MAMMA REAB -KORTPROGRAM
Skriven av Sanna Wranå
PERSONLIG TRÄNARE & HÄLSOCOACH

INLEDNING
Att bli mamma innebär en stor förändring för dig som person men även för din kropp. Din hållning försämras
i och med amning och/eller flaskmatning. Din ändrade tyngdpunkt du får genom din graviditet medför
försvagade baksida lår muskler samt säte. Ditt bäcken är mer instabilt och ländryggsproblem samt försvagad
bäckenbotten är inte helt ovanligt.
Ändå lämnas vi bara där efter bebisen kommit, en barnmorska har ev kollat upp om vi läkt ihop någorlunda.
Sen är det bebisen i fokus, som sig bör, men mamman inte helt glömma bort. Hon ska orka ta hand om
barnet och måste då själv må bra. Detta program kommer få dig snabbt tillbaka på banan med hjälp av enkla
men effektiva övningar.

YOU´LL NEVER
CHANGE YOUR LIFE
UNTIL YOU CHANGE
SOMETHING YOU DO
DAILY.
THE SECRET OF
YOUR SUCCESS IS
FOUND IN YOUR
DAILY ROUTINE

HITTA DIN BÄCKENBOTTEN
Bäckenbottenmuskulaturen försvagas och töjs ut vid en förlossning och det är viktig att återfå styrkan igen
för ett fungerande liv utan smärta och obehag. En svag bäckenbotten kan leda till inkontinens, svårt att
hålla gas och tarminnehåll på plats, smärta i ländryggen samt fortsatta (eller nya) foglossningskänningar.
Detta kanske inte kommer direkt efter en förlossning utan långt senare. Så bara för att du inte känner av
något idag betyder inte att du har en stark bäckenbotten. Det är inte helt ovanligt att ha svag bäckenbotten trots att man aldrig varit gravid och fött barn.
Men hur hittar jag dessa muskler och hur vet jag att jag gör rätt?

KÄNN HUR BÄCKENBOTTEN JOBBAR
Det bästa sättet att hitta bäckenbotten är att känna efter hur och om den jobbar ordentligt. Aktivera genom att du föreställ dig att du ska undvika att kissa på dig och släppa dig på samma gång, den rörelsen
använder du. Du kan gärna överdriva den lite.
Steg 1:
För försiktigt in höger pekfinger i vaginan och tryck den mot vänster vägg.
Steg 2:
Försök nu att aktivera bäckenbotten som beskrivet ovan. Om du nu aktiverar den rätt så känner du en lite
kramande/lyftande känsla runt fingret. Känn efter hur hårt och snabbt du kan aktivera den så har du något
att mäta din förbättring med.

Om du inte känner så mycket
Om du inte känner något kramande ska du vara extra försiktig vid träning.Du bör undvika högintensiv
träning med hopp och studs tills du känner att din bäckenbotten återhämtat sig mer. Vill du träna styrka i
samband med detta program så är långsamma kontrollerade rörelser det du ska gå för. Inte allt för tungt
då det påverkar buktrycket mycket. Springa ska du inte göra!

ÖVA BÄCKENBOTTEN
Spänn bäckenbotten som beskrivet ovan
När du börjat spänna föreställer du dig sedan att slidväggarna liksom går ihop och dras uppåt och
du spänner så hårt du kan. Krävs massa träning för att hitta rätt.
Håll spänningen 5-10 sek
Släpp långsamt spänningen och vila medan nu andas ett djupt andetag
Börja sedan om och upprepa 5 gånger
Vila några andetag och upprepa totalt 3 gånger

HÅLLNING OCH POSITIONERING
Det räcker inte att bara gå tillbaka till gymmet och göra det du gjort förut, eller gå långa promenader.Du
måste genomföra vissa livsstilsförändringar för att börja aktivera hela magpartiet igenom din dag. Då är
hållningen extremt viktig! Förr i tiden fanns inte dessa ryggproblem som vi har i dagens samhälle, innan
alla stillasittande jobb. Vår dåliga hållning där vi sitter med krummad rygg, stöd för jämnan och nacken
framåtlutad över en skärm påverkar oss negativt. Den ställningen innebär att både mage och rygg är
mer eller mindre inaktiv. Detta faktum är ännu tydligare efter en graviditet och kroppens positionering är
viktigare nu än någonsin. Om du fortsätter med en sådan hållning kommer magen att bli mer inaktiv och
bullmagen och krämporna blir ett faktum.

Hur skall jag stå och ligga?
Målet är att öron, axlar, höfter samt anklar skall vara i samma linje när du står upp. Sov med en kudde
under knäna när du ligger på rygg och en kudde mellan knäna när du ligger på sidan. Detta hjälper din
kropp att slappna av och det släpper på spänningar i ländryggen, bäckenet och höfterna som underlättar
korrekt mag-aktivering vid rörelse.

3 bra övningar för hållningen
Om du vet med dig att din hållning är dålig så gör dessa övningar någon gång under dagens gång. Dom
behöver inte göras efter varandra. Du kommer att få mindre smärta, se starkare ut och utstråla mer pondus.
Det ger ett slankare intryckoch coren aktiveras. Du har allt att vinna på en bra hållning!

ÄNGELN
Stå med ryggen mot en vägg
Andas in och andas ut, koppla på bb och korsetten och tilta höften framåt så svanken blir platt mot
väggen. Har du m
 ycket svank får du stå med fötterna en bit ut ifrån väggen. Håll denna spänning igenom övningen, men andas.
För upp armarna, lätt böjda, ovanför huvudet. Lillfingrar och armbågar skall nudda väggen.
Huvudet mot väggen.
För armarna nedåt mot kroppen så långt det går, håll den fortfarande lätt böjda samt lillfingrar
och tummar mot väggen.
Upprepa 10 gånger
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AXELPRESS

Stå rakt upp och ned eller sitt på en stol utan att luta dig mot ett stöd.
För axlarna (armarna hänger rakt ned) framåt, uppåt, bakåt, nedåt. Sedan böjer du armbågsleden
så armen blir i 90-gradig vinkel med tummar som pekar bak i rummet. Håll där i 10 sek
Slappna av i 10 sekunder, upprepa 10 gånger
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ROTATORCUFFEN

Fäst ett gummiband i exempelvis ett dörrhandtag, skall vara i höjd med din armbåge.
Stå med vänster sida mot dörren och ta tag med höger arm i bandet. Bandet går framför kroppen
Justera till tyngre genom att flytta dig längre ifrån dörren.
Håll armen i 90 grader och vrid handen/underarmen bort från dörren tills den går rakt ut ifrån din
sida. Armbågen är stilla.
Upprepa 20 gånger och byt sida
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STRETCH HÖFTBÖJARE
En spänd höftböjare är väldigt vanligt efter man varit gravid. Den förändrade hållningen och tyngdpunkten
bidrar till detta. Är den spänd och öm är det väldigt svårt att aktivera coren på ett korrekt sätt. Så för att få
till en stark mage måste vi bli av med dessa spänningar. En del känner mer och andra mindre. Är du väldigt
spänd bör du stretcha varje dag i början, kanske flera gånger om dagen, och när det har lossnat kan man
göra det någon gång ibland. Nedan finns stretchövningar för detta, men är du inte stel kan du bortse i
från dom.

KNÄSTÅENDE HÖFTSTRETCH
Stå på knä med ett ben framåt i 90 grader
Pressa höften framåt utan att överdriva, överkroppen vill bromsa rörelsen och höftböjaren vill trycka
på. För ökad stretch lägger du upp den bakre foten mot en vägg eller soffa.
Stå så i en minut
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MASSERA MED TENNISBOLL

Lägg dig på golvet på mage med en tennisboll placerat under höftbenet på höger sida
Håll höger ben rakt, böj vänster lite ut med sidan
Flytta bollen i höftområdet till olika ömma/hårda punkter, ligg på varje punkt med lagom tryck i ca
40-60 sek och flytta sedan bollen. Gör detta för ont i början kan detta göras mot en vägg.
Du kan även rulla över lite åt sidan för att få massagen lite mer bakåt mot övre delen av rumpan.
Byt sida

YOGA SVANEN

Tänk dig att du ska gå ned i spagat, men böj det främre benet så foten hamnar vid motsatt höftböjare
Sträck upp ryggen stolt och känn stretchen i höftböjaren
Stå i 60 sek
Luta dig sedan framåt över ditt böjda ben, armarna framåt och känn stretchen i sätet.
Ligg i 60 sek
Sedan gör du likadant på motsatt sida
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ANDNING/STYRKA MAGE
Det är lika viktigt att lära sig att slappna av i bäckenbotten och magen som att kunna spänna dem. Tänk
på att där du ska släppa spänningen i övningarna nedan, så släpp helt och hållet. En överaktiv mage eller
bäckenbotten leder till försvagad funktion. En muskel ska alltid kunna gå från helt avslappnad till spänd.
Gå inte hela dagar med spänd mage och bäckenbotten. Utan öva upp dig så du blir stark och stabil med
hjälp av övningarna nedan. Men först måste du veta vad transversus är för en muskel.

TRANSVERSUS/KORSETTEN
Eller Transversus Abdominis som är det djupaste lagret av magmuskler. Den löper runt din midja som en
korsett med muskelfibrerna vågräta. Vilket gör att när du aktiverar transversus så kramar den ihop magen
och ländryggen så den blir slank, rak och stark. Jag gillar att “förlika” denna muskel med en korsett då jag
tycker det är ett målande ordval för hur transversus jobbar. En stark transversus genererar i en slank och
stark midja, precis som en hårt åtdragen korsett.

ÖVNINGAR SOM STÄRKER KORSETTEN
Diafragma-andning
Andas in och slappna av i magen och bäckenbotten (bb)
Luften går långt ned i magen och både revbensbågar och mage expanderar
Andas ut och koppla på bäckenbotten lätt samtidigt som transversus hjälper luften att komma ut
Detta är en naturlig andning, så forcera inte ut luften eller ta inte överdrivna andetag. Gör 10 andetag

TRANSVERSUS-ANDNING
Sitt upprätt utan ryggstöd
Andas in och slappna av i magen och bäckenbotten (bb)
Andas (forcerat sch-ljud) ut och dra upp bb och dra magen/korsetten inåt med hjälp av utandningen.
Håll i 3 sek, upprepa. Gör detta i 1 minut

TRANSVERSUS-ANDNING, PULS

Sitt upprätt utan ryggstöd.
Andas in och slappna av i magen och bb
Andas forcera ut luften och dra upp bb och dra in magen.
Fyll magen till hälften (transversus aktiv) och forcera ut luften. (tänk halvt andetag, full utandning)
Gör i 2-5 minuter
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HITTA DESSA NYA RUTINER I VARDAGEN

Du bör bygga upp en bra rutin kring detta för
att det inte ska kännas övermäktigt och för
att det ska bli av. Smygstarta med någon del
i programmet och jobba dig uppåt om det
känns mycket. Du kanske tycker det är skönt
att få in hållningen redan på morgonen
innan frukost. Då är ofta bebisen och ev
större syskon glada och nöjda en stund. Sätt
kanske på TVn till dom så länge så får du tid
för lite hållningsövningar. Det tar bara några
minuter.
Sedan när du ev lämnat större syskon på
dagis/skola, eller om det bara är du och
bebis och ni ätit och umgåtts lite, så är den
lilla kanske trött.
När bebisen sover finns det såklart massor du
vill göra. Men ta första 10 minutrarna att
träna andningen och stärka korsetten/
transversus. Sedan på kvällen när alla
somnat kan det kanske vara skönt att stretcha
lite höftböjare innan du sätter dig i soffan?
Du kanske inte väljer att lägga upp dagen
såhär? Kanske har du redan börjat jobba?
(Hållningsövningarna går ju utmärkt att göra
på jobbet och kanske vill kollegorna haka
på?) Men du ser vad jag menar och hur du
kan lägga upp det under en dag utan att det
knappt känns att du gör något.

Behöver du ytterligare hjälp?
Spana då in min fullversion av denna e-bok
med alla tips du behöver för en återhämtad
mamma-kropp. Ett 8 veckors program med
videos som visar exakt hur du gör!!
Mer info tryck HÄR

SMÅ ÄNDRINGAR DAGLIGEN
Det är dom små ändringarna som görs dagligen som gör den största förändringen. Sedan går
detta utmärkt att kombinera med din vanliga träningsrutin om du har en sådan. Men det är
dessa små övningar och stretcher som kommer göra att du kommer tillbaka på banan igen
på bara 3 veckor!

Lycka till!!

