
Øvelse	  7:	  
Den	  ene	  hånd	  lægges	  oven	  på	  hovedet,	  hovedet	  bevæges	  langsomt	  opad	  imod	  håndens	  
modstand.	  Hold	  spændingen	  og	  tæl	  langsomt	  til	  5,	  hvorefter	  du	  opløser	  spændingen	  igen.	  	  
Gentag	  ligeledes	  øvelserne	  5	  gange	  og	  husk	  vejrtrækningen.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Øvelse	  8:	  
Drej	  hovedet	  langsomt	  mod	  højre	  uden	  at	  bøje	  halsen.	  	  
Træk	  herefter	  kindregionen	  nedad,	  understøt	  øvelserne	  med	  armen/hånden,	  den	  højre	  
hånd	  trykker	  mod	  venstre	  halvdel	  af	  baghovedet,	  mens	  den	  venstre	  hånd	  ligger	  tværs	  over	  
ryggen.	  Hold	  spændingen,	  tæl	  langsomt	  til	  5	  og	  opløs	  herefter	  spændingen	  ingen.	  Gentag	  
øvelserne	  5	  gange	  mod	  hver	  side,	  skiftevis	  mod	  højre	  og	  venstre	  og	  husk	  regelmæssig	  
vejrtrækning.	  	  
	  
”Holdegreb”	  
Hold	  med	  højre	  hånd	  mellem	  skulder	  og	  hals,	  hvor	  du	  ovenover	  nøglebenet	  føler	  den	  
opadgående	  såkaldte	  trapezmuskel.	  	  
Hold	  om	  den	  med	  hånden	  og	  træk	  den	  fremad	  i	  retning	  mod	  nøglebenet.	  	  
Hold	  den	  i	  et	  parsekunder	  før	  du	  opløser	  spændingen	  igen.	  	  
Gentag	  samme	  øvelser	  med	  venstre	  hånd/højre	  skulder.	  	  
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AFSLAPNINGSØVELSER	  
FOR	  SKULDER-‐
NAKKEREGION	  

	  
	  



	  
Udgangsposition:	  
Det	  er	  vigtigt	  at	  starte	  alle	  øvelserne	  ud	  fra	  en	  bestemt	  udgangsposition,	  for	  at	  opnå	  den	  
bedste	  aflsapning.	  Øvelserne	  foregår	  i	  siddende	  stilling	  for	  at	  aflaste	  hvirvelsøjlen.	  	  
Sid	  med	  opret	  overkrop	  på	  en	  stol,	  sæt	  fødderne	  parallelt	  på	  gulvet,	  således	  at	  hele	  foden	  
har	  gulvkontakt.	  	  
Knæene	  skal	  pege	  lige	  fremad	  og	  knæ-‐	  og	  hofteled	  skal	  bøjes	  i	  en	  ret	  vinkel.	  	  
	  
	  
Øvelse	  1:	  
Tryk	  fodsålerne	  mod	  gulvet,	  spænd	  siddemusklerne	  og	  gør	  din	  ”nakke	  lang”	  (skub	  
baghovedet	  i	  retning	  mod	  loftet	  og	  kindregionen	  nedad,	  således	  at	  nakkehvirvelsøjlen	  bliver	  
udstrakt)	  
Træk	  herefter	  skuldrene	  bagud	  og	  nedad	  alt	  imens	  hænderne	  hviler	  på	  lårene.	  	  
Hold	  spændingen	  og	  tæl	  langsomt	  til	  5,	  hvorefter	  du	  igen	  slapper	  af.	  Gentag	  øvelsen	  5	  
gange,	  husk	  en	  rolig	  vejrtrækning,	  som	  er	  forudsætning	  for	  afslapning.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
Øvelse	  2:	  
Træk	  begge	  skuldre	  op	  mod	  ørerne,	  tæl	  til	  3	  og	  slap	  af	  igen.	  Gentag	  øvelsen	  5	  gange	  mens	  
du	  trækker	  vejret	  stille	  og	  roligt.	  	  
	  
Øvelse	  3:	  

Lad	  skuldrene	  samtidig	  kredse	  tilbage,	  men	  bevæg	  kun	  skuldrene	  mens	  armene	  hænger	  
nedad.	  Gentag	  øvelsen	  og	  husk	  en	  rolig	  vejrtrækning.	  	  
Øvelse	  4:	  
Begge	  arme	  hænger	  nedad,	  tommelfingrene	  peger	  fremad,	  træk	  skulderbladene	  mod	  
hinanden	  mens	  du	  drejer	  armene	  udad.	  Hold	  spændingen,	  tæl	  til	  5	  opløs	  herefter	  
spændingen.	  Gentag	  øvelsen	  5	  gange	  mens	  du	  trækker	  vejret	  dybt	  og	  roligt.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
Øvelse	  5:	  
Fold	  begge	  hænder	  bagved	  hovedet	  således	  at	  albuerne	  peger	  lige	  mod	  venestre	  og	  højre.	  	  
Tryk	  herefter	  baghovedet	  langsomt	  mod	  hænderne	  og	  træk	  hagen	  nedad.	  Hænderne	  skal	  
herved	  trykke	  let	  mod	  baghovedet,	  tæl	  langsomt	  til	  5	  og	  opløs	  spændingen.	  	  
Gentag	  øvelsen	  5	  gange	  og	  husk	  atter	  regelmæssig	  vejrtrækning.	  	  
	  
	  
Øvelse	  6:	  
Den	  ene	  hånd	  holdes	  over	  hovedet	  og	  trykkes	  mod	  området	  over	  øret	  mens	  hovedet	  giver	  
modtryk,	  hold	  spændingen,	  tæl	  langsomt	  til	  5	  og	  opløs	  spændingen	  igen.	  	  
Gentag	  øvelsen	  5	  gange	  med	  højre	  arm	  og	  herefter	  5	  med	  venstre	  arm,	  alt	  med	  en	  
regelmæssig	  vejrtrækning.	  	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  


