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Hjemmearbejde:Dårlig rygogsjove
Hej Metteemilia
Jeg arbejder ligesom mange
andre også hjemme i disse
coronatider, og med to børn,
der også er hjemme fra skole,
giver det selvfølgelig visse ud-
fordringer. Jeg savnermit hæ-
ve-sænkebord og får ondt i
ryggen, når jeg sidder med
min computer over længere
tid ved vores spisebord og ar-
bejder. Børnene keder sig og
får ikke rørt sig. Har du nog-
le gode til min ryg, og hvad
jeg kan lave af små øvelser
med børnene – og nogle pæ-
dagogiske fif til at få dem i
gang ogmotiveret.
Venlig hilsen
Torben

Kære Torben
Inaktivitet og dårlige sid-
destillinger er en af vores
største udfordringer i forhold
til coronaoghjemmearbejde.
Mangeoplever smerter, fordi
de bevæger sig mindre, end
de plejer og sidder dårligt.
Det er vigtigt at skifte mel-

lem siddestillinger. Man kan
sidde på kanten af stolen,
man kan tage en pude i læn-
den eller under enden sådan,
at man kan sidde med lidt
lændesvaj, og lårene hælder
nedad.
En anden god idé er, at

man en gang i mellem stiller
sig op ved sit højere køkken-
bordmedenpapkasse ol. un-
der pc'en. Og harmanmulig-
hed for en gang i mellem at
ligge på maven på gulvet, er
det faktisk rigtig godt for læn-
den.
Medhensyn til at få sig selv

og sine børn aktiveret, er den
nemme løsning at cykle eller
gå en tur sammen.
Skal børnene indimellem

aktiveres alene kan de fx fin-
de ting/tage billeder af ting i
haven/ i naturen. Små børn
kan krydse af på en hjem-
melavet bankoplade, hvor
man har tegnet et blad, et
græsstrå, en sten osv. Større
børn kan få point for at tage
et billede af en bil, køb-
mandsbutikken etc. Kun fan-
tasien, og hvor langt væk du

Spiderman walk-outs: Stå foroverbøjet med hænderne til gulvet. Hold
overkroppen lige og kravl roligt fremad på armene, så langt som du
kan. Kom kontrolleret tilbage til startposition. Gentag 10 gange. Privat-
foto

vil sende børnene, sætter
grænser for ideerne.
Lykkedes det at aktivere sig

selv og sine børn i disse cor-
onatider, er man i mine øjne
en superhelt. Det er en hård
kamp at vinde over skærme-

ne, men med beslutsomhed
og en snakmed børnene for-
inden, så kan det lade sig gø-
re. Pædagogisk er det smart at
give børnene to valgmulighe-
der...vil du cykle eller vil du
gå?

Send dit spørgsmål direkte til eksperterne eller skriv til Ugeavisen
Svendborg på mith@faa.dk, hvorefter vi sender dit spørgsmål videre.

Dit Liv
Ugeavisen Svendborgs brevkasse, Dit Liv”, som et par gange

om måneden vil være at finde i avisen, kan du stille følgende
eksperter spørgsmål om problemstillinger i dit familieliv

– det gælder dine børn, parforhold, arbejdsforhold, juridiske
problemer, dit sexliv og andet, som optager dig.
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Spiderman squat: Spiderman 
squat med elastikspindelvæv: Stå 
med en skulderbreddes afstand 
mellem fødderne. Bøj i knæene – 
udover fødderne og kom ned til 
”skov-skiderstilling” med vægten 
på hælene. Ret ryg/brystet opad – 
send en elastik afsted til dit barn. 
Fortsæt med squat, mens dit barn 
henter elastikken og får den 
sendt retur. Privatfoto

FAKTA

YDERLIGERE 
INSPIRATION
Covid-19 hjemmetræning fra 
Trygfonden:

https://aktivsundhed.dk/-
da/fysisk-aktivitet/cov19

Til den yngre generation er 
der et væld af ideer at finde 
på:

www.Legedatabasen.dk

Sundhedsstyrelsen anbefa-
ler at børn mellem 5-17 år er 
fysisk aktive 60 min. om da-
gen med aktivitet der er mo-
derat til høj. Dette må gerne 
være delt op i 10 min. sessio-
ner. Udover dette anbefales 
det, at børn mindst tre gan-
ge om ugen skal have fysisk 
aktivitet med høj intensitet.

        øvelser til børnene

Batman: Den voksne bruger spisebordet og barnet 
en stol. Brug en pude til at aflaste knæet. Sæt en 
hånd i gulvet og sæt modsatte sides knæ op på bor-
det/stolen. Ret godt op i kroppen og før det modsat-
te ben op til det øverste. Hold stillingen så længe du 
kan. På sigt er målet 30 sek. x 3 til hver side. Sørg for 
at rette op i kroppen, skyd hoften frem som hvis du 
skulle stå ret. Privatfoto

Er man til lidt mere træ-
ningsagtige øvelser, der tilgo-
deser hele kroppen – er der
her nogle bud på daglige su-
perhelt-challenge som leg for
hele familien.

De fleste af øvelserne kan
googles for grundigere in-
struktion.

Spiderman forlæns og baglæns: Forlæns kravl frem 
på gulvet så langt du kan. Samme sides knæ føres 
frem til samme sides albue. Hold enden nede. Bag-
læns føres benene skiftevis bagud. Det kræver også 
hjernearbejde. Vær tålmodig – det er hårdt i starten, 
men kan læres. Privatfoto

Og husk, at en pudekamp,
”Just dance” og Wii Sport ik-
ke kun er for børn – de vil el-
ske, hvis du er med.

Har man svært ved at mo-
tivere sig selv kan gratis ap-
p'en ”Circle timer” indstilles
til intervaltræning: 45 sek ar-
bejde, 15 sek. pause og 3 run-

der. Så er det ”Circle timer”,
der bestemmer skiftene og
ikke antallet af gentagelser.

Held og lykke med super-
helte træningen.
Venlig hilsen
Metteemilia Nørregaard
Fysioterapeut

- Mange kvinder i og efter overgangsalderen vil opleve smerter, hvis de har samleje, selvom de måske egent-
lig føler, at de har lyst. Kroppen vil bare ikke. Og hvis det gør ondt, vil mange kvinder desværre efterhånden 
miste lysten til sex, skiver sexolog Rikke Thor. Modelfoto: Colourbox

Overgangsalderen:
Ikke alting er som før
Hej Rikke
Som moden mand har jeg
mødt et par kvinder, som har
været i overgangsalderen.
Når vi skal have sex, fortæller
de mig, at ”ikke alt er som
før”, og jeg tror, at de henty-
der til, at de ikke bliver ligeså
opstemte eller, for at sige det
rent ud, våde i vagina som
tidligere.

Kan du ikke forklare en lidt
uvidende mand, hvad og
hvorfor dette opstår, men
måske vigtigst af alt: Hvordan
kan vi som mænd gøre den
modne kvinde mere rolig og
fugtig, og hvad kan man ellers
gøre i sådanne situationer?
Den nysgerrige

Hej Nysgerrige
Ligesom med sex, er der sta-
dig også en del tabu omkring
kvinders overgangsalder,
selvom mange oplever foran-
dringer i krop, psyke og un-
derliv.

Omkring 50 års alderen går
de fleste kvinder ind i over-
gangsalderen, menstruatio-
nerne stopper og lidt over
halvdelen af kvinderne vil
opleve hedeture, humør-
svingninger og tørre slimhin-
der i skeden. Nogle vil også
opleve at det er sværere at
holde på urinen og nogle får
tendens til blærebetændel-
ser.

Dette sker, fordi det kvin-
delige kønshormon østrogen
daler og forbliver lavt resten
af livet. Nogle har gener af
dette i måneder eller et par
år, medens nogle har dem re-
sten af livet. Østrogen er med
til at give god blodtilførsel
ned i underlivet og dermed

bl.a. ”smøring” i skeden både
til ”daglig” og når man bliver
seksuelt tændt, og mange
kvinder oplever, at det i den-
ne periode begynder at gøre
ondt og svie fra de tørre slim-
hinder.

Nogle har det så meget, at
de mærker det, når de cykler,
eller bare når bukserne rører
ved kønslæberne og skede
indgangen – og rigtig mange
vil opleve smerter, hvis de har
samleje, selvom de måske
egentlig føler, at de har lyst.
Kroppen vil bare ikke. Og
hvis det gør ondt, vil mange
kvinder desværre efterhån-
den miste lysten til sex - så
også derfor er det vigtigt at
være opmærksom på det,
som du skriver, og gøre noget
ved det.

Stikpiller
For nogle vil knibeøvelser,
dans, motion, yoga og måske
mindfulness øvelser med fo-
kus på underlivet, kunne bed-
re blodtilførslen til skeden og
både styrke bækkenmuskula-
turen og bedre fugtigheden i
slimhinderne i skeden.

Hos lægen kan kvinden få
stikpiller til skeden med lidt
lokalt virkende østrogen i, el-
ler købe ”Repadina” i hånd-
køb, - uden østrogen. Disse
bruges ca. tre gange om ugen
for at bedre tørheden. Ud-
over dette kan man købe
mandel - eller kokosolie og
smøre skedeindgangen nogle
gange om dagen.

Det kan også være en god
idé at bruge fingrene eller en
vibrator til at stimulere
blodtilførslen til kønslæber
og skeden med og gøre dette
dagligt fx hver gang man er i
bad, - i nogle minutter.

Det er desuden vigtigt, at
manden/begge ved, at det er
en nødvendighed, at have
god tid, være nærværende og
bruge glidecreme ved seksu-
elt samvær. Mandel – eller
kokosolie (dog ikke olie sam-
men med kondomer, da det
kan opløse gummi) eller sili-
kone glidecreme virker ofte
bedre end vandbaseret gli-
decreme, og kan efterhånden
købes på mange apoteker, i
Matas og på internettet.

Tal om udfordringerne
Sex behøver jo heller ikke at
være samleje, - især ikke hvis
det gør ondt. I stedet kan I gi-
ve hinanden blid kropsmas-
sage og måske stimulere hin-
andens kønsorganer med
hænderne, munden eller
med en vibrator, og på den
måde give hinanden nydelse.
Massagen kan desuden gøre,
at kvinden slapper mere af og
dermed bedres blodforsynin-
gen også til skeden (og hun
bliver mere våd).

Det allervigtigste er, at I
kan tale med hinanden om
udfordringerne og finde go-
de, nydelsesfulde måder at
være intime sammen på.
Mange mennesker har aldrig
rigtig talt om sex og det inti-
me, så man må øve sig i at
kunne tale om det, og det bli-
ver lettere og lettere, når man
først er startet med at bruge
ord og tale om emner, man
måske aldrig har talt om før.
Så kast dig/jer ud i det - nu
har du lidt mere viden om se-
xlivet som moden mand med
modne kvinder i og efter
overgangsalderen.
Hilsener fra
Rikke Thor
Sexolog


