
Artrose skyldes slitasjeforandringer i brusk-/benvev. Leddet kan da oppleves som stadig mer stivt og smertefullt.
Systematisk trening har vist seg å ha positiv effekt på smerte og fysisk funksjon. Dette programmet inkluderer et
øvelsesutvalg for rehabilitering av hofte- og kneartrose, som du bør utføre minst 2-3 ganger i uken og med fordel
på begge ben. Øvelsene har ulik vanskelighetsgrad og øvelsene bør tilpasses individuelt. Rådfør deg gjerne med
en fysioterapeut for gjennomføring og fremgang i treningen. Øvelsene gjennomføres med 10 repetisjoner x 3,
dersom ikke annet er oppgitt. 

Kilder: Fransen M, McConnell S, Hernandez-Molina G, Reichenbach S. Exercise for osteoarthritis of the hip.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.:CDOO7912.DOI:
10.1002/14651858.CDOO7912.pub2.
Fransen M, McConnell S, Harmer AR, Van der Esch M, Simic M, Bennell KL. Exercise for osteoarthritis of the knee.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD004376. DOI:
10.1002/14651858.CD004376.pub3.

 1. Sykkel- oppvarming
Du kan velge et program eller trykk start. Velg den motstanden
som kjennes grei ut og øk gjerne etterhvert. Sykl i ca. 20 min
eller inntil du blir litt god og varm. Alternativ: tredemølle,
romaskin, elipsemaskin. 
Varighet: 20 min 0 sek

 
 2. Stående tåhev med støtte

Stå bak en stol og støtt deg med hendene til stolryggen. Løft
deg opp på tå og senk rolig igjen. 
Sett: 3 , Reps: 10

 
 3. Stående hoftebøy og -strekk

I stående, plasser hendene på hoftene og løft kneet opp foran
deg, så høyt opp du får til. Senk så beinet igjen og før det så
langt bak du kommer uten å kompensere med å lene deg
fremover. Støtt deg til en stol e.l om du trenger det. 
Sett: 3 , Reps: 10

 
 4. Stående hofteabduksjon

I stående stilling, før ett bein strakt rett ut til siden. Før beinet
så langt ut du kan uten å kompensere med bevegelse av
overkroppen. Hold deg stabil over standfoten. Før beinet
kontrollert tilbake til utgangsstilling. Støtt deg til en stol e.l om
du trenger det. Variant: sideliggende. Progresjon: strikk. 
Sett: 3 , Reps: 10
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 5. Knebøy

Stå med føttene i hoftebreddes avstand. Bøy ned i hofte- og
kneledd slik at setet går litt bakover og press opp igjen. Hold
ryggen rett og blikket fram. Styr knær i samme retning som
føtter under hele øvelsen. Alternativt kan den dype
sittestillingen holdes i noen sekunder før du presser opp igjen.
Progresjon: balansepute, strikk rundt knær.
Sett: 3 , Reps: 10

 
 6. Ettbens knebøy

Stå på ett bein. Det passive beinet kan eventuelt settes bak det
andre og kun støtte bevegelsen. Bøy ned til ca.60- 90 grader i
kneet og strekk opp igjen. Rolige bevegelser og knær over
tær. Hold overkroppen oppreist og blikket fram. Progresjon:
balansepute, bosuball. 
Sett: 3 , Reps: 10

 
 7. Utfall fram

Stå med samlede bein og sett armene i siden. Løft det ene
beinet og sett foten frem. Når beinet treffer gulvet bremser du
bevegelsen til kroppen er i dyp posisjon. Spark ifra og returner
til startstillingen. Progresjon: manualer, kettlebells. 
Sett: 3 , Reps: 10

 
 8. Utfall til siden

Stå med samlede bein og sett armene i siden. Før det aktive
beinet ut og legg tyngden av kroppen over til denne siden. Når
foten treffer gulvet bremses bevegelsen. La kneet peke i
samme retning som foten. Ved sluttstilling er det aktive bein
bøyd, og standbeinet er tilnærmet strakt. Returner hurtig til
startstillingen.
Sett: 3 , Reps: 10

 
 9. Steg opp

Plassér det ene beinet oppå benken/trappesteget. Bruk dette
beinet til å løfte resten av kroppen opp. Utfør øvelsen
langsomt og kontrollert. 
Sett: 3 , Reps: 10
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 10. Oppsteg på trinn med benløft

Sett ett bein på kassen som står foran deg. Vær påpasselig
med at kne og tå peker rett frem i samme retning. Legg all
vekten på det beinet som står på trinnet og løft deg opp med
beinet. Stram forsiden av lår og setet slik at du strekker ut det
beinet du står på. Motsatt bein løftes opp i bøy. Senk deg rolig
ned igjen og gjenta med samme ben.
Sett: 3 , Reps: 10

 
 11. Sittende knestrekk

Sitt på en stol eller benk. Strekk og kjenn at du bruker
lårmusklene, senk rolig ned igjen. Progresjon: Fest en strikk
bak stolen og rundt foten. 
Sett: 3 , Reps: 10

 
 12. Liggende seteløft

Ligg på ryggen med bøyde knær. Knip setet sammen og løft
bekkenet og nedre del av ryggen fra underlaget. Hold i ca. 5
sek og senk rolig tilbake til utgangsposisjon. Progresjon: Når
setet er løftet, strekk ene kneet og hold noen sek. Evt ettbens
seteløft.  
Sett: 3 , Reps: 10

 13. Liggende seteløft m/ball
Ligg med begge beina på ballen. Ha armene ned langs siden.
Knip setet sammen og løft bekkenet og nedre del av ryggen
opp fra underlaget. Hele leggen plasseres på ballen. Hold i ca.
5 sek. Hvil tilsvarende. Progresjon: Lårcurl (trekk bein mot
setet dvs. bøy knærne).
Sett: 3 , Reps: 10

 14. Sideliggende hofterotasjon med samlede føtter
Ligg på siden og støtt hodet mot den ene hånden. Trekk beina
litt imot deg slik at du har bøy i både knær og hofter. Løft det
øverste kneet og roter benet utover, mens du holder føttene
samlet og hoftene stabile. Senk rolig og kontrollert. Progresjon:
strikk rundt knær, støtt på albue.
Sett: 3 , Reps: 10

 15. Tøying - Innside lår
Ligg på ryggen med bøyde knær og føttene i gulvet. La beina
falle ut til siden, til du kjenner det strekker på innsiden av
lårene. Hold stillingen i 30- 40 sek. Variant: sittende, stående
med spredde ben. 
Varighet: 30 sek
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 16. Tøying- sete 1
Ligg med det ene beinet krysset over det andre, slik at ankelen
hviler på motsatt kne. Hold omkring låret og trekk det mot
brystet til du kjenner at det strekker i setemuskulaturen. Hold
30- 40 sek. og bytt bein.
Varighet: 30 sek

 17. Tøying- Sete 2
Sitt med det ene beinet krysset over det andre. Bøy i kneet,
hold omkring det og trekk det mot motsatt skulder til du kjenner
at det strekker i setemuskulaturen. Hold 30- 40 sek. og bytt
bein.
Varighet: 30 sek

 18. Tøying- Hoftebøyer
Stå med beina splittet og rett rygg. Plasser hendene i siden og
press hoften fram til du kjenner at det strekker over hoften.
Hold 30- 40 sek. og bytt bein. Variant: kne på matte
(frierstilling)
Varighet: 30 sek

 19. Tøying- Framside lår og hofte
Stå med strak kropp. Ta grep om den ene ankelen og trekk
hælen opp mot baken. Press hoften fram til du kjenner at det
strekker på fremsiden av låret. Sørg for å holde knærne
samlet. Hold 30- 40 sek. og bytt bein.
Varighet: 30 sek

 20. Tøying- Bakside lår og legg
Stå med hendene i siden, bøy litt i det ene kneet og strekk det
andre beinet. Press tærne opp mot deg og senk overkroppen
langsomt framover til du kjenner at det strekker på baksiden av
beinet. Unngå å krumme ryggen. Hold 30- 40 sek. og bytt bein.
Varighet: 30 sek
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