
Det är viktigt att hålla i gång kroppen på en lagom nivå direkt efter din operation. När du ligger i sängen mer än vanligt kan du främja
din cirkulation genom lättare rörelser i sängen och sittande på sängkant vilket bidrar till att främja din läkning och återhämtning och
minska risker för komplikationer såsom t.ex blodproppar. I ryggliggande kan du t.ex göra tramprörelser med fötterna, böja och
sträcka på benen och du kan göra gårörelser med benen när du sitter på sängkanten. Håll dig aktiv på en lagom nivå och ligg i
sängen så lite som möjligt. 

När du kommer upp ur sängen första gången kan du använda dig av s.k. ”blockvändningsteknik” och komma upp via sidliggande
position. Detta är ett skonsamt sätt att resa sig upp i början när du är öm i muskulaturen kring ditt operationsområde. 

 
1. Liggande ankelböj- och sträck
Ligg på rygg ned raka ben. Flytta växelvis båda fötter i riktning mot ansiktet och
pressa båda fötter ned mot sängkanten genom att ömsom spänna och slappna
av i vaderna.

 
2. Ryggliggande bensträck eller "släpcykling"
Ligg på rygg med böjda ben och fötterna på madrassen. Sträck ut ett ben i taget
och böj sedan långsamt tillbaka benet till startposition. Upprepa med andra benet.
Ha gärna ryggen lätt tryckt mot underlaget under hela övningen och undvik att
svanka i korsryggen.

 
 

3. Liggande knälyft
Ligg på rygg med böjda ben och armarna snett ut åt sidan. Tippa bäckenet bakåt,
och aktivera den nedre och djupaste delen av magmuskulaturen genom att dra in
naveln mot ryggen och trycka ländryggen lätt ned mot underlaget. Lyft samtidigt
knäna växelvis upp mot bröstet.

 
4. Blockvändningsteknik: Förflyttning från sidoläge till sittande
Rulla över i ett "block" med rak rygg till liggande på sidan i sängen. För benen ut
mot sängkanten.
När benen förs ut från sängkanten, skjuter du ifrån med armen och stöttar dig på
armbågen. Pressa ifrån mot madrassen och kom upp till en sittande position. Du
kommer tillbaka till liggande med hjälp av samma teknik i omvänd ordning.

 
 

5. Sittande knälyft
Sätt dig på sängkanten  eller på en stol med fötterna i golvet. Lyft växelvis upp
knäna mot bröstet och ner igen.

 
 

6. Sittande bensträck
Sitt på sängkanten eller på en stol. Sträck fram det ena benet och sätt hälen i
golvet. För benet tillbaka till startpositionen och byt sedan ben.

 
 

7. Knäböj med stöd av t.ex. gåbord
Ställ dig i ett gåbord som gärna skall vara låst. Håll armarna på armstöden och
sänk dig ner mot golvet genom att böja i höft och knän. Sträck dig sedan upp till
stående ställning. Upprepa övningen.
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