
Dette programmet har som formål å redusere nakkeplager og hodepine hos kontorarbeidere. 

Programmet følges over 20 uker, og gjennomføres 3 x i uken (ca 20 min). Belastningen skal økes gradvis fra 20
RM i uke 1 til 8 RM fra uke 13.

Programmet er basert på en VIMS-studien av Gram et al. (2016), hvor de så en tydelig reduksjon av nakkeplager
og hodepine hos kontorarbeiderne etter endt intervensjon. Les mer om studien her:
http://dx.doi.org/10.1155/2014/693013.

 
 1. Stående veklsende armløft med hantler

Stå oppreist med føttene i hoftebreddes avstand og litt bøy i
knærne. Stabiliser ryggen ved å stramme
bekkenbunnsmusklene. Hold en manual i hver hånd og løft
vekselsvis høyre og venstre arm foran kroppen.
Reps: 20 , Sett: 2

 
 2. Stående sidehev

Stå litt framoverbøyd, med 100-110 graders bøy i albuene og
hantlene litt framfor deg. Løft armene ut og opp, og søk høyest
med albue og lillefinger. Senk langsomt tilbake. Hantlene
heves maks. 15 grader over horisontalplanet.
Reps: 20 , Sett: 2

 
 3. Foroversittende sidehev

Sitt foroverbøyd og la armene henge ned mot føttene. Ha ca.
140 graders vinkel i albuene. Løft armene ut til siden og opp.
Senk langsomt tilbake og gjenta.
Reps: 20 , Sett: 2

 
 4. Shrugs m/hantler

Stå med armene ned langs siden og ha en hantel i hver hånd.
Løft skuldrene opp mot ørene og hold i 3 sek. Senk skuldrene
langsomt og gjenta.
Reps: 20 , Sett: 2

 
 5. Underarmsstrekk med manual

Sett deg inntil ett bord og legg underarmen din på bordet.
Hånden og håndleddet skal ligge rett utenfor bordkanten. Hold
en vektmanual i hånden. Strekk kjapt opp i håndleddet og senk
rolig ned igjen.
Reps: 20 , Sett: 2

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8264

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=159

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=115

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=259

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8331

Hardworkout.no
Øvelser for nakkeplager og hodepine (VIMS-
studien)  

ExorLive.com 18.06.2021 @ 11.50 Side 1 av 1 Vis video

https://exorlive.com/video/?

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8264
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8264
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=159
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=159
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=115
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=115
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=259
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=259
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8331
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8331
https://exorlive.com/video/?ex=8264,159,115,259,8331&culture=nb-NO

