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Ingrid Qvalben har astma
og var redd trening skulle
bli for tøft. Så fikk hun
tilbud om kurs.

Av Liv Seiff

67 07 35 20
liv@varingen.no

– Det var fantastisk. Selv om
jeg begynte med litt blanda fø-
lelser, sier Ingrid Qvalben, som
bor nesten øverst i Tøyenhøg-
da.
   – Før måtte jeg hvile tre til
fire ganger opp bakken før jeg
kom hjem. Nå går jeg den uten
pause, stråler hun.

– Fin lenge nå
I høst ble Ingrid Qvalben invi-
tert med på et pilotkurs i lunge-
trening. Et kurs over åtte uker,
med mål å trene styrke og kon-
disjon.
   – På Døli trente vi kondisjon.
Vi løp litt og løp i trapper. På
Skytta var det styrketrening,
med blant annet benkepress.
Det var helt fabelaktig, det
styrka låra våre, smiler Ingrid,
som fikk astma da hun rundet
50. Fram til da hadde hun vært
helt frisk.
   – Formen er veldig opp og
ned. Noen dager har jeg veldig
dårlig pust, andre dager er jeg
veldig fin. Nå har jeg vært fin
lenge, sier Ingrid.

Negativ til trening
Hun er ikke i tvil om at det
skyldes kurset. Hun visste alt
at trening var bra for dem med
astma, men kom ikke i gang.
   – Jeg var litt negativ til tre-
ning. Jeg syntes det var tungt
og slitsomt, tenkte «har trening
så mye å si?». Og jeg var veldig
redd for å presse meg for mye.
Man tror det er farlig, men det
er det ikke, sier Qvalben.
   På kurset ble hun oppfordret
til å presse seg. Etterpå var
hun skikkelig sliten.
   – Jeg regnet med at de ville
si ifra hvis det ble for mye. Med
dem rundt meg følte jeg meg
veldig trygg.

– Du blir glad og positiv
– De jentene var fantastisk flin-

ke. De gjorde sånn at vi fikk
lyst til å trene. Og jeg merket at
jeg kunne yte litt mer for hver
gang. Det var veldig flott.
   Gode medisiner, god oppføl-
ging fra fastlege og ferie på
Gran Canaria er også med på å
holde astmaen i sjakk.
   – Når jeg merker piping i
brystet må jeg gå til legen. Men
nå har jeg vært veldig fin lenge.
Sist tok jeg pusteprøve, og den
har aldri vært så bra som nå.
Det gjør noe med deg. Du blir
glad og positiv, og vet at det du
har drevet med virker.

Strikker til stuebruk
Etter kurset fikk hun med gode
treningsråd. Hun har tredem-
ølle og strikker til stuebruk - og
går masse på tur. Med kurset
kom turlysten tilbake, og styr-
ken til å gjennomføre.
   –  Blir det kurs igjen kunne
jeg tenke meg å fortsette. Det
er veldig sosialt. Og folk må
bare kontakte meg hvis det er
noe de lurer på, sier hun.

Satser på lungetrening for kols- og astmapasienter:

– Jeg har fått et n  

STUESTRIKK. Med stuestrikk,
tredemølle og turer holder 

Ingrid Qvalben astmaen i sjakk.
Hun kan ikke få fullrost 

treningskurset for kols- og 
astmapasienter nok.

Kols
• Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), kronisk betennelses-
reaksjon som skader bronkiene og vevet i lungene.

• I Norge har om lag 370.000 mennesker kols, årlig oppdages
20.000 nye tilfeller, og over 1.400 personer dør i Norge av kols.

• Tidlig påvisning kan påvirke symptomene og bremse sykdoms-
utviklingen.

• Kronisk hoste og oppspytt om morgenen er de første tegnene.
• Ved fysisk anstrengelse blir en tungpusten og får hoste, kan
også få astmatiske anfall.

• Røyking er den vanligste årsaken til kols. Luftforurensning i 
arbeidsmiljøet står for 15 prosent av tilfellene.

• Svært mange har kols uten å vite det, de tror den dårlige 
pusten skyldes alder og for lite trening.

Astma
• Med god behandling og veiledning, er astma i dag en sykdom du fint
kan leve med.

• Obstruktiv lungesykdom. Luftstrømmen gjennom bronkiene hindres.
• Mens kols gir varig nedsatt lungekapasitet, vil astma først og fremst
vise seg i form av anfall der du nesten ikke kan puste.

• En kronisk betennelsestilstand eller irritasjon i slimhinnene i luft-
veiene gjør bronkiene overfølsomme.

• Bronkiene kan reagere og snører seg sammen hvis de påvirkes av 
kulde, støv, allergiframkallende stoffer, lukter eller virusinfeksjoner.

• Etter ett eller flere astmaanfall vil betennelsen forsterke seg. 
Da oppstår det lett nye anfall.

• Du kan få piping i brystet, hoste på grunn av sekretdannelsen, og du
kan bli slapp og trøtt fordi sykdommen går utover allmenntilstanden.
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