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Gør det ondt i fødderne, når du går og løber?
Måske er din forfod faldet sammen. Helt op mod 
80 procent af os lider af nedsunken forfod altid 
eller i perioder. Heldigvis kan du hjælpe dig selv fri 
af smerterne ved at passe godt på dine fødder og 
træne dine naturlige fodbuer tilbage på plads 
med en række enkle øvelser.

 Av! Hver gang du tager et skridt, 
føles det, som om knoglerne i 
foden træder direkte ned på 

en hård sten eller en spids nål. Selv 
i løbesko med masser af støddæmp-
ning kan du mærke det.

Kan du genkende følelsen, lider 
du sandsynligvis af nedsunken for-
fod. Det er du langtfra alene om. Op 
mod 80 procent af os plages af fæno-
menet enten permanent eller i peri-
oder, hvor fodtøjet trigger tilstanden.

Nedsunken forfod kan være meget 
smertefuldt, og tilstanden ledsages 
ofte af hudforandringer som hård 
hud og ligtorne. Begge dele sidder 
som regel midt under trædepuderne, 
hvor de midterste tæers knogler ram-
mer underlaget hårdere end normalt, 
fordi den tværgående forfodsbue 
ikke længere fungerer, som den skal. 

I foden har vi indbygget, natur-
lig støddæmpning, der blandt andet 
dannes af de to fodbuer – den 
tværgående og den længdegående 
(svangen). 

Når den ene bue er svækket, og 
du har smerter under fødderne, vil 
du både gå, stå og løbe uhensigts-
mæssigt for at kompensere for tryk-
ket på knoglerne. Det vil give pro-
blemer andre steder i kroppen, fx 
knæ, hofter, bækken og ryg. 

Som barn og ung har man som regel 
kun nedsunken forfod, når man 
har uhensigtsmæssigt fodtøj på, fx 
for korte eller smalle sko. Her taler 
man om “funktionel nedsunken for-
fod”, hvor forfoden kun er nedsun-
ken, så længe man har skoene på. Så 
snart skoene kommer af, rettes tæer-
ne fint ud igen, og buen finder igen 
sin naturlige hvælving. 

Sportsudøvere er hårdt ramt
Fortsætter man livet igennem med 
sko, der presser tæerne op og for-
fodsbuen ned, fx stiletter eller meget 
snævre sko, vil leddene med alderen 
blive mere og mere stive, og til sidst 
retter de sig ikke ud, når man tager 
skoene af. Den nedsunkne forfod er 
blevet permanent, og sammen med 
den udvikler man ofte hammertæer, 
dvs. krumme tæer, der ikke rettes ud 
af sig selv. 

Som sportsudøver har man ekstra 
stor risiko for at blive ramt af ned-
sunken forfod, fordi mange sports-
grene kræver, at skoene sidder tæt 
(fx fodbold), eller at der lægges 
meget vægt på forfoden (fx badmin-
ton). Samtidig har mange sportsud-
øvere tendens til at vælge for korte 
sko for at undgå følelsen af at “rut-
sje rundt” i skoene.

7 enkle 
øvelser mod 
nedsunken 
forfod

buer igenføddersfå dine

□

førstehjælp 
når fodbuen
kollapser
■ Fjern enhver unødvendig belast-
ning af din forfod. Er du overvæg-
tig, hjælper det at tabe nogle kilo. 

■ Undgå for smalt og kort fodtøj 
i hverdagen, og undgå høje hæle. 
Dine sko skal være en lille centime-
ter længere end din længste tå og 
have samme bredde som din fod.

■ Undgå for korte sko til sport 
og træning. Føler du, at du rutsjer 
rundt i skoen, kan det hjælpe at 
snøre skoen, så den sidder bedre 
fast om foden.

■ Træn foden! Stærke fødder er 
en forudsætning for at komme af 
med nedsunken forfod og smerter. 
Og selv om du måske har nedsun-
ken forfod, men ingen smerter, er 
det vigtigt at træne musklerne, så 
du holder smerten fra døren.

■ Har du fået hård hud og lig-
torne, som du ikke selv kan fjerne, 
så kontakt en statsautoriseret 
fodterapeut, som kan få det væk.

■ Mange får stor hjælp af at bruge 
en individuelt tilpasset indlægs-
sål, som både aflaster forfoden 
og understøtter svangen, der ofte 
er med til at skabe problemet. De 
fleste har dog kun brug for indlæg-
get, når foden er meget belastet, 
fx i forbindelse med arbejde eller 
træning. Husk dog at kombinere 
indlægget med træning af foden, 
hvis du vil af med problemet. 

■ Aflast evt. foden med en såkaldt 
forfodspelotte. Den skal placeres 
meget nøjagtigt bag de midterste 
tæers trædepuder for at aflaste 
trykket af knoglen mod jorden. Få 
hjælp af en statsautoriseret fodte-
rapeut eller en fysioterapeut til at 
placere pelotten korrekt.
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⊳ 2. Karkluden 
Sådan gør du: 
Sid ned, og tag fat i den ene fod. Hold 
med den ene hånd om hælen og den 
anden om forreste halvdel af foden. 
Drej nu de to ender fra hinanden,  
skiftevis den ene og den anden 
vej – som om du vred en karklud. Du 
skal slappe helt af i foden, så du kun 
bevæger den med dine hænder.
Sådan virker det:
Foden bliver mere smidig i en vigtig 
bevægelse, som du skal bruge for 
hvert skridt, du tager.

▲ 3. Passiv bue 
Sådan gør du: 
Sid ned, og tag fat i den ene fod. Slap helt af i foden, og tag nu fat som vist på billedet. Fingrene 
er placeret under trædepuderne, og du skal nu forme forfodsbuen med dine fingre. Vær specielt 
opmærksom på at løfte den/de trædepuder op, som er sunket ned. Herved mærker du også et lille 
stræk af vævet på oversiden af buen. 
Sådan virker det:
Du smidiggør vævet, så det får mulighed for at finde tilbage på plads igen. Samtidig sender du 
signaler til nervesystemet, som gør det lettere at lave de efterfølgende øvelser.

▲ 5. Flet fingre og tæer 
Sådan gør du: 
Flet dine fingre på højre hånd med tæerne på venstre fod (og om-
vendt). Fingrene skal så langt som muligt ind mellem tæerne. Det kan 
gøre ondt i begyndelsen, men det går væk. Sid mindst et par minutter. 
Sådan virker det:
Øvelsen er fantastisk til at få mere liv i forfoden igen.

▲ 6. Fold ud og fold ind 
Sådan gør du: 
Denne øvelse kan laves overalt, stående eller siddende. Du skal skifte imellem at 
sprede dine tæer alt, hvad du kan, og derefter knytte dem alt, hvad du kan! Det er 
fuldstændig, som hvis du gjorde det samme med dine fingre. 
Sådan virker det:
Øvelsen træner musklerne i forfoden og tæerne.

▲ 4. Aktiv bue 
Sådan gør du: 
Sid, eller stå. Du skal bruge en tennisbold eller en fodtræningsbold. Placer bolden 
under den ene fods trædepuder, og lad hælen hvile i gulvet. Forsøg nu aktivt at 
lade forfoden forme sig som en bue over bolden. Tænk på at gøre forfoden smal 
og bagefter bred. Se, hvad der virker bedst for dig – og kram bolden lidt med 
siderne af forfoden, så midten buer op. 
Sådan virker det:
Du træner aktivt den tværgående bue under forfoden. Det kan være en svær 
øvelse at udføre i begyndelsen. Brug evt. fingrene som en hjælp til at forme buen.
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▲ 1. Masser svangen
Sådan gør du: 
Masser foden godt igennem dagligt og så ofte som 
muligt. Brug hænderne eller endnu bedre – og ofte 
lettere – en nubret massagebold, som findes i 2 for-
skellige str. Den lille kan du grave ind med forskellige 
steder under foden. Den store er god til groft at tage 
hele undersiden og siderne af foden. Du kan også 
prøve dig frem med en tennisbold eller en golfbold. 
Sørg for at massere hele svangen grundigt fra hælen 
og frem mod forfoden. 
Sådan virker det:
Du løsner den ofte spændte svangbue, øger blodcir-
kulationen og vækker selve fodens sanseapparat.

► 7. Styrk hver tå 
Sådan gør du: 
Sid ned, læg en bred træningselastik omkring 
storetåen, og hold fast i enderne med hæn-
derne. Nu skal du bøje storetåen ved at presse 
imod med elastikken og føre tåen tilbage igen. 
Sådan tager du én tå ad gangen på hele foden, 
helt ud til lilletåen, som for mange mennesker 
er meget svag, men ikke desto mindre har 
betydning for en sund forfod.
Sådan virker det:
Du træner og styrker de muskler, der bøjer 
hver tå, og som spiller en vigtig rolle for både 
svangen og forfoden.
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Sådan træner du:
■ Lav øvelserne dagligt i en periode på 2-3 måneder. Hvornår du kan 
mærke en forskel, afhænger af, hvor slemt det står til, når du begynder, 
og hvor flittigt du træner.
■ Øvelserne laves i den nævnte rækkefølge – mindst 15-20 gentagelser af 
hver. I begyndelsen er det dog o.k. at stoppe før, hvis du bliver træt. 

Det skal du bruge:
■ En tennisbold eller en nubret massagebold. En bred træningselastik.

3 årsager til  
nedsunken forfod
■ For korte eller smalle sko skubber tæerne op i 
en krum stilling, mens forfodens bue presses ned. 
Høje hæle belaster forfoden og øger risikoen. 

■ Manglende styrke i fodens muskler kan  
medføre, at svangen afflades for meget, når du 
går. Det presser forfodens bue nedad og udad. 

■ Under graviditet frigøres et hormon, som 
blødgør knoglerne og kan give nedsunken forfod.
Sygdomme som gigt kan også være en årsag.
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øvelser 
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forfod


