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Smerter

 Fleste oplever med mellemrum

 Kompleks og subjektiv

Smerte er en ubehagelig bevidst oplevelse 

produceret af hjernen når summen af al 

tilgængelig information tyder på at du har 

behov for at beskytte en specifik del af din 

krop”

Professor Lorimer Moseley.



• Akutte: Advarsel! 
• Forstuvning.

• Brud.

• Sikre overlevelse.

• Én primær/specifik årsag.

• Kroniske
• Smerter udover ophelingstiden på vævet.

• Ingen specifik årsag / Ingen primær årsag.

• Smerte er positiv! Det er vores krops beskyttelsesmekanisme

• Behandles forskellig

Smerter – opdeles efter varighed



Smerter



Smerteopfattelse • Psykologisk:
• Selvværd

• Følelser

• Bekymring/angst

• Social:

• Kultur

• Familiesituation

• Uddannelse

• Biologisk:

• Skadens omfang

• Køn

• Fysisk sundhed
• Genetisk disponeret



Gode råd

 Reflekter over hvilke funktioner du kan og ikke kan – privat og 
arbejdsmæssigt

Skånehensyn

Midlertidige vs. varige

 Undersøg smerten og funktionsniveauet

 Undgå at spænde

 Fjerne fokus, aflede hjernen opmærksom fra smerte til anden 
aktivitet -> smertehæmmende effekt. 



Åndedrættet

- Hvad, hvordan og hvorfor



En lille åndedrætsøvelse…

 Vi skal tælle vejrtrækninger

 30 sekunder

 Tæl på enten en udånding eller indånding

 Når i er færdige, ganger vi tallet med to



Facts

 En optimal vejrtrækning er max 12-15 vejrtrækninger i minuttet.

 En optimal vejrtrækning svarer til 20.000 vejrtrækninger på et døgn

 Alt derover angiver en forhøjet vejrtrækning

 ”Et menneske kan klare sig uden mad i 3 uger, uden vand i 3 dage, men 

kun 3min uden ilt”. 



Lidt anatomi..

Automatisk, men samtidig i stand til at 

ændre det

Åndedrætsmusklen (latin: diaphragma)

Ligger under lungerne, ”klistret” sammen 

med disse, og ovenover organerne.

Musklen er oval og kuppelformet, som en 

skål, der vender på hovedet

Bevæger sig som et stempel



Lidt anatomi..

Hjælpemuskler – nakke/skulder 

og brystkasseområde

Kun lungernes øverste del

Overarbejde medfører 

spændinger 



Lidt anatomi..

Lungerne er beholder

Fylder en halv tennisbane – 90kvm

Udveksling af ilt og affaldsstoffer –

bunden af lungerne

Vejrtrækning: 0,5L luft 

https://www.youtube.com/watch?v=mguFKiiv2XI

https://www.youtube.com/watch?v=mguFKiiv2XI


Opmærksomhedsøvelse



Kender du til nedenstående?

 Trækker du vejret mere end 12-15 gange i minuttet?

 Mærkes åndedrættet mest højt i brystkassen?

 Mangler du en pause efter udåndingen, inden du trækker vejret ind igen?

 Føler du ofte, at du ikke trækker vejret ordentligt igennem?

 Bliver du hurtigt forpustet?

 Er du uoplagt og mangler energi?

 Vågner du ofte træt om morgenen?

 Har du ofte hovedpine?

 Har du muskelspændinger i nakke og skuldre?

 Har du spændinger i brystet?

 Har du smerter og kramper i maveregionen?

 Lider du af oppustet mave eller forstoppelse?



Det dårlig og det gode åndedræt

Det gode åndedræt sker 
langsomt gennem 
næsen, føles helt ned i 
maven, fordi man bruger 
åndedrætsmusklen til at 
trække vejret med, og 
det kommer langsomt ud 
gennem næsen eller 
munden igen. 

Det dårlige åndedræt 
foregår hurtigt og ofte 
gennem munden, man 
bruger skulder- og 
halsmusklerne og brystet 
til at trække vejret med, 
og det kommer ikke helt 
ned i maven.



Hvorfor bliver åndedrættet dårligt?

 Mange årsager til en ubevidst forandring af åndedrættet

Mode, tøj, livrem, BH m.m.

Graviditet

 Sygdom, dårlig holdning, stive muskler og led, mangel på fysisk 

aktivitet, dårlig søvn og rygning.

 Stress, tanker, følelser, bekymringer og angst



Dårligt åndedræt

 Ilt er det vigtigste næringsstof for vores celler

 Muskelspændinger i nakke- og skulderområde

 Hovedpine, træthed, irritation, stress, manglende søvn

 Vores helbred påvirker vores vejrtrækning og 

vores vejrtrækning påvirker vores helbred.



Hvad kan der gøres?

 Træk ikke vejret mere – men bedre!

 Fokus på lige lange ud- og indåndinger

 Træk vejret helt ned i maven 

 Dit indre brusebade

 5 bedre vejrtrækninger → forskel



Sundhedsfordele

➢ Bedre fordøjelse

➢ Afbalanceret nerve- og hormonsystem

➢ Nedsat stressniveau

➢ Forbedrer søvn

➢ Øger energiniveau

➢ Udskillelse af affaldsstoffer

➢ Pænere hud 

➢ Øget kropsbevidsthed



Træk vejret bedre

 Grounding

 Mindfullness

 Qigong/Tai chi

 Yoga



Grounding

 ”At opnå jordforbindelse” Flytte fokus

 Opmærksom på vejrtrækningen

 Rygliggende

 Fast pres på kroppen, Krops-rejsen

 Siddende 

 Stamp i gulvet, krum tæer, masser fødder 

med massagebold



Mindfulness

 ”Rette opmærksomhed på nuet”

 Rødder i buddhismen 

‘You can’t stop the waves, but you can learn how to 

surf’

- Jon Kabat-Zinn



Tak for nu og god weekend

www.aandedrættet.nu

http://www.aandedrættet.nu/

