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Håndøvelsesvejledning  
Tekst og øvelser: Specialergoterapeut Kirsten C. Pedersen 

Model: Janni Simonsen 

Foto: Baes Fotografi ApS, Hedehusene 

Forud for din træning er der nogle faktorer som skal være på plads: 

Det er vigtigt at du læser vejledningen grundigt og sætter dig ind i de enkelte øvelser, for at opnå maksimalt 
udbytte af træningen og undgå skader/overbelastning.  

Forud for træning bør du have konsulteret en læge/terapeut for at være sikker på at det er ok at du træner 
ud fra dette øvelsesprogram. 

Får du flere smerter end ellers, bør du stoppe træningen og tale med en terapeut eller læge om du kan 
fortsætte.  

Der er en god ide at varme hænderne op inden træning. Det kan du f.eks. gøre ved at have dem i varmt 
vand (max. 50 grader) og lave pumpeøvelser i det varme vand ca. 5-10 min.  

Hvis du er nybegynder med dette program, er det vigtigt, at du ikke laver alle øvelserne første gang, men 
øger antal både øvelser og repetitioner efterhånden som du føler, at du kan og ikke får yderligere smerter.  

 

Betegnelser af led.  

håndled grundled Mellemled 

yderled 
Tommel rodled 
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Du vil i dette øvelsesprogram se øvelser for de forskellige led. Ovenfor finder du de danske navne for 
leddene, som vi har anvendt i dette træningsprogram.  

Generelt: i forhold til gentagelser og antal gange om dagen, beder vi dig konsultere din terapeut, som med 
udgangspunkt i din problematik kan vurdere hvad som er optimalt for dig. 

 

Øvelser	med	modstand		
Vælg en håndtræningsbold eller æg med en modstand som ikke er for hård. Du skal kunne trykke bolden og 
modstanden må ikke føles alt for hård. Brug ikke disse bolde hvis du har stærke smerter. 

 

Gå først til disse øvelser når du er sikker på, at dine hænder er klar til dette, konsulter evt. Din terapeut. 
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Øvelse 1 

 

Tekst til øvelse 1 

Hold håndtræningsbolden i hånden – giv den et klem og slip igen. Flyt bolden rundt så du rører ved et nyt 
sted på bolden. Giv den så endnu et klem. 

 

Øvelse 2 

 

Tekst til øvelse 2 

Læg bolden i håndfladen – pres med tommelfingeren ned mod håndfladen. Slip igen. Det må ikke gøre ondt 
i leddet. 
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Øvelse 3 

  

Tekst til øvelse 3 

Læg hånden på bordet med håndfladen nedad. Læg bolden mellem tommel og pegefinger (stadig med flad 
hånd). Pres tommel mod pegefinger. Hold yderleddet strakt på tomlen. Slip igen. 

 

Øvelse 4 

 

Tekst til øvelse 4 

Læg bolden på bordet. Tril bolden frem og tilbage så alle fingre strækkes. Undgå at overstrække leddene i 
fingrene. 
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Øvelse 5 

 

 

Tekst til øvelse 5 

Tag 2 bolde i hånden. Jongler boldene rundt om hinanden. Forsøg begge veje rundt (med og mod uret) 
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Øvelse 6 

 

 

 

 

Tekst til øvelse 6 

Hold en håndtræningsbold i hånden. Pres skiftevis pegefinger, langefinger, ringfinger og lillefinger ned i 
bolden.  

 


