
Øvelser for Kørestol  

 

 
 
 
120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning) 
 
Balancetræning 

1. Hold kørestolen ca. 40 cm fra overligger og håndfang/ Bjørn. Lås kørestols 
hjul. Sæt fødder sikkert og vinkelret på kørestol. Tag fat (få gerne hjælp/ 
støtte) og spænd muskler for at komme op at stå. Spænd op – 3 – 5 gange.  

2. Kom gerne helt op at stå, når musklerne kan klare det! 

 
Armbøjninger 

3. Hold med front mod Bjørn/ håndliste i en højde som passer til den 
belastningsgrad du kan magte i øjeblikket. Tag fat med begge hænder og 
lav 4 - 8 armsbøjninger. Sid tilbage i kørestol ved pauser. Gentag gerne 3 
omgange.  
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121. Uglen (drejestol til siddende kropsvrid og udstræk)                  

 
 
Kropsvrid – bevægelighed og styrketræning af skrå mave- 
og rygmuskler. Koordination. 

4. Kør kørestol hen ved siden af drejestol/ Uglen. Tag fat i håndfang 
og få hjælp til at rejse dig fra kørestol og sætte dig på drejeskive. 

5. Hold bredt med begge hænder i håndliste/ Bjørn. Drej roligt skive 
og krop fra den ene side til den anden. Ret ryg og spænd 
mave/rygmuskler. 

6. Løft i lår, mens der drejes. Det giver ekstra mavemuskeltræning. 
7. Lav gangbevægelser mens du sidder. 

 

Træning af bækkenbund. 
8. Sid på stolesædet. ”Sug bækkenbunden op”. Tænk på at samle en 

500 kr. op og holde den fast mellem ballerne.  
9. Rejs evt.til stående stilling. Stå i 5 sekunder. Sæt roligt ned igen. 

Gentag 4 - 8 gange. 
 
Løsne hals- og nakkemuskler. 

10. Sid med håndfatning. Bøj hoved roligt frem/ ned og tilbage til 
lodret. Rul hoved i halvcirkel frem ned. MEN ALDRIG BAGOVER. 
Bevæg hoved i den nævnte halvcirkel – 10 – 12 gange.  

11. Fold hænder om baghoved. Lad hoved hænge tungt mod 
bryst, ekstra tynget af armes vægt. Sid sådan i ½ min.  

12. Hold hovedet i lodret, slap af i skuldre/ sænk dem. Drej nu 
hoved (i lodret) langsomt til den ene side og hold det så langt om 
som muligt i 20 sek. Træk vejret dybt og koncentrér om at 
spænde af. Drej til modsatte side – roligt og afspændende. 
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124. Søløven (lav bred bænk) 

Pauseplads  
13. Hold gerne 1 minuts pause mellem øvelser på 

motionsmodulerne.(interval) 
14. Læg benene op på bænk. (få evt. hjælp til det). Læn lidt ind 

over egne ben og få et godt stræk af baglår og balde. Hold stræk i 
10 – 20 sekunder. 

 
15. Stadig strakte ben på bænk, løft og sænk ben enkeltvis. ”gå 

en tur” i 15 – 20 sek. Vær forsigtig når benene tages ned igen. (få 
gerne hjælp) 

 

 
 
127.  Skarven (drejearm til skuldertræn)  
 
Skulder: styrketræning, bevægelighed, koordination og 
smidighed. 

16. Hold med kørestol med front mod og midt for Skarv, ca. ½ 
meters afstand ind til stolpe.  Fat om håndtag med hånd og drej 
rundt i cirkelbevægelser. Drej opad fra midt og rundt. Tag 12-20 
”rundsving” med uret rundt og 12 – 20 rundsving mod uret. 

17. Rotér kørestol og krop mere væk  i f t Skarv – og tag en 
omgang ”rundsving” for hver position. Husk skift side/ arm. 

18. Gentages med den anden arm og skulder. Drej opad fra midt 
og rundt. 
Vær opmærksom på betydning af, hvilken højde Skarven sidder i. 

19. Sving Skarv frem og tilbage, som et pendul. Husk at mærke 
dine egne yderstillinger. 
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128. Svanen (massagerulle til læg, lår og inderlår)  
 
Balancetræning og venepumpeøvelse. 

20. Find den massagerulle, som passer i højden til henholdsvis dit 
lår og din læg.  
Kør kørestolen tæt på/ løft ben op på Svane/ massagerulle. Bøj i 
knæ og træk ben frem og tilbage. Mest vægt på, når bevægelsen 
går fra hæl op mod lår. 

21. Kør ind under Orangutang og tag mellemhøjt fat i tove. Tag 
fat i tove i hovedhøjde. Træk op i arme, hold den lidt – slap af.  
Gentag 5 – 12 gange.  
 

                 

129. Orangutangen (udstrækningsåg) 

22. Drej overkrop fra side til side. Ret ryg. Gentag 5 – 20 gange 
23. Fat højt i tove. Træk meget aktivt ned med ene arm og få et 

passivt stræk på anden arm. (lav øvelser som ovenstående med de 
to tovender.) 

24. Læg de to tov-ender dobbelt-sammen i ca. 60 cm bredde. 
Hold fat og træk tovet ned bag nakke og lav rolige vridninger.  

25. Stræk tovet op i strakte arme og træk det ned bag nakke.  
Løft tovet op. Træk det ned foran ansigt og overkrop. 

26. Lav ”rede-hår-øvelse”. Gentag 8 -20 gange. 
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130. Pingvinen (gangbarre)             

Stå- og Gangtræning 
27. Kør kørestol indvendigt. Sæt fødder sikkert og i gangretning. 

Tag fat i håndfang/ Bjørn. Rejs kroppen. Stå og hold balancen. 
Sæt dig evt. igen.  

28. Gå indvendigt med let støtte til håndfang. Hold kroppen 
oprejst. Kig frem. Vær opmærksom på isætning af fod. 

29. Gå gerne baglæns med tydelig afvikling gennem fodled.  
30. Eller gå sidelæns med enkeltvis fodflytning 

 

Bevægelighed i skuldre 
31. Stå på jord med let støtte ved håndfang.  Hæv og sænk 

skuldre, lav rulninger forlæns/baglæns i skuldrene. 
 

Styrketræn af arm-stræk og brystmuskler 
32. Stå indvendigt. Hav kørestolssæde lige ved bagkant af ben. 

Løft dig op i/på strakte arme med fatning i håndliste i begge sider. 
Bøj og stræk nu i albuerne (armstrækninger) Fødderne støtter på 
jorden hele tiden.  
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131. Bjørn (håndfang til styrke–, støtte og balancetræn) 
 

Stræk af brystmuskel og overarm 
33. Hold kørestol knapt en armslængde fra Lodret Bjørn. Tag let 

fat med én hånd i lodret Bjørn, i skulderhøjde/ lidt over skulder. 
Drej langsomt væk fra Bjørn, bevar egen lodrette akse. Stop når 
bryst og overarm er gennemstrakte. Hæng lidt ud i armen. Hold 
stræk i ½ min. 

a. Modsat arm og bryst. 

         
Hold med kørestol foran Bjørn/ håndliste.  

Armbøjninger 
34. Tag fat i håndliste eller træstamme. Armbøjning laves med en 

spænding der holdes i 5 – 10 sekunder. Gentages 5-12 gange.  
35. Bøj fremover og lav et skulderstræk. Hold udstræk i 20 sek. 

Dybe vejrtrækninger. 

Strækning 

36. Læg benene op på Bjørn, som sidder i næsten sædehøjde (få 
evt. hjælp til det). Læn lidt ind over egne ben og få et godt stræk 
af baglår. Hold stræk i 10 – 20 sekunder. 

37. Stadig strakte ben på håndliste, løft og sænk ben enkeltvis. 
”gå en tur” i 15 – 20 sek. Vær forsigtig når benene tages ned igen. 

Balance og benstyrke 

38. Kør stolen til 40 – 50 cm fra hvor to håndlister sidder over 
hinanden. Sæt fødder fri af fodstøtte. Fødder placeres klar til 
træning af at rejse sig og stå. Afstand mellem fødder, tæer peger 
vinkelret ind på modul. Tag fat i håndlister, som det passer bedst 
med arme/hænder. (få evt. hjælp) kom op at stå med støtte og 
vægt hvilende på træstamme. Få evt. støtte ved monterede tove 
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132. Leguaner (stenbed til fodmassage og –stimuli)  

a. Tag gerne sko og strømper af:  
 

Stimulation og massage af fødder.  
39. Kør kørestol ind i stenområde. Gør fri af fodstøtte. Lav 

gangbevægelser/ balletdansetrin rundt på de vandslebne sten i 3 
min.  

 

Balance, styrke for fodled og lår, koordination 
40. Hælene løftes langsomt til tåstand. Gå ned på flad fod.. 

Gentages gerne 12 gange. 3 omgange.  
41. Hold kørestol skråt under håndliste. Tag fat i håndliste eller 

træstamme. Armbøjning laves med en spænding der holdes i 5 – 
10 sekunder. Gentages 5-12 gange.  

42. Bøj fremover og lav et skulderstræk. Hold udstræk i 20 sek. 
Dybe vejrtrækninger.  

 
 
133. Bænkebider(dobbelt gyngebænk)  

 
Kør hen foran Bænkebider. frigør ben og sæt over på fodsiden af 

bænk. Træd, skub og vip med stolen. Evt. med én person siddende 
deri.  
Læg evt. ben op fra siden på høje punkt på bænk. Hvil med benet dér. 

 
 
 

 
 



Øvelser for Kørestol  

               

137. Gærdesmutten (trappe) 

43. Læg benene op på trappe-plateau (få evt. hjælp til det). Læn 
lidt ind over egne ben og få et godt stræk af baglår og balde. Hold 
stræk i 10 – 20 sekunder. 

 
44. Stadig strakte ben på trappetrin, løft og sænk ben enkeltvis. 

”gå en tur” i 15 – 20 sek. Vær forsigtig når benene tages ned igen. 
(få gerne hjælp) 

 
45. Kør stolen til 40 – 50 cm fra hvor to håndlister sidder over 

hinanden med . Sæt fødder fri af fodstøtte. Fødder placeres klar til 
træning af at rejse sig og stå. Afstand mellem fødder, tæer peger 
vinkelret ind på modul. Tag fat i håndlister, som det passer bedst 
med arme/hænder. (få evt. hjælp) kom op at stå med støtte og 
vægt hvilende på træstamme. Få evt. støtte og brug monterede 
tove 

 
 
 

138. Tyren 

 
Styrketræn af arme og skuldre 

46. Kør ind under bjælken og løft den i strakte arme og hold den 
dér. Lav armstrækninger med bjælken foran krop og hoved. 
Gentag 8 – 15 g. 

47. Herfra løftes bjælken en smule ekstra ved at løfte i 
skuldrene(som om du tager skuldrene op om ørerne). Pas på 
vægten! Den er tung! 

48. Tag fat med hænder/ undergreb i bjælken. Løft underarme, 
med vægt, ca. 20 cm. Løft og sænk langsomt ca. 8 – 15 gange. 
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140. Bord og bænke        
Kredsløb             

49. Sid i kørestol og lav skråt tilbagelænet cyklebevægelser med 
benene. 8 - 12 gentagelser i 3 omgange.  

Styrke 
50. Sid i kørestol for bordenden. S  æt ben sikkert!! Fødder vender 

vinkelret fremad. Tag fat om bordkanter. Rejs kroppen til stående 
og sænk den langsomt igen. Gentag 8-12 gange. 

51. Sid i kørestol. Hold fast med arme under sædet. Løft skiftevis 
venstre og højre ben til vandret. Gentag 4 -12 gange pr. ben.  Jo 
højere benløft, jo større belastning. Gerne uden jordberøring. 

52. Sid som i ovenstående øvelse.  Lav krydssving med strakte 
ben. Højre over venstre, venstre over højre osv. Kom langt ud til 
begge sider. Fortsæt 10 gange.   

 

Stræk (hold hvert stræk i min. 20 sek.) 
53. Udstrækning af læg-muskulatur ved hjælp af bænk 
54. Læg ben med bagside af læg på bænk. Hold fast i kørestols 

armlæn. Nyd strækket. Læn evt. om muligt lidt ind over det 
udstrakte ben.     

55. Lav gangbevægelser med delvist strakte ben – og læg på højt 
trin.  
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150. Cobra / Rygbue  

56. Læg ben med bagside af læg på tværgående højt trin. Hold 
fast i kørestols armlæn. Løft og sænk nu strakt ben enkeltvist. 
Gentag 4 – 12 gange. Skift ben. 

57. Lav gangbevægelser med delvist strakte ben – og læg på højt 
trin.  

 
 
 

151. Tov/ Snog, løsthængende 
58. Tag fat i tov og træk dig op ad, lav ”små trin” med hænder til 

du er helt oppe i stræk. Hold stræk og finderspænding i 10 – 20 
sek. 

59. Læg tovet i 2 - 3 ”folder” i skulderbredde. Løft folderne over 
hoved i strakte arme og drej roligt hoved og skuldre fra side til 
side. Kom godt ud i bevægelsen. 

60. Løft det foldede tov samlet fra strakte arme til ned foran 
ansigt – til strakte arme – til ned bag nakke. Gentag 8 – 12 gange 

61. Hold fat i strakt tov med ene hånd i ca. brystkassehøjde. Løft 
løs tovende op  og ”sving/drej” tovet frem og tilbage om hoved og 
nakke 8 – 10 gange. Gentag med modsatte arm. ”Kamøvelse”.  
 

                                         
152. Vipstjert/ Vippetrin 

62. Sæt fødder samlet på vippebræt. Bøj og stræk fodled og lav 
kraftige venepumpeøvelser.  

63. Lav gangbevægelser/ stampe med bøjede ben på vippebræt  
 


