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Træningsprogram for ryg og lænd 
 
Dette træningsprogram er et træningsprogram for ryg og lænd. 
 
Træningsprogrammet kan gennemføres på 20-25 min. og består af opvarmning, styrketræning 
og afspænding. Træningsprogrammet er desuden kendetegnet ved at kunne udføres uden brug 
af hjælpemidler såsom elastikker, vægte mv. Træningsprogrammet kan senere udvides med 
øvelser, hvor disse hjælpemidler indgår. 
 
I begyndelsen laves træningsprogrammet 1 gang dagligt. Når smerter og gener er helt væk, 
udføres træningsprogrammet forebyggende 1-2 gange pr. uge. Hvis symptomerne kommer igen, 
enten akut eller langsomt over tid, forøges den forebyggende træning til 3-4 gange pr. uge. 
Øvelserne laves så vidt muligt i den angivne rækkefølge. 
 
 
Opvarmning (7-9 min.)  
 
Øvelse 1: Mobilitet i bækkenet (1-2 min.) 
Lig på ryggen med bøjede ben, knæene ca. 90 grader. 
Med knæene samlede lader du langsomt og kontrolleret ben/knæ ’falde’ ud til først den ene side 
indtil knæet rører gulvet (på ca. 5-10 sek.) – dernæst tilbage til neutral – og derefter til den anden 
side mod gulvet og tilbage til neutral. 5 gange til hver side. 
 
Øvelse 2: Mobilitet i hofteskåle/korsben/lændehvirvler (4-5 min.) 
Sid på alle 4 (som en hund). Skyd langsomt ryg (på 5-10 sek.) – fokusér på at suge navlen ind mod 
rygsøjlen og hagen mod brystet. Hold denne 
position i 15 sek. samtidig med dybe ind- og 
udåndinger. 
 
 
 
 
Svaj derefter ryggen (på 5-10 sek.)  – fokusér nu på at få næsen mod loftet og rø… ligeså. Hold 
svajet 15 sek. Dybe ind- og udåndinger. 
 
 
 
 
 
 
Skyd derefter ryg igen, svaj osv, i alt 5 gange hver. 
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Øvelse 3: Mobilitet i hofteskåle/korsben/lændehvirvler (2 min.) 
Lig på maven og hvil på underarmene. Svaj mest muligt i ryggen. Fokuser på at slappe af i lænden 
gerne gennem dybe ind- og især udåndinger. Så er det nemmere at opnå det kraftige svaj – det 
må gerne føles som om navlen bevæger sig mod gulvet. 
Hold strækket ca. 1 min. 
Skift til armstilling, dvs. du holder dig nu oppe ved at sætte 
håndfladerne i gulvet og har strakte arme. Svajet i ryggen 
bliver nu kraftigere, det vil måske føles som et kraftigere 
pres i lænd/bækken. Forsøg at slappe mere af ved at bruge 
vejrtrækningen og lad igen navlen ”sænke sig” mod gulvet. 
Hold strækket ca. 1 min. 
 
Styrketræning (5-7 min.) 
Alle styrketræningsøvelserne har til formål at styrke ballemusklerne (gluteus) især gluteus 
medius-musklen, men vil desuden samtidig styrke de to øvrige ballemuskler (gluteus minimus og 
maximus) samt mave- og rygmusklerne. 
 
Øvelse 4: Sideliggende udad-rotation af hoften (2 min.) 
Lig på venstre side med det nederste (venstre) ben trukket lidt opad og bøjet 90 grader. Venstre 
arm lægges strakt ud for kroppen, højre arm på højre 
hofte. Det øverste ben holdes strakt og løftes, trækkes let 
bagud, og tæerne peger let nedad (dette for at ramme 
gluteus-musklen helt præcist). 
Benet løftes nu opad ca. 20 cm og ned igen til vandret. 
 
Øvelsen kan gøres lettere ved at bøje højre ben til 90 grader. Hold stadig tæerne let nedad. Vær 
desuden opmærksom på at løfte ben/lår direkte opad (dvs. ikke 
at ’åbne’ i hoften). Øvelsen laves i alt 10 gange. Skift derefter til 
modsat side og gentag øvelsen. 
 
 
 
 
 
Øvelse 5: Sideplanke (1-2 min.) 
Lig på venstre side med helt lige krop. Stem op så kroppen kun hviler på venstre underarm og 
ydersiden af venstre fod. Højre fod/ben ligger oven på 
venstre. Planken holdes i 30 sek. eller så længe som muligt. 
Øvelsen laves til begge sider. 
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Øvelsen kan intensiveres ved at løfte højre ben strakt til lidt over vandret og sænke igen, i alt 10 
gentagelser (dynamisk). Og/eller højre ben kan løftes strakt 
til lidt over vandret og holdes så længe som muligt (statisk). 
 
 
 
 
Øvelse 6: (2-3 min.) 
Lig på ryggen med benene spredt ud i lidt mere end hoftebredde og benene bøjede i ca. 90 
grader. Armene ligger strakte lidt ud for kroppen. 
Løft kroppen fra gulvet (fra skulder til knæ, se foto) og 
hold overkroppen helt lige. Hold positionen i 10 sek. 
Sænk kroppen mod gulvet og hvil et par sekunder, 
inden overkroppen igen løftes fra gulvet. I alt 10 
gentagelser. 
 
 
Afspænding (11-12 min.) 
 
Øvelse 8: Afspænding af ilio-psoas-musklen (ca. 2 min.) 
Denne øvelse laves med strømper på fødderne (alternativt et meget glat trægulv. 
Lig på ryggen med bøjede ben, knæene ca. 90 grader. Læg venstre ben ned på gulvet, så det 
ligger strakt. 
Ophæv det naturlige svaj i lænden ved at presse navlen mod gulvet (det er ok, hvis venstre ben nu 
bøjer en anelse; det skyldes en lidt stram hoftebøjermuskel). 
Lad nu højre fod glide langsomt (på ca. 10 sek.) ud til benet er helt strakt. 
Hav fokus på hele tiden at have navlen i gulvet, så det naturlige rygsvaj er ophævet. 
Mavemusklerne kan godt udtrættes og begynde at ryste – det er et tegn på, at du udfører øvelsen 
korrekt. 
Bøj nu venstre ben så det er ca. 90 grader bøjet og gentag øvelsen med venstre ben (og højre ben 
strakt på gulvet). 
Lav 5 gentagelser skiftevis for begge ben. 
 
Øvelse 9: Afspænding af ballemusklerne; gluteus maximus, medius og minimus (7-8 min.) 
Stå med front mod spisebordet så begge lår rør bordkanten. Læg venstre ben op på bordet foran 
kroppen med benet bøjet ca. 90 grader (af hensyn til knæets menisk mv. i løbet af øvelsen). 
Læg overkroppen udover først knæet, ca. 45 grader mod venstre indtil din barriere (hav fokus på 
en ret ryg, og at kroppen føres fremad frem for nedad). 
Hold overkroppen dér, mens du tager en dyb ind- og udånding. Efter udåndingen trykkes 
overkroppen ca. 5 cm længere fremad. Tag en ny ind- og udånding, efter udåndingen trykkes 
kroppen yderligere ca. 5 cm længere fremad, osv. i ca. 60 sek. 
Før overkroppen tilbage til udgangspunktet. 
Gentag øvelsen, men nu hvor overkroppen føres lige fremad udover skinnebenet. 
Gentag øvelsen, men nu hvor overkroppen føres 45 grad til højre udover venstre fod. 
Skift til højre ben og gentag de tre del-øvelser. 
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Øvelse 10: Afspænding af quadratus lumborum-musklen (2 min.) 
Stå med højre side af kroppen til en dørkarm (med åben dør). 
Grib fat med begge hænder på indersiden af dørkarmen; venstre hånd omkring brysthøjde og 
højre hånd omkring mave/navlehøjde. Slap af i kroppen og lad venstre hofte falde langsomt mod 
venstre side, så der opstår en så stor bøjning som muligt. Sørg for at bøjningen sker lige til siden, 
så bagdelen hverken flyttes bagud eller fremad i forhold til kroppen. Hav fokus på at slappe af i 
hele kroppen for at fremme strækket af quadratus lumborum-musklen, som sidder på hver side af 
den nederste del af ryggen (=lænden) omkring og lige over hofteskålene. Lav strækket i ca. 1 min. 
Gentag øvelsen til modsatte side. 


