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Øvelsesprogram ved kroniske lyskesmerter
Fase 1 (uke 1 og 2)
•

•

•

•

2 statiske øvelser
• hver kontraksjon holdes 30
sek og gjentas 10 ganger
• kraften skal ikke overstige
smerteprovokasjonen
4 dynamiske øvelser
• 10 reps i 5 serier med korte
intervall
Alle øvelsene
• utføres 3 ganger pr. uke
• begynne forsiktig – øke
dosering og bevegelsesutslag
gradvis ut fra smerte og
trettbarhet
Fortsett med øvelsene 1-2 ganger
pr. uke i ett helt år etter at du
er blitt bra

•Fortsatt trening
•pasientene anbefales å fortsette å gjøre noen av
øvelsene regelmessig 1-2 ggr pr. uke i minst ett år etter
at de er blitt helt bra og har gjenopptatt sportsaktivitet
igjen.

• Kan andre ha nytte av dette programmet?
•både utøvere med kroniske lyskesmerter, men som
har vært i stand til å fungere til en viss grad i sin sport
og utøvere som har hatt lyskesmerter kun i få uker, kan
ha nytte av programmet
•disse utøverne kan akselerere progresjonen noe
•programmet kan også brukes av utøvere med akutt
lyskestrekk i adduktorene så snart den akutte fasen er
over eller ved andre grunner til kronisk lyskesmerte
som: incipient hernia, iliopsoasrelatert lyskesmerte,
andre bekkenrelaterte forstyrrelser.
•bruken av programmet for andre diagnoser enn
adduktorrelatert kronisk lyskesmerte og den
akselererte progresjonen er rent empirisk og er ikke et
resultat av en klinisk undersøkelse.
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Øvelsesprogram Fase 1
Øvelse nr.1:
• Ryggliggende med strake
ben og stortærne
pekende rett opp
• Press bena sammen mot
en fotball som holdes
mellom føttene
• 30 sekunders hold
• 10 reps med korte
pauser

Øvelsesprogram Fase 1
Øvelse nr.2:
• Ryggliggende med knær
og hofter flektert 45˚.
Føttene i underlaget,
pekende rett forover
• Press knærne sammen
mot en fotball som er
plassert mellom dem
• 30 sekunders hold
• 10 reps med
korte pauser
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Øvelsesprogram Fase 1
Øvelse nr.3:
• Ryggliggende med knær
og hofter bøyd 45˚ og
føttene i underlaget
• Trekk inn navlen og gjør
en rett sit-up fulgt av en
skrå sit-up til hver side
• Ikke noe hold, men slipp
”spenningen i navlen”
mellom hver rep.
• 10 reps (3 øvelser) i 5
serier med korte pauser

Øvelsesprogram Fase 1
Øvelse nr.4:
• Ryggliggende med knær og
hofter flektert 45˚ og føttene
i underlaget
• Hold en fotball mellom
knærne
• Trekk inn navlen, løft hodet
mot ballen samtidig som du
bøyer opp i hoftene (fører
ballen mot hodet)

• Bevegelsene utføres jevnt
og rytmisk (slipp ”spenningen i
navlen” mellom hver rep)

• 10 reps i 5 serier med korte
pauser
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Øvelsesprogram Fase 1
Øvelse nr.5:
• Balansebrett i 5 min.
• variere med lukkede øyne,
hode- og armbevegelse,
fleksjon/extensjon/rotasjon
i underex. etc.

Øvelsesprogram Fase 1
Øvelse nr.6a:
• Bruk skøytebrett
• Stå med en fot på gulvet
ved siden av brettet og
den andre på brettet
parallelt med den første
• Press foten på brettet
mot underlaget med så
mye kraft du kan innen
smertegrensen.
Press den så ut til siden
og deretter tilbake til
utgangsstillingen
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Øvelsesprogram Fase 1
Øvelse nr.6b:
• Bruk skøytebrett
• Samme utgangsstilling som i
6a, men med foten på brettet
pekende med tærne i
skliretningen (altså 90˚ på
standfoten.
• Samme press og bevegelse som
i 6a

FELLES for 6a og 6b:
• Jobbe kontinuerlig i 1 min.
med det ene benet – deretter 1
min. med det andre benet
• 5 reps på hvert ben av hver
øvelse

Øvelsesprogram ved
kroniske lyskesmerter
Fase 2 (uke 3-10)
•
•
•
•

6 dynamiske øvelser – closed/open kinetic chain
10 reps i 5 serier med korte intervaller
2 omganger pr. treningsøkt - 3 ganger pr. uke
Øvelsene fra fase 1 gjøres på hviledager
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Øvelsesprogram Fase 2

Øvelse nr.1:
• Sideliggende med det underste benet strakt og
det øverste bøyd og plassert foran det underste
• Løft det underste benet opp og ned mens
hælen peker oppover

Øvelsesprogram Fase 2

Øvelse nr.2:
• Sideliggende med det underste benet
bøyd og det øverste strukket
• Løft det øverste benet opp og ned
mens hælen peker oppover
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Øvelsesprogram Fase 2
Øvelse nr.3:
• Legg deg på magen over
kortenden av en
behandlings-benk
• Hoftene med 90 graders
bøy skal ligge an mot
kanten av benken og
føttene skal være i gulvet
• Bena løftes samtidig rolig
til max. strekk, før de like
rolig senkes tilbake til
utgangs-stillingen.

Øvelsesprog. Fase 2
Øvelse nr.4a:
• Stå med siden til et pulleyapparat
eller med ankelmansjett rundt
nærmeste ankel
• Adduser benet fra abdusert stilling

Øvelse nr. 4b:
• Stå med siden til et pulleyapparat
med ankelmansjett rundt borteste
ankel
• Abduser benet fra 0-stilling

Øvelse nr.4a+b:
• Start med lav vekt og øk gradvis,
men alltid submax!
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Øvelsesprogram Fase 2
Øvelse nr.5:
• ”Gå langrenn” stående på
ett bein; bøy og strekk
standbenets kne rytmisk,
mens armene svinges i
diagonalgang
• Ikke beveg det ”frie” benet
• Fortsett øvelsen så lenge du
greier å holde balansen og
utføre bevegelsen nøyaktig
• Progresjon vha manualer i
hendene

Øvelsesprogram Fase 2
Øvelse nr.6:
• Stå på et skøytebrett
• Gjør skøytebevegelser
fra side til side
• 1 minutt arbeid i 5 serier
med korte pauser
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Øvelsesprogram Fase 3
• Idrettsspesifikk rehabilitering
• Starter når utøveren etter 3 mnd er
kvitt sine plager
• Gradvis økende i intensitet og
belastning opp mot kravene i den
enkelte idrett
• Må foregå over nye 3 måneder

Takk
for oppmerksomheten
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