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Introduktion
Stressfars stress-guides er til dig, der har behov for en håndsrækning på ve-
jen tilbage efter en stresssygemelding. I nærværende guide ”Træn klogt med 
stress – 3 træningsprogrammer og 25 øvelser der virker” finder du inspira-
tion til konkrete øvelser og træningsprogrammer, du kan bruge under din 
stress-sygemelding og til genoptræning, når du er klar. 

I guiden ”Motion med stress” som du finder i motionsrummet på Stressfar.dk 
får du redskaber og viden om træning med stress. Hvis du ikke allerede har 
læst den, vil jeg anbefale dig at gøre det, inden du går videre.  

Du kan finde rolige øvelser, der er gode under din sygemelding og øvelser, 
der er mere krævende. Tag udgangspunkt i et af de programmer, jeg har 
lavet eller sæt selv dit eget program sammen og husk, at lidt er bedre end 
ingenting. 

Det er altid en god idé at have din læge med på sidelinjen under din stress 
sygemelding. Hvis du er i tvivl om, hvad du kan holde til, så tag en dialog 
med din læge. Hvis du får det værre af at træne, så stop. Skriv til mig via 
stressfar.dk, hvis du har spørgsmål. 

I motionsrummet på Stressfar.dk finder du træningsskemaer på 10-12 uger 
og dagsskemaer. Benyt dagsskemaet de første måneder under sygemeldin-
gen, hvor du har behov for en fast daglig rutine. Når du er klar til egentlig 
træning, kan du kaste dig over træningsprogrammerne. 

God motion
Kim
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Gåture
Gåture er stress-rehabiliteringens havregrød. Enhver der har prøvet at spise havregrød 
ved, at det lægger en god bund. Det er det samme med gåture. En daglig gåtur lægger 
en god bund for din generelle sundhed og for din fysiske aktivitet og er med til at give 
din hverdag struktur. Gåture sætter gang i blodomløbet, der igen hjælper din krop til 
at skille sig af med stresshormoner og affaldsstoffer.  

Den simple aktivitet, hvor du flytter et ben ad gangen og som kaldes gang, er med til 
at restituere din hjerne og få din pressede organisme tilbage på ret køl. Gang holder 
din udholdenhed og dine muskler i live så du ikke skal starte helt fra nul, når du på et 
tidspunkt er klar til træning igen. 

Gang er samtidig en motionsform, der er så tilpas skånsom, at du ikke risikerer at 
overbelaste dit nervesystem. Det er den mest enkelte form for motion, der findes. 
Du skal bare tage sko på, åbne døren og gå. Det er ikke et projekt at komme i gang. 
Derfor er det her, du starter på din rejse tilbage fra bunden af hullet. En rolig gåtur på 
en halv times tid bør være et fast programpunkt hver dag, når du er sygemeldt med 
stress. Men lad være med at piske dig selv, hvis det glipper. Det er menneskeligt at 
have en dårlig dag, hvor man ikke får ting gjort. Især i den første tid, hvor hverdagen 
kan være meget kaotisk.

ØVELSE 1: ROLIG GANG 

Hvornår har du sidst slentret en tur ud i det blå uden et fast mål eller en tidsplan? 
Det er længe siden, ikke? De fleste af os går ikke en meter uden at vide, hvad vi skal. 
Og når vi så går, marcherer vi afsted som om det gjaldt livet. Om du går igennem en 
grå betontunnel eller er omgivet af efterårsgylden skov er ligegyldigt. Du ser det ikke 
alligevel. Det er du nødt til at lave om på. 

En rolig nærværende gåtur er balsam for sjælen og hjælper dig til at komme tilba-
ge i balance. Hvis du tager dig selv i at gå for stærkt, så sæt tempoet ned. Gå gerne 
uden en fast plan. Følg din intuition. Gå ad ruter, du ikke har gået før. Når du går nye 
steder, er det nemmere at holde fokus på at gå. Læg mærke til omgivelserne, duft 
duftene, mærk luften. 

Gå i 30 minutter.
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ØVELSE 2: KIG EFTER FARVER ELLER TÆL SKRIDT 

Jeg har gået mange ture, da jeg var sygemeldt med stress. I begyndelsen kunne det 
være svært at holde tankerne fra døren. Indimellem lavede jeg små øvelser, mens jeg 
gik. En øvelse kunne være at holde udkig efter farven rød, og tælle hver gang den 
dukkede op i form af en rød bil, en traktor, et klistermærke på en lygtepæl eller andet. 
Af og til talte jeg mine skridt. 

Gå i 30 minutter.

ØVELSE 3: GÅ TEST 

Når dit system er ved at være faldet til ro, kan du begynde at eksperimentere med at 
sætte tempoet lidt op. Du skal ikke blive urolig, hvis din krop reagerer med stress og 
hjertebanken. Det er helt normalt, at kroppen skal vænne sig til at få pulsen op igen 
også selvom det kun er en rask gåtur. Lav først testen, når du kan slentre dine daglige 
gåture uden at jage afsted. 

Sådan gør du: 
Gå roligt i 9 min. 
Gå rask til i 1 min. 
Gå i et tempo, hvor pulsen kommer op, men du stadig kan føre en samtale. 
Gentag til du har gået 30 minutter i alt. 

Mærk efter, når du kommer hjem. 
Hvordan reagerer kroppen? 
Føles det godt eller skidt? 
Hvis pulsen falder hurtigt til ro, når du er hjemme, er det et godt tegn. 

Fortsæt med daglige gåture en uge mere og lave en ny test, hvor du går 5x1 min i rask 
tempo. Hvis du føler dig ”gearet op” i mere end en halv time efter at du er kommet 
hjem, er du ikke klar til at øge belastningen endnu. Hvis kroppen falder hurtigt til ro, 
kan du gå videre til næste fase. 
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TRÆNINGSPLAN: GANG 

Planen er for dig, der har gået rolige daglige ture på 30 minutter eller mere i et stykke 
tid og er klar til yderligere udfordring. 

UGE 1 UGE 2 UGE 3 UGE 4 UGE 5 UGE 6 UGE 7 UGE 8

TIRSDAG 5 min. 7 min. 10 min.  12 min. 14 min. 16 min. 18 min. 20 min. 

LØRDAG 5 min.  7 min. 10 min. 12 min. 14 min. 16 min. 18 min. 20 min. 

Alle dage: Gå 30 minutter i roligt tempo.

Tirsdag + lørdag: Gå 30 minutter roligt + det antal minutter i rask gang, der står i 
boksen. Pulsen skal op men du skal kunne føre en samtale undervejs.

Find flere gå-programmer i motionsrummet på Stressfar.dk.
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Løb
Du er klar til at begynde løbetræning (eller anden lidt mere krævende træning) når du 
er i stand til at gå en rask tur på 30 min. uden stressrespons hverken under, efter eller 
dagen efter gåturen. Løb er en af de mest effektive træningsformer, når det handler 
om at forbedre din kondition og udholdenhed. Der er i det hele taget en mængde gode 
sundhedseffekter ved at løbe. Men det er også en krævende motionsform, selv hvis du 
løber med lav intensitet, og derfor vil jeg ikke anbefale, at du begynder med løb før dit 
nervesystem er i nogenlunde ligevægt. Følg nedenstående plan eller lav din egen. Det 
vigtigste er, at du optrapper træningen forsigtigt. 

TRÆNINGSPLAN: LØB OPSTART 

Planen er for dig, der har dyrket bevægelse og blid motion som gåture og yoga i et 
stykke tid uden forværring af dine stresssymptomer.

UGE 1 UGE 2 UGE 3 UGE 4 UGE 5 UGE 6 UGE 7 UGE 8

TIRSDAG 5x1 
min.

3x2 
min.

3+4 
min. 7 min. 9 min. 10 min. 12 min. 14. min.

LØRDAG 5x1 
min.

3x2 
min.

3+4 
min.

4+5 
min. 9 min. 10 min. 10 min. 10 min.

LØB I ALT 10 min. 12 min. 14 min. 16 min. 18 min. 20 min. 22 min. 24 min.

Alle dage: Gå 30 minutter i roligt tempo.

Tirsdag + lørdag: Gå 30 minutter roligt + løb det antal minutter, der står i boksen. 
Hvis du skal løbe 5x1 min. så skiftevis gå og løb, så du sammenlagt er ude i 35 minut-
ter. Tempoet er joggetempo. Formålet er tilvænning. Følg planen i 8 uger, så du slutter 
af med at løbe 24 minutter om ugen, den længste tur 14 minutter.
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TRÆNINGSPLAN: LØB 2 

Planen er for dig, der har gennemført opstartsplanen for løb i 8 uger og ikke har ople-
vet forværring af dine stresssymptomer. Du løber på dag 2, 4 og 6. Fortsæt med jogge-
tempo. Tempoet vil øges en smule helt af sig selv efterhånden. Når du har gennemført 
plan 2, er du klar til at træne mere frit. Men husk at lytte til din krop. 

UGE 1 UGE 2 UGE 3 UGE 4 UGE 5 UGE 6 UGE 7 UGE 8

TIRSDAG 14 min. 14 min. 16 min. 16 min. 18 min. 20 min. 20 min. 20 min.

TORSDAG 8 min. 10 min. 10 min. 12 min. 12 min. 12 min. 13 min. 16 min.

LØRDAG 8 min. 9 min. 10 min. 12 min. 14 min. 16 min. 20 min. 20 min.

LØB I ALT 30 min. 33 min. 36 min. 40 min. 44 min. 48 min. 53 min. 56 min.

Alle dage: Gå 30 minutter i roligt tempo.

Tirsdag + lørdag: Gå 30 minutter roligt + løb det antal minutter, der står i boksen. 
Hvis du skal løbe 5x1 min. så skiftevis gå og løb, så du sammenlagt er ude i 35 minut-
ter. Tempoet er joggetempo. Formålet er tilvænning. 
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ØVELSE 4: FARTLEG 

Fartleg handler om at træne med højere intensitet men uden at være bundet af et 
stramt træningsskema. Jog en stille og rolig tur. Når du er varmet godt op, kan du lege 
med at sætte tempoet lidt op på udvalgte strækninger, f.eks. fra lygtepæl til lygtepæl 
eller ned til hjørnet.  Du kan begynde med fartleg, når du har lagt et godt fundament 
og er igennem plan 2. 

ØVELSE 5: TEMPOLØB 

Tempoløb handler om at træne at kunne holde et højere tempo over tid. Her er der 
både kondition og udholdenhed i spil. Men uden at brænde dig selv fuldstændig af. 
Hold et stabilt tempo igennem hele din træningstur, så du kan føre en samtale, men 
det må gerne være udfordrende. Vent til du er helt fri af din stress.

ØVELSE 6: INTERVALTRÆNING 

Ved intervaltræning træner du at løbe i et højt tempo men i få minutter ad gangen. 
Det er fartleg bare uden glæde og begejstring. Det er hårdt for kroppen, og jeg vil ikke 
anbefale det, så længe du har de mindste stresssymptomer i kroppen. Du skal være 
fuldstændig i balance. 

9



ØVELSE 7: BAKKELØB 

Bakkeløb er en belastende træningsform, hvor du får noget gratis styrketræning af 
dine benmuskler undervejs. Det er hård træning og som med al anden hård træning 
skal du regne med længere restitutionstid bagefter. Vent til du er helt fri af din stress. 

ØVELSE 8: UDHOLDENHED 

At løbe langt og langsomt tærer på fedtdepoterne og giver dig et godt fundament for 
senere at træne mere intensivt. Selvom du ikke løber med høj intensitet, er det stadig 
belastende for kroppen at løbe i lang tid, f.eks. halvanden time. Vent til du er helt 
rask.
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Pilates
Træningsformen pilates er opfundet af tyskeren Joseph H. Pilates. Oprindeligt kaldte 
han træningsformen contrology. Joseph Pilates idé med pilates var at skabe et holistisk 
trænings-system, der styrker både kroppen og sindet. Hans opfattelse var, at menne-
sker, der føler velvære og harmoni i krop og sind, har nemmere ved at modstå stress. 

Når både kroppens og sindets helbred forbedres, vil det påvirke ånden, mente han. 
Stabilitet og nærvær er to absolutte nøgleord i pilates. Når man har kontrol over sine 
bevægelser, skabes forbindelse mellem krop og sind. Derfor fokuseres der i pilates-træ-
ning på at få kontrol over selv de mindste bevægelser. 

Andre nøgleelementer i pilates er at forlænge korte muskler og styrke svage muskler.  
Der arbejdes ligeledes med at forbedre bevægelseskvalitet og at stabilisere kroppen. 
Især stabiliteten omkring kropskernen er vigtig.

Pilates udføres med kropsvægt eller redskaber, f.eks. store bolde. Du skal bruge en 
måtte og kan lave øvelserne derhjemme. Øvelserne er inspireret af bogen ”Pilates af 
Trevor Blount og Eleanor Mckenzie.

ØVELSE 9: BRYSTLØFT 

Lig på maven på en måtte eller et tæppe. Læg armene på underlaget over hovedet, så 
albuerne danner en 90 grader vinkel, håndfladerne nedad. Træk vejret ind, sug navlen 
ind, pust ud samtidig med at du langsomt og kontrolleret løfter brystkassen fra under-
laget. Albuerne skal blive i gulvet. Hold stillingen. Træk vejret ind. Mens du ånder ud, 
sænker du brystkassen tilbage til udgangsstilling. 

Gentagelser: 10 gange. 
Hold nakken lige. 
Effekt: Smidiggør mavemuskler og brysthvirvler.
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ØVELSE 10: RYGSTRÆK

Lig på maven med armene fladt ned langs siden og håndfladerne op. Træk vejret ind, 
sug navlen ind, stram balderne, pust ud og løft samtidig brystkasse og hænder fra un-
derlaget. Hænderne skal være på linje med det øverste af balderne. Hovedet skal være 
løftet cirka 10 centimeter fra gulvet, hold nakken lige. Hold benene i underlaget. Træk 
vejret ind og kom tilbage til udgangsstilling. 

Gentagelser: 10 gange.
Effekt: Styrker lænderyggen.

ØVELSE 11: MAVEBØJNING 

Lig på en måtte eller et tæppe med bøjede knæ og fodsålerne i underlaget. Hold cirka 
en hoftebreddes afstand mellem fødder og knæ. Fold hænderne bag nakken og hold 
albuerne i underlaget hvis muligt. Træk vejret ind, sug navlen ind, stram balderne. 
Pust ud. Forestil dig at du bliver trukket op af en snor, der er fæstnet midt på din 
brystkasse. Løft hovedet fra måtten. Skuldrene løftes lidt, men skulderbladene har 
fortsat kontakt til underlaget. Hold bækkenet i ro. Strakt nakken. Brug hænderne til at 
støtte hovedet, ikke til at presse. Træk vejret ind og gå langsomt tilbage til udgangs-
stilling. 

Gentagelser: 10 gange. 
Effekt: Styrke de lige mavemuskler. 
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Balance
Grounding er det samme som jordforbindelse og jordforbindelse er virkelig noget, du 
ikke har, når du er meget stresset. Det skyldes, at du er oppe i dit hoved. Prøv engang 
at teste din balance lige nu. Den er formentlig ikke særlig god. En god jordforbin-
delse betyder, at du kan mærke din krop, dine ben og dine fødder, og at du føler, 
du har fast grund under dig. Din balance styres af dine muskler og dit nervesystem. 
Den sansemotoriske aktivitet, der foregår i kroppen i relation til at justere og bevare 
balancen, kaldes postural kontrol. Den posturale kontrol består ud over musklerne 
(især lægmusklen) af synet, balancesansen i øret (vestibulær sansen), stillingssanser i 
dine led og følesansen. Når du udfører en aktivitet, der kræver en god balance, er det 
næsten umuligt at tænke på andet samtidig. Derfor er balanceøvelser gode til at få ro i 
hovedet. Balance er også en væsentlig del af yoga.

ØVELSE 12: GROUNDING 

Stå på bare fødder på græs, en træningsmåtte eller gulv. Hvis du står på en måtte, 
er det lidt sværere, fordi underlaget er mere usikkert. Stå med en skulder breddes 
afstand mellem fødderne. Synk en lille smule ned i knæene. Luk øjnene. Mærk dine 
fodsålers kontakt til underlaget. Mærk vejrtrækningen, lyt til lydene. Bare stå i et par 
minutter. Læn dig en smule fremad, mærk hvordan vægten ligger på forfoden. Læn dig 
så bagud og til siderne. Mærk hvordan vægten forskydes. Gå op på tæer og giv slip, så 
vægten falder ned på hælene. Mærk kontakten til underlaget, når du lander. 

ØVELSE 13: STÅ PÅ ET BEN 

Stå på højre ben i et minut eller så længe det giver mening. Skift ben. Luk øjnene, hvis 
du kan. Tegn 8-taller og cirkler skiftevis med højre og venstre ben. 

13



ØVELSE 14: GÅ PÅ LINE 

Sæt den ene fod foran den anden, mens du går på en imaginær linje på jorden. Eller 
balancer på en kantsten. 

ØVELSE 15: GÅENDE MEDITATION 

Gå i slowmotion tempo. Forestil dig, at du er med i en film, der afspilles på nedsat 
hastighed. Det er en god øvelse til at blive bevidst om, hvor stærkt alting ofte går. 
Ligesom det er en kunst at trille langsomt på en cykel uden at vælte kan det også være 
svært at gå i slowmotion.

ØVELSE 16: STÅ PÅ BALANCEPUDE ELLER BRÆT 

Underlaget spiller en stor rolle for balancen. Hvis du gør underlaget mere usikkert, 
stiller du automatisk større krav til balancen, herunder følesansen under fodsålerne og 
stillingssansen i knæ og ankelled og musklerne i læggen skal arbejde hårdere.
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Øvelser med elastik
Træningselastikker et slog godt alternativ til træning på maskiner i et fitnesscenter. 
Fordelen er, at du kan lave øvelserne hjemme i fred og ro. De kan købes i alle webs-
hops med træningsudstyr eller evt. hos din fysioterapeut eller dit lokale træningscen-
ter. Elastikkerne findes i forskellige farver og længder. Hovedreglen er, at jo lysere 
farven er jo nemmere. Gul er nemmest, derefter rød, grøn, blå og sort.  Der findes for-
skellige typer af elastikker. Til øvelserne her er de brede elastikker, som du selv klipper 
af en rulle, mest velegnede. Begynd med at klippe et stykke på cirka 1,5-2 meter af. 
Prøv dig frem, hvis du er i tvivl om farven er for svær. 

ØVELSE 17: RO-TRÆK 

Fastgør midten af elastikken til et træ, en lygtepæl eller andet i albuehøjde. Stå med 
front mod røret med et fast greb om hver ende af elastikken. Sug navlen ind, ret ryg-
gen, skulderbladene ned i baglommen. Før albuerne bagud i en glidende bevægelse så 
elastikken strammes. Hold albuerne inde til siden under hele øvelsen, undgå at vride 
i håndleddene. Du skal mærke modstand men ikke mere end at du kan lave cirka 20 
gentagelser. 

Gentagelser: Op til 20 gange 
Effekt: Træner det øverste af ryggen samt armbøjerne (biceps). 
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ØVELSE 18: BRYSTPRES 

Vend dig om, så du står med ryggen til træet eller røret og elastikken. Denne gang 
laver du bevægelsen modsat. Sug navlen ind, ret ryggen, skulderbladene ned i bag-
lommen. Tag et fast greb i enderne af elastikken med hver hånd. Stræk armene lige 
fremefter. Når armene er helt strakte skal du mærke maksimal modstand fra elastik-
ken. Før langsomt armene tilbage i udgangsposition. 

Gentagelser: 20 gange. Undgå at vride i håndled, hold begge albuer ind til siden. 
Effekt: Træner armstrækkerne (triceps). Varier øvelsen ved at have større afstand 
mellem armene, så du får brystmusklerne med. 

ØVELSE 19: SIDELØFT 

Stil dig midt på elastikken og tag en ende i hver hånd.  Ret ryggen, sug navlen ind og 
skuldrene ned i baglommen. Før armene ud til siderne og op til skulderhøjde i et roligt 
og kontrolleret tempo. Gå tilbage til udgangsstilling. 

Gentagelser: 15-20 gange. 
Effekt: Træner musklerne på siden af skulderen. 

ØVELSE 20: SKULDERBLAD 

Tag fat i elastikken med begge hænder med en skulder breddes afstand, så den er 
stram. Stræk armene i retning mod tæerne. Sug navlen ind, ret ryggen, skulderbla-
dene ned i baglommen. Før nu armene i en bue fremad og opad samtidig med at du 
vibrerer elastikken. Stop når du når skulderhøjde og vend roligt tilbage til udgangsstil-
lingen. 

Gentagelser: 10-15 gange. 
Effekt: Træner skulderbladets stabilitet.
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ØVELSE 21: LÅR FORSIDE 

Læg dig på ryggen med benene i fosterstilling. Anbring midten af elastikken under 
dine fodsåler og hold fast i enderne med dine hænder. Stræk nu benene ud i luften, så 
elastikken spændes ud. Du bestemmer selv hvor meget modstand der skal være ved at 
justere elastikkens længde. Alternativt: Sæt dig på en høj stol og fastgør elastikken i 
lav højde et sted bagved stolen, f.eks. bordbenet på et tungt møbel. Fastgør derpå den 
modsatte ende af elastikken til din ene ankel eller fod. Ret ryggen, sug navlen ind og 
skuldrene ned i baglommen. Stræk benet, så elastikken strammes. 

Gentagelser: 15-20 gange og skift ben.

 
ØVELSE 22: HASER 

Fastgør den ene ende af elastikken til en fast genstand, f.eks. en lygtepæl, hvis du er 
udenfor. Den anden ende gør du fast omkring foden på det ben, du vil træne. Læg 
dig på maven med strakte ben. Sørg for at elastikken er tilpas stram, så der kommer 
modstand, når du bøjer knæet. Spænd op omkring lænden (sug navlen ind) og bøj 
træningsbenet så meget du kan. Før roligt benet tilbage til udgangsstillingen. Gentag 
15-20 gange. Skift ben. Alternativt: Fastgør elastikken til et sengeben eller lignende 
og lav øvelsen siddende på en stol. Der skal være plads til, at du kan få benet med 
elastikken ind under stolens sæde. 

Gentagelser: 15-20 gange og skift ben.
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Yoga
Yoga i den vestlige forståelse er en kombination af fysisk og metal træning, hvor du på 
samme tid arbejder med krop og sind. Der er stor forskel på yoga, og nogle yoga-tra-
ditioner kan være meget intensive og andre afspændende og afslappende. Intensiteten 
afhænger af, hvilken form du vælger. Generelt kan man sige, at yoga er mere bevæ-
gelse, end det er egentlig træning, og derfor er det en god træningsform, hvis du er 
sygemeldt med stress og stadigvæk har symptomer. 

I yoga er balance og stabilitet afgørende elementer. Du kan simpelthen ikke holde 
balancen, hvis du ikke er til stede i kroppen. Yogaen tvinger dig ind i nuet, og væk 
fra tankemylderet, hvilket i sig selv er med til at afstresse dig. I alle yoga-traditioner 
spiller udspænding af kroppens led en vigtig rolle. Strækkene øger bevægeligheden i 
leddene og sætter gang i blodcirkulationen. Strækkene mindsker muskelspændinger, 
hvilket igen fører til færre alarmsignaler til hjernen og dermed øget ro og velvære.   

Yoga er en træningsform med rødder i Indien for flere tusind år siden, hvor det be-
gyndte som en filosofisk retning indenfor hinduismen. Der findes et hav af forskellige 
yoga-traditioner med hver deres guru og det kan godt være lidt svært at finde rundt 
i. Grundlæggende anses Raja-yoga for at være den oprindelige yogaform og har fokus 
på det mentale. Ud af Raja-yogaen udspringer Hatha-yogaen, der er en langt mere 
kropslig yoga-form, som er den form, vi kender i vesten. Hatha-yoga inkluderer medi-
tation, åndedræt og træning af kroppens smidighed og balance. I Yin yoga er fokus på 
afspænding og at give slip i kroppen og tankerne. Vinyasa er en dynamisk yoga-form. 
Det kaldes også flow-yoga, hvor man bevæger sig ind og ud af forskellige yoga-stillin-
ger med sit åndedræt. Der er lige så meget fokus på flow og tempo, som på de enkelte 
øvelser.  Iyengar Yoga som jeg prøvede, ligger indenfor Hatha-yogaen. Iyengar Yoga 
er baseret på traditioner udviklet af den indiske yoga-guru, B.K.S. Iyengar. Denne 
yoga-form beskrives som ”meditation in action”. Tempoet er roligt og nærvær og ånde-
dræt er vigtigt. 

Her er tre relativt nemme yoga-øvelser, du kan lave derhjemme. Udfør alle øvelser i et 
roligt, kontrolleret tempo. Husk at trække vejret. 

18



ØVELSE 23: KRIGERSTILLING 2 (VIRABRADASANA 2) 

Krigerstillingen er en af mine favoritstillinger. Du bliver tilpas udfordret på balancen, 
og den giver et godt stræk i både overkroppen og benene. Udgangsstilling: Stå på 
gulvet i bredstående stilling med strakte ben og tæerne pegende fremad. Hælene skal 
være på linje med måttens bagkant. Prøv dig frem med afstanden mellem benene. 
Armene ned langs siden. Roter nu i højre hofte, så tæerne på højre fod drejer ud til si-
den. Resten af din krop og tæerne på venstre fod peger stadig fremad. Hæv armene 90 
grader ud til siden, så armene er helt strakte, håndfladerne peger ned. Bøj højre knæ 
90 grader. Højre lår er vandret eller tæt på. Resten af kroppen peger stadig fremad. 
Slap af i nakke og skuldre. Kig over højre hånd. Hold stillingen i 5 vejrtrækninger og 
gå roligt tilbage i udgangsstillingen. Gentag til modsatte side. 

ØVELSE 24: PALMEN 

Udgangsstilling: Stå på gulvet med samlede fødder. Hvis det er for svært, så spred fød-
derne lidt. Tæerne peger fremad. Fold hænderne og vend dem, så håndfladerne peger 
ned. Træk vejret roligt ind samtidig med at du strækker armene op mod loftet. Kig lige 
frem. Mærk føddernes kontakt til underlaget. Mærk strækket. Træk vejret roligt ind og 
ud fem gange og gå tilbage til udgangsstillingen. 

ØVELSE 25: KATTEN 

Udgangsstilling: Stå på alle fire med parallelle lår og hænderne placeret i underlaget 
under skuldrene. Træk vejret ind samtidig med at du svajer i ryggen. Kig op. Hold 
stillingen lidt. Pust ud samtidig med at du krummer ryggen. Kig mod navlen. 

Gentagelser: 5-10 gange. 
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Dagsprogram
En dagsplan kan være en hjælp, hvis du savner struktur i din hverdag. Undlad at 
opstille alt for ambitiøse mål for dig selv. Slet ikke tidligt i processen. Brug skemaerne 
nedenfor som inspiration og lav dit eget program.

DAGSPROGRAM: NIVEAU 1

Planen er for dig, der har overstået de første kaotiske uger efter stressnedbruddet og 
stadig har mange stress-symptomer. Egentlig træning er for tidligt, men du vil have 
gavn af let bevægelse og afspænding.  Du kan finde strækøvelser og instruktion til 
afspænding på Stressfar.dk.

TIDSPUNKT AKTIVITET

MORGEN Fri

FORMIDDAG Rolig gåtur/cykeltur 30 minutter

EFTERMIDDAG Strækøvelser 15 minutter

AFTEN Afspænding 10 minutter
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DAGSPROGRAM: NIVEAU 2

Planen er for dig, der stadig har fysiske og psykiske stresssymptomer, men er i klar 
bedring. Det er endnu for tidligt med egentlig træning men du kan godt udfordre dig 
selv lidt mere fysisk. Sæt tempoet lidt op på søndagens gåtur. Hvis det går fint et par 
uger i træk kan du gå videre til ”Træningsplan Gang”. 

TIDSPUNKT AKTIVITET

MORGEN Afspænding 10 minutter

FORMIDDAG Rolig gåtur/cykeltur 30 minutter/40 minutter

EFTERMIDDAG Strækøvelser 15 minutter

AFTEN Afspænding 10 minutter

DAGSPROGRAM: NIVEAU 3

Planen er for dig, der er klar til let træning men ikke har lyst til at udfordre dig selv 
med løb eller længere gåture i højere tempo. Det er stadig for tidligt at give den gas.

TIDSPUNKT AKTIVITET

MORGEN Afspænding 10 minutter

FORMIDDAG Rolig gåtur/cykeltur 40 minutter

EFTERMIDDAG Yoga øvelse 23-25, i alt 15-20 minutter eller
balance/ grounding-øvelse 12, 14, 15

AFTEN Afspænding 10 minutter
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Når du er alvorligt stresset igennem længere 
tid, mister du evnen til at se klart. Du suges ind i en 
malstrøm, hvor du løber rundt med tungen ud af 
halsen for at slukke den næste ildebrand. Og derefter 
den næste igen. Din hjerne drøner derudad med 120 
kilometer i timen, og det smitter af på alt, hvad du gør. 

LÆS OG LÆR MERE HOS STRESSFAR.DK

OM FORFATTEREN
Mit navn er Kim Selsø. Jeg er oprindeligt uddan-
net journalist men valgte i 2011 at skifte spor og 
uddanne mig til fysioterapeut. Jeg arbejdede som 
fysioterapeut i Herlev Kommune, da jeg i februar 
2016 kollapsede med stress. Jeg var sygemeldt i 11 
måneder.

Jeg arbejder stadig som fysioterapeut og bruger si-
deløbende med mit arbejde energi på Stressfar.dk, 
som jeg etablerede i 2017 efter min raskmelding. 
Ud over mine personlige erfaringer med stress har 
jeg fra min fag som fysioterapeut viden om krop, 
anatomi, fysiologi og fysisk aktivitet, som jeg gør 
brug af i min formidling om stress. 

Jeg har praktisk erfaring med træning af menne-
sker med stress fra mit daglige arbejde hos Quick 
Care og læser derudover alt, hvad jeg kan komme 
i nærheden af om stress og mental sundhed i 
forskningsartikler og bøger.  En Stressfar Guide

http://stressfar.dk

