
Dette programmet kan trenes i rekkefølge fra 1 til 9.
Øvelse 1 og øvelse 9 er en video hver med 3 minutters bevegelighet - og balansetrening. 
Lykke til. Mvh Tove

 
 

1. Oppvarming med balanse i 3 minutter, med musikk.
Inneholder høye kneløft, tyngdeoverføring med armstrekk, opp på tå,
samt knebøy med armstrekk. Alle øvelsene utføres stående med støtte
fra stol. Treningsøvelsene er tilpasset personer med artrose i kne- og
hofteledd. Øvelsene er fine som fallforebyggende trening.

 
 

2. Wallslide til 90 grader
Stå med ryggen mot veggen. La setet og øvre del av rygg være i
kontakt med veggen, beina skal stå litt fra veggen. Løft armene ut til
siden med bøyde albuer og håndflaten frem. Albuespissen vender nå
nedover. Trekk skulderbladene sammen og før armene oppover langs
veggen i en kontrollert bevegelse til du når ca. 90° i skulderleddet.
Senk armene ned igjen og gjenta.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

3. Push up inntil vegg.
Plasser hendene mot veggen i skuldernivå. Senk deg mot veggen ved
å bøye albuene. Skuldrene skal ikke senkes under albuenivå. Press
deg ut fra veggen ved å strekke ut armene. Legg på en protraksjon ved
å "runde ryggen" gjennom å presse deg enda lengre bort fra veggen.
Returner rolig til utgangsposisjonen. Forsøk å holde en jevn rytme.
Bevegelsen skal være smertefri.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

4. Fra sittende til full strekk
Begynn stående foran stolen. Sett deg ned på stolen og reis deg opp
igjen. Beveg begge armer opp over hodet mot slutten av bevegelsen.
Gjenta.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

5. Ettbens knebøy med støtte
Stå på en fot med en stol foran deg, bruk stolryggen som støtte. Senk
deg ned mot gulvet ved å bøye i hofte og kne. Hold tyngdepunktet over
hælen. Kom tilbake til utgangsstilling ved å strekke ut i hofte og kne
igjen.
Sett: 2 , Reps: 8

 
 

6. Hopp framover
Stå med armene ned langs siden. Bøy i knærne, sving armene litt
bakover og hopp framover med samlede ben. Prøv å land mykt.
Sett: 2 , Reps: 8
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7. Ettbens hopp fremover
Hink til den ene siden. Hink deretter to hink fremover. Bytt til motsatt
ben, hink to hink fremover og land på to ben.
Sett: 2 , Reps: 8

 
 

8. Kombinert knebøy og roing
Stå med stol bak deg som sikring. Senk deg ned mot stolen samtidig
som armene strekkes ut foran kroppen. Strekk deg opp igjen rett før du
berører stolsetet og avslutt bevegelsen med å trekke armene tilbake i
brysthøyde. Albuene skal peke rett ut og skulderbladene skal være
sammentrukne i sluttposisjonen.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

9. Bevegelighet- balanse trening 3 minutter med musikk.
Denne videoen inneholder ro-bevegelse, knebøy og arm pendling.
Øvelsene utføres stående med støtte fra stol. Dette er en programserie
med funksjonell styrke- og balansetrening for seniorer. Trenings
øvelsene er tilpasset personer med artrose i kne-
og hofteledd. Øvelsene er fine som fallforebyggende trening.
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