
Hofte

Essential Physio er tiltænkt dig,
der gerne vil holde dig igang,
og ønsker at gøre noget aktivt
ved dine gener.



Formålet med dette program er at give dig nogle
redskaber og værktøjer, hvis du oplever gener i eller
omkring hoften Derudover vil der være forklaringer på,
hvilke faktorer, der kan spille ind på oplevelsen af generne
i din hverdag.

Essential Physio er tiltænkt dig, der gerne vil holde dig
igang, og ønsker at gøre noget aktivt ved dine gener.

Målgruppe

Formål

Hvordan får du mest ud af dette program?

Først og fremmest er vi alle individuelle med vidt
forskellige udgangspunkter. Derfor kræver nogle ting
individualiseret træning, mens andre ting og aspekter er
generaliserbare.
Vi ønsker IKKE, at du træner igennem stærke smerter,
men vi er interesserede i at øge tolerancen og
derigennem blive bedre. Vi ønsker derfor heller ikke altid
at træne smertefrit - der må gerne være lidt ubehag, og
det er helt okay. En god tommelfingerregel er, at
smerterne skal være mindsket/gået væk 24 timer efter
træning.
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Fundamentalt ønsker vi, at træningen sker kontinuerligt.
Det vil sige dagligt/flere gange ugentligt, men i tilpassede
doser. Her går vi samtidig efter så høj kvalitet som muligt.
Så i stedet for 35 gentagelser om mandagen og 0 de
næste 6 dage, vil vi hellere have 5 gentagelser om dagen,
spredt over hele ugen.
Som ved al anden træning, handler det om at zoome ud,
og se på den langsigtede effekt. Ofte vil ændringerne ikke
være akutte, men vise sig som små lyspunkter i løbet af
længere tid.
Søg altid sundhedsprofessionel hjælp, hvis du er i tvivl.
Øvelserne og denne tilgang til træning er ikke lavet for at
diagnosticere, men kan derimod være uddannelse og
hjælp til selvhjælp i genoptræningens principper
suppleret med praktiske redskaber.

Faktorer der påvirker gener

Gennem moderne forskning har man fundet ud af, at
oplevelsen af smerter ikke kun er biomekanisk, men
derimod påvirkes gennem utroligt mange faktorer, der er
uhåndgribelige. Dette vil vi prøve at komme med en
forklaring på i følgende afsnit.
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Stresshåndtering - kopmetaforen

Vi kender alle til stress. Men ikke alle ved, at stress er en
nødvendighed. Det skal balanceres, så der ikke er for
meget, og heller ikke for lidt.
Forestil dig en kop: er den tom, er den ikke noget ved - er
den fyldt (for meget) op, flyder det over. Flyder kroppen
over har vi fået for meget.

Overfører vi metaforen til kroppen, vil det resultere i, at
kroppen ikke reagerer så optimalt som muligt/ønsket.
Dette kan have negative konsekvenser for ens energi,
immunforsvar og humør.

Stress oplever vi hyppigt i hverdagen. Det kan være alt
relateret fra arbejde, privatliv, træning, vaner (fx mad- og
drikkevaner) osv. Et eksempel kan være, hvis man går ind i
en hård arbejdsperiode og samtidig skruer op for ens
træning. Dermed øges det totale indhold i ens “stresskop”.
Husk dog også på, at stress er en nødvendighed for
udvikling - vi har brug for stressorer i vores liv til at udvikle
os. Generelt skal vi altså have en balance af tingene.
Introducering af nye vaner, træning eller bevægelse vil
således også være en stressor og ændre på det totale
indhold af koppen.

Summa summarum: Stress kan altså også være en god
ting - bare ikke for meget af det.
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Kost

Kost er ligeledes individuelt alt efter mange faktorer og
præferencer. Vi vil generelt henvise til de officielle
kostråd:

Spis planterigt, varieret 
og ikke for meget.

Spis flere grøntsager og frugter

Spis mindre kød - vælg
bælgfrugter og fisk

Spis mad med fuldkorn

Vælg planteolier og magre
mejeriprodukter

Spis mindre af det søde, 
salte og fede

Sluk tørsten i vand
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Restitution (og mangel på samme)

Uden tilstrækkelig restitution opnår vi ikke de ønskede
tilvænninger, eller den udvikling, vi ønsker.

Refererer vi tilbage til “stresshåndtering” vil restitution
være nøglen til dette. Kroppen (og hovedet) har brug
for at lade op.

Den bedste måde at 
restituere på er:

 

SØVN
 

MAD
 

+ 7 timer
 

Tilstrækkeligt 
og varieret

 
Vær opmærksom 

på alkohol og koffein
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Hvorfor disse øvelser

Øvelserne er udvalgt for at opnå mere strukturel
balance. Gennem vores dagligdag arbejder vi meget
med ensidig gentagne bevægelser i samme retning
eller funktion, hvilket kan medføre for meget stress på
disse strukturer. Modsat kan understimulering af
modsatte side også forårsage gener. Øvelsesvalg og
graden af gener den enkelte øvelse kan medføre er
meget individuelt. Start derfor med de øvelser, der
fremprovokerer dine kendte gener mindst.
Formålet er blodcirkulation, hvilket kan fremme
helingsprocessen.

Hofte

Øvelserne
Klik på øvelsen for at 
se video med forklaring Hip thrusters

Hoftefleksion

Knæfleksion

Side plank
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https://www.youtube.com/watch?v=l5gcIP4PGBU&list=PL_OF2w6AEKbmqa4WkHtmMkFY7gDBKYxZp&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=jJhRgGolMbc&list=PL_OF2w6AEKbmqa4WkHtmMkFY7gDBKYxZp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=sBqOQZHJEGI&list=PL_OF2w6AEKbmqa4WkHtmMkFY7gDBKYxZp&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6Ke0xCS74cQ&list=PL_OF2w6AEKbmqa4WkHtmMkFY7gDBKYxZp&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=l5gcIP4PGBU&list=PL_OF2w6AEKbmqa4WkHtmMkFY7gDBKYxZp&index=12


Behovet vil selvfølgelig være individuelt. Et godt sted at
starte vil være 2-3 runder af 8-12 gentagelser. Dette kan gøres
på dagligt basis eller spredes ud over ugen alt efter dit
nuværende aktivitetsniveau.

Dosering

Brug for yderligere hjælp?

Har du brug for mere hjælp? Har du spørgsmål? Så kontakt
os gerne.

F y s i o  N o r t h

Hjulmagervej 11-13

9000 Aalborg

Tlf: +45 25 58 85 79
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