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Balans- och styrkeprogram



Att tänka på vid utförande
• Håll koll på att knäskål har samma riktning som foten.

• Övningen blir lättare om man utför den med  
          handstöd.

• Utföra övning med bra hållning.

• Utför varje övning mellan 30-45 sekunder.

• Vila ca 30 sekunder mellan övningarna och upprepa 
           2-3 gånger.

• Alla övningar behöver inte utföras i sträck. Allt som 
          utförs är bättre än inget!

• Våga utmana dig själv!

• Ett ökat tempo i övningarna förbättrar också  
          konditionen.

Uppvärmning
• Gå på stället eller runt i rummet.

• Lägg till höga knä, armpendling.

• Sida till sida + armpendling.

• Vrid sida till sida + armar.

• Axelrullning – en i taget/bägge framåt – bakåt.

• Kick i rumpan – luta dig något framåt.

 



Tåhävning  
Rulla upp på tå – sänk sakta.

Utmaningen

Utan handstöd.

Doppa foten 

Sträck fram det ena benet.  
Böj det bakre benet.  
Doppa främre foten i golvet. 
Sträck bakre benet.  
Byt ben.

Att tänka på
Håll koll på att knäskål har samma riktning som foten.

Utmaningen
Håll det framsträckta benet i luften utan hjälp med handstöd. 



Tå och hälgång 
Gå omväxlande på tårna och hälarna. Om möjligt rör dig 
runt i rummet. 
 
Utmaningen 
Utan handstöd.

Benböj 
Ett ben i taget! Böj och sträck.  
 

Att tänka på 
Håll koll på att knäskål har samma riktning som foten. 
Inte för djup ner du ska orka resa dig upp. 
 
Utmaningen 
Utan handstöd. 



Tyngdöverföring
Förflytta tyngden från sida till sida. Det ena benet böjs och 
det andra benet sträcks. 
 

Att tänka på 

Håll koll på att knäskål har samma riktning som foten. 
Vicka inte bara på rumpan. 
 

Utmaningen 

Utan handstöd.

Uppresning från sittande 
Börja sittande med ena foten lite framför, ”gångstående”. 
 

Att tänka på 
Res dig snabbt och sätt dig långsamt. 
 
Utmaningen 
Utan hjälp av armstöd.



Ryggres
Fäll överkroppen framåt med rak rygg i en bredstående gång-
position.  
Känn en sträckning, framförallt på det främre benet. 
Byt ben. 
 
Att tänka på 
Höftbrett (ingen lindansare). 
Raka ben. 
Rak rygg. 
 
Utmaningen 
Händerna på ryggen.

8-an8-an 
Rita en liggande 8 med foten framför kroppen. 
 
Att tänka på 
Avstå övningen om du har problem med höfter. 
 
Utmaningen 
Utan handstöd. 
Större rörelseomfång.



Enbensstående 
Stå på ett ben – dra det andra benet mot magen. 
Låt benet sjunka långsamt till golvet.  
 
Att tänka på 
Spänn magen  
Utför övningen långsamt och kontrollerat. 
 
Utmaningen 
Utan handstöd. 
Utan att nudda golvet.

Benböj med sträck åt sidan 
Böj båda benen – res upp åt höger. 
Böj benen – res upp åt vänster. 
 
Att tänka på 
Håll koll på att knäskål har samma riktning som foten. 
 
Utmaningen 
Utan handstöd. 
Lyft benet högre.  
Böj djupare.



Vill du ha stöd och inspiration för att 
stärka din balans och hälsa?
Du som är senior kan kontakta Örebro kommuns seniorlot-
sar när du vill ha stöd och inspiration för att stärka din balans 
och hälsa. 
 
En seniorlots kan stödja dig per telefon eller så bokas ett per-
sonligt möte kostnadsfritt efter dina behov. 
        

 

Du behöver inte uppleva ett behov av hjälp eller förändring 
för att prata med en seniorlots. Tanken är att samtalet ska 
bidra till bibehållen eller förbättrad hälsa och livskvalitet. Du 
får prata om sådant som berör dig i din vardag och har bety-
delse för din hälsa, trygghet och framtid. 
 
Seniorlotsarna når du på 019-21 44 07 måndag–fredag kl. 
9–12. Övrig tid kan du tala in ett meddelande. 
 
Det går även att ta kontakt via e-post seniorlotsar@orebro.se.



Örebro kommun
019-21 10 00
orebro.se

PRODUKTION: KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN, ÖREBRO KOMMUN
BILD: PLATTFORM/SCANDINAV 
TRYCKERI: ÅTTA.45

2022

Lycka till!


