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Der har været stor efterspørg-
sel på flere artikler med fysisk 

træning, og redaktionen har derfor 
valgt at fortsætte den serie om  
fysisk træning, som blev bragt i 
medlemsbladet i 2010/2011.  
(Artikelserien kan læses på med-
lemssiderne på hjemmesiden)

Dette er derfor fjerde del af 
denne serie, hvor mennesker med 
fibromyalgi fortæller om deres 
gode erfaringer med forskellige 
former for fysisk træning. Læs 
med og bliv inspireret.

 
Mia Clemmensen, 23 år: 

Styrketræning 
og pilates

Beskriv din  
træningsform: 

Jeg styrketræner og går til pilates. 
Styrketræningen består i et indle-
dende program på crosstrainer. 
Øvelserne er sammensat, så de 
særligt styrker ryg, skuldre og lår. 
Jeg bruger nogle maskiner, men 
også håndvægte. Pilates er på gulv, 
og nogle gange med bold og en 
slags pølle.

Hvorfor valgte du styrke-
træning og pilates? 
Jeg fik massage hos en fysiotera-

peut, der anbefalede, at de sam-
mensatte et træningsprogram til 
mig. Det tog særlig højde for, hvad 
jeg kunne, og at jeg startede blødt. 
En studerende på stedet hjalp med 
at sammensætte programmet. Det 
gør, at jeg nu er i et forløb, som ty-
deligt hjælper mig bedre end mas-
sagen.

 

Hvordan træner du? 

Jeg styrketræner mandag og ons-
dag. Pilates er om fredag, så det er 
jævnt fordelt over ugen. 

Hvor lang tid bruger du 
på at træne? 
Jeg bruger en time hver gang på 
træningen hos fysioterapeuterne. 
Hertil kommer, at jeg nogle dage 
godt kan cykle eller gå en tur. Men 
det er kun, når jeg har overskud. 
Det er svært at gøre op, hvor 
meget det bliver til.

Er der særlige hensyn, 
du skal tage? 
Mine pilatesøvelser på gulv er lavet 
om nogle gange, fordi nogle øvelser 
var for belastende for mig. Det er 
også vigtigt, at jeg er opmærksom 
på, hvor meget belastning jeg kan 
klare de enkelte dage. 

På dårlige dage er jeg i min styr-
ketræning nødt til f.eks. at bruge 
færre kilo på vægtene. Nogle dage 
kan jeg også kun gennemføre kor-
tere tid på crosstraineren.

Det er sværest for mig at vurde-
re, hvad jeg kan klare, når jeg går. 
Jeg „glemmer“ somme tider, at jeg 
også skal hjem igen. Pludselig siger 
kroppen stop, og så er der flere 
pauser på hjemturen.

Hvad får du ud af  
at træne? 
Først og fremmest velvære. Det 
giver mig overskud, og jeg klarer 
mig meget bedre i hverdagen. Det 

gør mig glad og stimulerer mig psy-
kisk, hver gang jeg får en sejr. Træ-
ningen styrker også min balance, 
som før har været et stort problem 
for mig. Jeg er allerede nået dertil, 
at jeg tydeligt kan mærke, hvis jeg 
får en dårlig periode, så jeg ikke 
kan træne så meget.

Har du nogen nye mål 
for din træning? 

Jeg vil prøve, om jeg kan øge både 
tid og belastning på crosstraineren. 
Jeg ved ikke, hvor langt jeg kan nå, 
men jeg oplever, at træningen vir-
kelig stimulerer mig, og det får mig 
til at fortsætte.

Gode tips til andre

Jeg har haft stor glæde af at 
komme hos fysioterapeuter, der ved 
noget om fibromyalgi, som tager 
mig alvorligt og giver mig god vej-
ledning. Det er betryggende, at 
nogen kan være med til at give mig 
både opbakning og hjælp til at re-
spektere mine grænser. Desuden 
bliver det mere forpligtende, når 
jeg kommer ud af døren. Har du 
kun dig selv at være ansvarlig  
overfor, er det for nemt at blive 
hjemme de dage, jeg har det lidt 
skidt. Det vigtigste er dog at finde 
en fysioterapeut, der har forstand 
på det og kan give en god vejled-
ning.

Din fysiske træning i fokus 2013




