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Innledning

Dette øvelsesheftet med tilhørende CD er utgitt av
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. LHL
er en landsomfattende interesseorganisasjon for
mennesker med hjerte- og lungesykdommer.
LHL er i dag en av landets største pasientorganisasjoner med ca 44 000 medlemmer fordelt på 270 lag.
Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet er viktig for
å forebygge og behandle hjerte- og karsykdommer.
Det foreligger også overbevisende dokumentasjon
på at fysisk aktivitet kan gi bedret funksjonsevne,
sykdomsmestring og livskvalitet hos lungesyke.
Mange av lagene i LHL driver treningsgrupper. Her
tilbys det enkel trening sammen med andre som er i
samme situasjon. De fleste av disse gruppene drives
på likemannsbasis, det vil si at de ledes av en som er
medlem i LHL.

Foto: Chrisopher Olssøn
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For å møte disse treningsgruppenes behov ble det for
en tid tilbake utviklet treningsprogrammer som er
spesielt tilpasset personer med hjerte- eller lungesykdom. Etter å ha brukt de samme programmene
en periode, er det nå utarbeidet nye programmer
med ny musikk. Vi viderefører benevnelsen på
treningsprogrammene, fysisk aktivitet nivå 1, 2, 3 og
vanntrim. Programmene er utarbeidet av fysioterapeuter og idrettsinstruktører ved våre institusjoner
i samarbeide med brukere.
Vi håper de nye treningsprogrammene gir grunnlag
for et godt tilbud lokalt til dere som ønsker å bruke
kroppen og drive fysisk aktivitet. Daglig fysisk aktivitet
vil for den enkelte bidra til bedre helse, og dermed
kunne bidra til å oppfylle LHLs visjon om et bedre liv.

Fysisk aktivitet nivå 1, 2, 3 og vanntrim som
kurs og likemannsaktivitet

Hva er en
likemannsaktivitet?

Fysisk aktivitet nivå 1, 2, 3 og
vanntrim brukes på følgende måte:

«Likemannsarbeid er en organisert samhandling
som skjer mellom mennesker som opplever å være
i samme båt, eller i noenlunde samme livssituasjon,
og hvor selve samhandlingen har som mål at
erfaringer skal utveksles på en måte som partene
kan nyttiggjøre seg i sin hverdag. Likemannsarbeidet
vil normalt ha som utgangspunkt at en av dem som
inngår i samhandlingen har lengre og mer bearbeidet
erfaring enn de øvrige. Denne personen blir gjerne kalt
likemannen.» (Olsen et al, 2006)*

1: Kurs for instruktører

Likemannsaktivitetene i LHL skjer i regi av lokallagene, og er et supplement til, og ikke en erstatning
for, det offentlige helsetilbudet. Likemannsarbeidet
er ulønnet frivillig arbeid. Eksempel på likemannsaktiviteter er treningsgrupper, vanntrimgrupper,
trimdans, stavganggrupper, matlagingsgrupper,
samtalegrupper, hjemmebesøk, kontakt med likemann på telefon (telefontjeneste), likemannstjeneste
på sykehus og lærings- og mestringssentre.
I LHL er en stor del av likemannsaktivitetene knyttet
opp mot ulike former for gruppebasert fysisk aktivitet,
der likemannen som regel er instruktør eller leder for
gruppen. Dette heftet for instruktøropplæring handler
spesielt om det å være instruktør for treningsgruppene «fysisk aktivitet 1,2,3» eller «vanntrim».
Men det kan også fint benyttes som teoretisk grunnlag for annen form for gruppebasert trening.

Instruktørkursene arrangeres i regi av LHL sentralt,
og invitasjon til kursene sendes direkte til lokallagene.
Kurset går over tre dager, og arrangeres vanligvis som
et internatkurs (kurs med overnatting).

2: Oppstart av aktivitet og opplæring lokalt
Instruktørene som har gjennomgått denne opplæringen starter i neste omgang opp en aktivitet
lokalt, fysisk aktivitet nivå 1, 2, 3 eller vanntrim. For
at deltakerene skal få nødvendig opplæring i de ulike
øvelsene anbefaler vi at instruktøren arrangerer et
kurs over minimum 8 timer (eventuelt flere timer ved
behov). Da gis det økonomisk støtte som studiering.
Snakk med studieansvarlig i lokallaget eller fylkesstudieleder for informasjon om studiemidler. Det står
også hvordan man søker om studiemidler bak i
instruktørheftet.
I noen tilfeller vil instruktøren gå inn i allerede
eksisterende grupper. Dersom deltakerene i gruppa
allerede har fått opplæring i øvelsene, går aktiviteten
under betegnelsen likemannstiltak. Dersom gruppa
trenger opplæring i øvelsene, arrangeres det kurs
som beskrevet ovenfor.

3: Aktiviteten drives videre som likemannstiltak
Når opplæring av øvelsene er avsluttet, fortsetter
lokallaget sine grupper på det eller de nivå det er
behov for og instruktører til. Aktiviteten regnes da
som et likemannstiltak og laget kan søke på likemannsmidler etter gjeldende regler.
*Kilde: Å være i samme båt..., Olsen, B., Grefberg, M.
Sosial- og helsedepartementet, 2006.
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Om Fysisk aktivitet
Nivå 1

Dette programmet har moderat til lav intensitet og er
i hovedsak basert på treningsprinsipper for de med
redusert funksjonsnivå, uavhengig om det skyldes
lungesykdom, hjertesykdom eller har andre årsaker.
Programmet passer for de fleste, og treningseffekten
avhenger av hvor mye man tar i. Øvelsene gjøres
sittende på stol eller stående. Oppbyggingen av
programmet er likt de andre treningsprogrammene
i LHL’s regi. Det vil si at det inneholder oppvarming,
hoveddel, nedtrapping og avspenning. Dette
programmet inneholder vekselsvis utholdenhetsøvelser og styrkeøvelser. Det er basert på intervall-
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prinsipp, som betyr varierende intensitet. I tillegg er
det lagt inn pauser etter noen av sangene med
instruksjon i pusteteknikk for de som har behov for
det. Dette gjør at man kan greie å holde en høyere
intensitet gjennom hele programmet.
Hver enkelt har selv ansvar for å avpasse treningen ut
i fra egne forutsetninger, både i forhold til generell
fysisk yteevne og dagsform. Er en i tvil om hvor hardt
du kan trene, kontakt lege før igangsetting av trening.

Sang 1
Oppvarming
Christina Bjordal, «Smallest things»

Intro/info: Sitt godt på krakken med litt åpen vinkel i hofta. Slipp pusten godt til.
1. vers: Stor honnørhilsen, med vekselsvis høyre og venstre arm.

A

2. vers: Stor sirkel i luften med annenhver arm oppover og bakover.
1. refreng: Svømmetak i lufta kombinert med dype innpust.

B

3. vers: Strekk armene diagonalt opp og ut til siden, samle hendene i et klapp på
brystkassen.
2. refreng: Svømmetak i lufta kombinert med dype innpust.
Mellomspill: Rist løs i armene. Pendle med armene.

D

B

E

3. refreng: Svømmetak i lufta kombinert med dype innpust.
Outro: Pendle med armene.

C

B

E

A

B

D

E

C
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Sang 2
Oppvarming
Tre små kinesere, «Hjertemedisin»

Intro/info: Øvelsene gjøres sittende.
1. vers: Strekk vekselsvis høyre og venstre ben fram, 8 takter.
Strekk deretter vekselsvis høyre og venstre arm opp, 8 takter.

A
B

C

1. refreng: «Gå» i sittende, pendle med armene.
Mellomspill: Rist løs. Forklar neste øvelse.

2. vers: Annenhvert ben ut til siden med utrotasjon i hoften, 8 takter.
Fortsett med samme øvelse, ta med armer, 8 takter.
2. refreng: «Gå» i sittende, og pendle med armene
Stikk: Strekk ut i kneet 4 ganger på hver side.

C

E

3. refreng: «Gå» i sittende, pendle med armene. Start med lave kneløft,
og øk høyden etter hvert som intensiteten i musikken øker.

F

A

B

C

D

E

F
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D

Sang 3
Oppvarming
Erik Bye, «Hildringstimen»

Intro/info: Sitt langt fram på stolen, slik at du har mulighet til å lene deg godt
framover og bakover.
1. vers og refreng: Roing i sittende. Ta godt tak i ”årene” og trekk bakover med
armene og overkroppen. Tørr å lene deg langt framover og bakover.
2. vers og refreng: Sitt i hvilestilling, albuene hviler på knærne.
Krum og svai i ryggen vekselsvis. Utføres rolig.

C

D

3. vers og refreng: Roing i sittende. Ta godt tak i «årene» og trekk bakover med
armene og overkroppen. Tørr å lene deg langt framover og bakover.
4. refreng: Sitt i hvilestilling, albuene hviler på knærne.
Krum og svai i ryggen vekselsvis. Utføres rolig.

A B

A B

C D

A

B

C

D
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Sang 4
Utholdenhet

Etter sangen:
Pause i sittende
med leppepust

HMK Gardens Musikkorps, «Valdresmarsjt»

Intro/info: Øvelsen utføres i stående. I denne øvelsen skal du bli andpusten.
1. vers: Gå på stedet, lave kneløft.

A

2. vers: Fortsett å gå, litt høyere kneløft.
Stikk: Gå på stedet med høye kneløft.

B

3. vers: Tå hev og senk, bruk leppepust for å roe ned.

C

Mellomspill: Sidesteg med vekselsvis høyre og venstre ben.
Ta etter hvert med armene som føres ut og inn til siden.

D E

5. vers: Gå på stedet.
6. vers: Annhvert ben fram med hælen i gulvet.
Stikk: Gå på stedet med høye kneløft.

F

B

7. vers: Tå hev og senk, bruk leppeust for å roe ned.
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C

A

B

C

D

E

F

Sang 5
Styrke

Etter sangen:
Pause i sittende
med leppepust

Odd Norstoga, «Texas»

Intro/info: Øvelsene utføres stående inntil en vegg. Armhevingene gjøres med ansiktet mot
veggen omtrent en meter i fra. Knebøy kan gjøres med ryggen inntil veggen.
1. vers: Armhevinger stående mot vegg.

A B

1. mellomspill og refreng: Knebøy, utføres i rolig tempo.
2. vers: Tå - hev og senk.

D

2. mellomspill og refreng: Knebøy, utføres i rolig tempo
3. vers og 3. refreng: Armhevinger stående mot vegg.
4. refreng: Knebøy.

C

C
A B

C

A

B

C

D
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Sang 6
Utholdenhet

Etter sangen:
Pause i sittende
med leppepust

Bjørn Eidsvåg, «Din dag»

Info: Øvelsene utføres stående. I denne øvelse skal du bli andpusten.

A

1. vers: Annenhver fot fram i halvt tempo, hæl i gulvet.
2. vers: Annenhver fot fram i dobbelt tempo.
Mellomspill: Annenhver fot frem i halvt tempo.

A
A
B

1. refreng: Twist: rotasjon fra side til side med samlede knær.
3. vers: Annenhver fot bak i halvt tempo ,tåa i gulvet.

C

4. vers: Annenhver fot bak i dobbelt tempo, tåa i gulvet. Strekk samtidig armene bakover.
Mellomspill: Annenhver fot bak i halvt tempo, tåa i gulvet.

C

2. refreng: Twist: rotasjon fra side til side med samlede knær.

B

Mellomspill og 3. refreng: Sidesteg, annenhver side. Ta etter hvert med armene ut til siden.
Avslutning: Twist: rotasjon fra side til side med samlede knær.
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D

E

F

B

A

B

C

D

E

F

Sang 7
Kombinasjonsøvelse
Di Derre, «Rumba med Gunn»

Intro: Øvelsen utføres sittende.
1. vers: Hev og senk skuldrene.

A

2. vers: Nedtrekk. Strekk armene skrått frem og opp, og trekke dem skrått ned bak, bøy i albuene.

B

C
D

1. refreng: Svai med armene over hodet fra side til side i rolige bevegelser. Pass på ryggen, unngå rykk.
3. vers: Heve og senke skuldrene.

A

2. refreng: Pendeløvelse. Sving armene diagonalt som i skigange.
Mellomspill: Sykle med bena i sittende.

E

F

3. vers: Nedtrekk. Strekk armene skrått opp og fram, og trekk dem skrått ned bak, bøy i albuene.

B

C

3. refreng: Svai med armene over hodet fra side til side i rolige bevegelser. Pass på ryggen, unngå rykk.

D

4. refreng: Stak med armene i dobbelttak som ved skigange.

A

B

D

E

C

F
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Sang 8
Utholdenhet

Etter sangen:
Pause i sittende
med leppepust

DeLillos, «Flink»

Intro: Øvelse gjøres i stående.
1. vers: Annenhvert ben ut til siden og sammen. Ta etter hvert med armene: ut til siden og sammen.
1. refreng: Jogge lett på stedet.
Stikk: Leppepust/hent deg inn.
2. vers: Strekk annenhvert ben bak med tåspissen i gulvet. Ta etter hvert med armene:
strekk bak samtidig med bena.
2. refreng: Jogge på stedet. Bokse med armene i lufta i alle nivåer.

C

Mellomspill: Tå hev og senk. Bruk leppepust.
Stikk: Leppepust/hent deg inn.
3. vers: Kneløft, annethvert ben. Etter hvert med motsatt hånd/albu på kneet.
3. og 4. refreng: Jogge på stedet. Bokse med armene i lufta i alle nivåer.
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C

A

B

C

D

D

B

A

Sang 9
Uttøyning/bevegelighet
Jim Stärk, «Morning song»

Intro: Utføres i sittende.
1. vers: Strekk vekselsvis ett og ett ben fram, med strakt kne og bøy opp i ankel, rolig tempo.

A

1. refreng: Rist løs i bena.
2. vers: Strekk annenhver arm bakover. Se etter armen.

B

2. refreng: Svømmetak med begge armer. Rolige, store tak.
Outro: Pendle med armene.

C

D

A

B

C

D
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Sang 10
Avspenning
Herborg Rundberg, «Longing»

Nå skal vi roe helt ned. Finn en god og avslappende hvilestilling først. Det anbefales å sitte framoverlent med
albuene støttende på knærne. Slipp magen frem, og slipp pusten til. Du kan gjerne lukke øynene. Men blir du
svimmel, fester du blikket på et punkt foran deg.
Start med å massere ansiktet og tyggemuskulaturen. Kjenn at du klarer å slippe kjeven. Ta tak i haken din.
Beveg haken din opp og ned med hånden din. Slipp pusten til, så det blir en god bevegelse i mellomgulvet.
Kjenn og nyt hvor rolig og fin pust du har, at du sitter godt, og slapper godt av. Om du har vondter eller tanker
som krever fokus eller energi, aksepter det i øyeblikket. Deretter lar du igjen tankene gå tilbake til roen i
kroppen. Legg merke til pusten din, og hvilke kroppsbevegelser du erfarer bare med det å følge pusten. Du
kan følge pusten inn til den snur, så følger du den ut igjen. Nyt at du er i pusten din, i en rolig og avslappet
kropp.
Rett deg opp i ryggen og finn en god balanse ved å sitte litt foran sitteknutene dine. Lag god plass for
mellomgulvet slik at pusten får flyte fritt.
Så kan du massere i over øynene. Skyv huden fra midt mellom øyenbrynene, og så følg øyenbrynene med
fingertuppene fra midten og ut til siden og slipp. Gjenta dette noen ganger. Dette kan gjerne stimulere til et
sukk. Vær i dette. Kjenn panna som myk, avspent og glatt.
Deretter vender du igjen oppmerksomheten mot pusten. Sett deg godt på krakken. Rett deg opp i ryggen.
Kjenn at du klarer å slippe armene fra skuldrene, og la dem hvile langs kroppen. Tenk at du har en lang nakke.
Hodet hviler på ryggsøyla, du kjenner deg smidig i kroppen, og det er god plass i brystkassa for å ha en rolig,
behagelig pust. Kjenn at du er nærværende i pusten ved å ta et innpust i full oppmerksomhet, som om du
lukter på en frisk sommerrose. Slik kommer du tilbake til deg selv i her-og nå-situasjonen.
Takk for en fin treningsøkt!
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Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Tlf: +47 22 79 90 00 | Faks: +47 22 22 50 37
Besøksadresse: Storgata 33 A, 6. etasje, 0184 Oslo
Postadresse: Pb 8768 Youngstorget, 0028 Oslo
post@lhl.no, www.lhl.no
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LHL gjennomfører årlig to kampanjer:
• Hjertelig hilsen handler om hjertesykdom
• Blås liv! handler om lungesykdom
Vil du bli medlem i LHL?
Meld deg inn på lhl.no, ring 22 79 90 00, eller skriv MEDLEM og send sms til 2007.
Du kan også kontakte oss på medlem@lhl.no.

lhl.no

