
INTERVIEW TJEKLISTE 
Så jeg kan lære dine vejrtrækningsvaner at kende 

Formålet med denne tjekliste er, at den skal danne grundlag for at hjælpe dig med at undersøge om dine vejrtrækningsvaner er i 
overensstemmelse med optimal respiration. Hvis ikke dine vejrtrækningsvaner er i overensstemmelse med optimal respiration skal vi 
hjælpes ad med at forsøge at finde ud af hvordan de påvirker dig på et givet tidspunkt og på hvilke måder.  

Navn    Dato  Email     

Tlf____________Køn  Alder      Civilstand              Børn? Problemstilling   

Tror du, at du evt. har en dysfunktionel vejrtrækningsvane? Hvis ja, hvilke vanskeligheder har du som måske relaterer sig til din 
vejrtrækning?  

Oplever du nogen sinde et af de 24 symptomer som du finder nedenfor? Tjek JA kolonnen af for JA eller Nej kolonnen for 
NEJ udfor hvert symptom. Når du tjekker JA-kolonnen af fortæller du hvor ofte du oplever symptomet ved at skrive et tal 
mellem 1-7 hvor 1 er sjældent og 7 er dagligt.  
Så går du til situationen hvor du oplever symptomet. Der vælger du en af de 21 situationer som du finder i bunden. Dvs. du 
skriver et tal der svarer til en af de 21 situationer. F.eks. hvis du oplever svimmelhed og vurderer det til en 3’er og i situation 
kolonnen skriver #14 (vanskelig ved at udtrykke følelser) og #19 (når jeg lærer nyt). Hvis situationen ikke er på listen skal du 
bare tilføje det i kolonnen kommentarer. Fokuser på hvornår, hvor og med hvem disse symptomer optræder.  

Hvor ofte? 1 = sjældent ...........................................7 = hver dag 
 

Oplever du det gølgende? I så fald, hvor ofte?  Nej JA 1 2 3 4 5 6 7 Situationer Kommentar 

Stramhed over brystet, pres eller smerte ●            

Bevist vejrtrækning, formålsbestemt regulering            

Sløret eller tåget syn             

Svimmelhed, besvimelse , tummelumsk  ●            

Fraværende, ting synes fjerne             

Kortåndethed, vanskelig vejrtrækning ●            

Prikken eller følelsesløsned I finger, læber ●            

Disorienteret, konfus             

Ude af stand til at tage en dyb vejrtræning ●            

Muskelsmerter, stivhed … hænder, kæber, ryg            

Ufuldstændig udånding, afbrudt udånding ●            

Tung vejrtrækning, f.eks. ifm tale ●            

Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme             

Brystvejrtrækning, anstrengt vejrtrækning ●            

Vejrholdning, uregelmæssig vejrtrækning             

Dårlig concentration, focus og hukommelse            

Hurtig vejrtrækning, panisk vejrtrækning ●            

Bliver hurtigt udmattet             

Bekymret over min vejrtrækning ●            

Mundvejrtrækning ●            

Svært ved at synke, kvalme             

Synes ikke jeg kan få ilt nok  ●            

Hyperaktiv, kan ikke falde ned, bekymret             

Pludselige humørsvingninger (f.eks. vrede)             

 

*SITUATIONER: omstændigheder under hvilke du oplever ovennævnte symptomer  

(1) Arbejde (beskæftigelse)  
(2) Hvile (mellem opgaver)  
(3) Præstere (f.eks. eksamen)  
(4) Tale, spise, synge  
(5) Bekymret eller angst  
(6) Føle sig træt ell stresset  
(7) Interagere i grupper  

(8) Fysiske udfordringer, motion  
(9) Konfronteret af andre  
(10) Rejse, ukendte steder  
(11) Socialisering, møde mennesker  
(12) Tale i offentlighed, i grIpper  
(13) Føle sig vred eller oprevet  
(14) Intimitet, udtrykke følelser  

(15) Fysisk ubehag, smerte  
(16) Mødet med autoriteter  

(17) Lægge sig til at sove,  
(18) Være til at regne med, ansvarlig  
(19) Lære nye ting, ny information  

(20) Føle sig usikker  
(21) Allergener, vejrlig, fødevarer 

Yderlige kommentarer:   
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