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3 ÖVNINGAR FÖR NACKE/BRÖSTRYGG, STÅENDE eller SITTANDE 
 
Motverkar ödem, karpaltunnelsyndrom, uppercross syndrom och smärtor i nacken. 

 

1- ARMROTATION, STÅENDE eller SITTANDE 

 Den här övningen är bra för att aktivera lymfkörtlarna strax ovanför brösten. 

Genom att utföra övningen ett par gånger om dagen hjälper du till att motverka 

vattenansamlingar i armar och händer.  

 Du tränar även rörlighet och öppnar upp bröstet för att få en fin hållning. Det är 

lätt hänt att axlarna åker fram och hållningen blir dålig vid många timmar 

framför en dator eller liknande, därför är armrotationer bra. 

 

 

 

Gör så här: 

1. sätt fingertopparna mot axlarna och för ihop armbågarna 

 

2. jobba uppåt och utåt med armbågarna och öppna upp i en cirkelrörelse 

 

3. när armbågarna är längst ner och fingertopparna fortfarande är kvar på axlarna 

för du ihop armbågarna igen och jobbar upp till startpositionen. 

Tänk på! Gör övningen långsamt. Hellre för långsamt än för snabbt för att undvika 

skador. Upprepa cirkeln 10 gånger och jobba eventuellt även åt motsatt håll 10 varv. Du 

bör dock avsluta med att öppna upp bröstet genom att jobba uppåt-utåt-neråt några 

varv. 
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2 - ,  STÅENDE eller SITTANDE 

 

 

1. Sitt med rak rygg och bra hållning, tänk dig att du lyfter toppen av huvudet upp 

mot taket. Hakan skall vara parallellt med golvet. 

 

2. Låt nu huvudet och . (dubbelhaka). 

 

3. Känn en stretch I nacken, håll i 20 sekunder (1001-1002-1003 osv). 

 

4.  

 

5. Upprepa 10 gånger, gärna 3 gånger per dag. 
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3- BRUGGERS ÖVNING , STÅENDE eller SITTANDE 

A. Din start position 

Stå med dina fötter lite mer isär än dina höfter. 

Vrid dina fötter aningen utåt. 

 

 

B. Övningen 

Andas in (genom näsan) i buken. 

Andas ut långsamt samtidigt som du: 

Vrider dina händer utåt, med sträckta fingrar 

och lyfter din bröstkorg en aning. 

Obs: axlarna skall inte lyftas. 

I mellersta och övre ryggen kan du känna hur dina muskler för 

skulderbladen samman. 

I bröstkorgen känner du hur du stretchar dina bröstmuskler och framsidan 

av skuldrorna 

Håll stretchen i 10-15 sekunder (1001-1002-1003 osv) 

Gör 10 repetitioner 2-3 ggr per dag (morgon, lunch, kväll)  

 

 


