
HJEMMEØVELSER: 2-7 gange om ugen (kan fordeles jævnt hen over ugen)
Hoveddrejning Nakke forover Nakke bagover Sidebøjning af nakke Hovedet lige bagud

OVEN FOR: øvelser for nakke – NEDEN FOR: øvelser for overkroppen
Lændestræk Krumme ryggen Kropsdrejning Sidebøjning af ryg

Vælg én af nedenstående vejrtrækningsøvelser
A. Puste ud - trække vejret ind B. Trække vejret ind B. Puste ud

Styrkeøvelser af ryg: vælg 1-3 øvelser og udfør 10-15 gentagelser i 2-3 omgange
A - Over pude/sammenrullet tæppe B - På knæ og hænder C - På bord

Strækøvelser: hold strækket i 30-60 sek., hver øvelse udføres 2-3 gange
Stræk af hasemuskler Stræk hoftens inderside Stræk af hoftebøjerne (iliopsoas)



INSTRUKTION I ØVELSER.

Alle øvelser skal udføres i et roligt tempo uden ryk.
*: Udfør disse øvelser med 10 gentagelser til hver side, og gør det evt. to gange.

*Hoveddrejning: Drej hoved fra side til – prøv gradvis at kommer længere og længere ud til siden.
*Nakke forover og bagover: Bøj hovedet forover og bagover – prøv gradvis at få hagen helt til
brystet og kik længere og længere op bagud på loftet.
Sidebøjning af nakke: Før højre hånd op over hovedet til venstre øre. Træk hovedet over til højre 
med armen, indtil du mærker et tilpas stræk på venstre side af nakken. Venstre arm skal samtidig 
presses ned mod gulvet. Hold strækket i 30-60 sek. og gentag 2-3 gange til hver side.
*Hovedet lige bagud: Kig på din hånd foran ansigtet og træk hagen ind og pres hovedet lige bagud 
uden at hagen løftes eller hovedet bøjes forover. Hold stillingen 2-3 sek,

*Lændestræk: Placer hænderne under skulderne. Stræk armene så meget som du kan uden at 
hofterne løftes fra underlaget. Hold stillingen i 2-5 sek. og gentag 10 gange.
Krumme ryggen: Stå med let bøjede ben. Bøj forover i overkroppen (slap af i hovedet) og prøv at 
nå gulvet med fingerspidserne. Hold stillingen et par sek. – slap af uden af løfte kroppen – prøv igen 
at nå gulvet og hold stillingen et par sek. Gentag 5 gange på samme måde. Stæk derefter knæene
helt og gentag på samme måde 5 gange. Til sidst holder du strækket i 30-60 sek. Strækket skal føles 
i lænden og bag på lårene.
*Kropsdrejning: Sid på en stol. Drej kroppen til venstre og kig efter armen, som føres skråt op 
bagud – drej derefter kroppen til højre på samme måde.
*Sidebøjning af ryg: Stå med let spredte ben. Før venstre arm ud til og op over hovedet, mens du 
laver en sidebøjning til højre. Gentag til venstre side på samme måde.

Vejrtrækningsøvelse A: Pust ud, mens du har armene strakt frem for kroppen – træk vejret dybt 
ind, mens du fører armene let bøjet ud til siden – Pust ud osv. Gentag 6 gange – pause – 6 gange til.
Vejrtrækningsøvelse B: Træk vejret dybt ind og løft brystkassen, mens du fører armene skråt op 
og ud til siden – pust ud, mens du krummer dig sammen, og klemmer brystkassen sammen med 
armene – træk vejret dybt ind osv. Gentag 6 gange – pause – 6 gange til.

*Styrkeøvelse af ryg A: Placer puden under maven. Løft overkroppen og armene op bagud og træk 
skulderbladene sammen – hold stillingen 2-3 sek. – slap af.
*Styrkeøvelse af ryg B: Stå på knæ og hænder. Løft skiftevis modsatte arm og ben op bagud –
hold stillingen i 2-3 sek. – slap af.
*Styrketræning af ryg C: Overkroppen ind over et bord (bordben skal være i hjørnerne, ellers 
vipper bordet). Løft begge ben let bøjede op bagud - hold stillingen i 2-3 sek. – slap af.

Stræk af hasemuskler: Sid på kanten af stolen. Stræk højre ben frem. Lænd overkroppen frem, 
indtil du mærker et tilpas stræk bag på låret. Gentag med venstre ben.
Stræk hoftens inderside: Støt hænderne til noget, f.eks. et bord. Spred benene ud til siden med 
fødderne lige frem, indtil du mærker et tilpas stræk på begge inderlår op mod lysken.
Stræk af hoftebøjerne: Gå ned på højre knæ med venstre ben foran med bøjet knæ. Før kroppen 
strakt fremad, så højre hofte strækkes, indtil du føler et tilpas stræk dybt i højre lyske. Gentag til 
venstre side.

Tag hensyn til smerter på følgende måde:
 Dine smerter må gerne forværres lidt under træning, hvis smerterne efter træning aftager til 

dit smerteniveau før træningen.
 Dine smerter må ikke gradvis forværres over tid, f.eks. efter du har været til træning 3-4 

gange.

Tal med din fysioterapeut, hvis dine smerter forværres over tid.


