
Dette treningsprogrammet er beregnet på deg som har gjennomgått en meniskoperasjon eller av en eller annen grunn har behov for
å trene opp kneet etter en meniskskade.

Programmet skal gjennomføres 2-4 ganger per uke, med økende vanskelighetsgrad/belastning etterhvert som du mestrer de ulike
øvelsene.

 
 

1. Knebøy
Stå med føttene i skulderbreddes avstand. Bøy ned til ca. 90 grader i
knærne og press opp igjen. Hold ryggen rett og blikket fram. Alternativt
kan den dype sittestillingen holdes i noen sekunder før du presser opp
igjen.
Sets: 3 , Reps: 10

 
 

2. Ettbens knebøy
Stå på ett ben. Det passive ben kan eventuelt settes bak det andre og
kun støtte bevegelsen. Bøy ned til ca. 90 grader i kneet. Hold
overkroppen oppreist og blikket fram. Gjenta med motsatt ben.
Sets: 3 , Reps: 10

 
 

3. Steg opp med kneløft
Gå opp på en step/trinn med venstre ben og løft kneet på høyre ben
høyt opp. Sett så høyre ben ned på gulvet og deretter venstre. Gjenta
øvelsen, men nå med høyre ben først opp på stepen/trinnet.
Vekt:         kg, Sets: 3 , Reps: 10

 
 

4. Stående benhev ut m/strikk på balansepute
Stå på balanseputen med strikken festet rundt den ene ankelen. Hold
balansen og før det aktive benet ut til siden og tilbake. Hold knærne
strake. Gjenta øvelsen med det andre benet.
Vekt:         kg, Sets: 3 , Reps: 10

 
 

5. Ettbens seteløft m/ball
Ligg med det ene benet på ballen og det andre løftet. Finn
nøytralstillingen i ryggen og bekkenet, lag "flat mage" og løft bekkenet
opp til du ligger på skulderbladene. Hold i 10-15 sek. Hvil tilsvarende.
Gjenta med det andre benet etterpå.
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6. Ettbens benpress
Plasser den ene foten på fotbrettet. Sørg for at vinklen i kneet er 90
grader. Spenn opp i mage- og korsryggsmuskulaturen, og press benet
framover. Stopp bevegelsen når benet er nesten strakt, slik at du unngår
å overstrekke kneet. Senk benet mot deg i et litt langsommere tempo.
Gjenta øvelsen med motsatt ben. Det siste settet skal du ta så mange
repetisjoner som mulig, og om du klarer å legge til to eller flere
repetisjoner på siste sett, skal du øke belastningen neste økt.
1: Vekt:         kg, Sets: 2 , Reps: 15
2: Vekt:         kg, Sets: 3 , Reps: 12
3: Vekt:         kg, Sets: 3 , Reps: 8
4: Vekt:         kg, Sets: 4 , Reps: 6

 
 

7. Ettbens knestrekk
Sørg for å ha god støtte i korsryggen. Sitt med bøyde knær (ca. 120
grader) og strekk det ene benet maksimalt ut. Markér gjerne toppunktet.
Gjenta med motsatt ben. Det siste settet skal du ta så mange
repetisjoner som mulig, og om du klarer å legge til to eller flere
repetisjoner på siste sett, skal du øke belastningen neste økt.
1: Vekt:         kg, Sets: 2 , Reps: 15
2: Vekt:         kg, Sets: 3 , Reps: 12
3: Vekt:         kg, Sets: 3 , Reps: 8
4: Vekt:         kg, Sets: 4 , Reps: 6

 
 

8. Stående lårcurl
Stå med det ene benet på fotbrettet. Stabiliser overkroppen og hoften.
Bøy maksimalt i kneledddet på det aktive ben samtidig som du holder
kontakten med lårputen. Vend langsomt tilbake til startstillingen. Bytt
ben. Det siste settet skal du ta så mange repetisjoner som mulig, og om
du klarer å legge til to eller flere repetisjoner på siste sett, skal du øke
belastningen neste økt.
1: Vekt:         kg, Sets: 2 , Reps: 15
2: Vekt:         kg, Sets: 3 , Reps: 12
3: Vekt:         kg, Sets: 3 , Reps: 8
4: Vekt:         kg, Sets: 4 , Reps: 6

 
 

9. Skøytehopp
Stå med hendene i siden. Hopp sideveis frem og tilbake på annenhvert
ben. Land på ett ben. Prøv å lande mykt, dypt og stødig.
Sets: 3 , Reps: 10

 
10. Knestrekk m/pølle
Legg en pølle, et sammenrullet håndkle eller lignende under kneet. La
knehasen hvile på pøllen. Stram muskulaturen på forsiden av låret, slik
at foten løftes fra underlaget og kneet strekkes maksimalt. Senk
langsomt ned igjen og gjenta øvelsen.
Sett: 3 , Reps: 10
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