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Træningsprogram Træning skulderskader

Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

1 -

Nakke 3

Placér begge hænder på hovedet og træk
forsigtig ned mod brystet således at det
strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek.

2 -

Nakke 1

Placér den ene hånd på hovedet og træk
forsigtig hovedet ned mod skulderen. Sørg
for at sænke den modsatte skulder. Når det
strækker på siden af nakken holdes stillingen
15-20 sek. Gentag til modsat side.

3 -

Underarm 1

Hold en strakt arm frem foran brystet med
håndfladen op. Grib omkring fingrene med
den anden hånd og træk ned og bagover,
således at håndfladen vendes frem. Når der
mærkes stræk på underarmens forside
holdes stillingen i 15-20 sek. Byt arm.

4 -

Bryst og skulder

1

Fold hænderne bag ryggen, skyd bystkassen
frem og pres armene bagud til der mærkes
et godt stræk omkring brystet og skulderne.
Hold 15-20 sek.

5 -

Nakke og skulder

Hold hænderne på ryggen, sænk skuldrene
og læg hovedet ned mod den ene skulder.
Hold 15-20 sek. og gentag til den anden
side.

6 -

Skulder 1

Stå med den ene arm krydset ind foran
brystet. Med den anden hånd på albuen
trækkes armen i retning af skulderen indtil
det strækker på bagsiden af skulderen. Hold
15-20 sek. og byt arm
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7 -

Bryst 2

Stå med siden til en dørkarm eller lignende.
Stræk den ene arm ud til siden med let bøjet
albue. Hold i dørkarmen med hånden
placeret over hovedhøjde. Drej kroppen
langsomt til modsatte side til der mærkes et
godt stræk i brystmuskulaturen. Hold 15-20
sek. og byt arm. Du skal ikke lade armen
være over 90 grader - hvis du har haft din
skulder ude af led - eller hvis du
genoptræner efter et impignement syndrom

8 -

Afspænding af

skulderparti 1

Stå med god holdning. Træk det ene
skulderblad ind mod rygsøjlen, og derefter
hele skulderpartiet bagud og lidt opover,
samtidig drejer hovedet til den samme side.
Hold nogle få sekunder og slip roligt ned og
løsne. Gentag til den anden side.

9 -

Firefodsstående

arm- og benløft

Stå på alle fire uden at "hænge" i
skulderpartiet. Løft hovedet således at det er
i forlængelse af kroppen og træk hagen ind.
Træk også maven ind og lav "flad mave".
Derefter strækkes det ene ben bagud.
Samtidig løftes modsatte arm. Vend roligt
tilbage til udgangspositionen og gentag
modsat.

10 -

Armstående

position m/bold

Stå på strakte arme med hænderne i en
skulderbreddes afstand og benene på
bolden. Find neutralstillingen i bækkenet,
træk navlen ind og lav "flad mave". Løft
hovedet til det er i forlængelse af kroppen og
træk hagen ind. Gå fremad på strakte arme,
hold stillingen i nogle sek. og vend tilbage til
udgangspositionen. Hvis det synes for hårdt
for skulderleddet, så bliv stående - og evt.
forsøg med små håndløft 4-6 gange, eller så
mange du kan, og hold derefter pause.

11 -

Stående

armstræk m/bold

Læn dig med strakte arme mod bolden, der
holdes op mod væggen. Hænderne er
placerede i en skulderbreddes afstand. Find
neutralstillingen  i ryg, bækken samt i dir
skulderled. Lav "flad mave, sænk
overkroppen mod bolden og pres tilbage. Du
kan som alternativ skulderøvelse. lave
cikulære bevægelser på bolden, hele tiden
med fokus på at holde skulderen og
skulderbaldet i samme position.

12 -

Brügger 2

Stå med fødderne i ca. hoftebreddes afstand
og drej dem lidt udad. Træk hagen lidt
tilbage. Tag en dyb indånding gennem
næsen. Derefter puster du langsomt ud
mens du samtidig drejer håndfladerne udad,
stritter med fingrene og presser brystbenet
let op og frem. Pust helt ud og hold
positionen nogle sekunder. Denne øvelse er
ikke kun god for din ryg og nakke, men i
særdeleshed dejlig ifht at strække
nervevævet ud.
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13 -

Afspænding af

skulderparti 1

Stå med god holdning. Træk det ene
skulderblad ind mod rygsøjlen, og derefter
hele skulderpartiet bagud og lidt opover,
samtidig drejer hovedet til den samme side.
Hold nogle få sekunder og slip roligt ned og
løsne. Gentag til den anden side.

14 -

Rytmisk

stabilisering

m/partner

Udøveren står med let spredte ben.
Partneren står bag udøveren og giver
rytmiske tryk på udøveren i forskellige
retninger mens udøveren forbliver i ro som
en statue.

15 -

Stående

armsving frem og

tilbage

Stå med armene hængende ret ned langs
siden. Slap af i skuldrene og sving armene
skiftevis frem og tilbage.

16 -

Ryg og skuldre 1

Fold hænderne bagved nakken og før
albuerne roligt fremad. Prøv at lade albuerne
møde hinanden. Hold positionen i 15-20
sekunder når du mærker at det strækker
mellem skulderbladene og på bagsiden af
skuldrene.

17 -

Rulle med

skulderne 3

Rul med begge skuldre samtidig. Forsøg at
lave store cirkler. Rul først nogen gange den
ene vej og derefter den anden vej. Armene
hænger ned langs siden.

18 -

Nakke og skulder

Hold hænderne på ryggen, sænk skuldrene
og læg hovedet ned mod den ene skulder.
Hold 15-20 sek. og gentag til den anden
side.
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19 -

Skulder pendling

Sid på en stol, læn dig fremad og lad
hovedet hænge tungt. Støt dig med den ene
arm på knæet. Lad den modsatte arm
hænge tungt ned langs siden. Bevæg hele
armen tungt frem og tilbage og mærk at du
får et let stræk i skulder og arm.

20 -

Ret dig op

Ret dig op ved at du presser brystet lidt skråt
frem og op, samtidig som du sænker
skuldrene og trækker dem let tilbage. Træk
hovedet let tilbage og kig fremad. Udfør
bevægelsen i jævnt tempo. Hold stillingen i
10-15 sekunder og hvil tilsvarende, før du
gentager øvelsen.

21 -

Stående

skulderhævning 2

Stå med armene ned langs siden. Løft
skuldrene roligt op mod ørene og hold
stillingen nogle sekunder. Sænk skuldrene
og pres dem let ned, før du gentager
øvelsen.

22 -

Hovedbøjning til

siden

Bøj hovedet til den ene side, således at du
lægger øret ned mod skulderen. Hold blikket
frem, undgå at rotere nakken eller at løfte
skuldrene. Gentag øvelsen til den anden
side.

23 -

Stående enarms

træk indad (45°

abduktion i

skulder)

Stå med siden til trækapparatet, løft armen
ca 45° ud til siden og hold godt fast i
håndtaget. Træk armen ned og ind mod
hoften. Slip roligt tilbage og gentag øvelsen.
Lav gerne øvelsen med elastik hvis hårdhed
er tilpasset din skulderskade. Vend gerne
øvelsen, således at du ikke kun træner
indadførerne, men også ffår trænet den lille
m.supraspinatus, dvs. taget at de
stabiliserende muskler. Dette gør du ved at
holde elastikken i den samme hånd, men at
du vender den anden side til, og trækker
elastikken/ eller håndtaget op til ca. 30-45

24 -

Siddende

indadrotation

skulder

Fæst tovet fremme på specialhåndtaget. Tag
godt fat i håndtaget og sid med siden mod
apparatet. Hold overarmen tæt ind mod
kroppen med en vinkel på 90° i albuen og
lad underarmen pege ud til siden. Rotér så
langt indad i skulderleddet du kan. Slip roligt
tilbage og gentag øvelsen.
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25 -

Siddende

udadrotation

skulder (90°

abduktion i

skulder)

Fæst tovet bag på specialhåndtaget. Tag fat
om håndtaget og sid med siden mod
apparatet. Hæv armen ca 90° ud til siden,
med en vinkel på 90° i albuen og lad
underarmen pege ned mod gulvet. Rotér så
langt udad i skulderleddet du kan. Sænk
roligt tilbage og gentag øvelsen. Får du
smerter i skulderen ved 90 grader, så løft
kun til smertegrænse.

26 -

Siddende

indadrotation

skulder m/støtte

(90° abduktion i

skulder)

Sid med ryggen mod trækapparatet og tag
fat om håndtaget. Placér overarmen på en
pude og hav en vinkel på 90° i albuen. Rotér
indad i skulderleddet, således at håndtaget
svinges frem og ned, mens overarmen
holdes i samme stilling. Slip roligt tilbage og
gentag øvelsen.

27 -

Stående enarms

træk indad (90°

abduktion i

skulder)

Stå med siden til trækapparatet, løft armen
ca 90° ud til siden. Hold fast i håndtaget.
Træk armen ned og ind mod hoften. Slip
roligt tilbage og gentag øvelsen. Denne
øvelsen skal kun udføres, såfremt du ikke
oplever smerter betinget af indeklemning af
strukturer, pres på mensik mv.

28 -

Siddende

udadrotation

skulder m/støtte

(90° fleksion i

skulder)

Sid med siden mod trækapparatet og tag fat
i håndtaget. Placér overarmen på en pude
foran dig og hav en vinkel på 90° i albuen.
Rotér udad i skulderleddet, således at
håndtaget svinges op og udad, mens
overarmen holdes i samme stilling. Sænk
roligt tilbage og gentag øvelsen.

29 -

Skråsiddende

enarms træk

indad m/støtte af

skulderbladet

Fæst stroppen rundt håndleddet og lad
armen hænge ud til siden med en vinkel på
ca. 90° i skulderleddet. Træk armen ned og
ind til siden. Slip roligt tilbage og gentag.
Øvelsen stimulerer til øget abduktion af
skulderleddet.

30 -

Stående

skulderpres

nedad (90°

fleksion i albuen)

Fæst stroppen lige under albueleddet. Stå
med armen tæt indtil kroppen og med vinkel
på 90° i albuen. Pres skulderen ret ned,
samtidig med at armen holdes ind til kroppen
under hele bevægelsen. Øvelsen stimulerer
til en caudal/vertikal glidning mellem
ledskålen og ledhovedet.
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31 -

Siddende enarms

roning m/støtte

Fæst stroppen over albuen, stræk armen
fremad og støt brystet mod bænken. Træk
skulder og arm bagud og langs siden,
samtidig med at skulderbladet presses ind
mod rygsøjlen. Det er alfa og omega at du
holder dit skulderblad i samme position
under hele arbejdet. Slip roligt tilbage og
gentag øvelsen. Hold brystet tæt mod
bænken under hele bevægelsen.

32 -

Stående enarms

kryds træk

m/kabel

Stå skråt mod trækapparatet, pres brystet
frem og hold armen ud til siden. Bøj lidt i
albuen. Ved stræk af brystmuskulaturen
presses armen diagonalt frem og ned til den
er i hoftehøjde. Slip roligt tilbage og gentag
øvelsen. Lad ikke armen komme tilbage,
såfremt du har haft en luksation af dit
skulderled, og lad ej heller armen komme
over 90 grader, hvis du har en diagnosen
impignement.

33 -

Stående enarms

træk indad (45°

abduktion og 45°

fleksion i skulder)

Stå vendt skråt imod trækapparatet, løft
armen ca 45° ud til siden og ca 45° foran dig
og hold fast i håndtaget. Træk armen bagud
og ind mod hoften. Slip roligt tilbage og
gentag øvelsen.

34 -

Sidehæv / Delt's

Sædehøjde: Sid med afslappede skuldre. Grib om
håndtagene og pres ydersiden af albuerne
mod puderne. Løft op til armene er
horisontale. Hvis du oplever smerter når du
løfter mod modstand, eller når du når op til
90 grader, så gør bevægelsen mindre, eller
tag mindre vægt på. Vend roligt tilbage til
udgangspositionen og gentag.Træner
primært: m.deltoideus, m.supraspinatus.
Assisterende muskler: m.trapezius m.fl.

35 -

Skulderpres 1 /

Shoulder press

Sædehøjde: Sid med god støtte i ryggen og tag et bredt
greb. Spænd godt op i mave- og
lænderegionen og pres op fra ca.
skulderniveau til armene er strakte. Oplever
du smerte i denne øvelse, så gør
bevægeudslaget mindre, eller tag mindre
vægt på. Hjælper dette ikke, er du ikke klar
til denne øvelse, og du bør vente med den,
og fortsætte dine stabiliserende øvelser,
med fokus på udholdenhed (fx elastik
øvelser og kropsøvelser)
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