇  Bakkebo, Østre Alle 30, 3250 Gilleleje  

Andre nyttige sider 

KOL-café: Hillerød hospital, Helsingør 

Lungeforeningens hjemmeside: www.lunge.dk 

KOL-kor i Gribskov:  Bakkebo Omsorgscenter 

Gribskovs kommune visitation 

Tlf. 72 49 60 00 

Altiden er en af Danmarks fø-
rende private velfærdsaktører og 
driver i dag både plejecentre, 
handicapbotilbud, bo- og op-
holdssteder, genoptræning, dag-
center og hjemmepleje. Vores vi-
sion er at gøre verden lidt bedre, 
et menneske ad gangen.

altiden.dk 


