
 

 

Timebeskrivelse av gruppetilbud ved Pusterommet Drammen 

Kom i gang  
En enkel kondisjonstime, basert på enkle trinn og øvelser. Formålet er å bli lett andpusten. Timen har 

2-3 perioder med hvor pulsen er noe høyere, med innslag av styrkeøvelse i de rolige periodene. 

Timen avsluttes med nedtrapping og tøying. 

Sykkel & Styrke 
En kondisjon- og styrketime. Formålet er å bli lett andpusten. Kondisjonsdelen kjøres etter 

intervallprinsippet, hvor vi har en kortere arbeidsperiode etterfulgt av en aktiv pause, før ny 

arbeidsperiode. Du bestemmer selv motstand og intensitet, samt om du vil stå eller sitte på sykkelen. 

Timens siste halvdel består av styrketrening med enkle vekter og egen kroppsvekt.  

 

Sittesykkel og ergometersykkel/tredemølle er tilgjengelige for de som har behov for dette. Du vil få 

god instruksjon på innstilling av sykkelen slik at du sitter best mulig. 

Sterk & Stødig 
En styrkebasert time med utstyr som vekter, strikker og egen kroppsvekt. Timen har fokus på styrke, 

med innslag av stabilitetstrening og kondisjon. Øvelsene gjennomføres i eget tempo, hvor hver 

øvelse gjennomføres i 45 sekunder, etterfulgt av 30 sekunder pause. Timen avsluttes med 

nedtrapping og tøying.  

 

Sterk & Bevegelig 
En rolig time hvor vi bruker egen kroppsvekt for styrke, bevegelighet og stabilitet i hele kroppen. 

Øvelsene er valgt ut med inspirasjon fra yoga og gjennomføres i rolig tempo med gode pauser. Timen 

avsluttes med en god avspenningssekvens. Ha gjerne med en lett treningsgenser/jakke så du ikke blir 

kald under avspenningen.  

Myk & Rolig  
En rolig time som fokuserer på god gjennomtøyning av bindevev og muskler for å øke blodsirkulasjon 

og redusere stivhet. Timen bærer preg av bevegelser som har som mål om bevege alle ledd og 

mykgjøre kroppen. Som regel jobber vi oss gjennom timen fra stående til liggende stilling. I timen 

gjennomgås ulike pusteteknikker og avsluttes med en dyp avspenningssekvens.   

Utegruppe 
En kombinasjonstime med kondisjon og styrke som gjennomføres utendørs gjennom hele året i 

nærområdet til sykehuset. Timen gjennomføres etter intervallprinsippet med aktiv kondisjonstrening 

etterfulgt av et roligere parti med styrke før ny kondisjonsøvelse (gjentas 3-4 ganger ila. timen). 

Bekledning og egnet skotøy etter værforhold. 

(OPPMØTE: VED FONTENEN I DRAMMEN PARK) 


