
I dette eksempel er programmet designet til en mandlig 
kontormedarbejder på 57 år med et let forhøjet blodtryk og et 
godt kondital på 40 milliliter/minutter/kilo.  Han har et normalt 
bmi på 24, en normal fedtprocent og en dårlig generel balance.

 
Tidsforbrug
Det samlede program er ikke mere end alt i alt en times mål-
rettet træning om ugen, som man kan lægge, som man vil. Fx 
1 x 1 time, 2 x en halv time eller 5 x 12 minutter.

3 x 20 minutter fungerer godt effektmæssigt, men på nogle 
arbejdspladser knap så godt tidsmæssigt. 

Virksomheder, der vil arbejde med fællestræning, kan med 
fordel gøre det om morgenen. Erfaringen viser, at det er et 
godt tidspunkt, hvis man alligevel er samlet og skal tale om 
dagens arbejdsopgaver. Og så kommer det til at virke som en 
god opvarmning for kroppen før dagens arbejde.

Opvarmning
Alle træningssessioner begynder med en opvarmning, der gør 
kroppen parat og bringer pulsen op på mellem 90 og 130. Op-
varmningen varer cirka 5 minutter, som skal lægges oveni den 
målrettede træning.

Den kan bestå af helkropsøvelser, hvor man svinger arme-
ne op og ned og til siderne, bukker sig frem eller går op og ned 
i knæene. Det kan også være let løb, cykling, roning, rask gang, 
sjipning eller dans på stedet. 

 
Konditionstræning
Træningen er tiltænkt en stillesiddende arbejdsprofil med et 
forhøjet blodtryk. Derfor er 30 minutter af den målrettede 
træning tildelt konditionstræning. Træningen kan udføres ved 
fx at løbe, cykle, sjippe, ro eller svømme. 

Mulighederne er mange – det vigtigste er, at man sørger 
for at bevæge sig med en intensitet, så man bliver forpustet, 
svedig, føler det anstrengende og har svært ved at tale imens.

 
Styrketræning mod muskelsmerter
20 minutter er målrettet nakke og skuldre, hvor kontormed-
arbejderen hyppigt oplever smerte.  Øvelserne skal mindske 
smerterne, når de er til stede, og forebygge nye episoder med 
smerter. Øvelserne laves med 12-15 gentagelser og 3 runder 
– med brug af træningselastikker.  

Balancetræning 10 minutter er målrettet balancen. Øvelserne laves med 12-15 gentagelser og 3 runder.

Løft

 Træk

48 procent af de HK Stat-medlemmer, der har fysi-
ske gener som følge af arbejdet, laver ifølge undersø-
gelsen øvelser flere gange om ugen  eller dagligt for 
at forebygge eller afhjælpe smerter. 26 procent laver 
sjældent eller aldrig øvelser.

HK STATS UNDERSØGELSE AF MEDLEMMERS FYSISKE NEDSLIDNING

SKULDERLØFT
 Stå med midten af elastikken under 
fødderne og armene ned langs si-
den. Løft skuldrene op til ørerne og 
sænk dem roligt tilbage. 

 ETBENS BALANCEBØJ
Stå på et ben med armene strakt frem foran 
kroppen. Det passive ben kan eventuelt sættes 
bag det aktive og kun støtte. Bøj ned til 90 gra-
der i knæet, og pres op igen. Ryggen holdes ret 
og blikket frem under hele bevægelsen. Gentag 
med det modsatte ben. 

 ETBENS BALANCE PÅ PUDE
Stå på en pude, eller fold en måtte, 
og stå på den. Stå på et ben med 
lidt bøjet knæ. Tag om hoften med 
hænderne. Vær påpasselig med at 
holde knæene over tæerne, og for-
søg at holde balancen.

ARMLØFT TIL  SIDEN 
Stå med midten af elastikken under 
fødderne og armene ned langs siden. 
Armene løftes ud til siden og op, til de 
er vandrette. Før armene roligt tilbage 
til udgangspositionen, og gentag. 

FOROVERBØJET ARMLØFT
 Stå med midten af elastikken under fødderne. Stå let 
foroverbøjet med let bøjede hofter og knæ og armene 
hængende ned mod gulvet. Løft de strakte arme ud til 
siden og op. I slutstillingen er skulderbladene trukket 
godt sammen. 

TRÆK TIL RYG
Sid med let bøjede ben. Placér midten af 
elastikken under fødderne. Hold armene 
tæt ind til siden, og træk armene bagud og 
skråt opad, så albuerne til sidst i bevægel-
sen er løftede.
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Supplér gerne med mere aktivitet og træning i fritiden
Det vil være en rigtig god idé at supplere træningen med med fysisk aktivitet i fritiden, så man alt i alt følger Sundheds-
styrelsens anbefaling om 150 minutters fysisk aktivitet spredt udover ugen. På den måde kan man for alvor kompen-
sere for kontorarbejdets mange timers stillesiddende aktiviteter og holde sin kondition og muskelfunktion ved lige.

I vores team laver vi elastikøvelser hver dag 

efter frokost. Det giver rigtig meget. Det 

kan virkelig mærkes og bør indføres på alle 

arbejdspladser.
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