EN GUIDE TILL

FYSISK OCH PSYKISK
ÅTERHÄMTNING

Ä

ven om du har förlorat ditt barn under graviditeten eller i samband med
födseln har din kropp gått igenom igenom en förlossning och behöver
återhämtning, såväl fysisk som psykisk. Men det kan kännas svårt att söka
information online, när det man oftast hittar är tips på hur man tränar med
sitt barn, råd om amning och liknande.
Mia Fernando är legitimerad specialistfysioterapeut inom obstetrik, gynekologi och urologi och driver bloggen bakingbabies.se, där hon skriver om
kvinnohälsa. Hon ﬁck 2017 utmärkelsen ”Årets fysioterapeut”. Mia har nu på
eget initiativ skapat detta program speciellt för våra medlemmar!
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INNEHÅLL
FÖRSTA MÅNADEN

Promenera!
Magmuskelövningen ”Bracing”
Hitta ”Knipet”
Andningsövning
Fotpump
Knästräckning
Magmuskelanspänning
Rumplyft

Hej!
Att hitta sitt nya nuläge, sitt ”nya normala”, efter en graviditet
är tufft! Att då fokusera på fysisk återhämtning kan vara ett
sätt att ge sig själv utrymme och en möjlighet att skapa en
frizon för det som känns konstruktivt, bekant och tryggt.
Fysisk aktivitet är också bra för själen. Men den fysiska delen
är inte viktigare än annnan återhämtning, så lägg inte mer
fokus på den än du har kraft och ork för! ”First thing’s ﬁrst!”
Syftet med denna guide är att hjälpa dig framåt under din
fysiska återhämtning, inte utifrån ett ”ﬁtnesstänk”, utan bara
för att ge dig något att hålla i handen!
De ﬂesta undrar hur man ska börja och om det ﬁnns några
rätt eller fel. Mina svar måste alltid bli individuella, eftersom
det helt beror på hur du och din kropp mår och hur länge
sedan du senast motionerade - hur din kropp mår idag. Till
exempel sömnbrist och allmän utmattning kan göra att din
kropp blir känsligare än vanligt och då blir skaderisken något
större. Lyssna därför på din kropp och - om det behövs - låt
din återhämtning ta lite längre tid! Skynda alltså långsamt!
All återgång till eller början på motion och tyngre träning bör
dessutom ske stegvis och hellre för långsamt än för snabbt.
Så - vi smyger igång det!
LYCKA TILL!

ANDRA OCH TREDJE MÅNADEN

Successiv stegring
Det här är rehab
Dagliga promenader
Svankpress mot vägg
Knip
Musslan
Bålstabilitetsövning med benlyft
Knäböj
Fyrfota arm- och/eller bensträckning
Bröstryggsrotation
Enarmsrotation med vattenﬂaska eller
mycket lätt hantel

FJÄRDE MÅNADEN

Sista månaden
Rumplyftsvariationer
Sidoplankan
Om du är träningsvan
Plankan
Bensänkning
Draken
Knäböj med vikt
Utfall
En rygg- och magsnäll crunch
Skalbaggen
Sidledsgång med miniband
Marklyft
Dips i soffan
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DET SKA INTE GÖRA ONT ATT TRÄNA!
Tänk dig en smärtskala på 0-10, där du aldrig ska pressa dig över 5!
Du kan också tänka dig ett traﬁkljus och att det ska kännas ”grönt”
att motionera! Ljuset kan ibland, kortvarigt, få slå över till ”gult”, men
aldrig till ”rött”. Vad som känns ”gult” eller ”rött” kan variera från
vecka till vecka. Ge inte upp om det går trögt! Det som inte går att
göra idag kan du försöka göra igen efter någon vecka!

OM DU INTE ORKAR MYCKET ALLS
Om du inte alls känner för att träna är det ingen större katastrof. Din
totala hälsa hänger oftast inte på hur snabbt du kommer igång just
nu. Det du kan göra i förberedande syfte är att fokusera på bäckenbotten och hållning. Det ger dig en god grund att stå på när du
sedan får energin att sätta igång!
Promenader på 30 minuter/dag är en bra start! Du kan välja mellan
att ta tre promenader på 10 minuter eller en lång. Du bestämmer!

ETT TIPS!
Eftersom din bäckenbotten kan vara påverkad är knipträning en
god idé! Appen ”TÄT” har bra information och knipträningsprogram.
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GUIDE TILL

ÅTERHÄMTNING
MÅNAD 1

PROMENERA!
Så fort du klarar det utan smärta
och läckage kan du promenera!
Börja med korta sträckor.
Öka sedan försiktigt hur länge
du går - och hastigheten.

MAGMUSKELÖVNINGEN
”BRACING”
Ligg ner
Spänn din mage som om du skulle parera ett slag
mot den.
Knip och håll i 5 sekunder. Glöm inte att andas!
Upprepa 10 gånger
Din mage ska under övningen varken röra sig
inåt eller utåt - bara spännas!

HITTA ”KNIPET”
Ligg på rygg med böjda ben och fötterna i golvet.
Knip åt så att det spänns kring ändtarmen och slidan
och lyft uppåt.
Bibehåll knipet i 5-10 sekunder. Försök att behålla en
måttlig kraft i knipet hela tiden.
Upprepa 10 gånger, 2-3 gånger dagligen.

Gör denna övning ﬂera gånger per dag!

ANDNINGSÖVNING
Att kunna andas fritt med magen är en viktig grund
inför att senare komma igång och träna bålmusklerna.

HUR?
Börja öva på att få ner andningen djupt ner i magen:

HUR MYCKET?
Ta fem djupa andetag.

HUR OFTA?
Ju mer du ligger ner i början, desto oftare behöver du se
se till att djupandas. Varje vaken timme är ett mål!

Sänk axlarna och slappna av i bröstkorgen.

Ta ett djupt och lugnt andetag in genom näsan.
Fyll upp så att du känner andningsrörelsen hela
vägen ner i magen och att revbenen expanderar
mot sidorna. Du känner detta genom att hålla
händerna på den nedre delen av bröstkorgen.
Håll någon sekund och andas sedan ut igen genom
munnen.
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FOTPUMP
Den här övningen sätter igång blodcirkulationen,
tar bort svullnad och förebygger blodpropp.

HUR?

KNÄSTRÄCKNING

Trampa (liggandes eller sittandes) uppåt och nedåt
med foten så kraftigt att du känner spänning i vaden.

Håll igång dina starka benmuskler,
trots att du kanske inte rör dig som vanligt just nu!

HUR MYCKET?
Upprepa 30 gånger per fot.

HUR OFTA?
Ju mer tid du tillbringar liggandes desto viktigare
blir detta. Ligger du ner hela dagen kan du trampa
varje vaken timme.
Är du uppe och går och rör på dig blir denna
övning successivt utbytt mot mer generell rörelse,
som att gå runt hemma.

HUR?
Sitt på sängkanten eller en stol:
Spänn främre lårmuskeln genom att sträcka knät
maximalt.
Håll benet sträckt och foten lyft i någon sekund.
Ju mer du vill att musklerna ska jobba, desto längre
håller du kvar.

HUR MYCKET? Upprepa 20 gånger per ben.
HUR OFTA? Två till tre gånger per dag.

MAGMUSKELANSPÄNNING
Med den här övningen kan du hålla igång dina
magmuskler på ett skonsamt sätt tills du kan
träna dem mer vanligt igen.

HUR?
Ligg på rygg med lätt böjda knän, fötterna mot
underlaget.
Aktivera grundspänning i magen genom att
knipa med din bäckenbotten och spänna magen
som om den skulle parera ett litet slag.
Jobba med att andas samtidigt som du spänner.
Men spänn bara mjukt, för det ska absolut inte
göra ont!

RUMPLYFT
Små mjuka rumplyft kan vara smärtlindrande för en
öm rygg.

HUR?
Ligg på rygg med benen böjda.
Hitta bäckenbottenmuskulaturen och lyft rumpan.
Återgå till utgångsläget igen.

HUR MYCKET?

Gå inte högre än att det känns okej med den lilla
sträckning som blir i magen.

Håll 5 sekunder och upprepa 10 gånger.

HUR MYCKET?

HUR OFTA?

10-15 gånger, upprepa två omgångar.

Minst en gång varje dag.

HUR OFTA? Minst en gång varje dag.
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ÅTERHÄMTNING
MÅNAD 2-3

DET HÄR ÄR REHAB
Det är alltså förslag på
övningar du kan göra
för att hålla kroppen
igång medan du
kanske inte kan eller
bör träna som vanligt.

SUCCESSIV STEGRING
Promenader är fortfarande förstahandsalternativ, men cykling och
crosstrainer kan också fungera om du vill variera dig. Undvik dock
fortfarande att hoppa eller springa!
Vill du träna på gym ska du tänka mycket på hållningen, ha
förhållandevis lätt motstånd, gärna sitta, och undvika att hålla
andan medan du tränar.
Under tredje månaden kan du börja öka träningsintensiteten och
motstånden. Har du inga som helst känningar från bäckenbotten,
vare sig läckage eller tyngdkänsla och din bål börjar upplevas
starkare, kan du testa att jogga.

Fortsätt gärna med de
övningar från den
första månaden som
du tyckte om, men
gör en egen, successiv
överfasning till detta
nya program.
Fortsätt t ex gärna
med rumplyften
enligt min tidigare
instruktion - men nu
med mer ”schvung” i.

DAGLIGA PROMENADER

Dessa övningar är
förstås inte de ”enda
rätta”, utan bara ett
litet urval. Men de
kan ändå ge dig en
uppfattning om nivån.

Bibehåll din kondition.

HUR?
Mot slutet av den här perioden kan du ta i så att du blir lite ﬂåsig och svettig.
Om promenader inte är ett bra alternativ funkar också cykling på stationär cykel.

OBS!
Ingen av övningarna
ska göra ont! Om en
övning inte fungerar,
avvakta lite och testa
att göra den igen om
två veckor!

HUR MYCKET?
Åtminstone 30 minuter. Dela upp på ﬂera tillfällen om du vill.

HUR OFTA? Varje dag.

SVANKPRESS MOT VÄGG
Det här är en bra hållningsövning som ger en
god grund för bålmusklerna.

KNIP

HUR?
Stå med fötterna höftbrett isär, ungefär en fotlängd från
väggen, med böjda knän och ryggen lutad mot väggen.
Tryck skulderbladen mot väggen och spänn magen
så att svanken pressas in något mot väggen.
Sänk armarna igen.
I slutet av perioden gör du en stegring av rörelsen
genom att dra ner armarna till 90 grader, så att de
pekar rakt fram. Var noga med att motstå den medföljande rörelse i ryggen som annars lätt följer!

Stärk din bäckenbotten!
Efter att graviditeten i sig har försvagat
den vill du få den stark nog igen för att
tåla belastning.

HUR?
Knip med maximal kraft och håll kvar i
5-6 sekunder.

Vila sedan lika länge innan du gör
knipet igen
Om du orkar många ﬂer repetitioner än
så tar du inte i tillräckligt hårt.

HUR MYCKET?
Gör ett fåtal gånger utan stegring med 15 sek
kvarhåll. I slutet av perioden upprepar du 15
gånger med kvarhåll i några sekunder och
tillägg av armrörelsen.

HUR OFTA?
Tre gånger varje dag.

HUR OFTA?

HUR MYCKET?

En gång per dag med vilodagar ibland.

8-10 gånger
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MUSSLAN
Den här övningen är snäll men effektiv för dina
rumpmuskler.

BÅLSTABILITETSÖVNING
MED BENLYFT
En bålmuskelövning med snäll belastning för din mage.
För att upprätthålla och återfå muskelmassa.

HUR?
Ligg på sidan med böjda ben. Det övre knät kan
få skjuta fram någon centimeter mer än det
undre. Ha fötterna i linje med ryggen och håll
ihop dem under hela övningen.
Knip nu med bäckenbotten och lyft det övre
knät så långt du kan utan att få en medrörelse
i rygg och bäcken.
Håll höften stilla pekandes mot taket hela tiden.

HUR?
Ligg på rygg med böjda knän, armarna utmed sidorna.
Spänn magen mjukt, du ska varken dra in eller puta ut
den. Svanken behöver inte pressas ner mot underlaget.
Håll ett ben helt stilla och höj det andra benets fot tills
du har sträckt på benet. Där lyfter du benet ca 5 cm från
underlaget.
Håll i några sekunder och glid sedan tillbaka.

HUR MYCKET?
Upprepa 6-10 gånger, 2-3 omgångar per ben.

HUR OFTA?
En gång per dag med vilodagar ibland.

KNÄBÖJ
För att benstyrka är det
som bär oss framåt!

Gör övningen växelvis.

HUR MYCKET? 10-20 gånger per sida.
HUR OFTA? En gång per dag med vilodagar ibland.

FYRFOTA ARM- OCH/ELLER
BENSTRÄCKNING
En övning där du tränar bålmuskleras kontroll över ryggen.

HUR?
HUR?
Stå med fötterna höftbrett isär. Tänk på att
tår och knän ska peka
åt samma håll hela
rörelsen igenom!
Böj på benen som om
du skulle sätta dig ner
på en pall bakom dig
och res på dig igen.
För att vara snäll mot
bäckenbotten bör du
inte låta rumpan gå
lägre än knäna. Sträck
ut kroppen helt när du
kommer upp.

Ställ dig på alla fyra, spänn magen och föreställ dig att
din rygg blir plan som ett bord. (Du behöver dock inte ta i
för kung och fosterland för att få en helt plan svank, det
är okej ändå!)
Lyft ena armen eller benet och håll kvar bålen i en stadig
position.
Det som är själva grejen i den här övningen är det som inte
händer när du motverkar rörelse i bäcken och rygg! När du
senare klarar att hålla stabiliteten i växelvisa arm- och benlyft, kan du göra diagonala lyft med arm/ben samtidigt.

HUR MYCKET? 15-20 per sida, 1-3 omgångar.
HUR OFTA? En gång per dag med vilodagar ibland.

HUR MYCKET? 10 repetitioner, 2-3 omgångar.
HUR OFTA? En gång per dag. Vilodagar ibland.
ETT TIPS! För att smyga in lite extraträning, ta för
vana att alltid sätta dig ner utan ”duns”, så att du
aktivt bromsar rörelsen i varje nedsittning!
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BRÖSTRYGGSROTATION
För att stelhet i bröstryggen är något vi alla ofta lider av.

HUR?
Stå på alla fyra med händerna under axlarna och med
knäna under höfterna.
Sätt ena handen i nacken.
Vrid först överkroppen inåt så att armbågen går in
under kroppen.
Vrid sen upp överkroppen så att den pekar upp mot
taket. Ta ut rörelsen så långt det känns okej.

HUR MYCKET? 20 gånger/sida i 1-3 omgångar.
HUR OFTA?
En eller ﬂera gånger per dag om du känner att det behövs.

ENARMSRODD MED VATTENFLASKA ELLER
MYCKET LÄTT HANTEL
För att mjuka upp och hålla igång musklerna i mitten av ryggen.

HUR?
Fyll en vattenﬂaska eller använd en mycket lätt hantel.
Sätt ena knät och handen på en soffa eller bänk så att du står böjd
med överkroppen parallellt med golvet.
Ta vikten i din fria hand och håll armen hängandes rakt ner med
tummen vänd in mot kroppen.
Dra nu upp vikten längs med sidan, tätt mot din kropp och andas
ut medan du drar. Lägg fokus på att dra ihop musklerna mellan
skulderbladen!
Byt sida.

HUR MYCKET? 10 repetitioner, 2-3 omgångar/sida.
HUR OFTA? En gång per dag med vilodagar ibland.
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ÅTERHÄMTNING
MÅNAD 4

SISTA MÅNADEN
Nu kan du successivt öka på träningen efter hand!
Om du har några kvarvarande besvär med smärta
i kroppen, till exempel i bäckenbotten, bör du nu
kanske uppsöka en fysioterapeut för att få en
individuell bedömning och ett anpassat program.
Även om du har tränat före och under graviditeten
kan det ändå vara länge sedan du tränade ”normalt”.
Det tar då lite tid att komma upp till din tidigare nivå,
både i kondition och styrka.
När du börjar känna igen din kropps rörelsemönster
och minskning av ev. bäckensmärta, bäckenbottenobehag eller kejsarsnittsrelaterad smärta, kan du
anses vara återhämtad nog för att börja med mer
”vanlig” träning. Men ta det försiktigt i början och
öka sedan successivt frekvens och intensitet!

En stark rumpa ger dig ”schwung” i stegen när
du går och springer!

HUR?
Utgångsläget är rumplyftet på sidan 4. För att nu
göra det tyngre kan du:

Ligga på golvet med fötterna uppe i soffan
när du lyfter
Ha skulderblad och huvud mot soffan och
fötterna i golvet så att rumpan sänks mer
och övningen blir tyngre
Göra lyftet med ett ben åt gången

HUR MYCKET?
10 repetitioner i 3 omgångar, nu gärna så tungt
att du inte orkar ﬂer!

HUR OFTA? Tre gånger i veckan.

!

SIDOPLANKAN
Starka bålmuskler hjälper dig att må bra i ryggen.

OM DU ÄR TRÄNINGSVAN

och inte har några speciella
smärtor eller besvär att ta hänsyn
till, kan du nu börja testa att träna
ganska fritt!

HUR?
Ligg på sidan med knäna böjda och höften rak.
Lyft upp midjan och höften, så att du står på armbågen (som
är placerad rakt under din axel) och knäna. Håll statiskt.
Stegra till att hålla det övre benet rakt och anpassa överkroppen.
Stegra ytterligare genom att stå med rak arm och på fötterna.
Du ska lyfta och hålla kroppen uppe med hjälp av bålmusklerna.
Huvudet och nacken ska hållas stolt och rakt.

HUR MYCKET?
Börja med 20 sekunder per sida i 1-2 omgångar. Öka sedan på
antalet sekunder successivt.

HUR OFTA?

RUMPLYFTSVARIATIONER

Fortsätt med de tidigare övningarna
om de har passat dig - men lägg nu
successivt på mer vikter och motstånd
i övningarna för axel och skuldra. Du
kan göra likadant med andra arm- och
överkroppsövningar som du känner till
sedan tidigare.
Detta träningsprogram är inte avsett
att vara komplett och täcka allt du
möjligen kan behöva! Det är bara ett
förslag för dig som har behov av
övningar som kan fungera som en
brygga över till din vanliga träning.

Tre gånger i veckan.
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PLANKAN
En bra bålmuskelövning. Det är viktigt att börja lätt och sedan
stegra, så att kroppen hinner med och allt känns bra. Plankan
stärker upp bålmusklerna och hjälper din rygg!

BENSÄNKNING

HUR?
Du kan börja med armarna mot en vägg.
När den positionen inte är jobbig längre kan du stegra till att stå
på armbågar och knän och sedan på armbågar och tår.
För att göra en planka på golvet:

För att ge dina magmuskler en utmaning.

HUR?
Ligg på rygg med benen lyfta till 90 grader.

Börja med att ligga på mage med underarmarna mot golvet.
Lyft dig upp så att dina armbågar hamnar rakt under dina axlar.
Spänn mage och rygg och lyft upp bålen och höfterna så att din
kroppsvikt balanseras på dina underarmar och knän.
Håll nu spänningen i bålmusklerna så att höftpartiet varken
sänks eller höjs ytterligare. Du ska vara plan som en planka!
När detta inte är jobbigt längre kan du stegra till att stå på
armbågar och tår.

Spänn magmusklerna och sänk ett ben så att
hälen nuddar golvet.
Lyft upp igen.
Håll koll på anspänningen i bålen under hela
rörelsen, du ska inte få någon stor medrörelse i
svanken. Stegra genom att hålla benet successivt mer och mer sträckt under sänkningen. När
den här övningen inte är svår längre, byter du till
”Skalbaggen” på nästa sida.

HUR MYCKET?

HUR MYCKET?

Börja med 10-15 sekunder i några omgångar och stegra långsamt.

10-20 gånger per ben.

HUR OFTA? Tre gånger i veckan.

HUR OFTA? Tre gånger i veckan.

DRAKEN
Bra för balans, rumpstyrka och bålkontroll. En bra förberedelse
för dig som vill komma tillbaka till löpning. Men om du har haft
ont i bäckenet under graviditeten kan den vara en utmaning
som du ska vänta med tills det absolut inte gör ont.

HUR?
Stå stadigt och känn in hållningen. Du ska stå stadigt och stolt.
Tänk dig en rak linje som går bakom ditt öra, genom axeln, höften,
knät ner bakom din yttre fotknöl. När du har hittat den hållningen:
Ställ dig på ett ben med knät upp framför dig som en stork.
Känn att du är stabil i bäckenet och aktiverar bålen för att hålla
stabiliteten.
För sedan benet bakåt medan du fäller överkroppen framåt tills
du står med överkroppen och det sträckta benet parallellt med
golvet.
Kom tillbaka till storkpositionen, för armarna upp mot taket och
avsluta med att gå upp på tå.
Upprepa hela rörelsekedjan.

HUR MYCKET?
10 st per ben i 2-3 omgångar.

HUR OFTA? Tre gånger i veckan.
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UTFALL
En av de mest effektiva rump- och benövningarna du kan
göra hemma utan vikter och motstånd. Vill du lägga till
sådant när det börjar kännas lätt är det fritt fram!

HUR?

KNÄBÖJ MED VIKT
En bra generell övning för starka ben!

HUR?
Ha fötterna lite mer än höftbrett isär och håll fötter
och knän i samma vinkel.
Böj på benen som om du skulle sätta dig ner på
en låg pall bakom dig - och res på dig igen.
Sträck ut kroppen helt när du kommer upp.

Stå med fötterna höftbrett isär, rak och stolt rygg och blicken
riktad rakt fram. Spänn magen lite grann.
Kliv nu fram med ena benet och sänk dig ner tills knät
nästan nuddar golvet.
Tryck dig upp tillbaka till ursprungspositionen.
Du kan variera med att göra utfallen bakåt istället för framåt,
göra hantellyft samtidigt, eller gå utfallsgång med ett antal
utfallskliv framåt i följd.
Om övningen känns obekväm i knäna, testa att ta ett mindre
kliv framåt.

När det känns bra att göra den här övningen utan
vikt, stegrar du med hjälp av vikter och motstånd.

Gör det däremot ont i bäckenet efter graviditeten ska du
kanske undvika den här övningen tills den inte längre orsakar
någon smärta!

HUR MYCKET? 10 repetitioner i 3 omgångar.

HUR MYCKET? 10 repetitioner i 2-3 omgångar per ben.

HUR OFTA? Tre gånger i veckan.

HUR OFTA? Tre dagar i veckan.

RYGG- OCH MAGSNÄLL CRUNCH
För att komma tillbaka till ”vanliga” crunches så
småningom om du gillar dem. Annars kan denna
variant räcka långt ändå!

HUR?
Ligg raklång på golvet.
Böj ett av benen och sätt foten i golvet.
Placera ﬁngrarna strax bakom öronen. De ska ge
ett litet stöd, men inte hjälpa till att dra huvudet.
Ta ett djupt andetag in, spänn bäckenbotten och
förspänn magen. Res sedan upp huvud och bål
som en enda enhet medan du andas ut.
Håll så i några sekunder. Sänk dig sedan ner igen
medan du andas in.

Till en början lyfter du bara nacke och skulderblad. Tryck din
tunga mot gommen om du tycker att övningen känns för
mycket i nacken.

HUR MYCKET? 10 repetitioner per ben i 2-3 omgångar.
HUR OFTA? Tre gånger i veckan.
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MARKLYFT
En bra övning för att stärka upp ryggen.
Denna övning kräver något slags vikt eller
motstånd, som gummiband, kettlebell eller
viktstång. Gummibandet trär du under dina
fötter. Använder du stång, börja med den
några centimeter från dina skenben.
OBS! Om du vill tillbaka till tyngre träning
med vikter ska du oavsett vikt/motstånd
börja lätt och sen stegra successivt över
ﬂera månader!

SKALBAGGEN
En övning som effektivt stärker upp din bålstabilitet!

HUR?
Börja ståendes med god hållning och din
rumpa och mage lite spända. Ha dina
fötter höftbrett isär och skuldrorna stolt
tillbakadragna.

HUR?
Ligg på rygg med benen böjda och knäskålarna rakt upp mot taket.
Underbenen håller du parallellt med golvet.

Böj dig framåt i höften - inte i ryggen!
Det är okej med ett mjukt litet böj i knäna
i samband med framåtfällningen.

Spänn magen.
Sträck och sänk ena benet och motsatta armen ner mot golvet,
samtidigt som du andas ut och håller ryggen stilla. Din arm går
rakt över huvudet och benet rakt ner.

Håll anspänningen i mage och rumpa och
lyft sedan upp ditt motstånd med rak
rygg tills du står upp med raka knän och
höfter igen. Upprepa.

Upprepa diagonala sänkningar växelvis.
Om du inte klarar att hålla ryggen stilla under övningen kan du testa
att vända rörelsen tidigare. Vill du göra övningen ännu lättare, backar
du till bensänkningen.

HUR MYCKET?

Om du har tillgång till en stor luftfylld träningsboll, lägg till att
balansera den mellan knä och hand under övningen.

HUR OFTA?

Du ska inte få ont och inte få en ”ås” mitt på magen. Då ska du vänta
med denna typ av övning och istället boka tid hos en fysioterapeut!

10 repetitioner i 2-3 omgångar.
Tre gånger i veckan.

HUR MYCKET? 10-15 st per sida.
HUR OFTA? Var tredje dag.

SIDLEDSGÅNG MED MINIBAND
En av de bästa övningarna för att träna upp de muskler som ger stabilitet kring
höft- och bäckenleder. En bra övning inför återgång till löpning!

HUR?
Den här övningen kräver ett cirkulärt litet träningsgummiband.
Placera gummibandet runt dina ben. Beroende på dess motstånd, dina önskemål
och hur tung övningen ska bli, placerar du bandet antingen vid knäna (lättare) eller
vid anklarna (svårare).
Kliv nu ut i sidled så långt du kan, så att bandet sträcks ut i varje steg. Gå aldrig helt
ihop med fötterna.
Variera mellan att gå med raka ben och böjda knän. Testa gärna också att gå snett, så
att din gång blir i zickzack först framåt och sedan bakåt.
Försök låta bli att vagga som en anka under övningen! Om du har haft ont i främre
blygdbensfogen under eller efter graviditeten, kan den här övningen vara olämplig
tills den går att utföra helt smärtfritt!

HUR MYCKET? 10-15 repetitioner, 3-4 omgångar/sida.
HUR OFTA? Var tredje dag.
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DIPS I SOFFAN
För att stärka armarna på ett lätt sätt hemma!

HUR?
Sitt på kanten av en soffa eller stadig bänk.
Placera händerna med knogarna framåt över
kanten och fötterna ute på golvet så att din
rumpa hänger i luften. Övningen blir lättare
med böjda ben och svårare med raka.
Håll armarna nära kroppen och dra ihop
skulderbladen under hela övningen.
Börja med raka armar och sänk dig ner tills
de är böjda i 90 grader.
Andas in när du böjer och ut när du sträcker.
Om du senare vill ha ytterligare motstånd kan
du ha en tyngd i ditt knä medan du lyfter.

HUR MYCKET? 10 repetitioner i 2-3 omgångar.
HUR OFTA? Tre gånger i veckan.
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