Fysioterapiavdelingen / Kvinneklinikken

Kom i form
Øvelser i barseltiden
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Kjære
barselkvinne
I denne brosjyren vil vi hjelpe deg
i gang med øvelser etter fødselen.
Brosjyren kan benyttes av alle
barselkvinner. Dersom det er
restriksjoner eksempelvis etter
keisersnitt vil det stå under den
enkelte øvelsen.

Øvelser i barseltiden
De første 6 ukene etter fødselen kalles
barseltiden og kroppen er i omstilling. En
del muskler trenger trening for å gjenvinne
styrke og funksjon etter svangerskap
og fødsel. Vi presenterer øvelser du kan
begynne med i barseltiden. I tillegg er det
fint å gå tur. Tempo og distanse økes grad
vis. Ta utgangspunkt i det aktivitetsnivå du
hadde i svangerskapet.

I barseltiden er det viktig å veksle mellom
aktivitet og hvile. Når barnet sover, forsøk
å prioritere hvile. Prøv hvilestillingene som
er anbefalt i brosjyren.
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Venepumpeøvelse
Etter en fødsel har belastningen på
underlivet vært stor, og du har kanskje
sting som skal gro. Det er ikke uvanlig
med følelse av tyngde/press i under
livet. Det vil lette på trykket om du
hviler i liggende stilling. Øvelsen på
bildet vil fremme sirkulasjonen og
redusere trykket i underlivet.
Løft opp setet, rist og senk rolig ned igjen.
Pust dypt. Gjenta 5-10 ganger.

Bekkenbunnen

Lukk og løft. Når du er i stand til det bør du knipe så kraftig du kan.
Hold knipet i 5 sek. Gjør 8 repetisjoner x 3.
Svangerskap og fødsel er en stor belastning
for bekkenbunnsmuskulaturen. Det er
viktig å trene disse musklene for å fore
bygge urinlekkasje.
Bekkenbunnen består av muskler som
støtter opp organene i underlivet og er
viktige i vår kontroll av de 3 åpningene
endetarm, skjede og urinrør som passerer
igjennom. Det er bekkenbunnsmusklene vi
lukker når vi ønsker å kontrollere luft fra
tarmen eller er tissetrengte.

Bekkenbunnen kan trenes på samme
måte som annen muskulatur. Begynn
bekkenbunnstreningen i liggende stilling
(se også nederst på s. 5). Kjenn at sete
og lår er avspent. Lukk rundt endetarm,
skjede og urinrør og kjenn et lite løft inn
i kroppen. Du kan kontrollere at det er de
rette musklene du bruker ved å plassere en
finger på mellomkjøttet og kjenne en liten
bevegelse innover ved knip. Alternativt kan
du føre en finger inn i skjeden og kjenne at
musklene lukker rundt den ved knip.
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Magemuskler
Du kan starte lett trening av de rette magemuskler. Ligg på rygg med bøyde knær. Skyv
korsryggen i underlaget og hold. Slipp rolig. 5-10 repetisjoner x 3.
De tverrgående magemusklene er viktige for stabilisering av nedre del av rygg og
bekken. Når de tverrgående magemuskler fungerer godt, stimuleres også de dype rygg
musklene til å samarbeide, og du får et sterkt indre muskulært stabiliseringssystem.
Du kan trene i forskjellige utgangsstillinger som liggende, sittende og stående. Det skal
kjennes som en liten spenning i nedre del av magen.

Trekk inn nedre del av magen uten å bevege kors
ryggen. Hold i 5-10 sek. Gjør 10 repetisjoner x 3.

Sitt med rett rygg uten å være oppstrammet.
Trekk nedre del av magen inn og hold i 5-10 sek.
Gjør 10 repetisjoner x 3.
Alternativt; stå med rett rygg uten å være
oppstrammet. Trekk inn nedre del av magen.
Samme antall repetisjoner som over.
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Nakke/rygg
Ligg på mage over 1-2 puter for å avlaste byste og rygg. Armene ligger langs kroppen.

Trekk inn nedre del av magen, trekk skulderbladene sammen og løft opp armene, se ned, lang nakke.
Gjør 5-10 repetisjoner x 3.

Hvilestillinger
Du kan begynne å ligge på magen allerede på klinikken, også om du har tatt keisersnitt.
Stillingen stimulerer livmoren til å trekke seg sammen, og bekken og rygg avlastes godt
når du ligger slik.
Legg en eller to puter under magen.

Du kan ha en liten pute under anklene. Denne stilling kan anvendes til bekkenbunnstrening.
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Ligg på et teppe, en matte eller lignende med beina hvilende på en stol. Legg en liten pute under
nedre del av setet, og kjenn at korsryggen hviler mot underlaget.
Dersom du tar vekk stolen, plasserer du en pute under lår og nedre del av setet. Kjenn at korsryggen
hviler mot underlaget.

Ligg på siden med pute mellom beina. Puten skal rekke fra øvre del av låret ned mellom anklene.
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Amming
Det er vanlig å bruke mye tid på amming. Det er viktig at du gir deg tid til at finne gode
stillinger. Da er det større sjanse for å at ammingen blir en kosestund for deg og barnet
ditt.

Trekk frem underste skulder og arm. Hodet hviler godt på puten.
Bruk gjerne pute/dyne mellom beina.
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Beina skal hvile i gulvet. Legg en pute/håndkle i korsryggen som støtte. Støtt ammearmen med
pute og bruk armlenet.
Finn den stol/sofa/seng som passer deg best.
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Øvelse for skulder/nakke
Øvelsene skal hjelpe deg å øke sirkulasjonen i nakke/skulder området. De kan brukes for
å forebygge ømme muskler og løse opp hvis du kjenner deg øm og stram.
Alternative øvelser:
1. Trekk skuldrene opp til ørene. Hold i 5 sek,
slipp helt ned. 5-10 repetisjoner.
2. Legg hendene på skuldrene og lag store sirkelbevegelser med albuene. Gjør 5 repetisjoner,
rist løs og gjør 5 nye. Varier sirkelbevegelsene
fremover og bakover.
3. Trekk skulderbladene sammen – hold – slipp.
Gjør 5-10 repetisjoner.
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4. Fold hendene og skyv armene frem. Kjenn at det strekker mellom
skulderbladene.

5. Fold hendene bak
ryggen, skyv ned og
skyt bysten frem.
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Løfting og bæring
De første ukene etter fødselen er
du svak i bekkenbunns-, mage- og
ryggmuskulatur.
Samtidig begynner du å løfte og
bære babyen. Ved løfting og bæring
øker trykket i bukhulen. Bekken
bunn, mage- og ryggmuskler
danner veggene i bukhulen.
La babyen være det tyngste du
bærer de første 14 dager.

Når du skal løfte babyen opp fra seng, går du tett inntil langsiden av sengen.
Bøy i hofter og knær mens du kniper i bekkenbunnen. Kan du også huske å trekke nedre del av
magen litt inn, aktiviserer du det indre stabiliseringssystem.
Bruk disse prinsippene ved alle typer løft.

11

Øvelser
6-12 uker etter fødselen
Mange barselkvinner vil nå være i stand til å begynne den type trening de ønsker. Det
gjelder også de som er forløst ved keisersnitt dersom tilhelingen av såret har vært
uproblematisk.
Det er viktig å avpasse aktiviteten etter hva bekkenbunnen tåler. Dersom du opplever
urinlekkasje ved løp og hopp, bør du vente med den type aktivitet og heller intensivere
bekkenbunnstreningen.

Intensiv bekkenbunnstrening
Det er tyngre å knipe i sittende og stående
utgangsstillinger. Du bør nå ta i bruk disse
stillingene i treningen om du ikke har gjort
det allerede. Hold knipet i 6-8 sek. Det
kan være en målsetting at du 6 måneder
etter fødselen kan holde knipet i 10 sek. og
gjøre 10 repetisjoner.

Knip så kraftig du kan, hold i 6-8 sek –
slipp. Pust rolig og ta pause i 8 sek. Gjør
10 repetisjoner x 3.
Når du er i stand til å holde 8 sek, kan
du på slutten av holdeperioden trekke
musklene videre innover med raske sam
mentrekninger 3-4 ganger.

Rygg

Pute under magen. Hendene holdes bak hodet. Trekk inn nedre del av magen, stram setet og løft
opp overkroppen. Se ned, lang nakke.
Gjør 5-10 repetisjoner x 3.
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Mageøvelse
Progresjon av øvelse for dype magemuskler.
Stå på kne og hvil på underarmene. Trekk nedre del av magen inn og strekk deg så langt
fremover som du kan. Du skal hele tiden ha kontroll på nedre del av magen (modifisert
planke).
Etter 10-12 uker kan du begynne med sit-ups.

Knip i bekkenbunnen. Skyv korsryggen i underlaget og løft opp. Hold noen sekunder og senk rolig.
Slipp bekkenbunnen. Øvelsen gjøres 5-10 repetisjoner x 3.
Denne øvelsen kan du starte med 6 uker etter fødselen hvis du samtidig klarer å holde knipet.

Knip i bekkenbunnen, skyv korsryggen i underlaget og løft diagonalt. Vekselvis mot høyre og venstre
side. Senk rolig. Slipp bekkenbunnen. Øvelser gjøres 5-10 repetisjoner x 3.
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Organisert trening
Det er gøy å trene sammen med andre.
Undersøk mulighetene der du bor. Mange treningssentre har grupper for mor og barn slik
at du ikke behøver barnevakt for å delta.

Spørsmål som ofte
stilles til fysioterapeuten:
- Hva gjør jeg med hevelse i beina etter fødselen?
Det kan være aktuelt med kompresjonsstrømper (kan kjøpes der de selger sykeartikler).
Ellers er det gunstig å hvile med beina høyt og øke sirkulasjonen ved aktive øvelser,
eksempelvis ved å bøye godt opp og ned i ankelleddet.

- Hva med tyngdefølelsen jeg kjenner i underlivet?
Forsøk å hvile i liggende stilling. Knipeøvelser og venepumpeøvelse (s. 3) anbefales.

- Angående barnet:
Når barnet sover skal det ligge på rygg. En bør da veksle på å legge hodet til høyre og
venstre side for å unngå skjev hodefasong siden kraniet til barnet er mykt og lett påvirkelig
for trykk. Når barnet er våkent, skal det ligge mye på magen, i begynnelsen på stellebordet
og på foreldrenes bryst. Begynn med dette like etter fødselen, så det blir en god vane.
Mageleie styrker barnets muskulatur og stimulerer den motoriske utviklingen.
Små barn trenger lite utstyr. En god matte som er litt myk og gir god friksjon, er å anbefale.
Barnet bør oppholde seg mest mulig på gulvet. I begynnelsen mest i ryggleie, så gradvis
mer i mageleie.
En bæresele må støtte barnets hode og rygg og kun brukes kortvarig de første ukene. En
bør vente med bæremeis til barnet kan sette seg opp selv (www.turistforeningen.no).
Det finnes mange ulike måter å sikre barn i bil. Utstyret bør ha godkjenningsmerke. Ved
bruk av stol, bør denne være bakovervendt så lenge som mulig (opptil 4 år). Se for øvrig
(www.tryggtrafikk.no). Man bør begrense kjørelengden den første tiden. Ta hyppige
pauser, og la barnet skifte stilling underveis. Barnet bør ikke oppholde seg i bilstolen
utover kjøretiden.
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- Anbefales babysvømming?
Det er ulike oppfatninger om dette. I familier med opphopning av astma/allergi kan
klorgassene gi økt risiko for utvikling av astma hos noen barn.

- Er babymassasje viktig
Berøring er viktig. Du må ikke massere barnet ditt, men det kan være en god form for
berøring og kontakt.

Kontakt
Fysioterapiavdelingen / Kvinneklinikken
Haukeland Universitetssykehus
Telefon 55 97 42 93
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