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”Gi meg dine trette, dine fattige, 

dine kuede masser som lengter 

etter å puste fritt”. 

 
Emma Lazarus 1849-1887 

 
 
 
 
  

 



 

FORORD: ASTMA – ET VALG 

Denne boka tar for seg: 

 hvorfor du har astma – og viktigere – hvordan du kan reversere 

den. 

 hvordan du kan åpne blokkert nese. 

 hvordan du kan stoppe pipelyder og hoste for godt. 

 hvordan du kan bli kvitt snorking og søvnløshet. 

 hvordan du kan forbedre søvn og energi-nivå. 

 hvordan du kan redusere og ofte kutte ut avhengigheten av 

forebyggende og smertestillende medisinering. 

 hvordan du kan trene riktig og eliminere astma forårsaket av 

fysisk trening. 

 

Ved å endre spisevaner og diett, ved å fjerne årsaker og ved fysisk 

trening vil en kunne redusere astmaplager med mer enn 15 %. Denne 

boka tar opp alt dette, pluss de resterende 85 %. 

 

Min bakgrunn for å skrive denne boka stammer fra min personlige 

erfaring med å ha astma i godt over tjue år. Som du vet jeg hvordan det 

føles å ha konstant trangt bryst, og å våkne nesten hver natt av at jeg 
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slåss for å puste. Jeg kjenner altfor godt til den kvelende følelsen man 

får når man vil trekke mer luft inn i kroppen, og uansett hvor mye luft 

man trekker inn, så føler man seg hele tiden kvalt. Gjennom 

mesteparten av livet måtte jeg avgrense fysisk trening, fordi jeg aldri 

kunne være sikker på at lungene mine kunne klare det. Slik var mitt liv 

– og det kan vel være tilfelle for deg også. 

 

Men jeg vet også hvordan det er å puste fullstendig fritt uten bruk av 

astma-medisiner. Nå kan jeg erfare gleden ved å løpe hver uke uten 

redsel for at luftveiene skal kollapse. Jeg sover hver natt uten å bli 

vekket av at jeg slåss for luft. Det å puste er ikke lenger en kamp og 

anstrengelse, det er uanstrengt og fint. Mitt overordnede mål med denne 

boka og tilhørende DVD er å sørge for å gi deg et verktøy til å kunne 

gjøre det samme.  

 

I 1997 endret livet mitt seg for alltid da jeg oppdaget arbeidet til den 

russiske doktoren Konstantin Buteyko, som avdekket forholdet mellom 

pustevolum og en rekke lidelser, inkludert astma. Du sier kanskje at du 

har prøvd pusteøvelse før, og de var nytteløse. Det har jeg også gjort, 
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men denne tilnærmingen er helt annerledes. Dette dreier seg om å 

korrigere pustevolumet ditt. 

 

Denne boka er basert på 50 år med forskning og på min erfaring med å 

lære tusenvis av astmatikere gjennom Buteyko-klinikken hvordan man 

tar kontroll på helt naturlig måte. Denne tilnærmingen er enkel å forstå, 

og kan lett innarbeides i din måte å leve på. Det krever engasjement, 

men det gjør jo alt som er verdt å satse på. Teknikken kan læres av barn 

over 4 år og alle voksne med ulike grader av astma og KOLS (Kronisk, 

Obstruktiv LungeSykdom). 

 

Den forventede forbedringen er 50 % mindre hosting, piping og 

pustevansker innen 2 uker. Det finnes ingen magi eller trylledrikk. Det 

baserer seg på normal fysiologi, er lettfattelig og avdekker forholdet 

mellom pusten din og astmaen din. 6 uavhengige forsøk i den vestlige 

verden, samt resultatene fra hundretusener av astmatikere i hele verden 

har vist at Buteyko-mtoden virker.  
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Professor Konstantin Buteyko (1923-2003) 

 

Nå spør du kanskje: Hvis metoden er så god – hvorfor er den da ikke 

bedre kjent? 

Det finnes ikke noe godt svar på dette. Vi skal nøye oss med å si at 

behandling av astma er generelt et område for leger og farmasøytisk 

industri. Pasientene ønsker en rask forbedring og legene forskriver 

medisiner som behandler symptomene heller enn årsaken. Når astma-

medisin forskrives, er vanligvis instruksjonen: ”ta denne resten av 
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livet.” Et annet poeng er at det meste av astmaforskning i den vestlige 

verden drives av den farmasøytiske industrien. Det er ikke i deres 

interesse å forske på vellykkede ikke-medisinske metoder som Buteyko. 
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Kapittel 1 

Hva forårsaker astma? 

 
Gratis video for denne delen av boken kan lastes ned fra 

www.ButeykoDVD.com 

 

”Støyende og dyp” pusting fra en astmatiker hadde alltid vært oppfattet 

som et resultat av sykdommen. Ingen mistenkte noen gang at ”dyp 

pusting” var årsaken til bronkial astma, og at enda dypere pusting kunne 

provosere fram symptomer på lidelsen”. 

K P Buteyko Dr med 
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Hvis du spør legen din hva som forårsaker astma, er svaret ”Jeg vet 

ikke”. Det vi vet er at astma forekommer mest i velstående land. (1-4) 

Man mener at dette skyldes hygienehypotesen om at man er mindre 

eksponert for infeksjon i barneårene, som et resultat av forbedret 

levestandard. Men, ”i strid med denne hypotesen, finnes det økende 

bevismengde på at det i mange rike land er større forekomst av astma 

blant mennesker med lavere sosioøkonomisk status. (5-14) Disse 

sosioøkonomiske forskjellene i astmahyppighet peker mot at 

miljøfaktorer kan spille en rolle i utviklingen av astma”. 15 

 

Hva er så disse miljøfaktorene og hvordan forårsaker de astma? 

Ettersom vi blir rikere, endrer vi livsstil, og dette har en markant effekt 

på måten vi puster på. Med moderne livsstil spiser vi mer ferdigmat, 

vi ”overspiser”, er mindre fysisk aktive, utsettes for mer stress og har 

høyere temperatur i hjemmene våre. Jobbene i den moderne økonomien 

har en tendens til å være servicebasert. Resultatet er at jobben innebærer 

svært lite fysisk aktivitet og mange timer med snakk. I tillegg er vi ofre 

for den usunne holdningen fra treningssentra, gymsaler, stressmestring-

kurs og sågar vestlig yoga om at kraftig pusting (med stort volum) er 

fordelaktig. 
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Den moderne vestlige livsstilen har en markant innflytelse på 

pusten vår – DEN FORSTERKER DEN. 

 

Gjennom denne boka vil jeg bruke ulike begrep som f eks tung 

pust, overpusting, kronisk hyperventilering, stor pust. Alle betyr 

det samme og er kjernen i forklaringen på årsakene til astma og 

rhinitt (tørr nese og skorpedannelse). 

 

Hva er overpusting og kronisk hyperventilering? 

Hvis jeg sier at du overspiser, vil du forstå hva jeg mener. Overspising 

er å spise større mengder mat enn kroppen krever. På samme måte betyr 

overpusting at vi puster et større volum med luft enn det som er 

nødvendig. Du vil gjerne si at du ikke overpuster, men for de fleste er 

overpustingen skjult. Nedenfor finner du en liste over karakteristika 

som er typiske for dem som kommer til min klinikk. Hvor mange av 

disse finner du hos deg? 

 Pusting gjennom munnen 

 Hørbar pusting under hvile 

 Regelmessige sukk 

 Regelmessig snufsing 
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 Uregelmessig pust 

 Pustestopp (apné) 

 Kraftige pust før du taler 

 Gjesping med store pust 

 Bevegelse i øvre del av brystkassen 

 Mye synlig bevegelse 

 Anstrengt pusting 

 Tung pust om natten 

 

Normalt pustevolum: 

Antallet pust per minutt ved normal pusting er rundt 10 til 12. Hvert 

pust er rundt 500 milliliter. Dette utgjør et sunt volum slik det er 

beskrevet i enhver medisinsk lærebok på universitetsnivå (5 til 6 liter 

luft per minutt). 

 

Typisk astmatisk pustevolum: 

Antallet pust per minutt for en typisk astmatiker er rundt 15-20. Hvert 

pust ser ut til å være større enn normalt og kan variere fra 700 milliliter 

til 1 liter. Dette utgjør et volum på 10 til 15 liter luft per minutt. Et stort 

antall tester har vist at gjennomsnittlig volum per minutt for astmatikere 
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var 14,1 liter (Bowler 1998), andre forskere har funnet volum på 15 liter 

(Johnson et al 1995) og 12 liter (McFadden & Lyons 1968). (16-18) 

 

Denne kraftige pustingen forekommer ikke bare i perioder med 

symptomer. Den er kronisk i den forstand at den skjer hvert minutt, 

hver time, hver dag. 

 

Mennesker med astma, KOLS eller andre pusteplager puster to til tre 

ganger mer enn nødvendig. Sammenligner man med inntak av mat, er 

dette det samme som å spise ti måltider for dagen. 

 

Vi kan overleve uten mat i flere uker, og uten drikke i flere dager, men 

vi kan bare overleve noen få minutter uten luft. Derfor må naturligvis 

luft, som er så avgjørende for å opprettholde livet, også tilfredsstille 

visse krav/parametre. 
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Hvorfor overpuster vi? 

Det finnes mange grunner til at vi overpuster, og de kan variere fra 

person til person. 

De følgende syv faktorene er mest framtredende i land med stor grad av 

modernisering og rikdom, og dette kan være med å forklare hvorfor 

astma og rhinitt forekommer så hyppig som de gjør. 

 

1) Diett. Overspising øker pustevolumet på grunn av det 

merarbeidet som kroppen krever for å fordøye den ekstra 

mengden med mat. I tillegg er det slik at ferdigmat generelt har 

stort syreinnhold. Kroppen vil derfor kjempe for å opprettholde 

rett pH-verdi i blodet, og øker pustevolumet for å bli kvitt 

karbondioksid (CO2). 

2) Når vi snakker inhalerer vi store mengder luft mellom 

setningene. De som arbeider med salg, telefonarbeid og 

undervisning, kjenner godt til hvor trett og tungbrystet man kan 

bli etter mange dager med mye tale. 

3) Stress aktiverer ”kjemp eller flykt”- reaksjonen vår. Vi reagerer 

på samme måte på våre dagers stress som vi gjorde når vi møtte 

rovdyr for tusenvis av år siden. Når man står overfor et vilt dyr 
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er valget enten å slåss mot det, eller å stikke av gårde så fort som 

mulig. I en slik situasjon øker pustingen for å gjøre deg klar for 

fysisk aktivitet. 

4) Når vi beveger musklene produserer vi større mengder CO2. I 

våre dager vil mangel på aktivitet og trening resultere i lavere 

produksjon av CO2, og derfor større pustevolum. For femti år 

siden regner man med at vi hadde rundt fire timer fysisk 

aktivitet per dag, mens mange i dag er heldige om de har en halv 

time slik aktivitet daglig. 

5) Troen på at det er godt å ta dype, store pust. 

Stresskonsulenter, triminstruktører, trenere og mediapersonell 

som er feilinformert om korrekt pustevolum, oppfordrer ofte 

folk til å ta en stor pust for å trekke mer oksygen inn i kroppen. 

Forvirringen består kanskje i at man tror en dyp pust er en stor 

pust. En dyp pust er slik en baby puster, og dette kan man se på 

barnets magebevegelser. En stor pust tar vi oftest gjennom 

munnen, og den medfører oftest bevegelse av øvre del av 

brystet. Det dreier seg altså om helt ulike måter å puste på. 

6) Astmasymptomer. Når luftveien trekker seg sammen, føler vi 

at vi kveles. Resultatet er at pustingen øker for å prøve å fjerne 
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kvelningsfornemmelsen. Men denne økningen i pustevolum gir 

bare næring til symptomene og forårsaker mer sammentrekning, 

og på den måten opprettholdes en ond sirkel. Senere skal jeg 

vise en meget enkel øvelse som kan brukes til å stoppe denne 

runddansen. 

7) Høyere temperaturer i hjemmet fører til økt pusting. En annen 

faktor er at vi i vår tid er så godt kledd, at vi av den grunn er 

mindre i stand til å regulere kroppstemperaturen gjennom huden. 

Dette får oss til å ty til den primitive måten med tung pusting for 

å regulere kroppstemperaturen. 

 

Overpusting og genetisk predisposisjon (nedarvet tilbøyelighet) 

Det kan påstås at den samme prosentandelen av befolkningen bærer 

astma-genet i dag som for mange år siden. Vi har jo utviklet oss over 

tusenvis av år, og mens astma har fulgt menneskene i lang tid, med de 

første observasjonene tilbake i det gamle Egypt, så rammet den bare en 

liten del av befolkningen inntil den siste halvdelen av det tjuende  

århundret. Som eksempel kan nevnes at omfanget av egenrapportert 

astma i USA økte med 74 % mellom 1980 og 1996. 15 
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Moderne livsstil har resultert i en dyptgripende endring i måten vi 

puster på. Virkningen som overpusting har på enkeltmennesket 

avhenger av genetisk predisposisjon. 

Hvis du er bærer av ”astma-genet” og overpuster, vil du utvikle astma. 

På den annen side; om du bærer ”astma-genet”, men ikke har for vane å 

overpuste, så vil du heller ikke utvikle astma. Sist, men ikke minst: Når 

du korrigerer overpustingen, kan du mildne eller bli kvitt astmaen. 
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Først legger vi oss til vaner, så former 

vanene oss. 

Vinn over dine dårlige vaner, ellers vil 

de til slutt vinne over deg. 

 

Dr. Rob Gilbert 
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Bare en vane 

Den gode nyheten er at overpusting bare er en vane. Den delen av 

hjernen (den sentrale kjemoreseptoren) som regulerer luftmengden du 

puster venner seg til at du puster for mye. 

 

I artikkelen Hyperventilerings-syndromet og astma sier dr Stephen 

Demeter at ”forlenget hyperventilering (i mer enn 24 timer) synes å 

gjøre hjernen mer følsom, og føre til enda mer forlenget 

hyperventilering”. 20 Hyperventileringen blir en vane – eller langvarig, 

slik at selv om primærårsaken blir fjernet, så opprettholdes atferden. 

Med de ulike øvelsene som beskrives i denne boken skal jeg lære deg 

hvordan du kan få pustevolumet ned til normal mengde, og dermed 

reversere eller kvitte deg med astmaen. 

 

Med andre ord skal jeg lære deg å puste mindre. 
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Hvordan forårsaker overpusting astma? 

Luftveiene trekker seg sammen på grunn av en kombinasjon av ulike 

faktorer. Den mest framtredende er betennelse, dvs. oppsvulming av 

luftveienes innervegger. En annen faktor kan være sammentrekning av 

de glatte musklene rundt luftveiene, og en tredje kan være økt utskilling 

av slim fra slimhinnene. 
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Begrepet astmaanfall brukes for å beskrive en periode med 

pustevansker. Et anfall kan være alt fra noen få host eller en svak 

hvesing og til en livstruende tilstand. 

 
 
Det finnes ulike teorier om hvorfor overpusting får luftveiene til å 

trekke seg sammen. En av dem er at luftveiene blir kalde og/eller tørre 

av å transportere slike store luftvolum. (21-34) 

En artikkel av Davis og Freed trykket i the European Respiratory 

Journal konkluderte slik: ”gjentatte utfordringer med tørr luft på 

levende hunder forårsaker trangere luftveier og betennelser ikke ulikt 

det man finner hos mennesker med astma”. (33) 

 

Professor Buteyko og andre peker på mangel på karbondioksid (CO2). 

(35-39) 

 

I en artikkel med tittelen ”The Mechanism of Bronchoconstriction Due 

To Hypocapnia In Man” (Den bronkiale konstriksjonsmekansismen 

(sammentrekningsmekanismen) som skyldes tap av CO(2) hos 

mennesket) skriver Sterling: ”hypocapnia (tap av CO2 ) forårsaket av 

villet hyperventilering hos mennesket forårsaker økt motstand mot 
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luftstrømmen”. Dessuten viste det seg at når testpersonene inhalerte en 

luftblanding som inneholdt 5 % CO2 ”ble den bronkiale konstriksjonen 

avverget, noe som indikerer at den var forårsaket av hypocapnia (tap av 

CO2), og ikke av mekaniske faktorer tilknyttet hyperventilering”. 41 

 

Hvorfor er karbondioksid så viktig? 

Karbondioksid (CO2) framkommer som et sluttprodukt av oksideringen 

av fettstoffene og karbohydratene vi spiser. Karbondioksidet føres med 

blodårene til lungene, der overskuddet blir fraktet ut med utgående pust. 

Når vi puster med riktig volum, blir nødvendig mengde karbondioksid 

igjen i lungene. Når vi overpuster, følger for mye karbondioksid med 

utgående pust. Kroppen trenger en viss mengde for å fungere normalt. 

 

Yandell Henderson siteres slik i Dr. Artour Rakmaninovs bok Normal 

Breathing – The Key to Vital Health (Normal pust – nøkkelen til vital 

helse): ”Karbondioksid er faktisk en mer fundamental komponent i 

levende materie enn oksygen”. 40 

Karbondioksid er ikke bare en avfallsgass. Den er nødvendig for flere 

vitale funksjoner i kroppen, inkludert de følgende: 
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Transport av oksygen 

Oksygen er nesten uoppløselig i blod, slik at rundt 98 % av gassen 

transporteres med hemoglobin-molekyler. Frislippet av oksygen fra 

hemoglobinet er avhengig av hvor mye karbondioksid vi har i 

arterieblodet (i alveolene), Dersom karbondioksidet ikke 

 

Er på det nødvendige nivået på 5 %, så vil oksygenet ”sitte fast” på 

hemoglobinet og på den måten ikke gå ut til vev og organer. 

 

Denne forbindelsen ble oppdaget av Niels Bohr i 1904 og er kjent som 

Bohr-effekten. 

 

Under normale forhold vil 75 % av oksygen-inntaket bli sluppet ut ved 

å puste med et sunt volum på 4 – 6 liter per minutt. Selv under intens 

trening regner man med at 25 % av oksygen-inntaket slippes ut. Om 

man puster med et volum som er større enn normalt vil ikke det øke 

oksygenmengden i blodet, fordi det allerede er 97 – 98 % mettet. I 

stedet senkes CO2-nivået, først i lungene, så i blod, vev og celler – og 

dette reduserer overføringen av oksygen fra hemoglobinet i de røde 

blodlegemene. 
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Jo større mengder luft vi trekker inn i kroppen, desto mindre oksygen 

pustes ut. 

For å skaffe oksygen til vev og organer, må det moderne mennesket 

puste mindre – ikke mer. 

 

Utvidelse av blodårer og luftveier 

Karbondioksid virker avslappende på de glatte musklene rundt 

luftveiene, arteriene og de tynne blodårene (kapillarene). Et eksempel: 

Hver dråpe med 1 mmHg (millimeter kvikksølv – normen er 40mmHg) 

karbondioksid i arteriene reduserer blodstrømmen til hjernen med 2 %. 

42 Med andre ord reduseres oksygentilførselen til hjernen betraktelig når 

vi puster tungt. Det er ingen tilfeldighet at symptomer som tretthet, 

hjernetåke, angst og dårlig konsentrasjon etc. er vanlig blant 

astmatikere, siden kronisk overpusting er årsaken til alt dette. 

For dem som er genetisk disponert for astma vil tapet av karbondioksid 

fra lungene få luftveiene til å trekke seg sammen. 

Jo tyngre vi puster, desto mer nører vi opp under astma og andre 

problemer som er relatert til hyperventilering. Jo mer rolig og stille vi 

puster, desto mer åpner blodårene og luftveiene seg. 
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Overpusting forsterker allergiske reaksjoner. 

Histamin-nivået stiger når vi overpuster over lang tid. (43-44) Histamin er 

en substans som utskilles av mastceller (bindevevsceller) når de utsettes 

for et allergen. Dette skaper oppsvulming (ødem) lokal betennelse og 

sammentrekning i de mindre luftveiene (bronkiene). Dette er spesielt 

relevant for mennesker med høysnue (rhinitt) og astma. 

 

Hvor mange av de følgende symptomene på hyperventilering har du? 

 Åndedrettssystemet: hvesing, mister pusten, hoste, trangt bryst, 

hyppig gjesping, snorking og søvnapné. 

 Nervesystemet: svimmelhet, dårlig konsentrasjon, nummenhet, 

svette, vertigo, prikking i hender og føtter, følelse av svakhet, 

skjelving og hodepine. 

 Hjertet: hurtige hjerteslag, brystsmerter, ujevn hjerterytme, 

eller at hjerter hopper over slag. 

 Mentalt: noen grad av angst, spenning, depresjon, uro og stress. 

 

Andre generelle symptomer kan være tørr munn, tretthet, onde drømmer 

og mareritt, tørr, kløende hud, svette i håndflatene, kramper, spasmer, 

26 



 
hyppig urinering f eks i form av sengevæting eller hyppige WC-besøk 

om natten, diaré, forstoppelse, generell og kronisk utmattelse. 

 

Kardiologen (hjertespesialisten) Claude Lum sier: ”Hyperventilering 

kan ha en samling bisarre og ofte tilsynelatende ubeslektede 

symptomer, som kan gjelde hvilken som helst kroppsdel, og hvilket som 

helst organ eller system”. 45  

Med avdøde professor Buteykos ord: ”Utslipp av karbondioksid fra 

organismen fører til spasmer i bronkiene, blodårene og innvollene etc. 

Dette reduserer oksygentilførselen, noe som leder til oksygenmangel, 

som igjen leder til tung pust, og slik fullfører den onde sirkelen”. 

 

Praktiske eksempler på at overpusting påvirker astma 

Trening forårsaker innsnevring av luftveiene for antatt 70-90 % av 

astmatikerne. 46 Jeg har faktisk ennå til gode å se noen med moderat til 

tung astma som ikke er påvirket av fysisk trening. Pustingen tiltar så 

snart man begynner fysisk trening. Jo tyngre pusten er i forhold til det 

som er metabolsk nødvendig (nødvendig for stoffskiftet), desto mer blir 

luftveiene innsnevret. 
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Eksempel nummer to på overpusting som forårsaker astma på få 

minutter er latter. Vi kjenner sikkert alle en venn eller slektning som får 

en skikkelig hostekule eller hvesing av en hjertelig latter. Når vi 

begynner å le drar vi store pust gjennom munnen. For enkelte kan 30 

sekunder med latter være nok til å få symptomer. 

 

En rapport som ble publisert av the American Thoracic Society 

(Thorax=bryst, brysthule) i mai 2005 konkluderer med at latter 

forårsaker symptomer blant 57 % av astmatikere. 47 I den samme 

rapporten har astma-eksperten dr. Garay denne kommentaren: ”Ingen 

vet hvordan latter kan medføre astma, men det kan ha med 

hyperventilering å gjøre”. 

Så spørsmålet vi må stille oss blir: Hvis du kan påføre deg selv astma-

symptomer med et par minutter med latter eller trening, er det ikke da 

sannsynlig at det vil forårsake symptomer å puste 2 – 3 ganger mer enn 

påkrevet hele tiden? 

 

Hvorfor er svømming gunstig? 

I årevis har leger fortalt sine astmapasienter at svømming er godt for 

dem, enda de kanskje ikke vet nøyaktig hvorfor. Svaret er enkelt: når du 
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svømmer er ansiktet under vann, og dette reduserer inntaket av luft. 

Selv om du trekker pusten inn gjennom munnen etter noen få 

svømmetak, så er pustevolumet ditt mye mindre enn når du løper eller 

trener på annen måte. 

 

”I det aller meste av landbasert trening er ikke pustemønsteret 

framtvunget, anstrengelsene tiltar proporsjonalt gjennom treningen, og 

utpustet karbondioksid er enten normal eller lav. Derfor finnes ikke noe 

stimulus for å utvide bronkiene ved overskudd av karbondioksid, og 

astmatikere har ingen beskyttelse. Fordi utpustet karbondioksid ikke er 

blitt målt hos astmatikere, har man oversett de potensielt beskyttende 

egenskapene til hypercapnia” (karbondioksid-overskudd). 

 

Når vi trener produseres karbondioksid gjennom stoffskiftet. Dette, 

kombinert med redusert pustevolum ved svømming, øker 

karbondioksid-nivået, og dette vil i sin tur utvide luftveiene. Det er 

uheldig at astmatikere som svømmer ikke er klar over dette, og ofte 

setter i gang med tung pusting så snart de går opp av vannet. 
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Vi må spise mindre, puste mindre, sove 

mindre og arbeide fysisk hardt til 

pannen svetter, fordi dette er godt for 

oss. Dette er en fundamental endring, 

dette er virkelig restrukturering. Det er 

dette vi må gjøre i våre dager. 

Professor Konstantin Buteyko 
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KAPITTEL 2 

LENGSEL ETTER Å PUSTE FRITT 

 
Gratis video for denne delen av boken kan lastes ned fra 

www.ButeykoDVD.com 

 

”Den perfekte mann puster som om han ikke puster”. 

Filosofen Lao Tzu fra det sjette århundret f Kr 
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Min hensikt er å fjerne all unødvendig tekst og legge fram akkurat det 

som trengs for å gjøre framskritt. Det følger et diagram med alle 

pusteøvelsene. For å kunne tolke hvert enkelt diagram, er det 

avgjørende å forstå følgende: 

 

 

 

Alle pusteøvelsene og Kontrollpausen – som omfatter det å holde 

pusten – gjøres etter utpusting. Å holde pusten etter utpust gjør at de 

målingene vi foretar, er mer konsekvente og sammenlignbare, det 

innebærer mindre stress på lungene, og tillater høyere konsentrasjon av 

karbondioksid, noe som gjør luftveiene avslappet.   

 

Å måle pustevolum – Kontrollpausen 

For å måle størrelsen på pustevolumet bruker vi en meget enkel holde-

pusten-test som vi kaller Kontrollpause (KP). Kontrollpausen vil gi 

kunne merkes på symptomene, og – noe som er viktigere – på hvilken 
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framgang vi oppnår. KP måler hvor lenge vi kan holde pusten uten 

anstrengelse. 

 
 
Til dette trenger du en klokke med sekundviser. 

1. Ta et lite, stille pust inn og et lite, stille pust ut. 

2. Klem nesen sammen med fingrene for å hindre at luft 

kommer inn i lungene. 

3. Tell sekundene til du kjenner de første tegnene på at du må 

puste. Omtrent samtidig kan det hende du kjenner 

mellomgulvet automatisk rykke til eller trykkes nedover. 

4. Slipp nesen og pust inn gjennom den. 

 

Inhaleringen etter pusteholdet bør ikke være større enn pusten før 

målingen. Den bør være rolig og stille. Hvis innpusten blir avbrutt, har 

du holdt pusten for lenge, og din KP vil være unøyaktig. 
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Viktig å være oppmerksom på før vi begynner: 

1. Pusten holdes etter en rolig utpust. 

2. Hold kun pusten inntil det første luftbehovet melder seg. 

Dette skal ikke være en måling av hvor lenge du kan holde 

pusten. 

3. KP er et bare et mål på hvor lenge du holder pusten før 

behovet for å gjenoppta pustingen melder seg. Det er ikke en 

øvelse for å korrigere pustingen. 
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Husk at KP betyr å holde pusten bare til du kjenner trang til å puste. 

Hvis du må ta et stort pust ved slutten av KP, da har du holdt pusten for 

lenge. Den mest nøyaktige KP er den du tar om morgenen med det 

samme du våkner. 

 

Hva betyr KP (uanstrengt ”holde-pusten-tid”) 

Hvis KP er kortere enn 10 sekunder: 

 Astma-symptomene er alvorlige. Man er ofte plaget med 

andpustethet, piping og/eller hoste både dag og natt. Det relative 

pustevolumet som avdekkes ved en så lav KP er ganske stort. 

 

Hvis KP er kortere enn 20 sekunder: 

 Symptomer som hoste, piping, andpustethet, treningspåført 

astma, forkjølelse, brystbetennelse og utmattethet er vanlige. Jo 

lavere KP, desto mer framtredende er symptomene. 

 

Hvis KP er mellom 20 og 40 sekunder: 

 De viktigste symptomene vil være borte, men man kan utvikle 

symptomer hvis man blir utsatt for noe som utløser dem. 

Virkningen av en utøsende faktor er proporsjonal med KP. Som 
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astmatiker kan man føle seg ganske bra og pustingen kan være 

mye roligere. Dessuten burde det ikke forekomme plager om 

natten eller treningspåført astma. Forkjølelse og brystinfeksjoner 

har blitt betraktelig redusert. 

 

Hvis KP er mer enn 40 sekunder: 

 Du kjenner ingen astmasymptomer. Du føler deg veldig bra med 

masse energi, rent bryst og god pust. For å sikre en permanent 

fysiologisk endring, skal du ha en KP på 40 sekunder i 6 

måneder. 

 

Jo kortere pustehold/kontrollpause, desto større er pustevolumet, og 

desto verre er astmasymptomene. En alvorlig astmasyk person har en 

KP på mindre enn 10 sekunder. Pustingen vil være ganske merkbar 

både under hvile og når man deltar på fysisk trening. En astmatiker med 

en KP om morgenen på 40 sekunder vil ikke ha symptomer. Man vil 

ikke kunne merke vedkommendes pust under hvile. Fysisk trening vil 

forårsake mindre ventilering og vedkommende skal egentlig ikke 

oppleve treningspåført astma. 
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Viktige regler for å gjøre framgang: 

 Du vil kjenne deg bedre hver gang KP øker med 5 sekunder. 

 Hvis din KP ikke endrer seg, vil du ikke kjenne deg bedre. 

 Din KP burde øke med 3 – 4 sekunder hver uke. 

 Den nøyaktigste KP måler man med det samme man våkner om 

morgenen. Du har ingen påvirkning på pusten din mens du 

sover. Derfor er denne KP-målingen den påliteligste, siden den 

bygger på det pustevolumet som bestemmes fra åndedretts-

senteret. 

 Din KP slik den måles utover dagen forteller om astmaen der og 

da. 

 Ditt mål skal være å ha morgen-KP på 40 sekunder i minst 6 

måneder. 

 

Tre trinn for å øke KP: 

TRINN 1 

Slutt med stor pusting 

a. Lukk munnen. 

b. Slutt å sukke – svelg heller. 

c. Bruk skånsom, rolig pust. 
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d. Aldri høre pustingen din under hvile. 

 

TRINN 2 

Øv på å redusere pustingen. 

Bruk de 6 enkle Øvelsene i kapittel 3 – hver med sitt formål. 

 

TRINN 3 

Gjennomfør fysisk trening med korrekt pusting. 

 

(Fysisk trening er nødvendig for å øke KP fra 20 til 40 sekunder. Flere 

detaljer følger senere). 

TRINN 1 er selve grunnlaget. Sørg for å puste gjennom nesen alltid, 

prøv å la være å sukke, vær oppmerksom på hvordan du puster, og se til 

at pustingen er rolig hele dagen. Et alminnelig sukk er nok til å 

opprettholde kronisk hyperventilering, derfor er det veldig viktig å 

stoppe sukkingen ved å svelge eller holde pusten. Hvis ikke grunnlaget 

er sterkt nok, vil heller ikke framgangen bli stor. 
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Du gjør framgang ved å holde munnen lukket, men dette er ikke nok i 

seg selv. Det er også nødvendig å reversere vanen med å overpuste som 

har utviklet seg gjennom årene. 

 

For å øke KP fra 10 til 20 sekunder, er TRINN 1 og 2 nødvendig. 

 

For å øke KP fra 20 til 40 sekunder, er TRINN 3 nødvendig. 

 

Følgende er eksempel på endring i pustevolum etter hvert som 

kontrollpausen øker 

Etter som pustevolumet reduseres til mer normale nivå, vil din KP øke. 

Nedenfor er et eksempel på forholdet mellom pustevolum og KP. 

 

KP på 10 sekunder: pusten er støyende, høy, uregelmessig, stor, tung, 

ujevn og anstrengende. 
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KP på 20 sekunder: pusten er tung, men roligere. En naturlig pause 
kommer mellom hvert åndedrag. 

 
KP på 30 sekunder: pusten er rolig og stille. Den naturlige pausen blir 
lenger. 

 
KP på 40 sekunder: pusten er veldig stille, rolig og ikke hørbar. 
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Sammenligning av livsstil før og nå 

For femti år siden: 

 Mer fysisk aktivitet 

 Mer naturlig (økologisk) mat 

 Mindre overspising 

 Kjøligere temperatur i hjemmene 

 Mindre offentlig tale/stemmebruk 

 Mindre stress – mindre prestasjonspress, et grønnere miljø og 

mer natur 

Resultat: Korrekt pustevolum – høyere KP – astma uvanlig. 

I dag 

Liten fysisk aktivitet 

Mer ferdigmat 

Overspising er det normale 

Høyere temperatur i hjemmene og varmere klær 

Tale/stemmebruk utgjør en stor del av arbeidslivet 

Mer stress – kunstig og støyende betongmiljø med stor 

informasjonsflom 

Resultat: stort pustevolum – lavere KP – astma svært vanlig. 

41 



 

 

 

”Menneskerasens endelikt vil bli at den til slutt vil dø av sivilisasjon”. 

 

Ralph Waldo Emerson 
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KAPITTEL 3 

BUTEYKO-KLINIKKENS METODE 

Gratis video for denne delen av boken kan lastes ned fra 

www.ButeykoDVD.com 

”Hvis A er lik suksess, da er formelen: 
A = X + Y + Z, 

X er arbeid. 
Y er lek. 

Z er hold munnen igjen” 
 

Albert Einstein 
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Min erfaring med å undervise tusenvis av mennesker som led av astma, 

har satt meg i stand til å utvikle en meget enkel metode for å overvinne 

astma. Hvordan disse øvelsene presenteres og beskrives er unikt for 

Buteyko Puste-klinikker. Denne metoden er enkel å bruke, å huske og å 

innarbeide i din livsstil. 

 

Til syvende og sist er alle øvelsene konstruert for å korrigere pusten din 

og reversere kronisk hyperventilering. Målsettingen er at pusten skal bli 

stille, skånsom, rolig og jevn slik den karakteriseres av en høy KP 

 

Pusteøvelser er verktøyet som skal få deg dit. 

 

Alle pusteøvelser – som vil bli forklart i detalj senere i dette kapittelet – 

omfatter en ting, og det er å puste mindre i perioder for å reversere den 

onde vanen med overpusting. 

 

Du er på ”luftdiett” 

Når du utfører en pusteøvelse, skal du føle et sug etter luft. Hvor kraftig 

dette suget er, avhenger av hvilken øvelse du utfører. Dette er en god 

reaksjon og er avgjørende for å korrigere uvanen med overpusting. Å 
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kjenne sug etter luft skyldes økning av karbondioksid i blodet. 

Åndedrettssenteret reagerer på økt karbondioksid ved å stimulere pusten 

til å holde den på et lavere nivå. Etter 9 – 12 minutter med dette suget 

etter luft, vil den økte mengden karbondioksid trenge gjennom barrieren 

mellom blod og hjerne, og endre litt på innstillingene i 

åndedrettssenteret. Dette vil framgå av at KP blir høyere når den måles 

noen minutter etter at 15 – 20 minutter med pusteøvelser er avsluttet. 

 

Tenk deg at du spiser ti måltider for dagen. Hvis du så deltar i en 

gruppe på slankekur, og får beskjed om å redusere antallet måltider til 

det normale antallet på to til tre for dagen, så ville du bli sulten fordi du 

i så fall vil spise mye mindre enn kroppen har vent seg til. Men i løpet 

av noen dager vil sultfølelsen forsvinne og den generelle helsetilstanden 

vil forbedre seg. Når du korrigerer pusten din, reduserer du med vilje 

pustevolumet og kjenner på luftmangelen for å gjøre framskritt. 

 

Suget etter luft skyldes ikke at kroppen mangler oksygen, men kommer 

av at du puster mindre enn du er vant med. 
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Der finnes bare en enkel regel, og hvis du ikke følger den, vil du ikke 

gjøre framskritt: Den eneste måten du kan vite at du reduserer 

pustingen din på, er at du føler sug etter luft. 

 

Suget etter luft er det samme som behov for luft. Noen beskriver det 

som en kvelningsfornemmelse. Følelsen av andpustethet er den samme 

som man får ved å delta i fysisk aktivitet. 

 

For å erfare og forstå suget etter luft skal du gjøre følgende: 

 Ta et lite innpust. 

 Pust rolig ut. 

 Hold på nesen og vent til du kjenner et klart, men ikke anstrengt 

behov for å puste inn. 

 (Om dette suget eller behovet for luft føles kraftig eller bare mildt, 

avhenger av hva slags øvelser du gjennomfører). 

For å minske pusten – føl at du mister pusten. 
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Advarsel 

Mens pusteøvelser er helt trygge for de fleste, kan de være utrygge for 

en god del mennesker. Hvis du er usikker, skal du ikke gjennomføre 

pusteøvelsene, men i stedet kontakte meg vi kontaktinformasjonen du 

finner i vedlegget til boka. 

 

Kategori 1: Ikke prøv noen av pusteøvelsene hvis du har eller 

gjennomgår noe av det som er nevnt nedenfor: 

Pågående kreftbehandling 

Diabetes type 1 

Epilepsi 

Schizofreni 

Utilfredsstillende blodtrykksnivåer 

Brystsmerter eller smerter i hjerteregionen 

Sigdcelleanemi (kronisk og arvelig blodsykdom) 

Arteriell aneurisme (pulsåresvulst) 

Hjerteproblemer av noe slag i løpet av de siste seks månedene 

Ukontrollert hypertyreose (giftig utskilling av hormoner fra 

skjoldbruskkjertelen) 

Konstatert hjernesvulst eller nyresykdom 
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Kategori 2: Man bør kun prøve et mildt sug etter luft, hvis man har 

eller gjennomgår noe av nedennevnte: 

Tung astma, emfysem og KOLS 

Diabetes type 2 

Graviditet (gjelder ikke første trimester) 

Angst/depresjon 

Migrenepasienter 

 

Kategori 2 bør aldri føle en åndenød som er større enn det man vil få 

ved rolig gange. For å oppnå dette skal du bare gjennomføre øvelsene 2 

og 6. 

 

Det kan være et enda bedre alternativ å oppsøke en erfaren allmennlege 

for hjelp. (Det finnes lister over allmennleger bakerst i boka).  

Hvis du er disponert for angst eller migrene, er det best å øke KP litt 

etter litt. Hvis KP øker for raskt, kan man oppleve at symptomene tiltar 

i en kort periode. Dette er en renselses-reaksjon, og KP vil øke når den 

er over. For at KP skal øke sakte, men sikkert, må suget etter luft være 

slik at du lett kan tåle det. 
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Renselses-reaksjoner 

Rundt to tredjedeler av dem som gjennomfører redusert pusting, vil 

oppleve en avgiftnings- eller renselses- reaksjon. Bedre pustevolum gir 

bedre blodstrøm og 

økt tilførsel av oksygen til all vev og alle organer. Renselses-raksjonen 

kommer når KP stiger til 10, 20 og 40 sekunder. Den kan også 

forekomme når KP er 2, 4 eller 6 ganger den opprinnelige verdien. 

 

Vanligvis vil renselses-raksjonene være en forverring av symptomene, 

de er lette og kan vare fra noen timer til flere uker. Hos de fleste er 

varigheten bare et par dager. 

 

Avhengig av personen, kan typiske symptomer være bl a: 

 Økt slimutskilling fra lungene, snue og rennende nese 

 Diaré 

 Hyppige WC-besøk 

 Dårlig appetitt 

 Økt gjesping og tretthet 

 Søvnløshet 

 Man føler seg generelt uvel 
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 Lukt fra huden (særlig hvis man har hatt stort inntak av steroider 

gjennom munnen) 

 Kortvarig hodepine 

 Økt irritabilitet eller angst (Hvis man har angst-tendenser, er det 

best å øke KP sakte ved å bare benytte seg av et luft-sug som er 

lett å tåle). 

 Metallsmak eller koppersmak i munnen og økt tørst 

 

Ta det med ro. Det er høyst usannsynlig at man vil oppleve alle 

reaksjonene. Hvis man gjennomgår en sterk renselse, har kroppen også 

vært gjenstand for en stor fysiologisk forandring, og man vil føle seg 

mye bedre etterpå. 

En følge av denne renselsen er redusert appetitt (på mat). Derfor skal 

man bare spise når man er sulten. 

 

For å redusere intensiteten og varigheten av renselses-reaksjonene, skal 

man drikke varmt vann regelmessig i løpet av dagen, og fortsette med 

redusert pusting når man slapper av. (ØVELSE 2 og 6). 

Mens renselsen pågår vil KP gå raskt ned. Den vil imidlertid øke igjen 

når renselses-reaksjonen er over, og man vil føle seg mye bedre. 
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På den positive siden vil alle oppleve tegn på en bedre helse, som for 

eksempel: mye mindre hvesing/piping, hoste og andpustethet, mer ro og 

konsentrasjon, bedre søvn og mer energi, og redusert appetitt og sug 

etter kaffe, sjokolade og andre matvarer. 

 

Endre pustingen fra munn til nese. 

Alle nyfødte babyer – og den overveiende delen av dyrene – puster 

gjennom nesen. Hunder tever gjennom munnen for å regulere 

kroppstemperaturen, men for det meste er munnen lukket. 

 

Mange mennesker sover, spaserer, hviler og arbeider med munnen 

åpen. Det kan virke som om nesen ikke er noe annet enn pynt i fjeset. 

 

Nesen spiller en viktig rolle i å tilpasse luften som kommer inn før den 

havner i lungene. Min erfaring er at hvis man endrer pustingen fra minn 

til nese på permanent basis, vil man kunne bedre astmaen med rundt 

30 %. Det må også legges til at hvis du ikke endrer pustingen fra munn 

til nese, vil du aldri bli kvitt astmaen din. 
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NESEN: 

Filtrerer: Nesen er kledd med en slimhinne 

”Det antas at tre fjerdedeler av bakteriene som kommer inn i nesen 

avsettes på slimhinnen, og er dermed eliminert. Slimet har med andre 

ord sin egen antibakterielle funksjon”. 

 

Nesen filtrerer også større partikler som kan utløse astma. 

(Det gjør meg ofte ondt å se foreldre til astmatiske barn bruke store 

penger på å skifte tepper, gardiner og sengetøy, og å installere 

høyteknologiske støvsugersystem for å unngå å puste inn støvmidd, 

men ytterst sjelden blir barnet oppfordret til å puste gjennom nesen). 

 

Varmer: Nesen gir luften en mer passende temperatur, og reduserer 

derfor sannsynligheten for nedkjølte luftveier. 

 

”Luft som virvler gjennom nesegangene varmes hurtig opp. Kommer 

den inn i nesen med en temperatur på 6 grader (43 grader F) vil den for 

eksempel bli varmet opp til 30 grader (86 grader F) før den når 

bakerste del av nesen, og kroppstemperatur når den passerer 

luftrøret”.2 
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Fukter: Nesen inneholder et fuktig slimteppe som gjør luften lettere 

fuktig og på den måten reduserer muligheten for uttørking. 

Regulerer volum: Neseborene er mindre enn munnen. Dette skaper i 

sin tur motstand, og resultatet er et mindre støyende, roligere og bedre 

pustevolum. 

 

Pusting gjennom munnen resulterer i en tørr munn, noe som skaper et 

ideelt miljø for bakterier. Dette bidrar både til tannkjøttsykdommer og 

dårlige tenner. Videre er det slik at alle barn som har for vane å puste 

gjennom munnen, også har en større sannsynlighet for å utvikle skeive 

tenner. 

 

”Gjennom årene har jeg merket en økende tendens hos barn til å vise 

tegn til kronisk eller tilvent pusting gjennom munnen. Dette har en 

negativ effekt, ikke bare på utviklingen av kjeven, og hvordan formingen 

av kraniet og tannsystemet utvikler seg, men også på barnets generelle 

helsetilstand. Det finnes i litteraturen mengder av bevis på at pusting 

gjennom munnen har en uheldig effekt på ansiktets og kjevens utvikling. 

Alle barn som har vent seg til å puste gjennom munnen vil få såkalt 
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malokklusjon.”. 3 (Malokklusjon er en feilstilling av tennene og/eller et 

ukorrekt forhold mellom tennene i over- og underkjeven). 

 

Pusting gjennom munnen ser fælt ut. 

”Pusting gjennom nesen på offentlig sted er ansett for å være mer 

sosialt akseptabelt og pent enn pusting gjennom munnen”. 4 

 

For å bekrefte dette kan du ta deg en titt i speilet. Hvis du vil se 

tiltalende ut – lukk munnen din!! 

Rhinitt er svært vanlig blant astmatikere. Symptomene kan være nysing, 

tett nese, rennende nese, eller kløe i nesen, halsen, øynene og ørene. 

Inntil i dag har de aller fleste av mine pasienter klart å endre pustingen 

sin fra pusting gjennom munnen til pusting gjennom nesen. Dessuten 

har jeg fått et betraktelig antall tilbakemeldinger fra pasienter om at det 

forekommer mindre polypper i nesen i løpet av noen måneder etter at de 

begynte med å puste gjennom nesen for godt. 
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”Enhver mann som kan kjøre bil trygt og sikkert mens han 

kysser en pen pike, gir simpelthen ikke kysset den 

oppmerksomheten det fortjener”. 

 

Albert Einstein 
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Gi alle øvelser full oppmerksomhet! 

PUSTEØVELSER slik de praktiseres ved Buteyko Pusteklinikker 

 

ØVELSE 1: Hvordan man åpner tett nese, fjerner slim eller 

blokkering. 

(luftmangel/sug etter luft/åndenød – moderat til stor). 

 

ØVELSE 2a og 2b: Hvordan man reduserer pustevolumet. 

(åndenød – utholdelig). 

 

ØVELSE 3: Spasere med munnen lukket for å skape sug etter luft. 

(åndenød – utholdelig). 

 

ØVELSE 4: Spasere og holde pusten. 

(åndenød – moderat til stor). 

 

ØVELSE 5: SKRITT (barn og sunne voksne). 

(åndenød – moderat til stor). 
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ØVELSE 6: Hvordan man stopper anfall av hvesing og hoste. (Passer 

for deg som har symptomer, lav KP, er eldre, eller har en annen 

sykdom). 

(åndenød – mild). 
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ØVELSE 1 

HVORDAN MAN ÅPNER NESEN OG FJERNER SLIM 

 

Gratis video for denne delen av boken kan lastes ned fra 

www.ButeykoDVD.com 

 

Hvis din KP er mindre enn 10 sekunder, eller hvis du har noen av 

plagene som er oppført under advarselen på de foregående sidene, da 

skal du ikke holde pusten for lenge. Prøv da heller ØVELSE 6 for å 

åpne nesen. 

 

Nesen blir tett av for mye pusting. Blodårene blir betente og det 

utskilles mye mer slim, noe som selvsagt gjør det vanskeligere å puste 

gjennom den. 

 

Dette resulterer i en ond sirkel, fordi man går over til å puste gjennom 

munnen når nesen blokkeres. Dette fører igjen med seg enda mer 

mangel på karbondioksid, noe som igjen fører til enda mer blokkering. 
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Fjerne blokkering av nesen 

Den følgende øvelsen er meget effektiv for å åpne og fjerne blokkering 

av nesen på noen få minutter: 

 Sitt rett opp og ned. 

 Ta er lite pust inn gjennom nesen – hvis du kan – og et lite pust 

ut. Hvis nesen er helt blokkert tar du et lite pust inn gjennom 

munnviken. 

 Hold på nesen med fingrene og hold pusten. Hold munnen 

lukket. 

 Nikk rolig med hodet eller beveg kroppen fra side til side inntil 

du ikke kan holde pusten lenger. (Hold på nesen til du kjenner et 

sterkt sug etter luft). 

 Når du må puste inn slipper du nesen og puster rolig gjennom 

den, inn og ut, med munnen lukket. 

 Pust rolig så snart du kan. 
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Hvis nesen ikke er blitt helt åpen, venter du i 30 sekunder til du ”har fått 

igjen pusten” før du gjør øvelsen igjen. Du må gjøre denne øvelsen 

mange ganger før nesen er helt åpen. 

 

Når du har gjort denne øvelsen så mange ganger som nødvendig vil det 

som blokkerte nesen være borte. Det kan hende du også føler deg varm 

og våken fordi blodårene utvider seg. Denne øvelsen er også nyttig for å 

fjerne slim fra luftveiene og åpne tett nese. For å åpne tett nese kan du 

gjøre denne holde-pusten-øvlesen mange ganger mens du sitter på WC! 
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Hvis du har en lav KP, betyr det at du er storpustet, og at nesen vil bli 

blokkert igjen. Først etter at KP er over 20 sekunder vil nesen kunne bli 

åpen for godt. 

 

Gjør øvelsen hver gang nesen er blokkert. Selv om du er forkjølet skal 

du sørge for å puste gjennom nesen. Du tror kanskje du ikke kan åpne 

nesen når du er sterkt forkjølet, men det kan du. Hvis du er forkjølet, 

skal du lukke munnen og redusere pustingen utover dagen. (Forklaring 

kommer senere). Dette vil både sørge for at forkjølelsen blir kortvaring, 

og gjøre det mindre sannsynlig at den når brystet. Jeg har sett hundrevis 

av astmatikere som er dramatisk mindre plaget av snue og 

brystinfeksjoner etter de lærte å puste gjennom nesen og å puste med 

riktig volum. 

 

Når man først har lagt om fra pust gjennom munnen til pust gjennom 

nesen, vil luftvolumet man trekker inn, reduseres. Munnen er en større 

åpning enn nesen og man kan derfor puste mye mer luft gjennom den. 

Hvis du har gått med munnen åpen i mange år, har kroppen helt sikkert 

vent seg til denne tyngre pustingen. 
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Neseborene er mindre og vil derfor skape mer motstand enn pusting 

med munnen. Resultatet er at man føler man ikke får nok luft. Dette vil 

heldigvis være kortvarig. I løpet av få dager vil åndedrettssenteret venne 

seg til det mer korrekte volumet. 

 

Hva du enn gjør, sørg for å holde munnen lukket. Kroppen vil kanskje 

begynne å spille deg puss ved å framkalle gjesping, sukk og snufsing 

eller en sjelden pust gjennom munnen. Prøv å ikke øke pustingen på 

dette stadiet. 

 

Når behovet for å puste stort melder seg, for eksempel med et sukk, skal 

du svelge med en gang. Hvis trangen til å gjespe også melder seg, skal 

du prøve å unngå den store pusten som vanligvis følger et gjesp. I stedet 

kan du stoppe gjespen med å holde munnen lukket, eller ved å svelge. 

 

Det tar bare noen få dager å endre en ”munn-puster” til å puste gjennom 

nesen for alltid. Økt oppmerksomhet på hvordan du puster og øvelse i å 

puste mindre, er viktige elementer i denne forandringen. 
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Du bør holde fast ved nasal pust (pust gjennom nesen) alltid og under 

alle slags aktiviteter. Husk at om du puster med munnen – om det bare 

er for en kort periode – så fyrer du opp under astmasymptomene og 

reduserer tilførselen av oksygen til vev og organer. 

 

Etter at man har forandret pustingen til nasal, vil det etter hver bli 

ubehagelig å puste gjennom munnen, fordi man vil føle effekten av at 

kald, tørr luft kommer inn gjennom munnen. Ofte begynner folk å undre 

seg over hvordan i all verden de klarte å gå gjennom livet med 

permanent – og veldig ubehagelig – blokkert nese; en lidelse som veldig 

ofte – og vanligvis uten hell – blir forsøkt lindret med nesespray, 

nesedråper og sågar operasjon. 

 

Saltoppløsning mot rhinitt 

Følgende anbefales på det sterkeste for personer med rhinitt og 

bihulebetennelse. (Bruk i tillegg til øvelse 1 – hvordan man åpner 

nesen). 

 Kok et glass vann og la det bli lunkent. 

 Tilfør litt havsalt som oppløses i vannet (ca 1/8 teskje – for mye 

kan svi). 
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 Tøm litt av saltvannet i hånden og trekk det inn gjennom et av 

neseborene. 

 Vent litt – og gjenta med det andre neseboret. 

 Fortsett å trekke oppløsningen inn gjennom et nesebor om 

gangen. 

 

Når du er ferdig tørker du nesen med en serviett. Nesen vil nå være 

renere på innsiden og mindre tett. Dårlig pust – som ofte kommer av 

nesedrypp – vil avta når nesens innside holdes ren. (Anbefaler deg å 

gjøre dette nå du er alene!) 

 

Den vanlige metoden med å snyte seg gjentatte ganger medfører pust 

med stort volum og kan skade nesens innside og føre til betennelse. 

Saltoppløsningen er atskillig mer effektiv. 
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ØVELSE 2 

Puste med mindre volum (lett) 

 

Dette er en meget enkel øvelse for å redusere pustevolumet. Etter hvert 

som du kjenner deg mer trygg på hvordan du skal puste riktig og blir 

mer oppmerksom på hvordan du puster, kan du lese vedlegg 8 for å få 

en mer detaljert beskrivelse. 

 

 

 

 Sitt rett opp og ned. 

 Merk deg luftstrømmen gjennom neseborene ved å plassere 

fingeren under nesen horisontalt. Fingeren legges like over 

overleppen, nær nok neseborene til a du kan kjenne 

luftstrømmen, men ikke så nær at du blokkerer den. 
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 Nå skal du trekke luft rett innenfor den ytterste delen av 

neseborene. Trekk for eksempel inn akkurat nok luft til å fylle 

neseborene og ikke mer. Pust inn et lite blaff av luft (kanskje 1 

cm) for hver pust. 

 Når du puster ut skal du late som fingeren din er en fjør. Pust 

rolig ut på fingeren slik at ikke fjæren rører seg. 

 Jo mer varme du kjenner når du puster ut, desto større puster du. 

Konsentrer deg om å roe ned pusten for å redusere mengden 

varm luft du kjenner på fingeren. 

 Etter hvert som du reduserer mengden varm luft mot fingeren, 

vil du begynne å kjenne åndenød eller sug etter luft. 

 Prøv å beholde dette suget etter luft rundt 4 minutter. 

Åndenøden skal være klart merkbar uten å være stressende. 
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Suget etter luft skal under denne øvelsen 

skal ikke være større enn ved slutten av 

en kontrollpause (KP).  

 

En annen måte å beskrive følelsen på er at du er andpusten på samme 

nivå som etter en rolig spasertur. Den eneste forskjellen er at du nå 

sitter stille. Når du er oppmerksom på dette, kan det hjelpe til med å 

redusere den eventuelle panikkfølelsen som måtte oppstå. Mange 

astmatikere har problemer med dette fordi det er den samme følelsen 

som følger med et anfall av pustevansker. Det er imidlertid ingen grunn 

til engstelse, for etter litt øvelse vil du bli i stand til å opprettholde 

åndenøden uten å bli engstelig. 

 

Åndenøden skal være merkbar, men ikke stressende. Hvis den ikke er 

merkbar skal du redusere pustingen enda mer. Hvis det derimot er for 

stressende skal du puste litt mer og la kroppen slappe av. 
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ØVELSE 2B 

 

Du kan også prøve denne enkle metoden. Kanskje er et av neseborene 

delvis blokkert. For å skape åndenød skal du prøve å puste gjennom den 

delvis blokkerte neseboret ved å plassere fingeren over det som ikke er 

blokkert. Når du blokkerer det åpne neseboret reduserer du luftinntaket 

og kan føle at du mangler luft. Prøv å holde på dette i 4 minutter. 
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Effektiviteten av denne øvelsen avhenger av om du får 

kvelningsfornemmelse eller ikke. 

 

Hvordan kjennes det blokkerte neseboret når du har pustet noen 

minutter gjennom det? 

 

Rutiner for ØVELSE 2 

 

 Mål pulsen. 

 Mål kontrollpause (KP). 

Pust med redusert volum i 4 minutter. 

Vent 2 minutter og mål kontrollpause. 

Pust med redusert volum i 4 minutter. 

Vent 2 minutter og mål kontrollpause. 

Pust med redusert volum i 4 minutter. 

Vent 2 minutter og mål kontrollpause. 

Pust med redusert volum i 4 minutter. 

Vent 2 minutter og mål kontrollpause. 

Mål pulsen. 
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Den KP som tas ved slutten av disse 4 omgangene skal være rundt 25 % 

høyere enn den er du måler ved starten. 

 

Pulsen skal etter disse 20 minuttene være et par slag lavere per minutt 

enn den du målte ved starten av øvelsen, hvis pulsen er høyere skal du 

hvile noen minutter og så måle igjen. Hvis den fortsatt er høy, er det et 

tegn på at du ble stresset under øvelsen. Neste gang du gjør øvelse 2, 

skal du passe på å oppnå åndenød, men legge større vekt på å slappe av. 

 

Normal hvilepuls for voksne skal ligge mellom 60 og 80 slag i minuttet. 

Barns puls vil ligge høyere enn dette og blir lavere etter hvert som 

barnet blir eldre. 

 

Hvis en voksen har hvilepuls på 100 eller mer og KP er 10 sekunder 

eller mindre, bør man oppsøke lege, for da er astmaen veldig ustabil, og 

det er stor sannsynlighet for at man har utviklet steroidmangel. 

 

For å få resultater av redusert pusting må man gjennomføre 20 minutter 

med redusert pusting i løpet av hver periode. (fire 4-minutters-sesjoner). 
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Et typisk scenario for en astmapasient kan være slik: 

Puls – 72 

KP – 8 sekunder 

4 minutter redusert pusting 

KP – 7 sekunder 

4 minutter redusert pusting 

KP – 9 sekunder 

4 minutter redusert pusting 

KP 9 sekunder 

4 minutter redusert pusting 

KP – 11 sekunder 

Puls – 68 

 

Man skal kjenne seg varmere etter hvert som pustevolumet reduseres. 

Hvis du ikke føler deg varmere skal du sørge for å oppnå åndenød og at 

du er i stand til å holde på denne i 4 minutter om gangen. 

Under øvelsene kan tankene lett begynne å vandre, og det er derfor 

viktig å holde oppmerksomheten rettet mot det å oppnå åndenød under 

øvelsen. 

Alternativene dine er enten å puste med stort volum resten av livet og 

ha astma, eller å rette på pustingen og snu tilstanden. Jeg pleier ofte å si 

til mine pasienter at hvis de ikke vil benytte denne metoden, så har de 
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ikke lidd nok! Hvis du er lut lei av astmasymptomene dine og vil ha en 

forandring, da vil du praktisere øvelsene. 

20 – 30 minutter med øvelse når du våkner om morgenen er en utmerket 

måte å bli kvitt den tunge pusten fra kvelden i forveien. Gjør det samme 

igjen i løpet av dagen og igjen før du legger deg om kvelden. Når du 

gjennomfører 4 sett a 4 minutter skal du prøve å oppnå åndenød i hele 

4-minuttersperioden. Det hjelper lite å redusere pustingen de første 30 

sekundene, for så å puste tungt i tre og et halvt minutt etterpå. Å 

redusere pustingen før leggetid vil gi deg en rolig søvn med mye hvile, 

og med godt energinivå når du våkner om morgenen. 

Når du er blitt flink med øvelsen kan den utføres hvor som helst. 

Det er best å sitte rett opp og ned under øvelsen, men det hjelper også 

om du utfører den i andre posisjoner. 

Tenk på at jo oftere du husker å redusere pustevolumet litt, og oppnår 

en utholdelig åndenød, desto bedre. Du kan redusere pustevolumet på 

skolen eller på arbeid, eller mens du ser på TV, mens du leser en bok 

eller driver med hvilken som helst annen aktivitet der du kan holde ut 

en åndenød. 
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ØVELSE 3 

Få mest mulig ut av fysisk trening 

 
Gratis video for denne delen av boken kan lastes ned fra 
www.ButeykoDVD.com 
 

Etter min erfaring har alle astmatikere som deltar regelmessing i fysisk 

trening bedre kontroll med plagene sine enn de som ikke gjør dette. 

Denne delen av boken dreier seg om å trene trygt og å få mest mulig 

nytte av treningen. 

 

Trening er viktig 

Det finnes bare to måter å øke mengden av karbondioksid i kroppen på. 

Den første er å redusere pustevolumet, og den andre er å produsere mer 

karbondioksid ved fysisk trening. I dag gjør de fleste astmatikere det 

motsatte: de puster tungt, og av redsel for å få astmaanfall trener de lite 

eller ikke i det hele tatt. 

 

Karbondioksid produseres gjennom den indre respirasjonen fra 

prosessen som omdanner mat og oksygen til energi. En trenet muskel 

genererer mer karbondioksid og fører dermed til at oksygen frigjøres fra 
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hemoglobin til denne muskelen. (Husk at karbondioksid svekker 

forbindelsen mellom oksygen og hemoglobin i blodcellene). 

 

For å produsere mer karbondioksid må du bevege musklene! 

 

Puste gjennom nesen (nasal pust) 

En lav KP henger sammen med stort pustevolum og en større risiko for 

å få astmaanfall av fysisk trening. Derfor skal man ikke puste gjennom 

munnen hvis KP er mindre enn 20 sekunder. (Du kan ha munnen åpen 

under trening i en kort periode hvis KP er større enn 20 sekunder.) 

 

All pusting burde foregå gjennom nesen. Til å begynne med kan dette 

føles umulig på grunn av den inngrodde vanen med å puste gjennom 

munnen. 

 

Det er imidlertid lett å mestre dette. I begynnelsen kan det hende du tror 

du ikke er i stand til å gå så fort du kan med munnen lukket, fordi 

følelsen av å miste pusten vil tilta. I løpet av noen få dager vil dette gå 

over og du vil stadig gå fortere. Det er et eksempel på at kvalitet er 

bedre enn kvantitet. 
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Pustevolumet øker under trening. Dette er ikke noe problem så lenge 

det finnes en rimelig sammenheng med stoffskiftet. Imidlertid er det 

slik at jo lavere KP du har, desto dårligere er denne sammenhengen. 

 

Jeg møter ofte pasienter med tung astma eller KOLS. Den dagen de 

kommer for første gang kan de bli svært andpustne av å gå de få 

meterne fra parkeringsplassen til min klinikk. Dette er et eksempel på 

komplett mangel på sammenheng med stoffskiftet, fordi pustevolumet 

er meget stort og den fysiske anstrengelsen er minimal. Etter 10 

minutter roer pusten seg ned og jeg måler deres KP. Den er vanligvis 

rundt 5 eller 6 sekunder, noe som indikerer alvorlig overpusting. 

 

Husk: 

Hvis din KP er mindre enn 20 sekunder skal du bare puste gjennom 

nesen. 

Hvis din KP er mer enn 20 sekunder kan du puste gjennom munnen 

under trening i en kort periode. 
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Største risiko for astmaanfall: 

Den største risikoen for å få astmasymptomer opptrer 5 minutter etter at 

trening er påbegynt og 10 minutter etter den er avsluttet. Husk at du kan 

få et astmaanfall hvis ditt pustevolum er større enn det kroppen trenger. 

 

Hvordan man unngår anfall når treninger begynner: 

Hvis pustevolumet øker raskere enn produksjonen av karbondioksid 

gjennom stoffskiftet, vil luftveiene trekke seg sammen og man kan få et 

anfall. For å unngå dette må du kunne kontrollere pustingen din de 

første ti minuttene av øvelsen, og den eneste måten å gjøre det på, er 

ved en skånsom oppvarming. 

 

En god oppvarming består av gange eller rolige bevegelser med 

pustehold. Etter ti minutter vil lungene føles lettere og du vil kunne øke 

takten med merkbart mindre sannsynlighet for symptomer. Uansett hvor 

høy din KP er skal du alltid trå varsomt de første ti minuttene. 

 

Hvordan man unngår anfall når treningen slutter: 

Astmatikere fortsetter med å overpuste etter de har avsluttet fysisk 

trening. Når treningen opphører skal du forsikre deg om at du har 
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pustingen under kontroll. Bruk hodet og anstreng deg bevisst for å puste 

rolig. Dersom du synes pusten er helt ute av kontroll, prøver du å holde 

pusten mange ganger slik det er beskrevet i øvelse 6. 

 

Kjenn suget etter luft (åndenød) 

For å få mest mulig effekt av fysisk aktivitet, må du kjenne suget etter 

luft, eller sagt med andre ord, kjenne deg andpusten (miste pusten). 

 

Når KP er lav er det veldig lett å avbryte pustingen, så man skal være 

forsiktig og ikke tvinge seg selv lenger enn at man har kontroll med 

pustingen. Samtidig er det viktig at man prøver å komme fram til en 

utholdelig åndenød under øvelsene. 

 

Det finnes tre måter å skape sug etter luft gjennom trening på 

1. Gå raskere med munnen lukket. 

2. Pust mindre under treningen. 

3. Gjør hold-pusten-øvelser slik de er beskrevet i ØVELSE 4. 

Hvis suget etter luft blir for stort, slik at du må åpne munnen, sakker du 

ned farten og roer ned pustingen. Ved å holde munnen lukket vil du 

raskere komme deg. Hvis du bruker gange som trening er det best å gå 
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alene eller å ha en avtale med treningskameraten om å la være å snakke. 

Prat vil bare ødelegge den positive effekten av treningen. 

 

Slik kan du kontrollere at du puster korrekt under fysisk trening: 

 Mål KP før treningen starter. 

 Gjennomfør den fysiske treningen. 

 Mål KP 15 – 30 minutter etter treningen er avsluttet. 

 KP 15 minutter etter trening bør/skal være større enn KP før 

trening. 

 

I denne sammenhengen er det to ting å huske på: 

1. Hvis KP måles umiddelbart etter trening vil den sannsynligvis 

være lavere enn den KP du startet med fordi du har bygget opp 

åndenød. 

2. Hvis du fremdeles 15 minutter etter trening har lavere KP enn 

du startet med, har du pustet for mye (overpustet) under 

treningen. 
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Svømming eller annen aktivitet? 

Svømming har alltid vært ansett for å være bra for astmatikere. Når man 

svømmer beveger armer og ben seg og genererer på den måten større 

mengder karbondioksid. Samtidig er muligheten for å puste begrenset 

fordi ansiktet er under vann det meste av tiden. Dette høyner 

karbondioksid-nivået og utvider luftveiene. (Man skal imidlertid være 

forsiktig med klorerte basseng, fordi klorert vann kan utløse astma). 

Men du må ikke nødvendigvis svømme. Etter hvert som du nå blir 

oppmerksom på hva overpusting innebærer, kan du innarbeide 

svømmeprinsippet ved å puste mindre i hvilken som helst aktivitet. 
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KP og idrett: 

Prøv å se for deg en person som kun kan holde pusten i 5 sekunder. 

Vedkommende får en ekstremt tung pust til og med under meget rolig 

gange. Tenk deg på den andre siden en person med en KP på 40 

sekunder. 

 

Tenk deg at du skal ta ut et lag til lagsport og måle hver enkelts KP. De 

som har den laveste KP blir fortere andpustne, og produserer mer 

melkesyre enn dem med høyere KP, og mangler vanligvis deres 

utholdenhet. Jo høyere KP, desto mindre luft kreves for å løpe en gitt 

distanse med en gitt hurtighet. Ved enhver relativ økning av KP vil den 

fysiske prestasjonen bli bedre. 

 

Hvis du skulle være en trener som leser dette, bør du innføre KP som en 

måte å måle enkeltutøvernes prestasjoner på. For å bedre prestasjonene 

må KP økes. 

 

Jo høyere KP man har, desto større effektivitet har man i idrett. 

Jo lavere KP man har, desto mindre er effektiviteten i idrett. 
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En oppsummering av fakta omkring fysisk trening 

1. Det er av den aller største viktighet at astmatikere driver fysisk 

trening. 

2. Hold treningen innenfor din egen kapasitet. 

3. Pust aldri gjennom munnen under trening hvis din KP er lavere 

enn 20 sekunder. 

4. Jo lavere KP du har, desto mer forsiktig bør du være når du 

gjennomfører fysisk trening. 

5. Sørg for å kjenne åndenød når du driver fysisk trening. 

6. Tretti minutter til en time med fysisk trening per dag er en flott 

måte å øke din KP på. 

7. Sørg for å starte rolig med munnen lukket de første 10 

minuttene. 

8. Sørg for å roe ned pustingen med en gang etter treningen. 

9. Gå – ikke prat. 
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ØVELSE 4 

Holde pusten under trening 

 

Denne øvelsen går ut på å holde pusten på utpust mens du utfører en 

fysisk aktivitet. Det kan være gange, hopping, bruk av trampoline, 

sykling etc. 

 

Denne øvelsen er meget effektiv som trim, og i tillegg sørger den for at 

pusten er redusert, rolig og avbalansert gjennom dagen. Hvor lenge du 
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skal holde pusten om gangen, vil være avhengig av din helsesituasjon 

og KP. 

 

Pass på: 

Hvis du har noen av de lidelsene som er nevn i avsnittet Advarsel (på 

side 13), skal du helst ikke gjøre ØVELSE 4. I stedet bør du gjøre 

ØVELSE 6 (Mange mindre pustehold), puste dempet og spasere med en 

lett åndenød. 

 

Merk deg nedenstående: 

 Hvis din KP er lavere enn 10 sekunder behøver du ikke holde 

pusten for å oppnå åndenød, fordi den fysiske aktiviteten alene 

vil være nok. 

 Hvis din KP er mellom 10 og 15 sekunder, bør du bare holde 

pusten kort tid. (Se eksempel nedenfor). 

 Hvis din KP er høyere enn 15 sekunder og du ikke har noen av 

de lidelsene som er nevnt i avsnittet Advarsel, kan pusteholdet 

være kort eller langt. (Se eksempel nedenfor). 
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Eksempel på fysisk trening med kort pustehold – passende for 

personer med relativt lav KP. 

 

 

 Mens du går skal du puste inn, puste ut og holde pusten. 

 Gå 10 skritt mens du holder pusten. 

 Gjenoppta pustingen og fortsett å gå. 

 Gå med normal pusting i 30 sekunder til 1 minutt, deretter 

repeterer du pusteholdet som ovenfor. 

 Repeter mindre pustehold for hvert 30. sekund til hvert minutt. 

Sørg for å beholde kontrollen over 

pustingen hele veien. 

Fysisk trening med middels til langt pustehold. (Hvis du har noen av 

lidelsene nevnt i avsnittet Advarsel eller har en KP på mindre enn 15 

sekunder, skal du ikke gjøre denne øvelsen). 

 

 Mens du går skal du puste inn, puste ut og holde pusten. 

 Gå fra 20 til 100 skritt mens du holder pusten. 
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 Gjenoppta pustingen og fortsett å gå. 

 Etter 30 sekunder til 1 minutt gange med normal pusting, 

repeterer du pusteholdene som ovenfor. 

 Hold kontroll med pustingen hele veien. 

 

Den beste måten å øke KP fra 20 til 40 sekunder på, er ved å skape det 

vi kan kalle stor åndenød (kraftig sug etter luft). 

Det er viktig at pustingen er under kontroll 

hele tiden mens man holder pusten ved 

fysisk aktivitet. 

Du trenger forresten ikke å gå for å gjennomføre dette. Du kan holde 

pusten ved hvilken som helst fysisk aktivitet. En del fotballspillere 

holder pusten under trening. Det kan for eksempler gjøres ved at de 

holder pusten noen skritt mens de sprinter, alt for å oppnå en 

tilfredsstillende åndenød. 

 

Du kan også holde pusten mens du sykler, spiller golf eller løfter vekter. 

Jeg har også brukt denne øvelsen med god virkning på tømrere, murere, 
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malere, gipsarbeidere, barkeepere, gartnere og andre som har fysisk 

aktivitet som del av jobben. 

 

Der finnes ikke noen klare regler når det gjelder hvor mange ganger du 

kan utføre øvelsene. Jo oftere du gjennomfører pustehold gjennom 

dagen, desto bedre. Større pustehold setter støkk i åndedrettssenteret og 

kan øke en gjenstridig KP. 
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ØVELSE 5 

Skritt 

 

Hvis du har astmasymptomer som hvesing eller hoste, eller andre 

helseplager som nevnt under avsnittet Advarsel, skal du helst ikke gjøre 

ØVELSE 5. 

 

Skritt innebærer en middels til sterk åndenød og passer best for barn og 

personer som lett kan delta i fysisk aktivitet. Resultatene kommer 

raskere ved enten å utføre Skritt-øvelsen eller gå med store pustehold på 

grunn av den store åndenøden som skapes. 

 

 

 

For å utføre Skritt-øvelsen gjør du følgende: 

 Ta en liten innpust og en liten utpust. 

 Hold pusten ved å klemme på nesen. 

 Gå så mange skritt som du kan til du kjenner et sterkt sug etter 

luft (stor åndenød). 
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 Prøv å bygge opp en sterk åndenød ved å gå så mange skritt som 

mulig – selvsagt uten å overdrive! 

 Når du gjenopptar pustingen skal det bare være gjennom nesen, 

og pustingen må roes ned med det samme. 

 Etter at Skritt-øvelsen er avsluttet, vil det første åndedrettet ditt 

være større en normalt. Sørg for å roe ned pustingen så raskt 

som mulig ved å dempe det andre og tredje åndedrettet. 

 Du bør kunne ta deg igjen etter Skritt-øvelsen i løpet av ett eller 

to åndedrett. Hvis det ikke skjer har du holdt pusten for lenge. 
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Tell skrittene for å holde kontroll med hvor mange du tar, og 

sammenlign hver dag med den foregående slik at du kan måle 

framgangen. Bakerst i boka finner du et ark for å notere antall skritt 

(skår), slik at du kan holde regnskap med framgangen din. 

 

Selv om skritt-øvelsen går ut på å holde pusten til du kjenner en kraftig 

åndenød, skal den ikke være stressende. 

Som alle andre pusteøvelser bør skritt-øvelsen gjøres på tom mage. I de 

første ukene er målet å gjøre 20 til 30 repetisjoner av skritt-øvelsen hver 

dag. (For eksempel 2 – 3 sett med 10 repetisjoner av skritt-øvelsen i 

hvert sett). 

 

I tillegg skal man holde streng kontroll med pusten resten av dagen. 

 

Det første målet er at antallet skritt skal øke med 10 ekstra hver uke. Fra 

tid til annen hender det at økningen flater ut, og kanskje ikke synes, 

men etter et par uker vil den øke igjen. 

 

Det er mange år siden jeg så samsvaret mellom antallet skritt en person 

kunne gå og deres KP. Dette stemmer nøyaktig for de aller fleste. For 
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eksempel vil et barn eller en voksen hoste og hvese og få treningspåført 

astma helt til de kan gjennomføre skritt-øvelsen med 60 skritt gang etter 

gang. De viktigste symptomene vil forsvinne når antallet skritt har 

kommet opp i mellom 60 og 80, men noen symptomer kan bli utløst 

også på dette stadiet. 

 

Det endelige målet er å kunne gå 100 skritt på utpusten. Dette vil ta 

ukevis med arbeid, så man skal ikke vente resultat over natten. Du skal 

gjøre skritt-øvelsen innenfor dine egne grenser, og passe på at du ikke 

overdriver. Hvis du hveser eller får hosteanfall skal du ikke gjøre skritt-

øvelsen, fordi det vil avbryte pustingen. I stedet kan du gjennomføre 

Mange små pustehold. (ØVELSE 6) 

 

Ved å bruke tabellen nedenfor kan du kartlegge framgangen din. 
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Hvis din KP er 10 sekunder, vil du klare mellom 20 og 40 skritt. Når 

din KP er 40 sekunder, vil du klare mellom 80 og 100 skritt. Å foreta 

sammenligning mellom KP og antall skritt, viser seg å være mer 

nøyaktig for voksne enn for barn. 

All KP over 40 eller ett skritt-antall på 100 indikerer at 

astmasymptomene er borte. 

 

Det er ikke nok bare å gjøre skritt-øvelsen; det er også svært viktig å 

sørge for rolig pusting kombinert med perioder med lett til middels 

åndenød gjennom dagen. 

 

  

91 



 
ØVELSE 6 

Hvordan stoppe hosteanfall, hvesing og pipelyder med Mange små 

pustehold 

 
Gratis video for denne delen av boken kan lastes ned fra 

www.ButeykoDVD.com 

 

Denne øvelsen passer for alle. Den er spesielt tilpasset eldre og dem 

som lider av tung astma, emfysem eller andre plager av kategori 2, slik 

du finner dem oppført i Advarsel (side 44). Den er svært nyttig under 

panikkanfall, stress, eller under astmaanfall. Den gir samme resultat 

som den gamle papirpose-øvelsen, men er atskillig tryggere, siden man 

opprettholder oksygen-nivået. 

 

Mange små pustehold kan utføres tusenvis av ganger per dag. Faktisk 

burde tunge astmatikere eller personer med emfysem gjøre denne 

øvelsen hele dagen og utover kvelden. Den er skånsom, passer for eldre 

og vil redusere symptomene dramatisk. 
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Mange små pustehold for å redusere symptomer (anfall) 

 

Gjennomfør mange små pustehold på 2-5 sekunder hver. 

 

 Pust inn, pust ut og hold pusten. 

 Hold pusten i 2-5 sekunder. Ikke prøv å holde pusten mer enn 2 

til 5 sekunder, fordi det bare vil øke pustingen din, noe som kun 

forverrer symptomene. Maksimal pustehold skal ikke være 

større enn halvparten din KP på det aktuelle tidspunktet. 

(Eksempel: Hvis din KP er 4 sekunder, skal det lille pusteholdet 

bare være 2 sekunder). 

 Etter hvert pustehold skal du puste normalt i 10 til 15 sekunder. 

Ikke avbryt eller forstyrr pustingen. 

 Fortsett å gjøre små pustehold fulgt av skånsom pusting i 10 til 

15 sekunder inntil symptomene har forsvunnet. 
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Astmaanfall – som jo er en periode med pustevansker – kommer 

vanligvis ikke uten forvarsel. I de fleste tilfeller vil man kjenne en 

gradvis tiltetting av luftveiene, at nesen blir mer og mer blokkert, 

og/eller at man begynner å hvese etc. Når man kjenner de første 

symptomene på et anfall, hjelper det veldig å gjøre øvelsen Mange små 

pustehold med det samme. 

 

VIKTIG PÅMINNELSE: TA MEDISINEN DIN 

Pusteøvelser vil bare lindre astma hvis de brukes i de tidlige stadiene av 

symptomene. Hvis astmaanfallet allerede har vart i mer enn 5 minutter, 

vil de være vanskeligere å kontrollere ved hjelp av pusteøvelser, spesielt 

hvis din normale KP er mindre enn 20 sekunder. 

 

Når anfallet har vart i 5 minutter skal du ta medisinen din. (Hvis det er 

et alvorlig anfall skal du ta medisinen øyeblikkelig). Hvis medisinen 

ikke virker innen 5 minutter, må du søke legehjelp øyeblikkelig. 

 

Meget viktig å huske: De teknikkene som er beskrevet her skal brukes 

i samsvar med den normale, daglige behandlingen. Sørg for å fortsette 
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med forebyggende medisin og bruk lindrende midler hvis det er 

nødvendig. 

 

Del B. Mange små pustehold for å stoppe hosteanfall 

 

Et av symptomene på astma er hoste. Det finnes ingen ”produktiv 

hoste” slik mange tror. All hoste er en påkjenning for kroppen, kan 

forårsake oppkast, knekte ribben og andre symptomer. Hvis du vil 

prøve å få opp slim fra lungene, skal du gjøre ØVELSE 1 eller 6, 

avhengig av hva som passer best for deg. 

 

Noen er mer tilbøyelig til å få hosteanfall enn andre. Problemet er ikke 

en kort hoste av og til, men tunge hosteanfall som kan være vanskelig å 

stoppe. Hosteanfall pleier å være hyppigst om natten og tidlig om 

morgenen. Hyppige hosteanfall er svært forstyrrende for pustingen. 

 

Jeg har arbeidet med hundrevis av mennesker som tilbringer store deler 

av dagen med å hoste, og for de fleste var årsaken overpusting. Når de 

fikk lære å korrigere pusten sin og øke sin KP, forsvant hosten. Det 

spiller ingen rolle hvilken type hoste du har – det kan være våt hoste 
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eller tørrhoste. Det spiller heller ingen rolle når hosten opptrer – det kan 

være midt på natten eller mens du snakker eller holder på med andre 

aktiviteter. Under alle omstendigheter skal både hyppigheten og 

varigheten av hosteanfall avta etter hvert som din KP øker. Du vil få 

hosteanfall ofte inntil din KP om morgenen er 20 sekunder eller 

skrittantallet er blitt mer enn 60. 

Du kan få symptomer hvis du er utsatt for utløsende faktorer inntil din 

KP om morgenen er 40 sekunder og/eller skrittantallet er 80-100. 

 

Hoste-sirkelen: 

Like før hosten tar man et stort pust og så hoster man, noe som 

medfører et ufrivillig tømming av lungene. Denne ufrivillige 

tømmingen øker pustevolumet, og det fører til en ny hoste. Syklusen har 

begynt: et nytt stort pust, en ny hoste, og en ny ufrivillig lungetømming 

– og dermed er karusellen i gang. 

 

Denne sirkelen kan brytes ved å gjøre følgende: 

 

 Prøv å undertrykke hosten og ikke hoste i det hele tatt. Du kan 

kjenne at det kiler i strupen, men litt etter litt skal trangen til å 
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hoste forsvinne. Ved å svelge eller holde pusten kan du tøyle 

trangen til å hoste. 

 Du skal ikke prøve å tvinge slim opp fra lungene. Slim beskytter 

luftveiene og er en del av kroppens forsvar mot tap av 

karbondioksid. Hvis du tvinger slimet opp uten å ta hensyn til 

pusten, vil det bare lede til at det skapes mer slim. 

 I stedet skal du redusere pustingen eller holde pusten, så vil 

slimet komme opp naturlig, fordi luftveiene utvides. Det kan 

svelges slik at det oppløses helt ufarlig i magesyren, eller du kan 

spytte det ut hvis forholdene tillater det. 

 Hvis du må hoste, så prøv bare å hoste gjennom nesen. 

 

Det viktigste å huske er at den store pusten og den ufrivillige 

tømmingen av lungene som hosten består av, bare vil videreføre 

den ”onde” hostesirkelen. Når du er oppmerksom på dette kan anfallet 

reduseres. 

Husk: jo mer du hoster, desto mer får du trang til å hoste. 
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Gjør Mange små pustehold som beskrevet ovenfor inntil hosteanfallet 

har stoppet. Dette kan ta noen minutter, spesielt hvis hosteanfallet er 

gjenstridig. Du vil se at denne øvelsen korter ned varigheten av 

hosteanfallet vesentlig, og vil også redusere behovet for å tilføre 

lindring gjennom munnen. 

 

På min klinikk har jeg klart å stoppe hosteanfall hos mange mennesker 

med denne øvelsen. Det er viktig at du anstrenger deg for å prøve å roe 

ned eller undertrykke hosten. Når anfallet kommer, skal du gjøre så 

mange små pustestopp som mulig for å få hosten under kontroll. 

 

Advarsel. 

I likhet med når du har anfall av hvesing og annet, skal du ta forskrevet 

medisin og/eller søke legehjelp øyeblikkelig hvis anfallet er alvorlig. 

 

 

 

  

98 



 
 
 
 

KAPITTEL 4 

Livsstil - søvn og diett 

 

Gratis video for denne delen av boken kan lastes ned fra 

www.ButeykoDVD.com 
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Søvn 

En lav KP som reflekterer større pustevolum kan resultere i mange av 

symptomene nedenfor. Hvor mange føler du at du har selv? 

 Snorking 

 Søvnapné (ufrivillig pustestopp) 

 Avbrutt og forstyrret søvn 

 Mareritt 

 Astmasymptomer (kl 3 – 5 om morgenen) 

 Behov for WC-besøk rundt kl 5 til 6 om morgenen 

 Barn som er sengevætere 

 Tretthet tidlig om morgenen 

 Tørr munn 

 Symptomer ved oppvåkning som blokkert nese, hvesing, hoste 

eller andpustethet 

 

Titusener av mennesker har effektivt benyttet seg av Buteyko-pusting 

for å få hjelp med søvnrelaterte problemer som snorking, søvnapné og 

søvnløshet i løpet av de siste 50 årene. Det er ikke noen overraskelse at 

de samme problemene er svært vanlige hos astmatikere, siden tung pust 

er en viktig årsak. 
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Snorking skyldes ikke nødvendigvis at luftveiene er for smale, men mer 

sannsynlig at pustevolumet er for stort. Snorking finnes i to varianter. 

Den enkleste formen er tung pust gjennom munnen, noe som forårsaker 

vibrasjoner i den myke ganen. Den andre formen er tung pust gjennom 

nesen, noe som skaper turbulens i nesesvelget og munnsvelget, og 

dermed begrenser flyten i innpusten. 

 

Se på - og hør på – pusten til en som snorker tungt – den er tung! 

 

Obstruktiv søvnapné er stopp i pustingen mens man sover. Hvis man 

har mer en fem stopp i timen, regnes det som klinisk betydelig. Pusting 

gjennom munnen og pusting med stort volum er en viktig årsak til 

søvnapné. (Les ”Sleep with  

Buteyko ” av Patrick McKeown for å lære hvordan du bruker Buteyko-

metoden på søvnrelaterte lidelser – ikke på norsk) 

 

For å bli kvitt søvnløshet, snorking og søvnapné, og for å sørge for dyp 

og effektiv søvn med roligere pust og bedre energi når du våkner, kan 

du bruke disse teknikkene: 
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Teknikker: 

 Jo høyere kontrollpause (KP) du har, desto bedre. 

 Reduser pustingen med utholdelig åndenød ved å slappe av i 

femten minutter før du legger deg. Dette vil sikre 

sammenhengende og dyp søvn. 

 Ikke spis to timer før sengetid, siden matinntak øker pustingen. 

 Et kjølig soverom er best (ikke kaldt). Det er også best å ikke ha 

varme på i soverommet, og å sørge for at dyner og annet 

sengetøy ikke er for varme. Høy temperatur øker pustingen. 

Dessuten er det en fordel å ha et luftig soverom. 

 Ikke sov på ryggen. Sov i stedet på venstre side eller på magen. 

Å sove på ryggen er det absolutt verste du kan gjøre, fordi det da 

ikke finnes noen begrensning på pustingen. Venstre side er å 

foretrekke fordi man da puster mindre. 

 Sørg for at munnen er lukket om natten.  
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For helsens skyld skal du ALDRI puste gjennom munnen om 

natten. 

 

Teip munnen om natten: 

Vi anbefaler at voksne og eldre barn bruker papirteip (maskeringsteip) 

for å holde leppene sammen på en skånsom måte. Den kan kjøpes over 

alt (bokhandel, fargehandel, jernvarehandel). 3M er verdensberømt og 

2,5 cm er en passende bredde. Sett teipen på horisontalt for å dekke 

munnen. Hvis det er vanskelig å plassere teipen horisontalt, setter du 

den på vertikalt. Før du setter den på skal du brette en liten bit i hver 

ende for å gjøre det lettere å fjerne den om morgenen. Det kan være 

avgjørende å ha en teip på om natten for å få en god natts søvn, og det 

vil forbedre energinivået betraktelig når du våkner. Faktum er at alle 

symptomene som er nevnt foran vil reduseres ved at du holder munnen 

lukket om natten. Man skal ikke tape munnen på barn under 5 år. 

Hvis du har drukket rikelig med alkohol eller føler deg kvalm, er det 

heller ikke tilrådelig å bruke teip. 

Det er mulig at noen - forståelig nok - kan føle panikk bare ved tanken 

på å få munnen teipet igjen. For å overvinne panikkfølelsen kan det 
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kanskje være til hjelp å sette teipen på en halv times tid før man går til 

sengs. Dette bør gi nok tid til å bli vant med teipen og å overvinne 

eventuell nervøsitet. De første nettene vil det føles litt rart å ha teip på 

munnen. Den kan også falle av i løpet av natten, men du vil i det minste 

få noen timer med pusting gjennom nesen. 

Fortsett med teip til du har klart å gå over for godt til å puste gjennom 

nesen om natten. Hvor lang tid dette tar, vil være forskjellig for hver 

enkelt av oss. 

 

Slik gjør man hvis nesen er blokkert: 

Lette symptomer i nesen: 

Hvis nesen er lett blokkert før du går til sengs, skal du først rengjøre 

den ved å fullføre øvelsen som fjerner blokkering av nesen, og rense 

den med saltoppløsning slik det er forklart tidligere. Mens du har på teip 

vil nesen aldri være helt blokkert, men hvis du puster tungt i løpet av 

natten, kan den bli delvis blokkert. Dette er kroppens 

forsvarsmekanisme mot overpusting. Hvis nesen imidlertid er delvis 

blokkert, vil karbondioksid-nivået i kroppen stige, og dette vil hjelpe til 

med å oppløse en tett nese. Hvis du fortsetter med å overpuste, vil nesen 
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bli delvis blokkert igjen, og dermed vil kabondioksid-nivået stige, noe 

som igjen vil medføre at blokkeringen oppløses og slik videre i samme 

duren. Husk at nesen bare blokkeres fullstendig hvis du går over til å 

puste gjennom munnen igjen. 

 

Alvorlige symptomer i nesen: 

 

Hvis du har virkelig alvorlig blokkering av nesen, vil du måtte 

gjennomføre alle rutinene nedenfor: 

 Gjennomfør en halv time med redusert pusting før sengetid. 

(Hvis Skritt-øvelsen passer for deg, vil 10 repetisjoner være 

passelig). 

 Du må også rense nesen med saltvann slik det er beskrevet 

tidligere, og ha teip over munnen. 

 Det kan også bli nødvendig å ta på nesestrips av typen ”Breathe 

Right” - eller et lignende merke – om natten. 

 Det kan hende du ikke ser så vakker ut med munnen teipet igjen 

og med nesestrips, men du vil føle deg atskillig bedre! 
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”Breathe Right” (pust riktig) nesestrips fås på de fleste apotekutsalg og 

er til stor hjelp ved tett nese. Nesestripsen av plast åpner neseborene når 

den plasseres utvendig på nesen. Det er et høyst midlertidig tiltak å 

bruke dem, for litt etter litt vil fortetningen i nesen komme seg og 

nesestrips vil ikke lenger være nødvendig, rett og slett fordi du klarer å 

holde munnen lukket bare ved hjelp av teipen. 

 

Du vil sove mye bedre og våkne opp full av energi, i motsetning til å ha 

den groggy følelsen som de fleste ”munnpusterne” må tåle. 

 

Oppsummering av nasal obstruksjon (tett nese): 

Reduser pustevolumet en halv times tid før sengetid. Skritt-øvelsen er 

veldig effektiv hvis du kan bruke den. Bruk for øvrig den øvelsen som 

passer best. 

Rens nesen med saltvannsoppløsning. 

Bruk nesestrips (Breathe Right eller lignende) hvis nesen er alvorlig 

tett. 

Bruk papirteip på munnen om natten. 
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Mat 

To forhold som angår mat: 

 

1. All mat øker pustingen. Vær oppmerksom på hvor mye du spiser. 

Spis bare når du er sulten og stopp når du er forsynt. 

 

 

Hvis din KP er lavere enn 15 sekunder, skal du være spesielt 

oppmerksom på når du spiser, hvor mye du spiser og hva du spiser. 

Spisevaner kan nemlig ødelegge pustingen din. Når du begynner å lære 

å puste på nytt, oppdager du kanskje at du får sterkt redusert appetitt, 

fordi det skjer endringer i stoffskiftet. Når appetitten minker, blir det 
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også lettere og mer uanstrengt å gå ned i vekt. (Forutsatt at du har noen 

kilo ”til overs”). 

 

Vil du øke din KP raskt – da må du spise mindre. 

 

2. De næringsmidlene som øker pustingen mest, er ferdigmat 

og ”tung” mat, som for eksempel animalsk protein. Disse 

næringsmidlene bør man spise mindre av, og det gjelder sukker, 

te, kaffe, hvitt brød, storfekjøtt, svin og meieriprodukter. 

 

Ferdigmat: 

I 1930-årene foretok dr. Weston Price en interessant studie av 

tradisjonsbundne folkegrupper og hva som skjedde med dem når de 

byttet til en ”vestlig” diett med ferdigmat. Når det gæliske folket som 

bor på Hebridene utenfor kysten av Skottland, skiftet fra sin 

tradisjonelle diett av mat fra havet og havremel til ”sukkerbrød, hvitt 

brød og mange retter av hvitt mel, marmelade, hermetiske grønnsaker, 

sukret fruktsaft, syltetøy og sukkertøy”, da ble barn av første 

generasjon ”munnpustere” og deres immunitet mot sivilisasjonens 

sykdommer ble betydelig redusert. 1 
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Man fant at tradisjonsmaten hadde minst fire ganger den nødvendige 

mengden næringsstoffer, mens den moderne dietten ikke engang nådde 

minimumskravet. 

 

Det faktum at barna begynte å puste med munnen er viktig, og 

illustrerer sammenhengen mellom moderne diett og kronisk 

hyperventilering. Når barn kjenner et større behov for å puste tyngre, 

åpner de munnen, noe som har en alvorlig negativ innvirkning på 

barnets helse. 

 

Ferdigmat er syrlig og framkaller slim. Gjennom hele evolusjonen har 

vår diett vært 95 % alkalisk (syrenøytraliserende) og 5 % syreholdig. I 

våre dager er det motsatte tilfelle – dietten vår er 95 % syreholdig og 

5 % alkalisk. Syreholdig mat som melkeprodukter, kjøtt, brød, sukker, 

kaffe og te frambringer alle slim og gjør blodet surt. Kroppen vil – i et 

forsøk på opprettholde pH-verdien – stimulere pusten til å fjerne 

karbondioksid (CO2 er syreholdig). 
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Alkalisk næring finner vi i nesten all frukt, grønnsaker og vann. Det 

er ”pustevennlig” mat. (Vær varsom med citrusfrukt siden astmatikere 

kan være allergiske mot dem). 

 

Matintoleranse (matallergi): 

Spiser du mat du ikke tåler, reduseres din KP. De vanligste 

matintoleranser for astmatikere er sjokolade, melk, egg, ost og krem, 

hvete, sitronsyre og rødvin. 

 

Etter det jeg har erfart er verstingen sjokolade, og dessverre elsker 

astmatikere den. Symptomene kommer kanskje ikke med det samme, 

men kan dukke opp senere på dagen eller neste dag. Hvis du føler en 

sterk hunger etter sjokolade, kan det være et tegn på at du lider av 

magnesium-mangel. Det vil hjelpe å ta magnesiumsalt et par måneder. 

Dessuten er magnesiumsalt et naturlig middel for å utvide bronkiene og 

et meget virkningsfullt mineral mot plager i bronkiene. Hvis du inntar 

steroider oralt (gjennom munnen), er det viktig å supplere både med 

magnesium og kalsium. Det er avgjørende for å nyttiggjøre seg kalsium 

at magnesium er til stede. 
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For å kartlegge intoleranse for matvarer, er det viktig å legge merke til 

hva slags mat som fører til trangt bryst hos deg. Føles for eksempel 

brystet trangt eller produserer du store mengde slim etter et glass melk 

eller et par glass rødvin? 

 

Kanskje kommer ikke symptomene med det samme du har inntatt noe 

du ikke tåler, men kan godt komme påfølgende dag. De samme 

matvarene rammer bihulene. Hvis du er glad i et glass rødvin eller en 

sjokoladebit, kan det være lurt å spørre deg selv om det verkende 

brystet du vil få etterpå er verdt det. 

 

Etter å ha observert tusenvis av astmatikere mener jeg kunne påstå at 

rundt 50 % er allergiske overfor meieriprodukter. For å forebygge 

risikoen for osteoporose (beinskjørhet), bør du sørge for å drikke nok 

vann, drive vektbærende trening (trening for hele skjelettet – mens man 

er på beina) som gange, jogging etc., og spise rikelig med grønnsaker. 

Det er slik land med lite melkeforbruk, som for eksempel Kina, 

forhindrer osteoporose. Faktum er at beinskjørhet er atskillig vanligere i 

vestlige land der vi finner et stort melkeforbruk enn hos folk i den 

østlige verden. Ville dyr har ingen problem med osteoporose, og ingen 
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av dem drikker melk etter de har blitt avvent. Hvordan forhindrer de 

det, tro? 

 

Diett og KP 

En god diett som består av frukt, grønnsaker, fisk, kylling, grøt og vann 

vil hjelpe til med å øke KP. Rå, ubehandlet mat er bedre for pusten enn 

tilberedt mat (ved koking, steking etc.). 

En dårlig diett som består av ferdigmat, mat med høyt proteininnhold 

og mat som du er allergisk mot, vil bare bidra til stort pustevolum og vil 

redusere din KP. Ferdigmat som gir stor fortjeneste ser du ofte reklame 

for. En tommelfingerregel sier at jo mer reklame et produkt får, desto 

mer bearbeidet er maten. Se opp for annonsene til de velkjente 

produsentene av frokostblandinger som inneholder altfor mye sjokolade 

og sukker, og har liten næringsverdi, og som overøser uskyldige barn 

med produktene sine. 

 

I tillegg til å spise god mat skal du sørge for å drikke nok vann hver 

dag. Behovet for vann henger sammen med mange faktorer, medregnet 

temperaturen utendørs, hvor mye fysisk aktivitet du har, og hva du 

spiser. Fargen på urinen er sannsynligvis den beste indikatoren på hvor 
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mye vann du har tatt opp. Vanligvis skal den være lys i fargen. Hvis 

urinen er mørk, er det et tegn på at du bør drikke mer vann. 

 

Prøv å passe på pustingen mens du spiser og drikker, siden det er vanlig 

å ha stor pust under måltider. Hold pusten rolig og pust gjennom nesen 

også mens måltidet pågår. Gjestene dine vil sikkert også sette pris på 

det! 

 

I lys av det som er sagt foran er det viktig å ha oppmerksomheten rettet 

mot dietten, i tillegg til å redusere pustingen, for å oppnå kontroll over 

astmaen. 

 

 

 

 

  

113 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPITTEL 5 

SKREDDERSY BUTEYKO TIL DINE BEHOV 

 
Gratis video for denne delen av boken kan lastes ned fra 

www.ButeykoDVD.com 

 

 

 

”Bare å vite at ett liv har pustet lettere fordi 

du har levd – det er å ha lykkes”. 

 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
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Hva som passer best for deg å gjøre videre er avhengig av din 

nåværende helsetilstand og hva slags øvelser du liker å gjøre. 

 

Hvis du: 

 

A - ikke er helt frisk, er eldre eller har en KP på mindre enn 10 

sekunder: 

 Pust gjennom nesen hele tiden, også om natten. 

 Du vil ha færre symptomer hvis du bare sover i opprett stilling (i 

liggestol, eller støttet opp med puter). 

 Sammenhengende tung pusting gjennom seks-syv timers søvn 

vil opprettholde en lav KP. Derfor kan du sette vekkerklokken 

til å avbryte søvnen hver annen eller tredje time. Når du så 

våkner om natten foretar du mange små pustehold for å få 

pustingen under kontroll.  

 Prøv å holde pustingen rolig hele tiden. 

 Unngå overdreven snakking og andre aktiviteter som kan øke 

pustingen. 

 Spis i små mengder. 

115 



 
 Ikke press deg så mye under fysisk trening at du mister 

kontrollen med pustingen. Eksempel: når du står opp kan du 

sette deg rolig opp og gå sakte til badet eller ut av rommet. Når 

du går opp trapper, skal du ta et trinn om gangen og hvile så ofte 

som nødvendig. 

 Bruk ØVELSE 6 (Mange små pustehold) gjennom dagen og 

sørg for å redusere pustingen rolig med liten til lett middels 

åndenød. En eksempel kan være å gjennomføre to tusen små 

pustehold og redusert pusting i perioder på fem minutter mange 

ganger for dagen. (Du behøver ikke å telle hvert pustehold – 

prøv i stedet å gjøre så mange som mulig). Jo alvorligere 

symptomene er, desto flere pustehold og mild redusert pusting 

bør du gjennomføre. 

 Reduser pustingen i minimum en halv time når du står opp om 

morgenen (for å bli kvitt pusteproblemene fra natten), en halv 

time i løpet av dagen, og en halv time om kvelden før du går til 

sengs (for å bedre pustingen under søvn). 

 Ta rolige spaserturer hver dag med munnen lukket. 

 

Gevinsten av dette avhenger av hvor mye du satser. 
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B - er et barn eller tenåring: 

 Bruk øvelsen for å åpne nesen hvis den er blokkert. 

 Hold munnen lukket hele tiden. 

 Gjør øvelsen Mange små pustehold hvis du hveser eller hoster. 

 Når du ikke har symptomer kan du gjøre Skritt-øvelsen 20-30 

ganger hver dag. (Helst 10 før frokost, 10 i løpet av dagen og 10 

før sengetid.) 

 Noter og hold regnskap med poengene dine og prøv å øke 

skåren med 10 hver uke. 

 Konsentrer deg om fenomenet redusert pusting og sørg for at 

pusten din er rolig og stille hele dagen og hele uken. 

 Gjør ØVELSE 2B – puste med redusert volum (redusert pust). 

 Gjennomfør pustehold under øvelsen. 

 

Når barnet kan gjøre 80 – 100 skritt, skal man repetere øvelsen ofte nok 

til at dette antallet opprettholdes. Etter noen uker kan det hende at 

barnet kan opprettholde 100 skritt ved bare å repetere skritt-øvelsen 3 

ganger for dagen. Som nevnt bør antallet skritt øke med 10 hver uke, og 

målet er å oppnå 80 til 100 skritt. 
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Her er et eksempel på et barns framgang med skritt-øvelsen: 

Uke 1: 26 skritt 

Uke 2: 35 skritt 

Uke 3: 47 skritt 

Uke 4: 60 skritt 

Uke 5: 69 skritt 

Uke 6: 80 skritt 

Uke 7: 80 skritt 

Uke 8: 70 skritt 

Uke 9: 80 skritt 

Uke 10: 100 skritt 

 

Det er relativt enkelt å opprettholde en høy poengsum i skritt-øvelsen 

når den først er oppnådd. Dette vil være avhengig av hvor oppmerksomt 

barnet er på sin egen pusting. Hvis barnet eksempelvis ikke passer nok 

på pustingen sin, og ofte sukker, puster støyende, puster med munnen, 

eller har store pustebevegelser i løpet av dagen, da vil det kunne ta lang 

tid å oppnå høye poeng i skritt-øvelsen. I en slik situasjon kan det hjelpe 

å minne barnet hele tiden om ”APK” (Alltid Pust Korrekt (eng: ABC 

(Always Breathe Correctly)). 
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Hvis man merker at barnets skritt-poeng går nedover, må man bruke 

mer tid på å gjøre øvelsen i løpet av dagen. Husk at hver gang skritt-

poengene faller til under 60, vil alle astma-symptomene komme tilbake. 

 

En annen ting som hjelper er å gjennomføre pustehold når man trener. 

Barnet kan for eksempel holde pusten mens det går, hopper på 

trampoline, løper, rir eller sykler eller under hvilken som helst annen 

aktivitet. Mens barnet er i aktivitet bør han/hun prøve å holde pusten så 

lenge som mulig uten å bli stresset. Når øvelsen er over må pustingen 

roes ned raskest mulig. 

 

Hvis det ikke er mulig å forklare redusert pusting og skritt-øvelsen 

overfor barnet, kan min barnebok ”ABC to be Asthma Free” være til 

hjelp for å lære barn øvelsene gjennom eventyrfortellinger. Det er en 

eventyrbok med mange farger, som barnet kan lese for å forstå 

programmet (Finnes foreløpig ikke på norsk). 
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C – er en voksen med en hektisk livsstil: 

 Reduser pustingen din (pustevolumet ditt) fra det øyeblikket du 

våkner om morgenen. Du kan eksempelvis redusere pustingen 

din og skape åndenød mens du ennå ligger en kort stund i 

sengen. 

 Mens du er i dusjen eller vasker håret kan du holde pusten på 

utpust og bygge opp en god åndenød. 

 Reduser pustingen mens du kjører til jobben. 

 Gjennomfør pustehold mens du går fra bilen til arbeidsplassen. 

 Hvis du går en del i løpet av arbeidsdagen, kan du gjennomføre 

både små og større pustehold. 

 Ta en 20-minutters spasertur i lunsjpausen. Gjennomfør mange 

pustehold mens du går. 

 Gjennomfør 20 repetisjonen av Skritt-øvelsen daglig hvis det 

ikke er noe som tilsier at du bør la være (Se Advarsel side 43). 

 Når du kommer hjem fra jobb, kan du redusere pustingen i bilen, 

når du ser på TV eller leser etc. 
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Ideelt burde man bruke til sammen 90 minutter for dagen på å redusere 

pustingen ved hjelp av ulike øvelser. Den beste tiden for dette er når 

man våkner om morgenen, en gang i løpet av dagen og like før leggetid. 

 

Du bør arbeide så mye med å redusere pustingen at du øker KP med 4 

sekunder ekstra i uken. Hvis KP ikke øker fra uke til uke må du arbeide 

enda mer med pustingen eller gjennomføre øvelsene konsekvent ved å 

sette av tilstrekkelig tid til dem hver dag. 

 

For mange år siden var det en bygningssnekker i en av mine 

arbeidsgrupper som mente han hadde det for travelt og var for 

utålmodig til å gjøre noen av øvelsene. Jeg bad han om å redusere 

pustingen sin mens han kjørte til og fra arbeid, og å holde pusten på 

utpust mens han beveget seg rundt på byggeplassen, klatret i stillasene, 

skar til trevirke osv, og selvsagt å holde munnen lukket hele tiden. 

Videre ba jeg han om å redusere pustingen sin mens han så på TV og 

ellers hver gang han tenkte på det i løpet av dagen.  

 

Da han kom tilbake en uke senere, hadde hans KP nesten doblet seg fra 

12 til 23 sekunder og hosten hans var forsvunnet. 
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DU HAR TO ALTERNATIVER 

Få en høy KP 

ELLER 

slåss mot symptomene dine resten av livet. Overse dette på egen 

risiko! 

 

Hvor mye framgang skal man vente? 

 

Framgangen en avhengig av i hvilken grad du er oppmerksom på 

pustingen din i løpet av dagen. Jo mer oppmerksomhet du retter mot det 

å korrigere pustingen din og øke KP, desto større blir framgangen. 

 

Husk: 

Hvis din KP øker blir helsen bedre. 

 

Hvis din KP avtar forverres din helsesituasjon. 

 

Det finnes bar to måte å øke KP på: 

1) Reduser pustingen (pustevolumet). 
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2) Øke omfanget av fysisk aktivitet. (vis forsiktighet hvis KP er 

lav). 

 

Vanligvis gjør folk store framskritt i løpet av de første ukene. I denne 

perioden har man gjerne veldig gode dager og noen dårlige dager. Over 

tid og med vedvarende øving vil de gode dagene øke i antall. På de 

dårlige dagene ligner astmaen din det den var i tiden før du begynte 

med Buteyko-klinikkens program. Hvis du har en rekke dårlige dager 

etter hverandre, skal du bruke mest mulig tid på å redusere pustingen 

din. Bruk øvelsen ”små pustehold” og gjør denne rundt 500 ganger for 

dagen. I begynnelsen må du investere masser av tid, men dette betaler 

seg virkelig etter hvert som månedene går. 

 

Selv om denne metoden er relativt rask, er den ingen mirakelkur. 

Symptomene du kjenner vil være avhengig av din KP. Så lenge du 

forstår selve konseptet med korrekt pustevolum, og er i stand til å 

anvende det, skal din KP øke med 3 til 4 sekunder hver uke.  

 

Så lenge din KP er mindre enn 20 sekunder, vil du kunne kjenne 

astmasymptomer hver dag. Hvis din morgen-KP er mellom 20 og 40 
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sekunder, vil du kunne kjenne astmasymptomer ved spesiell påvirkning. 

Det er først når din KP har vært 40 sekunder i 6 måneder symptomene 

forsvinner. 

 

Graden av symptomer står i forhold til KP. Det vil si at når din KP øker, 

vil symptomene avta. Du skal med andre ord ikke miste motet om du 

fortsatt skulle kjenne symptomer. Det er uunngåelig så lenge din KP er 

lav. Bare fortsett med redusert pusting og de ulike øvelsene i denne 

boka. 

 

Etter ukevis med øvelser og med en KP rundt 20 sekunder kan det 

hende du når et ”platå” der det ikke synes å være noen bedring i 

tilstanden og i din KP. Dette kan skje uansett hvor mye tid du bruker på 

øvelsene. Den beste måten å øke KP fra 20 til 40 på, er ved å delta i 

fysisk aktivitet. Hvis din KP er gjenstridig, bør du redusere inntaket av 

mat også. Det vil øke din KP raskere. 

 

Vanlige astmatriggere som dyrehår, snue, kulde, sigarettrøyk, fuktig 

vær, støvmidd, trening, latter, mugg, pollen, forurensing, og sterk lukt 

er ikke årsakene til astma. De er bare triggere (utløsende faktorer). Når 
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du puster riktig med en høy KP og god oksygentilførsel til vev og 

organer, vil disse triggerne ikke være noe problem lenger. 

 

Som du meget vel vet, består astmasymptomene blant annet av 

andpustethet, hvesing og hoste. Hvert symptom øker pustevolumet, og 

denne tunge pustingen slår tilbake på kondisjonen. Det oppstår en ond 

sirkel siden pusten blir tyngre jo flere symptomer du får, og jo tyngre du 

puster,desto flere symptomer kjenner du. Derfor er det best å prøve å 

unngå astmatriggere når du har en lav KP. 

 

Noen få pasienter forteller meg at de har redusert pustingen sin uten at 

det skjer noen framgang. Deres KP vil ikke øke og astmaen blir ikke 

bedre.  Når jeg hører dette, blir jeg veldig opptatt av å finne årsaken. 

Når jeg møter dem igjen, legger jeg merke til at de puster mens de 

snakker med meg. Problemet består av at de slett ikke er klar over dette. 

Moralen er: vær oppmerksom på hvordan du puster hele tiden. His ikke 

vil framgangen bli minimal. 

 

 

 

125 



 
Vil Buteyko-metoden virke for alle? 

Å innarbeide korrekt pusteteknikk har vist seg å være vellykket i 90 % 

av tilfellene. Dette er et svært høy tall, tatt i betraktning at det er kun 

pasienten selv som står for gjennomføringen. Ingen behandling har 

noen gang vært 100 % vellykket, ikke engang de beste medisiner. 

 

Enhver som forstår problematikken rundt hyperventilering, og begynner 

å arbeide med fenomenet, vil gjøre framskritt. Fram til nå har jeg 

mottatt e-poster fra mange rundt i verden som har gjort store framskritt 

ved hjelp av min bok ”Asthma Free Naturally” (Astmafri på naturlig 

vis). 

 

Når pustevolumet korrigeres er det ikke bare bra for astma. Alt vev og 

alle organer, medregnet hjernen, får mer oksygentilførsel. Dermed får 

du mer energi, du kjenner deg roligere, du får bedre konsentrasjon, du 

tåler mer fysisk trening, og du blir mindre avhengig av visse typer mat 

og drikke, fordi stoffskiftet normaliseres. 

 

Uansett hvilken bakgrunn vi har, er vi alle avhengige av å føle oss 

friske og energiske for å få mest mulig ut av livet. 
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Hvis man har en lav KP er man egentlig bare ”halvt i live”, fordi det for 

mange mennesker fører til hjernetåke, tretthet, stress, hoste, hvesing, 

åndenød og angst, for ikke å snakke om den effekten kronisk 

hyperventilering har på alvorlige forhold som blodtrykk, angina, 

diabetes osv. 

 

Konklusjon 

Ved å lese denne boka har du tatt det første skrittet mot å endre din 

astmatilstand for alltid. Det vil ta tid, så du må være tålmodig. Det vil 

kreve besluttsomhet, så du må holde ut. Det vil kreve årvåkenhet, så du 

må være oppmerksom. 

 

Jeg blir ofte forbauset over hvor mange terapier og behandlinger som 

gjør krav på å hjelpe mot astma. Etter min erfaring vil ingen av dem gi 

det resultatet som du kan oppnå fra informasjonen i denne boka. Vi må 

dessuten være klar over at det ikke er forurensing, manglende hygiene, 

margarin, trær, mark eller andre faktorer som forårsaker astma. Det er 

det kronisk hyperventilering som gjør. Men for all del, du skal ikke bare 

tro meg på mitt ord. Ta tak i pusteteknikken din, og se hva som skjer! 

 

127 



 
Det er ubegripelig at astmaorganisasjoner, lungeforeninger og GINA 

(Global Initiative for Asthma) til dags dato ikke har oppdaget 

sammenhengen mellom kronisk hyperventilering og astma. Min 

intuisjon tilsier at det trivelige sponsor/partner-forholdet mellom 

farmasøytisk industri og astmaorganisasjonene forklarer den 

kontinuerlige motviljen mot å undersøke en vellykket ikke-medisinsk 

metode. Medisinprodusentene har milliarder dollar til disposisjon for å 

holde alle involverte parter fornøyd. Dessuten er det slik at leger og 

konsulenter som er spesialister på åndedrettslidelser, først og fremst er 

opplært til å behandle lidelsene med medisiner, og følgelig ikke kjenner 

til andre metoder. Som om ikke det skulle være nok, deltar mange av 

disse ”ekspertene” på astmakonferanser rundt omkring i verden, som er 

sponset av medisinindustrien. Kanskje ligner det litt på ordtaket ”he 

who pays the piper, calls the tune”? (Den som betaler 

(sekke)pipeblåseren, bestemmer melodien). Dette er ille, spesielt fordi 

det skjer på av millionvis av barns og voksnes bekostning over hele 

verden. 

Så langt kjenner jeg ikke til noen astmaorganisasjon som oppmuntrer 

sine medlemmer til å puste gjennom nesen. Nasal pust er ikke bare 

fornuftig, den er basert på sunn fysiologisk bevisførsel. All medisinsk 
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litteratur beskriver nesen som et dominerende organ når det gjelder å 

filtrere basiller, bakterier og luftbårne triggere (astmautløsere). Videre 

er det allment akseptert at munnen på langt nær er så effektiv når det 

gjelder oppvarmingen av innåndet luft. 

 

Arbeidet for å fremme nasal pust trenger ikke å settes på prøve. 

Utviklingen vår over to millioner år bør være nok bevis for hvor viktig 

nasal pust er. Moder Natur har gitt oss nese, så la oss bruke den! 

 

Jeg vil avslutte med å appellere til GINA og astmaorganisasjoner over 

hele verden om å undersøke objektivt fagfeltene kronisk 

hyperventilering og astma. Først da kan vi ta et langt skritt framover. 

 

”En ny vitenskapelig sannhet seirer ikke ved at man overbeviser 

motstanderne og få dem til å se lyset, men heller fordi motstandernev til 

sist dør, og en ny generasjon kommer til, som er fortrolig med den”. 

 

Max Planck I 
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Vedlegg 1: Astma-medisinering: Vær varsom. 

 

Medisinering er meget viktig for å kontrollere astma. Nedenstående 

informasjon når det gjelder medisinering er basert på vanlige spørsmål 

jeg har fått fra bekymrete brukere. Mitt første poeng er at du ikke under 

noen omstendighet må endre eller redusere den medisineringen du har 

fått forskrevet uten først å kontakte en praktiserende lege. 

 

Medikamentene kan deles i to hovedgrupper: lindrende medisiner 

(dilaterer/utvider bronkiene) og forebyggende (steroider). 

 

Lindrende medisinering 

Lindrende medisiner er videre delt inn i korttids- og langtidsvirkende, 

og fås i grå, grønne eller blå inhalatorer. Korttidsvirkende lindrende 

inhalatorer skal bare brukes ved anfall og virkningen varer i 3 – 4 timer. 

De vanligst forskrevne korttidsvirkende lindrende medisinene 

(anfallsmedisiner) – som inneholder stoffene Albuterol eller Salbutamol 

– er Ventolin og Proventil. 
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Langtidsvirkende inhalatorer som Serevent, Spiriva, Oxis og Foradil 

skal tas til faste tider og virker i rundt 10 timer. 

 

Forebyggende medisinering 

Forebyggende medisiner er overveiende steroid-baserte og skal tas hele 

tiden i henhold til legens instrukser. Forebyggende medisiner fås i 

røde,brune eller oransje inhalatorer. De meste brukte medikamentene er 

Flixotide, Azmacort, Becotide, Pulmicort, Qvar, Flovent, Asmanez og 

Aerobid. 

 

Kombinert medisinering 

Kombinasjonsinhalatorer inneholder to forskjellige typer astmamedisin. 

Som eksempel kan nevnes inhalatoren Advair som inneholder det 

forebyggende medikamentet Flixotide og det langtidsvirkende lindrende 

medikamentet Serevent. En annen populær kombinasjonsinhalator er 

Symbicort, som inneholder det forebyggende medikamentet Pulmicort 

og det langtidsvirkende lindrende medikamentet Formoterol. 
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Medisinering som er innrettet mot spesielle celler 

Det har kommet nyere medikamenter som forebygger oppsvulming og 

betennelse i luftveiene. Disse kalles Leukotriene antagonister, og de gis 

i form av tygge- eller svelgetabletter, eller som granulat, og er rettet mot 

spesielle celler i luftveiene, der betennelse kan oppstå. Disse brukes 

ikke som anfallsmedisin. Eksempler er Singulair, Accolate og Zyflo. 

NB! Legen din vet hvilke medikamenter som er godkjent i Norge – og 

for hvilke aldersgrupper. 

 

Instruks om å oppsøke fastlege for å vurdere medisineringen. 

Opp gjennom årene har jeg sett tusenvis av astmatikere redusere eller 

direkte fjerne sitt behov for medisinering så lenge de følger 

veiledningene i denne boka. Men forskrevet medisinering må bare 

endres i samråd med lege. 

 

Før du oppsøker fastlegen for å vurdere astma-medisineringen din, må 

du ha oppnådd følgende: 

1) Kontrollpausen din (KP) må være mer enn 20 sekunder gjennom 

4 uker. 

2) Du har ikke hatt behov for korttidsvirkende lindrende medisin 

(anfallsmedisin) på 4 uker. 
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3) Du har ikke hatt astmasymptomer på 4 uker. 

 

Astmamedisineringen må aldri kuttes helt ut med en gang. Det er svært 

farlig. Derimot bør medisineringen endres gradvis i forhold til 

pasientens tilstand. 

 

Astmamedisin øker KP, og derfor vil KP gå ned hver gang 

medisineringen reduseres. Når vi tar dette i betraktning, vil det være 

nødvendig å ha en KP på minst 20 sekunder før det gjøres endringer i 

medisineringen. Et lite eksempel for å illustrere: Hvis du har en KP på 

13 sekunder, og du bestemmer deg for å redusere medisineringen, vil 

KP synke til under 10 sekunder, med en meget ustabil astma som 

resultat. 

Det vil også være nødvendig å øke KP til 20 sekunder for du går fra ett 

stadium til neste. (Tre stadier beskrives nedenfor). Det er kun ved å 

fokusere på din kroniske hyperventilering du kan klare å redusere 

behovet for forebyggende medisin. 

 

Stadiene beskrevet nedenfor henger sammen med hva slags medisin du 

bruker. Hvis du eksempelvis bare bruker forebyggende medisin, kan du 
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begynne på Stadium 3. Bruker du derimot Singulair og Advair eller 

lignende, må du begynne på Stadium 1. Hvis du bruker orale steroider 

(ved f eks inhalator), skal du ikke bruke de nevnte stadiene. Da skal du i 

stedet oppsøke din fastlege og foreta en undersøkelse etter at du har 

oppnådd en KP på 20 sekunder i minst 4 uker. 

 

STADIUM 1 

Når du ikke lenger har astmasymptomer, og ikke lenger trenger 

lindrende medisin, og din KP i tillegg er mer enn 20 sekunder i 4 uker 

sammenhengende, da ber du legen din: 

 redusere eller kutte ut tilleggsmedisin som Slophylin, Accolate, 

Singulair, Zyflo, eller tilsvarende. 

 

STADIUM 2 

Før du går til stadium 2, skal du vente til astmasymptomene er borte, til 

du ikke behøver lindrende medisiner, og til din KP er mer enn 20 

sekunder i 4 uker sammenhengende. Da kan du be legen din: 

 

 skifte fra langtidsvirkende lindrende medisiner som Serevent 

(eller tilsvarende) til Ventolin eller Bricanyl (eller tilsvarende). 
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 skifte fra kombinasjons-inhalatorer med både forebyggende og 

langtidsvirkende lindrende medisin til en separat forebygger og 

korttidsvirkende (anfalls-) medisin. 

  

Med en KP på over 20 sekunder i 4 uker i strekk og uten 

astmasymptomer, vil du ha mye mindre behov for lindrende medisin. 

Men kombinasjons-inhalatorer som Advair (Seretide) og Symbicort 

inneholder en meget kraftig lindrende medisin. Fordi den er kombinert, 

kan du ikke endre medisineringen etter dine behov, og kan lett ende opp 

med å ta medisin du ikke behøver. Derfor anbefales det at du ber legen 

erstatte kombinasjons-inhalatoren med en separat forebyggende medisin 

og en korttidsvirkende lindrende medisin. Et par eksempler (sjekk alltid 

med legen om medikamentene er godkjent og forskrives i Norge): 

 

 Erstatt Advair eller Seretide med Flixotide og Ventolin. 

 Erstatt Symbicort med Pulmicort og Ventolin. 
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STADIUM 3 

Nå skal din medisinbruk bestå av forebyggende og korttidsvirkende 

lindrende medisiner. Før du beveger deg til Stadium 3, skal du vente til 

du er uten astmasymptomer, ikke lenger trenger lindrende medisiner, og 

din KP er over 20 sekunder i 4 uker sammenhengende. Da kan du be 

legen din redusere din forebyggende medisin til det du trenger. 

 

Retningslinjene for å redusere forebyggende medisin er at doseringen 

aldri bør reduseres med mer enn en fjerdedel om gangen. Hver gang 

doseringen din blir redusert – selv om det bare er minimalt – skal du 

vente til din KP er tilbake til 20 sekunder i 4 uker sammenhengende, og 

du ikke lenger har bruk for lindrende medisin, før du besøker legen 

igjen og får ytterligere redusert doseringen.  

Et eksempel på hvordan man kan redusere doseringen fra 1 000 mcg for 

dagen til 0 kan se slik ut: 

  1 000 – 800 – 600 – 500 – 400 – 300 – 200 – 100 – 0 

 

Hver gang det foretas en nedbygging av doseringen, skal du redusere 

pustevolumet ditt og vente til din KP har økt til 20 sekunder i 4 uker 

sammenhengende. 
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Du vil bli i stand til å være uten forebyggende medisin på permanent 

basis når din KP har nådd 40 sekunder i 6 måneder sammenhengende. 

De alvorligste symptomene vil være borte når KP er 20 sekunder, men 

en ”trigger” (allergen eller annen utløser) kan framskaffe symptomer. 

 

Du skal imidlertid alltid sørge for å ha korttidsvirkende (anfalls-) 

medisin med deg. 

 

Når skal man øke mengden inhalerte steroider? 

Selv om det er bra å endre medisineringen i samråd med legen etter 

hvert som tilstanden blir bedre, er det enda viktigere å sørge for å ha 

tilstrekkelig mengde steroider når din KP er lav eller når du får kroniske 

pustevansker. 

Hvis din KP er mindre enn 10 sekunder og/eller du må ta mer enn 3 

drag Ventolin på en dag, så er det et tegn på at du kan ha for lite 

steroider. 

 

En annen indikasjon på steroidmangel er hvis du har en hvilepuls på 

100 eller mer i en 24-rtimersperiode. I slike tilfeller er det tilrådelig å 

oppsøke lege for å se nærmere på din steroid-medisinering. 
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Hvis det forholder seg slik, vil det også være vanskelig å korrigere 

pustingen og øke KP, fordi trangen til å puste vil være for stor. Igjen er 

rådet å oppsøke legen for å vurdere medisineringen. 

 

Astmamedisiner – vet vi nok? 

Etter som årene har gått, har det dukket opp mange spørsmål omkring 

astmamedisinering. En astma-inhalator som het Fenoterol, som ble 

svært mye forskrevet i 1970-årene, forårsaket tusenvis av dødsfall på 

grunn av astma i New Zealand og andre land. 1-3 ”The Wellington 

Asthma Research Group” med Richard Beasley, Carl Burgess, Julian 

Crane og Neil Pearce var de første til å oppdage denne skremmende 

sammenhengen. Men før oppdagelsen deres var blitt akseptert, ble 

funnene deres gjort til gjenstand for massiv kritikk og motstand fra 

produsenten av Fenoterol – Boehringer Ingelheim – og noe mer 

overraskende fra en ”Asthma Task Force” (innsatsgruppe) bestående av 

ti professorer i medisin ved Wellington School of Medicine og tre 

åndedrettsspesialister.  

 

Boehringer gikk langt i å organisere råflotte internasjonale konferanser 

med håndplukkede ”astmaeksperter” for å forsvare medisinen, og store 
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pakker ble levert til nesten alle leger, farmasøyter og helsejournalister i 

New Zealand. Pakkene inneholdt tabeller og annen informasjon ”som 

de hevdet demonstrerte manglende sammenheng mellom salget av 

Fenoterol og astmadødsfall”. 1 

 

Til sist aksjonerte New Zealands helsedepartement ved ”å redusere 

tilgangen kraftig, og dermed tillate at et ”forebyggings-eksperiment” 

skulle gjøres. Disse reguleringstiltakene, som fjernet Fenoterol effektivt 

fra markedet i New Zealand, ble satt i sammenheng med et plutselig og 

merkbart fall i astmadødsfall i New Zealand”. 3 

 

En artikkel av professor i medisin Evan J. Begg, og publisert i the New 

Zealand Medical Journal, konkluderte slik: ”Til syvende og sist var 

dette en seier for Neil Pearce og hans kolleger, og for alle astmatikere 

som reddet livet. Det var et tap for New Zealands Asthma Task Force 

og for Boehringer Ingelheim, som begge oppførte seg klanderverdig. 

Selv om det var fornuftig av dem å stille spørsmål ved et nytt funn, 

spesielt hvis det syntes uventet og overraskende, er det ikke akseptabelt 

å bruke makt og penger aggressivt for å undertrykke data som har 

livstruende implikasjoner”. 2 
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Noen ord om dagens astmamedisiner: 

Astma har eksistert i rundt fem tusen år. ”Likevel anså ledende fagfolk 

dødsfall fra astma som sjeldne i det 19. og 20. århundret fram til 

1920”. 4 

 

I dag har vi fått et helt annet bilde: astma har økt mangedobbelt 

gjennom de siste 30 årene, og tar livet av tusenvis av barn og voksne 

hvert år. 

 

I USA beregnet man antallet døde av astma til 3 816 i 2004 og 3 857 i 

2005. 5 I Storbritannia døde 1 300 mennesker i 2005. 6 Man regner med 

at 180 000 mennesker dør av astma i hele verden hvert år. 7 

Peker ikke dette mot at noe er galt med den nåværende behandlingen? 

År for år burde astmatilfellene og antallet dødsfall avta. Men til tross for 

alle milliardene dollar som investeres i forskning på astma, er det det 

motsatte som skjer. Dette er ikke noe godt resultat for astmafagfolk 

rundt i verden, og det er i alle fall ingen suksess-historie. 

 

Jeg har ikke noe mot medisin, men som en som har lidd av astma i 

mesteparten av mitt liv, kjenner jeg meg ganske sviktet av det 
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medisinske miljøet. Selv om jeg oppsøkte mange leger som barn, fikk 

jeg aldri lære å puste gjennom nesen, eller vist enkle øvelser for å ta tak 

i overpustingen min. Hvis jeg ikke hadde snublet over denne metoden i 

en alder av 25 år, vet ingen hvordan min astma hadde vært i dag. 

Medisinering spiller selvsagt en viktig rolle, men det gjør også arbeidet 

med å korrigere kronisk hyperventilering! 

 

Dessuten er det et faktum at et stort antall av dagens medisiner bør 

bekymre oss spesielt, men få legfolk synes å være klar over dette. For 

eksempel har medikamenter som Advair (Seretide), Symbocort, 

Serevent og Singulair alle fått streng helseadvarsel fra US Food and 

Drug Administration (USAs kontrollorgan for mat og medisiner). 

Selv med de grundigste vitenskapelige medisintester er resultatene noe 

begrenset på grunn av tidsrammen og hvilke undersøkelsesgrupper som 

er involvert. For å tilfredsstille aksjeeierne må medisinprodusentene få 

produktene sine ut på markedet hurtigst mulig. Spørsmålet man må 

stille seg, er hvorvidt korte testperioder med relativt lite antall personer 

kan gjenspeile og forutsi de resultatene som vil framgå når millioner 

mennesker har brukt disse samme produktene i mange år? 
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Nedenfor har jeg samlet en del uttalelser fra astmaeksperter og FDA 

(Food and Drug Administration) som uttrykker bekymring for dagens 

medisiner. Alle linker til forskningen nedenfor finner du på 

www.buteykoclinic.com.  

(NB! Oversetters anmerkning: En del av nedennevnte medisiner er ikke 

godkjente av norske helsemyndigheter (Statens Legemiddelverk), og er 

heller ikke for salg i Norge. Snakk med legen). 

 

Angående Advair (finnes også under navnet Seretide) 

”Hvis vi hadde fått denne medisinen bort fra markedet, kunne vi ha 

forhindret 4 000 dødsfall per år”, påstår Shelly Salpeter, klinisk 

professor i medisin ved Stanford Universitet, som sier at både Advair 

og Serevent burde vært tilbakekalt. 8 Kilde: Forbes News Magazine. 
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Angående Serevent: 

”Langtidsbehandling med inhalert B2-agonist kan henge sammen med 

dårligere kontroll med astmaen, muligens på grunn av økt toleranse”. 9 

Kilde: Chest Medical Journal. 

 

Angående Salmeterol: (ingrediens i Serevent, Advair og Seretide) 

”Langtidsvirkende Beta2-adrenergiske agonister (LABA), som for 

eksempel Salmeterol, en av de aktive ingrediensene i Advair Diskus, 

kan øke risikoen for astma-relaterte dødsfall. Derfor bør leger som 

behandler astma bare forskrive Advair Diskus til pasienter som ikke får 

tilstrekkelig kontroll på astmaen med andre astma-kontrollerende 

medisiner (for eksempel liten til medium dosering inhalert 

kortikosteroid), eller som er så alvorlig syke at det klart berettiger å 

sette i gang behandling med 2 vedlikeholdende terapier…..” 10 Kilde: 

US Food and Drug Administration (FDA) mars 2006. 

 

Angående Symbicort: 

”Hos pasienter med astma kan LABA-medisiner som Formoterol (en av 

ingrediensene i Symbicort) øke risikoen for å dø av astma-problemer. I 

en stor astmastudie døde flere pasienter som brukte en annen LABA-
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medisin sammenlignet med pasienter som ikke brukte den LABA2-

medisinen. Snakk med profesjonelt helsepersonell om risikoen og 

fordelene med å behandle astma med Symbicort”. 11 

Kilde US Food and Drug Administration (FDA) oktober 2007. 

 

Angående Singulair: 

”FDA informerte helsefagfolk og pasienter om sin undersøkelse om den 

mulige sammenhengen mellom bruken av Singulair og 

atferd/humørsvingninger, suisidalitet (selvmordstanker og suisidal 

atferd) og selvmord. Fordi analysen er såpass innviklet, går FDA ut fra 

at det vil ta inntil 9 måneder å få ferdig den pågående evalueringen. Så 

snart rapporten er ferdig, vil FDA offentliggjøre konklusjonene og 

anbefalingene for publikum”. 12 

Kilde: US Food and Drug Administration (FDA mars 2008). 
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Vedlegg 2: SPØRSMÅL SOM OFTE STILLES 

 

Hvorfor ber treneren meg å puste inn gjennom nesen og ut 

gjennom munnen? 

 

Mange velkjente myter blir holdt i hevd og befestet i kulturen vår uten 

at vi egentlig vet hvorfor. Man mener at den viktigste fordelen med å 

puste inn gjennom nesen og ut gjennom munnen, er at kroppen skal bli 

kvitt giftstoffene som er samlet i lungene. Men hvis munnen blir holdt 

igjen i utgangspunktet, vil det komme mindre mengder giftstoffer ned i 

lungene. Man vet at partikler som kommer inn gjennom munnen og 

som kommer ned i alveolene (lungeblærene), blir der i 60-120 dager før 

de fjernes. Ulempen med å puste ut gjennom munnen er at man mister 

fuktighet. Når pusten går gjennom nesemuslingene (de spiralformede 

nesegangene) fanges fuktigheten opp for å redusere uttørking, mens 

pusting gjennom munnen ikke har en slik funksjon. 

 

 

 

145 



 
Min venn har ikke astma, likevel er hans KP bare 15 sekunder. 

Hvorfor? 

Som vi vet, påvirker hyperventilering organer eller systemer i 

forskjellig grad. Noen kan lide av kronisk tretthet, høyt blodtrykk og 

angst eller mange andre symptomer. Enda om vedkommende ikke 

kjenner noen symptomer nå, kan de utvikle seg i løpet av de nærmeste 

årene. Selv om astma er en av de tidligste lidelsene som kan merkes, er 

den også lett å snu ved å puste riktig. 

 

Min venn er i god form, likevel er hans KP bare 15 sekunder. 

Hvorfor? 

Selv om vedkommende er i god form, hyperventilerer han. Det er høyst 

sannsynlig at hans fysiske form kan bli bedre med å redusere den tunge 

pustingen. Jeg svarer ofte på spørsmålet ovenfor med følgende lille 

historie: 

 

Person en – svømmer under vann med bare noen få svømmetak 

– for så å gispe etter luft. 
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Person to – svømmer under vann fire, fem ganger lengre enn 

den første. 

 

Hvem er i best form av de to? 

 

De fleste vil si person to. Da kan man forklare at denne personen har en 

høy KP, mens person en har den lave KP. 

 

Kan jeg skifte medisin? 

Det anbefales på det sterkeste at folk ikke skifter forebyggende medisin 

uten å snakke med fastlegen først. Det anbefales at du tar lindrende 

medisin – som for eksempel Ventolin, først når du trenger det. 

Lindrende medisin skal tas når du får symptomer – for å lindre. 

(Lindrende medisin=anfallsmedisin – betegnende nok). 

 

Legen sier jeg skal hoste opp slim. Hvorfor? 

Legen tror at du vil få opp slim ved å tvinge kroppen til å hoste. Men 

hvis du reduserer pustingen din, vil slimet løsne fra luftveiene uten 

anstrengelse. Du kan også drikke litt havsalt (1/4 teskje) i varmt vann 

for å fortynne slimet. Tvinger du fram hoste, legge du unødvendig press 
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på hjertet, det er også forstyrrende på pustingen og er mer problematisk 

enn hvesing. 

 

Selvfølgelig er alle overmedisinert med forebyggende medisiner, og 

det er derfor de kan redusere medisineringen uten uheldig 

virkning, og derfor får vi de testresultatene vi får? 

Det var kontrollgrupper i begge testene. Disse gruppene besto av 

tilsvarende astmatikere når det gjaldt alder og alvorlighetsgrad. De fikk 

opplæring i konvensjonell astmakontroll slik den ble praktisert på disse 

sykehusene av en fysioterapeut. Kontrollgruppene i begge testene 

opplevde ubetydelig bedring når det gjaldt symptomer og behov for 

medisiner. Hvis alle som var med på testen fikk en dosering med 

steroider som var større enn de behøvde – opplevde også 

kontrollgruppen en nedgang i sitt behov for medisiner. 

 

Hvis det føles avslappende å ta en dyp pust, hvorfor er det da galt? 

Når du stresser en muskel, og så lar den slappe av, føles det selvsagt 

godt. Hvis du tar en stor pust utvider du brysthulen, og lar den slappe av 

igjen. Denne sammentrekningen føles god, men den store pusten 
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reduserer også karbondioksid-nivået, noe som igjen kan gjøre 

hjernebarken sårbar. 

 

Må jeg redusere pustingen min hele dagen? 

Ikke hele dagen, men prøv å redusere pustingen noen få minutter når du 

kan. Det hjelper mye hvis du bare er klar over hvordan du puster hele 

dagen. I gjennomsnitt tar man kanskje 20 000-30 000 åndedrett for 

dagen. Dette er avhengig av din KP. Legg merke til hvordan pustingen 

din er – er den stor, støyende og uregelmessig eller er den rolig, 

avslappet og dempet? Hver gang du tenker på det, bør du redusere 

pustingen din. Stopp den store pustingen hver gang du kjenner at den 

kommer. 

 

Kan jeg snyte kroppen for oksygen ved å puste for lite? 

Det er mer sannsynlig at du vil avlure kroppen oksygen ved å overpuste. 

Du er ”storpuster” helt til din KP når 40 sekunder, så du kan bare 

redusere pustingen til du når dit. Etter at du har nådd en KP på 40 

sekunder, trenger du ikke mer øvelse for å redusere pustingen. 
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Vil det hjelpe å fylle rommet med karbondioksid? 

Dette kan diskuteres. Først og fremst vil kroppen din bare tolerere 

karbondioksid opp til et nivå som åndedrettssenteret kan tolerere. Hvis 

CO2-nivået overstiger dette, vil du puste hardere for å eliminere 

overskuddet. Noen tester har vist positive sider ved å inhalere mer 

karbondioksid, andre ikke. 

 

Jeg driver med Yoga og instruktøren lærer meg å puste stort. 

Hvordan kan det ha seg? 

I en del tilfeller har jeg møtt folk som sier at astmaen har blitt verre som 

et resultat av pusteøvelser i Yoga. Det ser ut til å væreavhengig av 

instruktøren. Hvis instruktøren oppmuntrer til stor pusting, er det ikke 

godt for astmaen. Hvis derimot instruktøren oppmuntrer til redusert 

pustevolum med pustehold, rolig pust og kroppsstilling, da er det fint. 

 

Jeg ble ikke bedre i løpet av uken 

Jeg spør alltid om KP har bedret seg. Hvis svaret er nei, så er 

sannsynligvis grunnen følgende: 

Du vil ikke oppleve bedring før KP øker mer enn 5 sekunder. Du må 

konsentrere deg mer om pustingen til uken. 
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 Puster du stort? Er munnen lukket om natten? 

 Konsentrerer du deg om å redusere pustingen din i løpet av 

dagen? 

 Puster du riktig når du driver fysisk trening? 

 Hvordan er livsstilen din? 

 Snakker du hele dagen? 

 

Å snakke hele dagen på jobb er det samme som å puste stort hele dagen. 

Høy temperatur, ferdigmat etc. forårsaker stor pusting. Hvis det finnes 

mange faktorer som får deg til å puste stort, da må du arbeide enda 

hardere med pustingen din for å kompensere. Hvis jeg for eksempel 

snakker hele dagen på grunn av jobben, må jeg gjennomføre fysisk 

trening for å kompensere for dette. 

 

Hvis jeg driver fysisk trening, kan jeg bare gå sakte med munnen 

lukket. 

Det stemmer, men kvaliteten på treningen din med å holde tilbake 

karbondioksid har blitt bedre. Hvis din KP er lavere enn 20 sekunder, 

da er det veldig viktig at du holder munnen lukket, siden man kan 

hyperventilere ved den minste anstrengelse. Når KP er mer enn 20 
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sekunder, er det mer sannsynlig at økningen av karbondioksid via 

stoffskiftet er større enn tapet. Du kan ha munnen åpen når KP er høy. 

Du kan imidlertid risikere anfall når KP er lav. For å bestemme om du 

gjennomfører øvelser på riktig måte, skal din KP en time etter trening 

ha økt med 25 %. 

 

Jeg kjenner konstant åndenød (sug etter luft). 

Dette er fordi du puster stort og prøver å dra store mengder luft inn 

gjennom nesen. Etter hvert som KP øker, vil volumet avta og 

åndenøden forsvinne. 

 

Må jeg slutte med sport mens jeg korrigerer pustingen? 

Ikke nødvendigvis. Prøv å redusere pustingen mens du driver med 

sport. Ta en runde med Skritt før en kamp i lagsport, forsikre deg om at 

din KP er relativt høy, og hold munnen lukket så godt du kan. 

 

Det er veldig vanskelig å få tid til øvelse og trening. 

Hvis dette er tilfelle skal du prøve å gjøre øvelsene ”der du er”. Mens 

du kjører, leser, ser på TV eller venter på noen, kan du innta riktig 

stilling og redusere pustingen. Prøv å få til en spasertur hver dag. Hvis 
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jobben din medfører fysisk arbeid, bør du redusere pustingen så ofte du 

kan. Gjennomfør Mini-Skritt og pustehold kombinert med fysisk 

aktivitet. Du vet om du gjør nok ved å kjenne hvordan du føler deg. 

 

Hvis jeg endrer antallet åndedrag per minutt, vil jeg vel korrigere 

pustingen min? 

Nei, det vil du ikke. Mange pusteøvelser tar sikte på å redusere det 

antallet åndedrag man tar per minutt. En person med lav KP kan for 

eksempel ta 20 åndedrag per minutt. Går man ut fra at hvert åndedrag er 

på 500 ml, vil volumet per minutt være 10 liter. 

Hvis antallet åndedrett reduseres til 10 per minutt, da kan hvert 

åndedrett øke i volum til 10 liter, og i så fall vil pustevolumet være det 

samme, det vil si 10 liter per minutt. 

 

Hvordan vet jeg at pusteøvelser virker? 

Hvis pustevolumet reduseres vil en føle åndenød.  Som resultat skal KP 

øke etter øvelsen. Hvis pusteøvelsen resulterer i en høyere KP er alt vel. 
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Er det støvmidd som forårsaker min astma? 

Nei, støvmidd er bare en utløser (”trigger”), og vil fortsette å være det 

så lenge KP er mindre enn 40 sekunder. Når KP overstiger 40 sekunder, 

vil alle allergiske reaksjoner bli borte. (Ved anafylaktisk reaksjon 

(overømfindtlighet) kan man kanskje bruke denne teorien, men det for 

risikabelt å anbefale dette.) 

 

Jeg har endret dietten min betraktelig, jeg spiser når jeg er sulten, 

jeg spiser ikke meieriprodukter, jeg spiser lite kjøtt og ikke sukker, 

likevel har jeg fortsatt astma. 

Du kan leve på en perfekt diett, men selv om det vil bedre astmaen 

betraktelig, er det først når du tar tak i pustingen din at astmaen slutter å 

være et problem. 

 

Min sønn tok Buteyko-kurset for 6 måneder siden, men da han var 

på besøk på gården til bestemor, fikk han et alvorlig anfall. Det 

hadde gått bra med han til da. 

Din sønns KP har økt og resultert i at de viktigste symptomene ble 

borte. Men hvis KP er lavere enn 40 sekunder, vil triggere være et 

problem. Det er først når KP er over 40 at triggere ikke forårsaker 
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symptomer, og bare med en KP på 40 sekunder over 6 måneder kan 

man si at astma som underliggende tilstand er behandlet. 

 

Vil redusert pusting være til hjelp ved bronkiektasi (sykelig 

utvidelse av bronkiene), sarkoidose (granulom – betennelse i 

bindevev), emfysem eller bronkitt? 

Ja, redusert pusting hjelper ved alle tilstander hvis symptomene 

inkluderer hoste, hvesing, åndenød, slim etc. Den mest effektive 

øvelsen mot alvorlig blokkering av luftveiene er å foreta mange små 

pustehold i løpet av dagen og natten inntil pustingen er under kontroll 

og KP er 20 sekunder. Når KP er blitt høyere, er det lettere å gjøre 

andre øvelser, som for eksempel redusert pusting (se om dette). Noen av 

disse pasientene er ofte for syke til å klare å redusere pustingen sin. De 

skal i stedet holde munnen lukket hele tiden, prøve å dempe pusten så 

den ikke kan høres under hvile, og gjennomføre 1 000 små pustehold på 

2 til 5 sekunder hver i løpet av dagen. 
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Legen min sier at dette teoretiske utgangspunktet ikke har noe 

grunnlag 

Det er sant at ingen vet hvordan hyperventilering forårsaker astma, og 

ingen vet hva som forårsaker astma i det hele tatt. Men når man tar tak i 

hyperventilering, resulterer det i færre symptomer og mindre behov for 

medisin. Pustevolum per minutt ved testene på the Mater Hospital var 

14,1 liter. Etter 12 uker var dette redusert til 9,6 liter, og de fant at det 

var en direkte sammenheng mellom reduksjonen i volum per minutt og 

reduksjon i symptomer.  

 

Det finnes mange teorier om hva som skjer. Tradisjonell medisin mener 

dehydrering av epitelvevet (overflatevevet) på grunn av 

hyperventilering er en av de avgjørende årsakene til bronkieforsnevring. 

Andre peker på nitrogenoksid som produseres i nesen – og at nasal 

pusting fører nitrogenoksid ned i bronkiene og utvider dem. 

 

Hvorfor skal jeg fortsette med steroider? De kan jo ha alvorlige 

bivirkninger. 

Steroider er en viktig del av astmabehandlingen. Det skjer flere 

alvorlige anfall på grunn av for lite bruk av steroider og overforbruk av 
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lindrende medisin. Overforbruk av lindrende medisin kan forårsake 

uopprettelig skade og arrdannelse i luftveiene. Når din KP er mer enn 

20 sekunder i 4 uker, og du ikke har hatt bruk for lindrende medisin 

(anfallsmedisin) i 4 uker, skal du gå til fastlegen din og be om en liten 

redusering i doseringen av den forebyggende medisinen du tar. 

 

Hva er den beste metoden når det gjelder en tung astmatiker? 

Hvis man har en veldig tung astma med en hvilepuls på mer enn 

hundre, er det et tegn på at astmaen er helt ute av kontroll, at det er 

mangel på steroider og at man snarest bør oppsøke lege. Det er svært 

lite sannsynlig at man i denne situasjonen kan gjøre noen framgang selv 

med øvelser med små pustehold. 

 

Tunge astmatikere, pasienter med emfysem, lungefibrose 

(bindevevsdannelse) og KOLS etc. har en tendens til å puste stort. Man 

ser og hører dette veldig lett. Begynn med å forklare selve begrepet stor 

pusting og hvordan man kan identifisere den. Fortell vedkommende at 

det er den store pustingen som forårsaker hostingen og hvesingen 

han/hun opplever etc. etc. 
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Tunge astmatikere vil ha vanskeligheter med å få til redusert pusting. 

De kan synes det er litt for kvelende og derfor stressende. Siden de er så 

storpustet, vil selv en liten reduksjon i pustebevegelsene forårsake stor 

åndenød. Men det er bra hvis man kan få vedkommende til å kjenne på 

pustebevegelsene sine med hendene, og prøve å redusere dem litt. Dette 

vil gjøre pasienten mer oppmerksom og bevisst på hvordan han/hun 

puster i løpet av dagen. 

 

Den beste øvelsen til dette er å gjøre mange små pustehold på to til tre 

sekunder hvert – med femten til tjue sekunders mellomrom. Dette bør 

gjennomføres hele dagen så ofte som mulig. 

 

Oppsummering  

Tunge astmatikere må holde munnen lukket til alle tider dag og natt. 

Opptreningen deres består i å gjøre mange små pustehold på to til tre 

sekunder hvert. Etter hvert som de føler seg bedre og har en høyere KP, 

kan de øve på å redusere pustingen. Fordelen med å gjennomføre 

mange små pustehold er at øvelsen ikke er stressende, at den er 

skånsom og bidrar til bedring. 
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Hva er høyrehåndsregelen til Buteyko-metoden? 

Høyrehåndsregelen trenger ikke spesiell oppmerksomhet. 

Venstrehåndsregelen gjør derimot det. 

1) Sitt komfortabelt. Dette kan du oppnå ved å sitte på hjørnet av 

stolen i ride-posisjon. Sitt rett opp ned. Slapp av i skuldrene med 

armene ned langs siden. 

2) Stolen må ikke være for hard (fører til dypere pusting), og heller 

ikke for myk (uheldig for sittestillingen). 

3) Føttene under stolen. Begge føttene plasseres under stolen og 

knærne må være lavere enn mellomgulvet. Sitt rett med hodet 

vendt framover, verken hevet eller senket. 

4) Munnen lukket. 

5) Øynene lukket, men rettet oppover som om du ser ut gjennom et 

vindu i høyde med hodet. NB! Hodet skal ikke løftes, bare 

pupillene. 

 

Hva er regelen for venstrehåndsregelen? 

1) Gradvis 

2) Reduksjon 

3) Av dyp pusting (puste mindre) 
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4) Ved å slappe av mellomgulvet. Det er meget viktig at 

mellomgolvet er avslappet. Mellomgulvet slapper av ved 

stramming. Dra først inn magen og føl strammingen. Så lar du 

den slappe av. Man må veksle mellom å puste med brystkassen 

og med magen. Dette vil få mellomgulvet til å slappe av, fordi 

det brukes aktivt i stedet for å bli spent og stivt. Når du puster 

inn, skal magen utvides sakte. Når du puster ut igjen, skal 

magen trekke seg rolig inn igjen. Mageregionen skal alltid være 

myk. Dette vil gjøre pustingen mer avslappet. Hvis magen blir 

hard, skal du slutte med redusert pusting en liten stund, og så 

begynne igjen.. 

5) For å skape en liten åndenød. (Du må kjenne en liten åndenød – 

om ikke mer enn din KP). 

 

Gjør små ufullendte pust. Tenk deg at brysthulen er et glass. I stedet for 

å fylle glasset helt med luft, skal du fylle det trekvart fullt. 
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Vedlegg 3: Buteykos forskningsresultater 

 
Det har blitt gjennomført seks studier for å undersøke effektiviteten av 

Buteykos pustemetode på astma i den vestlige verden. Før dette ble det 

gjort atskillige tester i tidligere Sovjetunionen for å dokumentere 

metoden, noe som førte til at den ble en del av medisinsk lære i Sovjet. 

The British Thoracic Society har i sin mai-utgave 2008 av ”British 

Guidelines on the management of asthma” (britiske retningslinjer for 

håndtering av astma) oppgradert Buteyko-metoden til ”B”-

klassifisering, noe som indikerer at det finnes ”systematiske rapporter 

av høy kvalitet om case-control-studier eller gruppestudier” og ”case-

control- eller gruppestudier av høy kvalitet med meget lav risiko for 

sammenblanding eller partiskhet, og høy sannsynlighet for 

årsakssammenheng”. (Case-control-studie er en analysemodell der 

personer med en sykdom eller et symptom (cases) blir sammenlignet 

med friske personer (controls) – parallellgruppe - overs. anm.). 

 

Nedenfor kommer en oppsummering av testresultatene: (Originale 

artikler og lenker finner du på www.ButeykoClinic.com) 
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1. Respiratory Journal: 2008 mai: 102(5): 726-32. Epub 2008 jan 

31. 

En parallellgruppestudie av Buteyko-teknikken som hjelp ved 

tradisjonell behandling av astma. 

University of Calgary, Canada. (utført av) RL Cowie, DP Conley, 

MF Underwood, PG Reader.  

 

Ved oppfølging etter 6 måneder fant man at Buteyko-gruppen 

hadde: 

- forbedret astmakontrollen fra 40 % til 79 %. 

- redusert bruken av inhalert kortikosteroid for 39 % av 

pasientene.  

- sluttet med inhalert kortikosteroid for 21 %.  

 

2. Thorax 2006: 61: 651-656. Dobbel blind parallellgruppestudie 

av to ulike pusteteknikker i astmabehandlingen. Slader et al, 

2006) (dobbel blind test betyr at verken gruppedeltakerne eller 

forskerne vet hvem som er i testgruppen eller kontrollgruppen – skal 

minske risikoen for forhåndsoppfatning/partiskhet – overs. anm.) 
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I uke 28: 

− Bruk av lindrende (anfalls)medisin redusert med 86 %. 

− Bruk av inhalert kortikosteroid redusert med 50 %. 

 

3. The New Zealand Medical Journal, 19. mai 2006, vol 119 nr 

1234 (McHugh et al, 2006). 

Buteyko pusteteknikk og astma hos barn – en case-studie. 

Etter 3 måneder oppnådde Buteyko-gruppen 

− nedgang i bruk av lindrende medisin med 66 %. 

− nedgang i bruk av inhalerte steroider med 41 %. 

 

4. The New Zealand Medical Journal, vol 116 nr 1187. 

Buteyko pustetekninkk (Buteyko Breathing Technique (BBT)) for 

astma: en effektiv inngripen (McHugh et al, 2003). 

Etter 6 måneder oppnådde Buteyko-gruppen 

− nedgang i bruk av lindrende medisin med 85 %. 

− nedgang i bruk av inhalerte steroider med 50 %. 

”Konklusjoner: BBT er en trygg og virkningsfull teknikk for 

astmakontroll. Den har klinisk og framtidig medisin-økonomisk 

nytteverdi som fortjener ytterligere studier.” 
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5. Journal Asthma 2000: 37(7): 557-64. 

Et klinisk forsøk med Buteyko pusteteknikk ved astma formidlet via 

video. (Utført av) Aj Opat, M. M. Cohen, Mj Bailey, Mj Abramson. 

”Våre resultater demonstrerte en signifikant forbedring i livskvalitet 

blant dem som deltok i BBT, sammenlignet med placebo (placebo 

her: gruppe uten kjennskap til teknikken). (p = 0,043), samtidig med 

en signifikant reduksjon i bruken av bronkdilaterer (medisin for 

utvidelse av bronkiene) (p = 0,008)». 

 

6. Medical Journal Australia 1998: 169: 575-578. 

Buteyko pusteteknikk ved astma: en blind parallellgruppe-studie. 

(Utført av) Simon D. Bowler, Amanda Green og Charles A. 

Mitchell. 

Etter 3 måneder oppnådde Buteyko-gruppen 

− nedgang i bruk av lindrende medisin med 90 %. 

− nedgang i bruk av inhalerte steroider med 49 %. 

Alle de seks studiene har vist meget positive resultater og kaster lys 

over effektiviteten til Buteyko-metoden for behandling av astma. 
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Er kronisk hyperventilering årsaken til astma? 

 

Legene vil fortelle deg at astma forårsakes av betennelse i luftveiene. 

Spør du hva som er årsak til betennelsen, vet de det ikke. 

 

Skal man dømme etter testresultatene, som viser at Buteyko-gruppene 

oppnådde gjennomsnittlig 50 % reduksjon i bruken av forebyggende 

medisin i løpet av 3 – 6 måneder, synes det klart at betennelsen går ned 

når man tar tak i hyperventileringen. Når alt kommer til alt er jo 

formålet med forebyggende medisinering med steroider å behandle 

betennelse. Derfor er en nedgang i behovet for forebyggende medisin et 

signal om at betennelsen har gått ned. Er det av den grunn riktig å gå ut 

fra at kronisk hyperventilering er årsaken til betennelsen? 

Noen leger vil ha det til at Buteyko-metoden er ineffektiv fordi det ikke 

ble noen bedring i lungefunksjonen etter mange øvelser. Følgende 

momenter kan være til hjelp for å bearbeide den bekymringen: 

1. Alle deltakerne i Buteyko-gruppene var under medisinsk 

oppsyn. Legene og helsepersonellet vil ha skaffet dem en 

relativt god lungefunksjon allerede før de begynte å bruke 

Buteyko-metoden. Når alt kommer til alt er jo hensikten med all 
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astmamedisin som er korrekt forskrevet at den skal forbedre 

lungefunksjonen til det optimale. I dette tilfellet ville det være 

urettferdig å vente merkbar forbedring i lungefunksjonen, fordi 

en her vil kunne rammes av loven om fallende grensenytte. (”For 

mye av det gode”. Setter man inn stadig flere og ulike tiltak og 

metoder i et prosjekt, vil nytten av de tiltakene som er ”for mye” 

kunne være unyttige – eller til og med til skade. Overs. anm.) 

2. ”Gullstandarden” for å måle luftveisobstruksjon er å anvende 

såkalt ”maksimal luftgjennomstrømming” eller spirometri. Det 

man ikke tenker på er at denne måten å måle på medfører at man 

foretar hyperventilering, noe som gjør at astmatikerens luftveier 

trekker seg sammen. En hvilken som helst astmatiker som 

kommer til et sykehus under et anfall, er mer enn klar over at jo 

mer vedkommende blåser inn i spirometeret, desto mer 

forårsaker det hoste og hvesing. Med andre ord produserer selve 

testen luftveisobstruksjon. Hvordan kan den være en pålitelig 

indikator i denne situasjonen? 

3. Hensikten med forebyggende medisin mot astma er å forbedre 

lungefunksjonen. Derfor vil – når alle faktorer veier like mye – 

en reduksjon i bruk av forebyggende medisin føre til redusert 
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lungefunksjon. Under hver test ble forebyggende medisinering i 

Buteyko-gruppene endret i overensstemmelse med forbedret 

astmakontroll. 

 

Det er komplett umulig å forvente bedring av lungefunksjonen mens 

man samtidig reduserer bruken av forebyggende medisin. 

 

Professor Charles Mitchell ble intervjuet under BBC-dokumentaren om 

Buteyko-metoden (på BBC’s QED=Quod Erat Demonstrandum – et 

vitenskaps- og opplysningsprogram – overs. anm.) Når det gjaldt 

testene på Mater Hospital sa han følgende: ”astmatikerne føler seg 

bedre, de føler seg mye bedre, men fordi deres lungefunksjon ikke ble 

bedre, er de ikke bedre”. 

Buteyko-gruppen i testene på Mater Hospital fikk 70 % mindre 

symptomer, 90 % mindre behov for lindrende medisin og 50 % mindre 

behov for steroider. De var med andre ord i stand til å opprettholde 

samme lungefunksjon etter testen, men med bedre kontroll over 

astmaen, og mye mindre behov for medisin. På den andre siden hadde 

kontrollgruppen gjort 0 % framgang. Det er interessant å legge merke til 

at denne gruppen ble kurset i sykehusets astmakontroll-program slik det 
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anvendes ved the Mater Hospital i Brisbane. Grunnen til at denne 

gruppen ikke gjorde framskritt, var at pustevolumet ikke ble endret. 

Pustevolumet pr minutt for begge gruppene var rundt 14 liter da testen 

begynte. Etter 3 måneder var pustevolumet pr minutt for Buteyko-

gruppen og kontrollgruppen henholdsvis 9,6 liter og 14 liter. Videre var 

det direkte sammenheng mellom reduksjon i pustevolum pr minutt og 

astmasymptomer. De som hadde klart å redusere pustingen mest, hadde 

gjort størst framgang. Dette er selve kjernen i å reversere 

hyperventilering ved Buteyko-metoden, og dette ble så absolutt bevist i 

testen. 
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Vedlegg 4: Kontakt Patrick McKeown 

 

Still spørsmål til forfatteren Patrick McKeown via nettsiden til 

Buteyko-klinikken 

www.ButeykoClinic.com 

www.ButeykoDVD.com 

www.ButeykoKids.com 

 

På Buteyko-klinikkens nettside kan du stille spørsmål til kursholder, 

bestille videoer og DVD, finne oversikt over klinikker over hele verden, 

finne informasjon om opplæring for kursholdere, og få hjelp direkte på 

nett. 

 

Patrick McKeowns egen klinikk i Irland finner du ved å gå inn på 

www.AsthmaCare.ie eller www.buteyko.ie  
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Vedlegg 5: Buteykos varemerke og patent 

(eksklusive rettigheter) 

 
Spørsmål: Har noen gruppe eller enkeltperson eksklusiv eiendomsrett til 

Buteyko-metoden? 

Svar: Buteyko-metoden er et system av prinsipper og vitenskapelige 

konklusjoner som er umulige å beskytte med patent eller ad juridisk vei. 

Det finnes to russiske patenter som angår metoden. Det første er ”the 

Method of Treatment of Hemohypocarbia” (Behandlingsmetode for 

hemohypnocarbia (mangel på CO2 i blodet – vanligvis pga 

hyperventilering), der patentet har gått ut (forfatter og eier – K. P. 

Buteyko). Det andre patentet gjelder fortsatt, og tilhører ”Concious 

Correction of Breathing” (Bevisst korrigering av pust), forfatter og eier 

er Margarita A. Buteyko fra Cheliabinsk. Dette patentet gjelder bare et 

av de metodiske elementene som brukes for å trene/lære opp pasienter. 

Det finnes intet patent som gjelder Europa og Nord-Amerika. 

 

  

170 



 
Spørsmål: Hvem er dr Konstantin Buteykos etterfølger? 

Svar: Vladimir Konstaninovitsj Buteyko, Konstantin Pavlovitsj 

Buteykos eldste sønn fra første ekteskap. Han bor nå i Voronesj og 

fortsetter det hans far begynte på. Hans ektefelle, Marina Mikhailovna 

Buteyko er sjefslege og -metodolog for Buteyko-senteret i Voronesj. De 

har to barn. 

 

Spørsmål: Hvem er ektefellen til avdøde dr Konstantin Buteyko? 

Svar: Susanna Nikolaevna Zviagina, Konstantin Pavlovitsj Buteykos 

andre kone. Hun levde fortsatt og var hans offisielle ektefelle til han 

døde. Hun har aldri deltatt i virksomhet omkring Buteyko-metoden. Om 

andre personer bruker etternavnet Buteyko og påstår å være Konstantin 

Pavlovitsj Buteykos ektefelle, har det sin bakgrunn i navneendring og 

ikke giftermål. 

 

Spørsmål: Må jeg som kvalifisert Buteyko-lærer eller kursleder bli 

godkjent årlig for å kunne drive med undervisning i metoden? 

Svar: Nei, når du først har gjennomgått en godkjent Buteyko-opplæring 

er det ikke noe krav om årlig fornying av ”lisens”. 
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Spørsmål: Gjelder et russisk patent på Buteyko-metoden utenfor 

Russland? 

Svar: Nei, den gjelder bare for det russiske området. Den har absolutt 

ingen gyldighet i USA, Canada eller Europa. 

 

Spørsmål: Har noen person eller gruppe eksklusive rettigheter til å lære 

bort Buteyko-metoden? 

Svar: Ingen gruppe har spesielle rettigheter til å lære bort eller 

administrere Buteyko-metoden. Det finnes mange Buteyko-klinikker i 

Russland, medregnet den som drives av avdøde dr Buteykos sønn, dr 

Vladimir Buteyko, og dennes ektefelle. Deres nettside er 

www.Buteyko.ru Dr Vladimir Buteyko er opptatt av å holde metoden 

fritt tilgjengelig, og at ikke noen gruppe eller enkeltperson skal gjøre 

krav på enerett. 
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Vedlegg 6: Internasjonale Buteyko-klinikker 

www.ButeykoClinic.com 
Verdensomspennende liste over kursledere medregnet Europa, Nord-
Amerika og Asia, opplæring av kursledere, videoer av dr Buteyko. 
 
www.ButeykoDVD.com 
Forfatterens Buteyko-DVDer, bøker, nettbaserte kurs og gratis videoer. 
 
www.ButeykoKids.com 
Buteykos Selvhjelps-DVD for barn, bøker, gratis videoer og annen 
rådgivning. 
 
www.AsthmaCare.ie 
Patrick McKeown, Ireland. 
 
www.TomHerronExperience.com 
Tom Herron, Nothern Ireland. 
 
www.AsthmaCare.us 
Eugenia Malyshev. USA Buteyko kursleder. 
 
www.CorrectBreathing.com 
Carol Baglia, USA Buteyko kursleder. 
 
www.AstmaCare.dk 
Danmark. 
 
www.Buteyko.gr 
Buteyko Hellas. 
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Vedlegg 7: Anbefalt litteratur og film  

(DVD, video) 

 

Buteyko meets Dr Mew (Buteyko møter dr Mew) av Patrick McKeown. 

(for tenåringer og barn – kun engelsk). 

 

Sleep with Buteyko (Sov med Buteyko) av Patrick McKeown. 

Hvordan ta tak i snorking, søvnapné og søvnløshet (kun engelsk). 

 

Anxiety Free: Stop worrying and quieten your mind (Angstfri: slutt å 

bekymre deg og la sinnet falle til ro) av Patrick McKeown. 

(mot stress, bekymring, angst og panikkanfall – kun engelsk). 

 

Buteyko-klinikkens DVD – komplett instruksjonssett slik metoden 

presenteres av Patrick McKeown. 

(fullstendig program på DVD – kun engelsk). 

 

ButeykoKids DVD av Partrick McKeown. 

(DVD-sett for barn – kun engelsk). 
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Asthma Free naturally (Astmafri – på naturlig vis) av Patrick McKeown 

(kun engelsk). 

 

ABC to be Asthma free – How to teach youg childreen (ABC for å bli 

astmafri – hvordan lærer man opp barn) av Patrick McKeown (kun 

engelsk). 

 

Alle bøkene er tilgjengelige på www.buteykoclinic.com, 

www.amazon.co.uk eller www.amazon.com  
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Vedlegg 8: Øvelse 2 – Utførlig om redusert 

pustevolum (som vist på ButeykoDVD) 

 
Tilbakemeldingene jeg har fått om denne øvelsen var at den var litt for 

detaljert og at leserne ikke klarte å følge den. I tillegg er det ofte lettere 

å øve når KP er 20 sekunder eller mer. Derfor har jeg tatt den med som 

vedlegg i stedet for å kutte den helt ut. Dette er kjernen i Buteyko-

metoden. Integreringen av pusting med mellomgulvet (diafragmatisk 

pust) er mitt eget arbeid basert på tilbakemelding fra personer som har 

vært deltakere på min klinikk. Dette er basislærdom for å korrigere 

pustevolum og bruke mellomgulvet. Dette er måten vi burde puste på – 

hvert minutt, hver time, hver dag. 

 

Denne øvelsen er Buteykos venstrehåndsregel, og er definert 

som ”reduksjon i pustevolumet ved å slappe av musklene som deltar i 

åndedrettet, for å skape åndenød.” (Høyrehåndsregelen er korrekt 

sittestilling med munnen lukket). Med andre ord: Pustevolumet avtar nå 

pustemuskulaturen slapper av. 
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Øvelsen er delt i tre deler som passer sammen. Lær den første delen, gå 

deretter over til del to og til slutt til del tre. Hvis du føler at du ikke 

mestrer denne øvelsen, kan du bruke øvelse 2B i stedet. Med tiden – når 

din KP øker – kan du vende tilbake til denne. 

1. Slappe av i åndedrettsmuskulaturen. 

2. Lære å puste med magen. 

3. Magepusting med redusert pustevolum. 

 

Mat og måltider påvirker pusten, så det er best å gjøre denne øvelsen på 

tom mage (eller i alle fall ikke rett etter måltid). 

 

Dette er den langt viktigste øvelsen, ettersom den lærer deg å være 

oppmerksom på pustevolumet ditt, å gjøre varige endringer i CO2-

nivåene, og å slappe av i åndedrettsmuskulaturen. 

 

Innta en korrekt, men behagelig stilling. Korrekt stilling medfører å sitte 

rett i ryggen med begge føttene under stolen. Sitt i rideposisjon på 

stolkanten med ryggen rak og knærne lavere enn hoftene. 
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Korrekt sittestilling er viktig når du skal redusere pustingen. Hvis du 

sitter slapt, vil du presse mellomgulvet, øke spenningen og øke 

pustevolumet. 

 

Følgende eksempel illustrerer hvordan sittestillingen påvirker 

pustingen: 

 

Bøy deg framover. 

 

Kjenn etter hvordan du puster i et par minutter. 

 

Sett deg opp. 

 

Kjenn nå etter hvordan du puster. 

 

Du kjenner sikkert at det er mye lettere å puste når du sitter rett. 
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Mellomgulvet 

Den viktigste pustemuskelen vår er mellomgulvet. Det er en 

kuppelformet muskelflate som skiller brystkassen med hjerte og lunger 

fra magen som huser innvollene, magesekken, leveren og nyrene. 

 

Det er mye mer effektivt å puste med mellomgulvet fordi 

blodgjennomstrømmingen i de nedre lungelappene er større enn i de 

øvre. De hurtige, overflatiske åndedragene til dem som kronisk 

hyperventilerer, resulterer i mindre oksygenopptak i blodet, og større 

tap av CO2. 

 

Den gode nyheten er at det er lett å lære å puste med mellomgulvet. 
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Slappe av mellomgulvet 

 Sitt med rett rygg. Prøv å øke avstanden mellom navlen og 

brystbeinet. Det er ikke nødvendig å tvinge deg selv til en rett-

opp-ned- posisjon, fordi dette vil øke spenningen. 

 Legg en hånd på magen og en på brystet. 

 Legg merke til hvordan den nederste hånden beveger seg. Mens 

du sitter rett kan du lede hånden rolig utover ved å presse magen 

ut. Press ut magen akkurat nok til at du kjenner bevegelsen. Ikke 

prøv å endre pustingen din akkurat nå. Denne øvelsen skal først 
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og fremst oppmuntre til å bevege mellomgulvet. (som alternativ 

kan du ligge på ryggen med begge knærne bøyd). 

 Trekk inn magen, og se at hånden beveger seg innover. Gjør 

denne enkle øvelsen i noen minutter. Dette vil hjelpe til med å 

aktivere et ”sovende” mellomgulv. 

 

Oppsummering: 

 Press magen rolig ut. Se at hånden beveger seg utover. 

 Dra magen rolig inn. Se at hånden beveger seg innover. 

 

Ikke tenk på hvordan du puster akkurat nå. 

Fortsett øvelsen i noen minutter. 

Når du føler at du kan bevege magen inn og ut som du vil, går du videre 

til neste stadium, som går ut på innarbeide magebevegelsene i 

pustingen. 

 

Koble sammen magebevegelser og pusting: 

 Legg en hånd på brystet og den andre på magen. 

 Mens du puster skal du senke skuldrene til normal posisjon. 

Høye eller spente skuldre øker brystvolumet og dermed volumet 
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på den luften som pustes inn. Spenning øker pustingen, mens 

avslapping minsker den. 

 Med hånden på brystet skal du styre øvelsen rolig med tanken 

og hånden for å redusere brystbevegelsen. 

 Samtidig skal du prøve å koordinere magebevegelsene med 

pustingen din. 

 Når du puster inn, skal du presse magen rolig ut samtidig. Pust 

som om du drar luften ned i magen. (Prøv å ikke puste for stort, 

det kan gjøre deg svimmel). 

 Når du puster ut, skal du dra magen rolig inn. 

 

Følgende kan også hjelpe til med å slappe av åndedrettsmuskulaturen 

rundt magen: For å slappe av spenningen rundt brystregionen, skal du 

bevisst stresse det aktuelle området noen få sekunder. Kjenn spenningen 

og slapp deretter av. Hvis spenningen sitter i skuldrene, skal du bevisst 

stresse skulderregionen, og deretter slappe av. Gå gjennom hvert aktuelt 

område til du kjenner deg avslappet overalt. Et eksperiment kan vise 

hva vi mener: Knytt hånden din og hold den stramt knyttet i 10 

sekunder. Kjenn spenningen i hånden – og så slapp av. Hånden er nå 
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enda mer avslappet enn før du knyttet den. Dette kalles ”avspenning 

ved anspenning”. 

Oppsummering: 

Pust inn. Press magen ut. 

Pust ut. Dra magen inn. 

 

    
Legg merke til at de beveger seg motsatt av hverandre. Grunnen til at 

magen beveger seg utover med innpust er at mellomgulvet trykkes 

nedover og legger et mildt press på den. På den andre siden beveger 

magen seg innover når vi puster ut, fordi mellomgulvet beveger seg 

oppover og fjerner presset fra magen. 
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Del 3 NB: Koble sammen redusert pusting og magepusting (Pusting 

med mellomgulvet) 

Når pasienter spør meg hva som er viktigst, pleier jeg å svare at redusert 

pusting er nummer en og pusting med magen en god nummer to. 

Samtidig fungerer de best sammen, fordi det er mye enklere å redusere 

pustevolumet ved å endre pustemønsteret til diafragmatisk pusting 

(pusting med mellomgulvet, magen). 

 

Dette kan se strevsomt ut, men helsegevinsten av kombinasjonen er 

betydelig. 

 

Slik kombinerer vi: 

 Sitt rett opp ned, slik det er beskrevet før. 

 Legg en hånd på brystet og en hånd på magen. 

 Legg nøye merke til hvordan du puster. 

 Når du puster inn, skal du føre magen rolig utover. Fokuser på 

bevege brystet minst mulig. 

 Når du puster ut, skal du trekke magen rolig inn, igjen skal du 

bevege brystet minst mulig. 
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 Mens du puster med magen, skal du konsentrere deg om å puste 

inn med mindre volum. 

 Med hver pust skal du trekke inn litt mindre luft enn du har lyst 

til. Gjør innpusten mindre eller kortere. Prøv om du kan kjenne 

den kortere pusten med hendene, eller du kan tenke deg brystet 

som et stort glass. Pust bare inn nok luft til å fylle glasset 

trekvart fullt. 

 Pust ut ved å slippe luften ut på en avslappet måte. Mens du 

puster ut, skal du la den naturlige fleksibiliteten i lungene og 

mellomgulvet gjøre sitt under utpusten. Tenk deg en ballong 

som slipper ut luften helt på egen hånd. 

 Når innpusten er blitt mindre og utpusten er avslappet, vil det 

være mindre synlige bevegelser å se. Ta sikte på å roe ned 

pustingen din. En typisk økt kan lede til en reduksjon i 

pustebevegelsene på 30 til 40 %. 

 

Hvis magen blir spent eller ”hard” betyr det at du har opparbeidet for 

kraftig åndenød. Da skal du slappe av en stund, og når spenningen løser 

seg opp, kan du vende tilbake til rolig redusert pusting. 
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Den åndenøden du opparbeider skal tross alt være utholdelig. 

 

Oppretthold denne utholdelige ”åndenøden” i tre til 5 minutter om 

gangen. 

Et spørsmål jeg ofte får er om ”jeg gjør dette skikkelig”. Svaret er som 

følger: 

 

”du reduserer pustingen når du kjenner en tydelig, men ikke-stressende 

åndenød”. 

 

Av og til kan jeg si, for å forsterke poenget: 

”Hvis du ikke kjenner en utholdelig åndenød, kommer du ikke til å gjøre 

framskritt”. 

 

”Åndenøden bør ligne den du skal føle når du måler KP”. 
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Åndenøden skal være tydelig, men ikke stressende. Hvis den ikke er 

tydelig, skal du redusere bevegelsene dine ytterligere. Hvis åndenøden 

er for stressende, skal du puste litt mer og la kroppen slappe av. 

 

Du går nå på ”luftdiett” som en parallell til det vanligvis lettfattelige 

begrepet (mat)diett. Det som er forbløffende er at etter hvert som 

stoffskiftet bedres, vil også behovet for mat gå ned, og de som måtte ha 

et par kilo for mye, kan lett bli kvitt dem. 

 

Nå mestrer du avslapping av mellomgulvet kombinert med redusert 

åndenød. Hvert åndedrett i løpet av dagen bør nå være diafragmatisk og 

stille. Husk at det var slik vi pustet da vi var sunne små barn. Munnen 

var lukket og våre små mager beveget seg inn og ut med hver pust. 

Dette dreier seg om å gå ”back to basics” - tilbake til det fundamentale. 

 

Oppsummering: 

Liten pust inn. Avslappet pust ut. 

Liten pust inn. Avslappet pust ut. 

Liten pust inn. Avslappet pust ut. 
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Liten pust betyr ganske enkelt å ta mindre eller kortere åndedrett enn 

man vanligvis gjør. En avslappet pust ut går vanligvis sakte. 

 

Ikke tenk for mye på pustefrekvensen. Ideelt skal den ikke gå opp, men 

den kan gjøre det hvis KP er mindre enn 20 sekunder. Hvis frekvensen 

skulle øke, skal du prøve å roe ned pusten og puste saktere. Når KP går 

opp, vil pustefrekvensen gå ned naturlig. 

 

Støyende, høy, stor, uregelmessig, ujevn, anstrengt, spent, ineffektiv 

pusting. 

 
Stille, lydløs, liten, jevn, regelmessig, uanstrengt, avslappet, effektiv 

pusting. 
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Ikke gi opp om denne øvelsen ikke virker for deg første gangen du 

prøver. Med litt tid blir den enklere. Det er best å gå gradvis og 

avslappet til verks, for hvis du prøver å minske luftmengden for raskt 

eller for mye, kan det forårsake at du ufrivillig gisper etter luft, eller at 

du puster med større volum. Det er viktig at du kommer til det stadiet 

der du opprettholder redusert pusting med magepusting over en periode 

på 3 – 5 minutter. 
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Framdriftstabell for voksne 

 

Tabell for registrering av framgang   (Voksne side 1) 

 

KP betyr KontrolPause. RP 4 min betyr Redusert Pusting i 4 minutter. 

Hvil i to minutter før du måler KP. 
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Framdriftstabell for barn 

 

Tabell for registrering av framgang (Barn)  Skritt 
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Kort oppsummering av Buteykoklinikkens 

program 

 

Overpusting karakteriseres ved: pusting gjennom munnen, hørbar pust 

under hvile, høy, uregelmessig, ujevn anstrengt pust, følelse av mangel 

på luft, åndenød, hyppige sukk, hyppig gjesping, puste med øvre del av 

brystkassen etc. 

 

Normal pust karakteriseres ved: pust gjennom nesen, rolig, skånsom, 

stille, avslappet, regelmessig og uanstrengt pusting etc. 
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Hvordan måle relativt pustevolum 

 

KontrollPause er den tiden man uten problem kan holde pusten. 

1) Pust rolig ut gjennom nesen. 

2) Klem igjen nesen med fingrene for å holde pusten. 

3) Hold pusten til du kjenner den første trangen til å puste. 

4) Her, ved det første tegnet til åndenød, kan du kanskje kjenne 

mellomgulvet presses nedover. 

5) Etterpå skal pusten din være rolig og fin. 
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 Jo lavere kontrollpausen (KP) er, desto kraftigere er 

symptomene på astma, rhinitt, snorking og søvnapné. 

 Du vil kjenne deg bedre hver gang KP øker med 5 sekunder. 

 Hvis KP ikke endrer seg, vil du ikke kjenne deg noe bedre. 

 Den mest nøyaktige KP måles best like etter at du våkner. 

 KP som måles utover dagen vil gi deg en tilbakemelding på 

astma-situasjonen der og da. 

 Målsettingen er å oppnå en KP om morgenen på 40 sekunder i 6 

måneder. 
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Øvingsmetode: alle pusteøvelser begynner med å etterfølge et 

utpust! 

Øvelse 1) Hold pusten så lenge som mulig for å åpne nesen, og fjerne 

slim og tetthet. Gjenta dette fem eller seks ganger, og hvil i tretti 

sekunder mellom hver gang. 

 

Øvelse 2A og 2B) Legg hendene på brystet og magen og la pusten bli 

avslappet og rolig. Du skal kjenne en tydelig, men ikke stressende 

åndenød. 
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Øvelse 3) Gå med munnen lukket for å skape åndenød. Dette medfører 

at du må gå i et så høyt tempo at du kjenner åndenød, men ikke så høyt 

at du må åpne munnen. 

 

Øvelse 4) 

 

a) Gå med liten åndenød 

 

 
 

b) Gå med middels til sterk åndenød 

 

 
Øvelse 5) Skritt (passende for barn og voksne uten andre plager 

enn mild/moderat astma) 

 

 
 
Pust ut gjennom nesen. Klem nesen igjen med fingrene for å holde 

pusten. Gå så mange skritt som mulig mens du holder pusten. Når du 
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kjenner en sterk åndenød, slipper du nesen og puster igjen. Prøv å roe 

ned pusten så raskt som mulig. 

 

Øvelse 6) Slik stopper du hvesing og hosteanfall 

 

Ta et lite innpust og slipp en liten pust ut. Klem nesen igjen med 

fingrene for å holde pusten i 2 til 5 sekunder. Slipp nesen og pust igjen. 

Pust normalt i ti til femten sekunder. Gjenta små pustehold etterfulgt av 

normal pusting. Fortsett til symptomene er borte. Hvis du har et tungt 

anfall eller ikke kan stoppe symptomene innen ti minutter, skal du ta 

medisinen din. 

De tre trinnene som trengs for å øke kontrollpausen er: stopp 

oksygentapet, bygg opp åndenød og akkumuler CO2.  

 

1) Stopp oksygentapet 

a. Pust gjennom nesen alltid, både dag og natt. 

b. Stopp sukking. Svelg eller undertrykk sukket. 
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c. Unngå å ta store åndedrag mens du gjesper eller snakker. 

d. Fokuser på pustingen din hele dagen. God pusting under 

hvile skal verken sees eller høres. 

2) Bygg opp åndenød 

Gjør øvelser som er beregnet på å redusere pustevolumet. 

Gjennom avslapning skal du få pusten til å roe seg ned og bli 

mindre enn den var før øvelsen startet. Hensikten er å skape et 

utholdelig behov eller sug etter luft. Hold på denne åndenøden i 

rundt fire til fem minutter om gangen. Gjør dette mens du kjører, 

ser på TV, spiser på skolen eller på jobben, står i kø eller i 

hvilke som helst andre sammenhenger. 

Trinn 1 og 2 må til for å øke kontrollpausen fra 10 til 20 

sekunder. 

3) Akkumuler 

Ved fysisk trening øker pustevolumet, og det samme gjør 

stoffskiftet, noe som genererer karbondioksid. Puster du mindre 

enn du syns du behøver under fysisk trening, gir det rom for 

akkumulering av karbondioksid. Ved fysisk trening kan en skape 

en sterkere åndenød enn det som er mulig under hvile. En sterk 
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åndenød er nødvendig for å øke kontrollpausen fra 20 til 40 

sekunder. 

 

Pusteøvelser mot astma: mirakelkur eller placebo? 

Mike Pearson. Thorax 2007:62:1033-1034 

 

”Mantraet for å behandle astma i 1980-årene ble: ”astma er en 

betennelsestilstand – forskriv et inhalasjonssteroid”. 

”Siden vektleggingen av inflammasjon dominerte både forskning og 

behandling, var det lett å overse andre påviselige årsaker til 

bronkspasme (luftrørskrampe). Treningsutløst astma og villet 

hyperventilering uten fysisk aktivitet kan begge utløse bronkspasme hos 

sensitive personer med forholdsvis liten inflammasjon”. 

 

Han fortsetter slik: 

”Uansett om svaret ligger i en ny fysiologisk forklaring eller i en 

forståelse av fysiologiske reaksjoner på tilstedeværelsen av en sykdom, 

så er funnene som tilsier at noe har fått pasientene til å føle seg bedre, 

en utfordring vi ikke kan ignorere”. 
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