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Baggrund for Luftballonen: 
 

Tidligere har vi blandt de unge deltagere undersøgt effekten af  

astmaskoler suppleret med et ophold på Luftballonens sommerkursus. 

 

Resultatet er, at for nogle få deltagere er den lokale astmaskole udmærket.  

For andre og langt de fleste er det slet ikke tilstrækkeligt med nogle få timers 

undervisning og så efterfølgende bare ud og klare sig selv, kun belæsset med 

de officielle brochurer og foldere. 

 

For Luftballonens deltagere gælder, at de hvert år i deres evaluering udtaler, 

at kombinationen mellem intensiv undervisning, daglige praktiske øvelser i 

kombination med et ophold med et stort socialt indhold har givet dem  

gennembruddet. 

 

Langt de fleste af de unge har samtidig givet udtryk for den gammeldags 

kommunikationsform som de er underlagt i det etablerede system er 

utilstrækkelig, og at de savner en fornyet og alderstilpasset information.  

Fra vores evalueringsskemaer ved vi, at forældrene til deltagerne er enige, og 

supplerer generelt med, at der savnes personlige handlingsplaner frem for det 

generelle. 

 

Luftballonen udarbejder ved kursets afslutning forslag til handlingsplaner, der 

overdrages til forældre og børn. Årsagen er at astma kan have mange 

forskellige årsager, og have mange forskellige grader. 

 

Emnet mobning er ved at være et fast punkt i programmet. Børn skal ikke 

være meget anderledes, før de skiller sig ud fra gruppen og dermed bliver et 

nemt offer for mobning. Det kan være svært at skulle tage sin medicin, når 

klassekammerater ser på. Børn med eksem er endnu mere udsatte, idet de 

ved eksemudbrud ofte kan betragtes som værende ”ulækker” at se på. 

Vi håber at kunne klæde børnene og de unge på til ikke at lade sig påvirke af 

negative kommentarer omkring deres sygdom og at de på denne måde får et 

løft i deres livskvalitet. 

 

Vi har kendskab til tidligere deltagere, der efter lejren har holdt foredrag i 

deres klasse om deres situation og sygdom og dermed har opnået respekt fra 

klassekammeraterne. 
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Beskrivelse af Luftballonen: 

 

Luftballonen er et landsdækkende tilbud under Astma-Allergi Foreningen for 

Odense & omegn, der tilbyder unge mellem 9 og 17 år med astma, allergi  

eller eksem et 9-dages sommerophold i skoleferien, der fungerer som et  

træningskursus.  

 

I 2020 er det 22. år i træk vi arrangerer kurset, og ud over at lejren har et 

stort socialt indhold, får børnene og de unge indlært redskaber til at beherske 

deres kroniske sygdom i hverdagen. 

  

Formålet med projektet er at undervise deltagerne i brugen af deres  

medicinske præparater på en korrekt og fornuftig måde, således at deres  

sygdom ikke medfører negative konsekvenser for deres udfoldelse i 

hverdagen.  

 

Mange børn med disse sygdomme har en forringet livskvalitet, da de ofte ser 

sig selv nødsaget til at melde fra når der foregår sports- og friluftsaktiviteter i 

deres nærområde.  

Grundene til at de vælger disse fritidsinteresser fra skal findes i børnenes og 

de unges angst for pludselige astmaanfald – enten fordi de selv har oplevet det 

tidligere, eller også fordi lægen eller deres forældre har frarådet dem at  

deltage.  

 

Resultatet bliver selvfølgelig, at de unge er udenfor nærmiljøet,  

kammeratskabet og generelt lever med så store begrænsninger, at deres  

livskvalitet forringes væsentligt. 

 

Luftballonen hjælper deltagerne med at øge deres sociale kontakt og mindske 

angsten for deres sygdom. Det er vigtigt, at deltagerne gennem projektet får 

nedbrudt deres angstbarrierer for deltagelse i sport, friluftsliv og andre  

fritidsaktiviteter - uanset sværhedsgraden af deres sygdom.  

Vi træner deltagerne i at kommunikere med andre om deres sygdom, de lærer 

vigtigheden af at tage den rette mængde medicin i forskellige situationer 

(idræt, forkølelse m.m.), og lærer at flytte deres grænser for hvad de kan med 

deres sygdom.  

Det hele sker i en afslappet atmosfære, for kurset skal frem for alt være sjov 

og spændende – det fremmer indlæringsprocessen. 

 

Der findes ingen lignende projekter for børn og unge med astma, allergi og  

eksem i Danmark, hvilket gør Luftballonens landsdækkende tiltag unikt. 
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Forventet resultat: 

 

Som det vigtigste lærer deltagerne at få bedre kontrol over og tryghed ved 

deres sygdom på forskellige aktivitetsniveauer, samt tryghed i forhold til 

egenmedicinering. De går fra usikkerhed til at beherske deres sygdom. 

 

Udbyttet for de unge deltagere er desuden typisk øget selvtillid, bedre  

kondition, lyst til at dyrke motion (trods sygdommen), bedre kostvaner og 

dermed mindre risiko for overvægt.  

 

Alt i alt får de et godt grundlag til bedst muligt at leve et godt liv på trods af 

kronisk sygdom, og socialt kommer de til at fungere meget mere på lige fod 

med andre på et tidspunkt i livet, hvor det at være anderledes, og være uden 

for, kan få store konsekvenser og mærke dem for resten af livet.  

 

 

Den frivillige andel: 

 

Lejren med de omkring 60 - 70 deltagere, bliver hovedsageligt drevet ved  

frivillig arbejdskraft. Dvs. der er omkring 25 – 30 frivillige hjælpere og ledere 

oftest bestående af sygepleje-, fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende, plus  

tidligere frivillige som gerne vil videregive oplevelsen til andre. Uden de mange 

frivillige ville projektet være umuligt at gennemføre.  

 

De frivillige fordeles ud på hver lejr, og har ansvaret for aktiviteterne,  

tidsplanerne, fremmøde til undervisningen, registrering ved medicinering osv. i 

de 9 dage kurset varer. De frivillige sover ligeledes i lejren, og står dermed til 

rådighed i alle døgnets 24 timer.  

 

Alle aktiviteter i lejren, bortset fra undervisningen ved de professionelle, 

planlægges og udføres af frivillig arbejdskraft.  

 

Derudover lægges der utallige frivillige timer i administrationen omkring lejren, 

så som fundraising, koordination, detailplanlægning, uddannelsesweekend, 

aftaler før og under lejren samt evaluering.  

 
 
Undervisning: 
 

Udgangspunktet i lejren er, at vi lærer de unge med astma, allergi og eksem at 

styre og beherske deres egne begrænsninger, leve et fornuftigt liv, kende 
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årsag/virkning ved ændret livsførelse for derved at hjælpe dem til at vokse op 

som ansvarlige voksne. 

 

Udover aktiviteter som indeholder sport og friluftsliv, er der i Luftballonens 

lejre obligatorisk undervisning i emner, der er til stor gavn for den enkelte  

deltager. Således er der på lejren oprettet en astma-, eksem- og  

fysioterapiskole. 

Undervisningen varetages af en astmasygeplejerske, en eksemsygeplejerske 

og en fysioterapeut. 

 

Lejrens astmaskole giver deltagerne indsigt i: 

 

o Hvad astma er. 

o Medicinvirkning og bivirkninger. 

o Allergier og allergener. 

o Fødevarer. 

o Korrekt brug af Peakflowmetret og tilhørende dagbog. 

o Holdninger til levevis, uddannelse og valg af fremtidig karriere. 

o Astma – forståelse fra omgivelserne. 

 

Lejrens eksemskole giver deltagerne indsigt i: 

o Hvad eksem er. 

o Creme- og medicinvirkning og bivirkninger. 

o Allergier og allergener. 

o Fødevareallergi – og intolerans. 

o Holdninger til levevis, uddannelse og valg af fremtidig karriere. 

o Eksem – forståelse fra omgivelserne. 

 

Luftballonens fysioterapiskole underviser blandt andet børnene i: 

 

o Indlæring og kontrol af korrekt åndedrætsteknik. 

o Afspænding. 

o Stimulering – med det formål at få deltagerne til at bruge de indlærte 

vejrtrækningsøvelser. 

o Forsigtig korrigering af forkert kropsholdning, hvilket kan have betydning 

for personens vejrtrækning. 

o At løsne slimet fra lungerne og hoste det op på den bedst mulige måde. 

 

Medicinering: 

 

Den anvendte og lægeordinerede medicinering hjemmefra fortsættes i lejren.  
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I særlige tilfælde kan den astmasygeplejerske, der er tilknyttet lejren dog  

beslutte at tilpasse medicineringen – men kun efter forudgående aftale med 

den behandlende læge og forældrene. 

 

Det er vigtigt for deltagerne at kende deres medicinbehov – dvs. at alle skal 

lære hvorfor og hvilken medicin, der skal bruges på et bestemt tidspunkt og i 

en given situation.  

 

Derved bliver det også indlært, hvorfor medicinen er vigtig, og hvordan den 

skal indtages eller tilpasses. 

 

Der bliver ligeledes undervist i og kontrolleret den korrekte brug af de unges 

inhalationsteknik, ligesom peakflow målinger er en helt naturlig ting, der skal 

foretages hver dag. 

 

Deltagerne lærer hvor vigtigt det er hele tiden at være opmærksom på deres 

egen tilstand, herunder at bruge peakflowet som en indikator. 

 

Denne overordnede eksem- og astmaskole er sammen med fysioterapien og de 

praktiske øvelser grundpillerne i kurset. Luftballonen har indgået aftale med 

børne-afdelingen på Herlev Hospital, hvor alle ansøgninger med oplysninger 

om diagnose/medicinering gennemgås af en astmasygeplejerske, der ligeledes 

deltager i hele lejrperioden.  

 

I tilfælde af mistanke om uoverensstemmelser kontaktes altid den 

diagnosticerende læge/speciallæge.  

 

For deltagere med eksem, får de børn og unge, der har behov for det, hjælp til 

og undervisning i påsmøring af de medicinske cremer. 

 

 

Fysioterapi: 

 

I lejren skelnes der mellem 3 forskellige aspekter af øvelser: 

 

o Indlæring af den korrekte åndedrætsteknik 

o Afspænding 

o Forsigtig korrigering af forkert holdning 
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Med hensyn til det fysioterapeutiske indhold kan der i en så kort periode som 

denne kun forventes begrænsede resultater.  

Hvis der var tale om virkelig fysioterapeutiske indsats, ville det indebære en 

meget mere intensiv indsats over længere tid. 

 

De fysioterapeutiske øvelser retter sig først og fremmest hen imod: Hjælp til 

selvhjælp, og de fysioterapeutiske øvelser stiler imod: 

 

o Stimulering, med det formål at få børnene til at bruge de indlærte 

(mave) vejrtrækningsteknikker, især ved afslapning. 

o Sikre at børnene virkelig lærer at slappe af, som basis for at kunne 

beherske åndedrætsfunktionen. 

o Påvirke børnene, så de undgår en ”astma-holdning” med ludende 

skuldre. 

 

De fysioterapeutiske øvelser der dagligt trænes under opholdet, tager 

udgangspunkt i det håb, at de unge skal kunne bruge den indlærte teknik i alle 

opståede situationer. 

Derfor indlæres det i lejren, hvordan børnene hurtigst får den normale 

vejrtrækning under kontrol efter fysisk anstrengelse. 

 

 

Indflydelse: 
 

Via individuelle samtaler og samtaler i grupper, og frem for alt – en kontakt 

med ligesindede med samme sygdom forsøger vi at øve indflydelse på de  

unges holdning til deres sygdomme – astma, allergi og/eller eksem. 

 

Luftballonen lægger stor vægt på, at de unge åbner sig, og får talt om deres 

angst og usikkerhed, afhængighed af andre i anfaldsituationer, manglende 

selvtillid, misbrug af sit handicap til at klare sig under kedelige eller truende 

omstændigheder – men samtidig også til at erkende deres situation og  

overskride grænser. 

 

Det at underlægge sig et ansvarligt medicinforbrug, en praktisk tilpasning af 

den indlærte åndedrætsteknik – ja måske en helt ændret livsførelse med sund 

kost og uden rygning kræver stor selvdisciplin og nødvendig tilpasning.  

Deltagerne får nogle redskaber, for at de nu og senere i livet kan træffe deres 

valg på et fornuftigt grundlag, så de bliver i stand til at modstå de fristelser, 

der uvægerligt opstår under gruppepres – herunder specielt over for rygning. 
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Ikke mindst derfor bruger vi i Luftballonen meget tid til at tale om rygning og 

de risici, der er forbundet hermed, specielt når man har en  

overfølsomhedssygdom. 

 

Da de unge er mellem 9 og 17 år, bliver den ældste gruppe under kurset også 

præsenteret for nogle teoretiske og praktiske muligheder, som de kan bruge i 

forbindelse med erhvervsvalg – hvilke ting skal de være opmærksomme på set 

i relation til deres sygdom. 

 

Fysisk udfoldelse: 
 

Relativt mange børn med astma har i starten af lejrperioden en så dårlig fysisk 

kondition, at det væsentligt hæmmer deres udfoldelsesmuligheder og 

livskvalitet. Det viser sig især ved større og længere fysisk udfoldelse.  

 

En dårlig fysisk kondition kan bl.a. være opstået eller forværret ved for lidt 

bevægelse i skolen eller derhjemme. En anden mulighed kan også være 

angsten for astmaanfald ved fysisk anstrengelse. 

 

Sports- og legeaktiviteter i lejren er ikke alene sjove og afslappende, men 

bidrager også til at øge børnenes fysiske og psykiske modstandskraft. Dette 

gælder i øvrigt for alle børn – uanset om de har astma eller ej. 

 

I forbindelse med lege- og sportsaktiviteter opbygges den fysiske belastning 

langsomt men sikkert. Det betyder samtidig, at de frivillige ledere er meget  

opmærksomme på børnenes individuelle kondition og fysiske formåen. 

 

Ved at lade de unge være meget aktive og i konstant bevægelse, og samtidig 

påse at de får den nødvendige ro, forsøger vi at forbedre børnenes kondition.  

 

I den forbindelse er vi meget opmærksomme på, om de unge har en 

anstrengelsesudløst astma, og om de kan håndtere situationen ved god og 

rigtig medicinering. 

 

Vi oplever ofte at de unge kan have angst for astmaanfald ved fysisk 

anstrengelse pga. dårlige erfaringer.  

 

Så ved hele tiden at lade astmasygeplejersken, fysioterapeuten og de frivillige  

observerer deltagerne under aktivitet og gribe ind når det bliver nødvendigt, 

forsøger vi at fjerne deres angst. 
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Aktiviteter: 
 

Aktiviteterne bliver valgt ud fra hensigten om at være konditionsforbedrende 

med henblik på at vise, at deltagelse i de almindelige sportsaktiviteter i  

deltagernes lokalsamfund, som eksempelvis fodbold, håndbold, badminton etc. 

er muligt. Med de rigtige forholdsregler er der ikke nogen hindring for astma-, 

allergi- og eksembørn. 

 

Dette opnås ved at aktiviteterne er intervalpræget i deres opbygning, da 

børnene hermed får lært, at det er muligt at dyrke almindelige sportsgrene, 

hvor der typisk er mulighed for pauser under spillet.  

 

Af aktiviteter som skal understøtte ovenstående, og som vi anvender på 

kurset, kan følgende eksempler nævnes: 

 

o Fast morgengymnastik 

o Coopers test (12 min. løbetest) 

o Intervaltræning (AT-IT) 

o Svømning, fodbold, håndbold, gymnastik, badminton, dans m.m. 

o Lege med højt fysisk indhold. 

 

Aktiviteterne har blandt andet til formål: 

 

o At opnå forbedringer af kondital og astmatærskel igennem interval- og 

kredsløbstræning 

o At mærke kroppens reaktion på anstrengelser, og derefter at kunne 

genvinde kontrollen over vejrtrækningen ved hjælp af korrekte  

åndedrætsøvelser 

o At kunne opleve de positive aspekter og muligheder ved sport – både  

fysisk, psykisk og socialt 
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Socialt: 
 

Et barn eller en ung med astma må lære at leve sammen med andre unge;  

lære at tage hensyn til andre – og det betyder en konstant given og tagen.  

 

I lejren forsøger vi at lære de unge deres sande værdier at kende, for derved 

at blive accepteret og værdsat af andre.  

 

Gruppebaserede aktiviteter fremmer denne proces, og alle børn og de frivillige 

har derfor pligt til at deltage i disse aktiviteter. 

 

Men en del unge har måske under indflydelse af deres kroniske sygdom meget 

lidt erfaring i at omgås socialt med andre på samme alder.  

Lejren udviser den samme mangfoldighed, som der findes i det omgivende 

samfund.  

 

De frivillige i lejren er sig dette meget bevidste, og accepterer de unges  

forskelligheder, og er samtidig med til at sørge for der ikke opstår 

diskrimination. 

 

Vi giver deltagerne nogle redskaber, så de på en sober og fornuftig måde kan 

tale med voksne og andre unge om deres begrænsninger ved at have astma, 

allergi eller eksem, så de ikke konstant føler sig isoleret.  

 

Samtidig lærer vi de unge, hvordan de kommunikerer deres individuelle forcer 

til andre – herunder specielt i forhold til lærere, pædagoger og trænere. 

 

Efter opholdet oplever vi meget ofte at der dannes sociale netværk på tværs af 

landet, hvor de unge efterfølgende mødes i privat regi. 

 

 


