City-Kliniken
Tålighet Rygg
Av: Jonatan Karlsson
Cirkulationsträning med lätt motstånd med motionscykel eller gångmaskin. Börja med 5-10 minuter och stegra mot
20-60 minuter, med en ökning om 5-10 minuter per vecka.
2-3 gånger/vecka
Nummer 1-4: Gör två omgångar med 10-20 upprepningar av två övningar med armdrag. Byt övningar till nästa
gång.
Nummer 5-8: Gör två omgångar med 10-20 upprepningar av två övningar med bendrag. Byt övningar till nästa
gång.
Nummer 9-19: Välj 2-4 övningar och gör en omgång med 10-20 upprepningar. Byt övningar till nästa gång.

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=845
1. Stående enarmslyft åt sidan m/gummiband 3
Stå med armen korsad framför höften. Lyft armen ut till
sidan och upp. Ha armbågen lätt böjd under hela
rörelsen. Återgå långsamt och upprepa. Byt arm.
Set: 2 , Reps: 10-20

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=551
2. Stående lyft framåt m/gummiband 2
Fäst bandet långt ned. Stå med armarna ned längs sidan
och ha ett handtag i var hand med handflatorna vända
framåt. Lyft armarna fram och upp tills de är i ögonhöjd.
Återgå långsamt och upprepa.
Set: 2 , Reps: 10-20

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11741
3. Stående smal och sned bröstpress
m/gummiband
Håll gummibandet med böjda armbågar och handflatorna
vända framåt. Pressa gummibandet framåt och snett
uppåt till armbågarna är raka. Återvänd sakta till
utgångsposition. ?Försök att håll en jämn rytm. Rörelsen
ska vara smärtfri.
Set: 2 , Reps: 10-20
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https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11287
4. Skulderbladsstabilisering m/gummiband
Fäst gummibandet i höjd med magen. Stå med spridda
ben med ansiktet mot fästpunkten, håll en gummibandsände i varje hand med armarna en aning ut från kroppen.
Dra ihop skulderbladen och nedåt, höj inte axlarna. För
därefter armarna bakåt utan att böja nämnvärt i
armbågarna. Dra gummibandet så långt bak du kommer
utan att du tappar kontakt med muskulaturen mellan
skulderbladen.
Set: 2 , Reps: 10-20
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=12118
5. Stående höftextension m. dragapparat
Fäst kabeln i golvhöjd och placera ett ankelband runt den
ena fotens ankel. Ställ dig med parallella ben vänd mot
maskinen och händerna i sidan. Lyft upp benet bakom
dig med utsträckt knä så långt du kommer utan att
kompensera. Överkroppen är stilla. Se till att stabilisera
höften över ståbenet genom hela övningen. Sänk
långsamt ner benet och upprepa.
Set: 2 , Reps: 10-20

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=12117
6. Stående rak höftflexion m. dragapparat
Fäst kabeln i golvhöjd och placera ett ankelband runt den
ena fotens ankel. Ställ dig med parallella ben med
ryggen vänd mot maskinen och händerna i sidan. Lyft
upp benet framför dig med utsträckt knä så långt du
kommer. Överkroppen är stilla. Se till att stabilisera
höften över ståbenet genom hela övningen. Sänk
långsamt ner benet och upprepa.
Set: 2 , Reps: 10-20

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=12120
7. Stående höftadduktion m. dragapparat
Fäst kabeln i golvhöjd. Ställ dig med sidan vänd mot
maskinen med parallella ben och placera ett ankelband
runt den mot maskinen närmaste fotens ankel. Lyft upp
benet något, därefter inåt tills att det korsar framför
motsatt ben. Överkroppen är stilla genom hela övningen.
Sänk långsamt tillbaka benet till utgångsposition och
upprepa.
Set: 2 , Reps: 10-20
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https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=3926
8. Stående utåtföring av ben 2
Fäst slyngan runt vristen och stå med sidan mot
apparaten. För det aktiva benet ut åt sidan och släpp det
långsamt tillbaka. Håll ryggen och bäckenet stabilt
genom hela rörelsen. Upprepa. Övningen kan ev. utföras
med en matta/planka under stödjebenet.
Set: 1 , Reps: 10-20

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=3346
9. Situps 7
Ligg på rygg med armarna korsade över bröstet och med
böjda knän. Lyft huvudet och överkroppen tills endast
korsryggen har kontakt med underlaget. Se till att göra
övningen med en jämn rörelse.
Set: 1 , Reps: 10-20

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=589
10. Situps 4
Ligg på rygg med 90 graders vinkel i höft och knä. Håll
nacken rak och stöd huvudet med händerna. Lyft
överkroppen i en jämn rörelse i riktning mot låren och
sänk långsamt tillbaka till startläget, utan att släppa
spänningen i magen.
Set: 1 , Reps: 10-20

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=279
11. Liggande cykel 1
Ligg på rygg med benen upp i luften. Pressa ner
korsryggen mot golvet och sträck benen växelvis, som
om du cyklar i luften. Håll spänningen i mage- och
ryggmuskulaturen under hela övningen och undvik att
svanka ländryggen.
Set: 1 , Reps: 10-20
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https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=8171
12. Plankan på armbågar och knä
Ligg på en matta. Stötta med armbågarna och knä i
golvet. Håll ryggen rak som planka under hela övningen.
Set: 1 , Reps: 10-20

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=781
13. Plankan på armbågar och tår
Stå på tårna och armbågarna och finn neutralställningen i
ryggen och bäckenet. Aktivera den nedersta och djupaste
delen av magmuskulaturen och tryck naveln in mot
ryggraden. Stå i denna positionen i 10-15 sek.
Set: 1 , Reps: 10-20

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=8168
14. Plankan med utdrag av vartannat ben
Stå med stöd av armbågarna och tårna i golvet. Se till så
att ryggen hålls rak under hela övningen. För det ena
benet ut till sidan och in igen. Byt ben och repetera.
Set: 1 , Reps: 10-20

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=8167
15. Plankan m/diagonallyft, händer - føtter,
växlande
Stå på tå och raka armar. Se till så att du håller ryggen
rak. Håll balansen medan du lyfter och sträcker motsatt
arm och ben.
Set: 1 , Reps: 10-20
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https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11
16. Bäckenlyft
Ligg på rygg med böjda knän. Spänn rumpan samtidigt
som du lyfter bäckenet och den nedre delen av ryggen
från underlaget. Håll i 3-5 sek. Vila lika länge innan du
upprepar övningen.
Set: 1 , Reps: 10-20

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=786
17. Ettbens bäckenlyft 1
Placera fotsulorna på golvet och armarna snett ut åt
sidan. Tippa bäckenet bakåt. Aktivera den nedersta och
djupaste delen av magmuskulaturen och tryck in naveln
mot ryggraden. Sträck det ena benet och lyft upp
bäckenet tills du ligger på skulderbladen. Sänk och lyft
långsamt. Upprepa med det andra benet.
Set: 1 , Reps: 10-20

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=702
18. Sidliggande benlyft
Ligg på sidan och stöd huvudet mot ena handen. Lyft
benen ihop samlade mot taket. Upprepa på motsatt sida
Set: 1 , Reps: 10-20

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=15
19. Magliggande benlyft 1
Ligg på mage med armarna snett ut åt sidan. Lyft benen
upp från golvet så långt du kan, håll i 3-5 sek. och vila
lika länge innan du upprepar övningen.
Set: 1 , Reps: 10-20
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