
Råd för en friskare rygg
Alla som har haft ont i ryggen eller nacken vill helst slippa detta i framtiden. Tyvärr finns 
det inga knep som garanterar en smärtfri rygg. Man kan dock ge sig själv chansen att i 
möjligaste mån förebygga ryggbesvär. Vi skall här nedan försöka ge några råd i detta 
avseende. Råden är enkla att följa, men kom ihåg att inget råd passar för alla. Plocka 
ut de råd som passar Dig själv bäst.

Ryggen mår allra bäst av vanlig, enkel motion. Muskel- och skelettsystem är byggda för att 
användas.
 
Jogging
Jogging, helst på mjukt underlag, i Din egen takt är en utmärkt motion. Finns det inte mjukt underlag att 
tillgå, så använd jogging-skor med sviktande sula.

Promenader
Många kan av naturliga själ - ålder, höftförslitningar, hjärtfel och andra orsaker - inte jogga. Tag då istället 
en ordentlig promenad i så rask takt som möjligt (inga skyltfönsterpromenader!), men Du skall naturligtvis 
inte överanstränga Dig.

Ryggsim
Ryggsim - men inte bröstsim - är en förträfflig träning för de flesta ryggar. Vattnet bör dock inte vara för 
kallt eftersom musklerna då kan ha en tendens att dra ihop sig.

Cykling
Att sitta och cykla i en behaglig takt brukar kännas skönt för många som har ryggbesvär. Men akta er för 
uppförsbackar, där ni måste ta i hårt. På vintern kan man ju gott sitta och trampa på en motionscykel; det 
finns ju inte så väldigt många lämpliga sätt att motionera på vintern. Man skall emellertid inte ha för tungt 
motstånd när man trampar motionscykel och har ont i ryggen.

Skidåkning
Längdåkning - men inte utförsåkning - i lätt terräng är en lämplig ryggmotion då det råkar finnas snö i 
tillräcklig mängd. Tänk på det nästa vinter.

Som ni ser har vi utelämnat populära sporter såsom badminton och squash. Detta är med flit. Vi har 
nämligen haft alltför många patienter som fått ont i ryggen just i samband med de typer av sporter som 
innebär snabba vridningar, små korta ruscher med tvärstopp och liknande inslag. Men kom ihåg att Du 
väljer själv Ditt eget sätt att motionera; så länge ryggen inte gör sig påmind kan Du motionera med vad 
som helst. 

Välkommen att kontakta Lövgrens Chiropraktorklinik
Telefon: 08-661 96 00
Mer info på www.lovgrenschiro.com

Lövgrens Chiropraktorklinik är belägen i centrala Stockholm, på Sturegatan 36A, nästan uppe vid Karlavägen. Från Stureplan är det 
cirka fem minuters promenad. Parkeringsmöjligheterna i omedelbar närhet av praktiken är begränsade. 

T-bana: Östermalmstorg eller Stadion är närmast. I båda fall är det uppgång Nybrogatan. Från Stadion finns flera busslinjer som tar 
dig de få kvarteren till praktiken. 

Buss: Linjerna 1, 42, 44 och 55 stannar strax utanför praktiken.


