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De fleste mennesker tager det for givet, at have sunde og vel-
fungerende hænder. Hænder og fingre bruges dagen lang - og 
først når skaden er til stede, opdager vi, hvor meget det bety-
der, at have optimalt fungerende hænder. Vi bruger hændernes 
finmotorik, grovmotorik, bevægelighed og styrke til hverdagens 
gøremål – derfor skal dette trænes og holdes ved lige. Det er 
specielt vigtigt at træne hænderne, hvis du fx har en gigtlidelse, 
en overbelastningsskade eller hvis du har haft brækket en 
finger. 

Øvelsesprogrammet giver tilsammen et komplet træningspro-
gram for musklerne i dine hænder og underarme. Du skal bare 
bruge lidt koncentration og en lille håndtræningsbold.

Vær opmærksom på, at håndtræningsbolden findes i forskellige 
hårdheder, som indikeres ved farven på bolden. Det kan være 
en god ide, at have to forskellige hårdheder at vælge imellem, 
når du træner. 

Hårdheder:
Gul = Ekstra blød 
Rød = Blød 
Grøn = Medium 
Blå = Hård 
Sort = Ekstra hård

Køb din håndtræningsbold på www.denintelligentekrop.dk
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Du bør lave øvelserne i den rækkefølge, som de er beskrevet 
i. Hver øvelse skal du lave så mange gange som muligt. Du 
skal altså stoppe, når musklerne bliver trætte - og når du ikke 
længere kan gøre øvelsen korrekt. Du må gerne lave øvelserne 
hver dag, men hold en dags pause, når du mærker træthed 
i musklerne. Du skal også holde pause, hvis du mærker varig 
ømhed. Du kan sagtens overbelaste muskler og sener i hånd 
og underarm. Hvis du har større skader eller problemer i dine, 
hænder eller underarme, skal du altid søge vejledning hos din 
læge eller behandler.

Husk, øvelse gør mester - god fornøjelse!

Med venlig hilsen

Lotte Paarup, Fysioterapeut
Den Intelligente Krop
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Øvelse �
Hold bolden i håndfladen. Læg hånden på et bord med hånd-
fladen nedad. Knyt hånden og klem om bolden. Giv helt slip igen, 
og fortsæt med at klemme og slippe.
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Hold bolden i håndfladen og vend den opad. Knyt hånden og 
klem om bolden. Giv helt slip med fingrene efter hvert klem, og 
flyt bolden lidt rundt i hånden. Fortsæt med at klemme og slippe.

Øvelse �
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Hold bolden i håndfladen og vend den opad. Placer bolden 
ved roden af lillefingeren – lige før lillefingeren starter. Bevæg 
tommelfingeren over mod lillefingeren og pres på bolden. Hold 
resten af fingrene strakt. Giv slip igen og fortsæt med at presse 
og slippe.

Øvelse �

Tip
Den lille bløde håndtræningsbold er også ideel som krammebold til af-
stresning i løbet af dagen. Kram den når du taler i telefon eller sidder til 
møde. Hvis du arbejder meget med mus ved computere, er bolden også 
rigtig god at bruge i løbet af dagen. Klem den alt det du kan en masse 
gange i løbet af dagen. Det sætter gang i blodcirkulationen, og giver en 
pause til de muskelfibre, som er på overarbejde, når du arbejder med 
mus. Hav altid bolden liggende indenfor dit synsfelt, lige ved siden af 
computeren.
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Læg bolden på et bord og placer den imellem to fingre. Klem 
fingrene sammen om bolden, som en saks. Slip og klem igen. 
Flyt bolden til to nye fingre. Således fortsætter du, til bolden har 
været klemt imellem alle fingre - og du kan starte forfra.

Øvelse �

Tip
Håndtræningsbolden kan varmes i mikroovnen (vær forsigtig) og bru-
ges som varmeterapi. Du kan også lægge den i fryseren og bruge den 
til kuldeterapi som en lille ispose.
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Hold bolden i håndfladen og vend den opad. Pres med én finger 
ad gangen på bolden. Giv slip og forsæt til du har været igennem 
alle finge - og du kan starte forfra.

Øvelse �
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Læg bolden på et bord og læg fingrene strakt ud ovenpå. Rul 
bolden frem og tilbage, fra side til side og rundt over fingrene. 
Således strækkes alle fingrene igennem og rettes ud. 

Øvelse �

Tip
Når håndtræningsbolden begynder at føles klistret, er det et tegn på at, 
det talcum bolden havde fra sin “fødsel” er slidt af. Du kan derfor pudre 
den med ganske almindeligt talcum, så er den fin som ny. Hvis du skyller 
bolden under vandhanen, er det nødvendigt at give den tørre bold lidt 
talcum efterfølgende.
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Øvelse �
Placer bolden mellem tommel og pegefinger. De to fingre skal 
danne en cirkel, således de to fingerspidser forsøger at mødes. 
Pres sammen og giv slip. Skift til tommel og langfinger, tom-
mel og ringfinger og til sidst tommel og lillefinger, således alle 
fingrene trænes - og du kan starte forfra.
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Øvelse �
Placer bolden på indersiden af tommelfingeren. Giv slip og skift 
til næste finger. Alle fingre skal enkeltvis presse på bolden mod 
indersiden af tommelfingeren - hvorefter du kan starte forfra.
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Hånden (manus, femininum: manus dextra = højre hånd) sidder 
for enden af underarmen (antebrachium) og gør at mennesket 
er i stand til at gribe.

Hånden består af �� knogler og opdeles i håndroden (carpus), 
mellemhånden (metacarpus) og fingrene (digiti sg. digitus 
(manus)), der for tommelfingerens vedkommende består af 
�, de andre fingre af � knogler (phalanx/phalanges). Udover 
de nævnte knogler findes et væld af strukturer som nerver, 
arterier, vener (mestensdels i plekser), muskler, ledbånd osv. 

Desuden har næsten alle underarmens (antebrachiets) muskler 
indvirkning på hånden, enten på håndleddet eller helt ud i fin-
grene.

Mennesket har almindeligvis to hænder og fem fingre på hver 
hånd. Det der gør menneskets hånd speciel er tommelfingerens 
oppositionsbevægelse, en bevægelse hvor tommelen kan føres 
ind mod de øvrige fingre. Ingen af de øvrige fingre kan erstatte 
tommelen.

Hånden kan udføre et uoverskueligt antal aktiviteter, der alle er 
variationer af det kraftige greb eller præcisionsgrebet.
(Kilde: Wikipedia.org)

Vidste du det om hånden?

“DEN INTELLIGENTE KROP”


