
Her er øvelsesprogrammet vi har brukt under felles trening på Smertemestringskurset. Forsøk å utføre øvelsene 1-
3 ganger i uken. Hvis du syns programmet er litt langt, del gjerne øvelsene opp slik at du tar noen en dag, og resten
en annen dag. 
Du velger selv antall runder og repetisjoner, men forsøk gjerne å ta utgangspunkt i 3 runder med 8-10 repetisjoner i
starten. Dette er individuelt og kan tilpasses etter hvordan kroppen kjennes ut. Hvis man vil bli sterkere, er det viktig
at øvelsene er tunge. Husk: litt bevegelse er bedre enn ingen bevegelse :-) Finn din måte å inkludere aktivitet i
hverdagen på!

 

1. Oppvarming
Varm opp i ca. 10 minutter før du begynner på
treningsprogrammet, slik at du er sikker på at kroppen er
klar for trening og bevegelse. Bruk gjerne elementer fra
felles trening på kurset: Gå rundt i rommet med høye
kneløft, sparke bak, ski-gåeren, gå på tå og hæl, bevege
nakke i ulike retninger, knebøy. Bruk fantasien og bruk
de bevegelsene du blir varm av :-) 

 
 

2. Rull ned - virvel for virvel
Stå med en rak holdning og kjenn at du har vekt på hele
fotsålen. Pust ut og start bevegelsen ved å rulle
overkroppen ned mot gulvet virvel for virvel og ta i gulvet
med hendene. Bena er strake under hele øvelsen. Hold
stillingen en innpust og rull opp igjen på neste utpust.
Strekk armene opp mot taket når du kommer helt opp
igjen i stående. 

 

3. "Trekke navlen inn mot ryggen"
Ligg på ryggen med føttene i gulvet. Plasser hendene på
magen, den ene under og den andre over navlen. Aktiver
magemusklene ved å trekke den nederste delen av
magen 1-2 cm inn mot ryggsøylen. Du kan tenke deg at
du skal presse navlen ned mot ryggsøylen. Du skal
kjenne at muskulaturen trekker seg sammen under
hånden på nedre del av mage. Slipp opp presset og
gjenta. 
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4. Seteløft - virvel for virvel
Bøy knærne ca 90 grader. Tenk at du skal forlate bakken
med ryggen fra nederste ryggvirvel, og jobbe deg gradvis
oppover ryggsøylen. Press hoftene så høyt opp du klarer.
Ha presspunktet gjennom midten av føttene. Hold en
strak korsrygg. Hold 3-5 sekunder, senk rolig ned igjen
virvel for virvel. 

 
 

5. Liggende bekkenrotasjon med bøyde knær
Ligg på ryggen med bøyde knær og armene ut til siden.
Rotér underkroppen vekselvis mot høyre og venstre. Vri
gjerne hodet mot motsatt side av der knærne peker, slik
at du får en god rotasjon fra nakken og helt ned til
korsryggen. 

 

6. Trekke deg sammen som en ball
Ligg på ryggen og trekk knærne opp mot brystet. Løft
hodet og forsøk å vugge fram og tilbake mens du holder
stillingen. Ta en pause etter ca. 30 sek. Gjenta noen
ganger. 

 

7. Sit up
Ligg på ryggen med bøyde knær og føttene i gulvet. Løft
hodet og overkroppen, slik at kun korsryggen til sist
berører underlaget, og senk tilbake. Sørg for en jevn
bevegelse.

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=13840

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=639

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=411

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=16

Helse Stavanger
Smertemestringskurs LMS 

ExorLive.com 07.02.2022 @ 08.13 Side 2 av 4 Vis video

https://exorlive.com/video/?

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=13840
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=13840
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=639
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=639
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=411
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=411
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=16
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=16
https://exorlive.com/video/?ex=1083639,9231,6641,13840,639,411,16,733,332,7730,21,10402,603,422,357&culture=nb-NO


 

8. Bakside lår og sete
Ligg på ryggen med det ene benet strukket opp mot
taket. Hold rundt kneet og trekk benet mot deg til du
kjenner det strekker i setet og på baksiden av låret. Bøy
opp og ned i kneet mens du holder låret med hendene. 

 

9. Tøye korsrygg - sitte på kne og lene seg frem
Sitt på knærne og senk overkroppen ned mot lårene.
Strekk armene over hodet, kjenn at det strekker i ryggen
og hold stillingen i 30 sek. Gjenta noen ganger. 

 
 

10. Katten
Utgangsposisjon: Stå på alle fire med parallelle lår og
armene rett ned fra skuldrene. Skulderbladene ned mot
ryggen og lang nakke.
Inngang: Pust inn – svai ryggen og se opp. Pust ut –
krum ryggen og se mot navlen. 

 

11. Firfotstående diagonalhev
Stå på alle fire med hodet i forlengelse av overkroppen.
Stram opp og stabilisér mage- og korsryggregionen.
Strekk vekselvis den ene armen og det motsatte benet til
de er i forlengelse av kroppen.
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12. Heve brystet fra bakken
Ligg på magen. Du kan velge om du vil holde armene
ned langs kroppen, eller om du vil ha dem foran deg.
Pust inn, knip godt i setemuskulatur og hev
brystet/overkroppen opp fra bakken. Hold stillingen 1-3
sekunder. Kjenn hvordan korsrygg og sete må arbeide. 
Senk deg rolig ned igjen og gjenta. 

 
 

13. Knebøy
Stå med føttene i skulderbreddes avstand. Bøy ned til ca.
90 grader i knærne og press opp igjen. Hold ryggen rett
og blikket fram. Alternativt kan den dype sittestillingen
holdes i noen sekunder før du presser opp igjen.

 

14. Tøye bakside lår og legg
Sitt på gulvet med strake ben. Press overkroppen fram
og ned mot lårene til du kjenner at det strekker på
baksiden av benene. Hold 30 sek. Gjenta 2-3 ganger. 

 

15. Tøye framside lår og hofte
Stå med strak kropp. Ta grep om den ene ankelen og
trekk hælen opp mot baken. Press hoften fram til du
kjenner at det strekker på fremsiden av låret. Sørg for å
holde knærne samlet. Hold 30 sek. og bytt ben.
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