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Bakgrunn

Personer med respirasjonsproblemer har over flere år skilt seg ut i de generelle 

treningsgruppene med at de stort sett har vært fysisk sterkere og bedre 

balanse enn de andre deltagerne, men at de har måttet tatt flere pauser 

grunnet for lite oksygenopptak. Dette har andre deltagere som ikke har 

respirasjonsutfordringer vist lite forståelse for og kommet med uheldige 

kommentarer. Rullator, rullestol, fatle etc. er synlig og personer flest viser 

forståelse her. Mangel på oksygen trenger ikke å være synlig, og mangel på 

forståelse oppleves ofte.



Hensikt

Hensikten med prosjektet var å samle deltagere med lungeproblematikk i én 

og samme treningsgruppe for å jobbe systematisk med målrettet trening for 

personer med nedsatt lungekapasitet. Dette for å få et innblikk i om det ville gi 

mer fysisk-, mental- og sosial gevinst å samle personer med tilnærmet lik 

diagnose i samme gruppe, enn å blande ulike målgrupper i generelle 

treningsgrupper som vi allerede praktiserer ved ReHabiliteringstjenesten i 

Verdal Kommune.



Metode

Lungegruppa ble ledet av 1 fysioterapeut og 1 turnusfysioterapeut 2 dager i 

uken i 12 uker. 

Treningsopplegget har variert mellom sirkeltrening med faste aktivitetsstasjoner, 

trappetrening og lystbetont leik. Valg av aktiviteter har vært mangfoldig, men 

med samme fokus:

- Styrketrening (stasjon-/sirkeltrening på torsdager)

- Kondisjonstrening (stafetter, lystbetontleik, gåturer, trappetrening)

- Gode pusteteknikker og tips til hjemmeøvelser



Erfaringer

Vår hypotese om at det vil gi mer fysisk-, mental- og sosial gevinst å samle 

personer med tilnærmet lik diagnose i samme gruppe, enn å blande ulike 

målgrupper i generelle treningsgrupper, har vist seg positivt gjennom forløpet.

At fokuset og behandlingen har blitt tilrettelagt for enkeltindividets og 

gruppens utfordringer i forbindelse med deres lungesykdom, har tydelig gitt 

bedre forståelse for egen helse og bruk av inhalasjonspreparater. Det har gitt 

økt fysisk aktivitet i hverdagen hos samtlige, flere har «kommet seg ut» av egen 

bolig og blitt mer sosial (resultater fra individuelle- og gruppesamtaler).



Dette sier deltagerne

 Psykososiale variabler

- Blir i så godt humør av å komme 

på gruppetreninga

- Godt å se at det er flere i samme 

situasjon som seg selv

- Følelse av fellesskap og forståelse

- Nye venner og bekjente

- Treningsopplegget ble tilpasset 

deltagernes situasjon

- Alle ønsker et slikt opplegg videre

 Biofysiologiske variabler

- Føler seg sprekere etterpå, selv 

om de må hvile seg en god stund 

- Bedre i pusten, føler seg mindre 

tungpust

- Klarer å gå lengre distanser før 

behov for pause

- Hoster lettere opp sekret

- Fått mer energi og overskudd



Status i dag

- Lungegruppe fast tilbud

- 2 ganger i året á 12 uker – vår og høst

- Oppstartsamtaler: kartlegging og testing

- 60 minutter 2 dager i uka

- Max 8 deltagere

- Ledes av 1 fysioterapeut

- Egenandel etter gjeldende takster for gruppetrening



Takk for meg! 


