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Självbehandling

Rulla - Framsida lår
Rulla på foamrollern magliggandes från höftvinkeln ner till knät. Om 
smärtan tillåter så kan du även vrida på benet och behandla utsidan 
och insidan av benet. Utför detta i 90-120 sekunder. 

Stretch - Vader 
Stå vid ett trappsteg eller liknande. Stretcha ut vaden genom att 
placera tårna vid kanten så att hälen är utanför trappsteget. Låt 
sedan hälen falla ner mot golvet. Bibehåll denna stretch i 30 
sekunder, spänn vaden lätt i 10 sekunder, slappna av i 5 sekunder 
och sedan upprepa detta 3-5 ggr

Stretch - Framsida lår 
Magliggandes på bänk. Fäst ett band runt ankeln, lägg dig i linje 
med bänken, så att det det ben du vill stretcha pekar bakåt. Ta ett 
steg fram, så att bäckenet tippas bak och förstärker stretchen. 
Tryck ner bäckenet aktivt mot bänken och böj på benet med hjälp 
utav bandet. Stretcha i cirka 30s, spänn benet lätt i cirka 10 
sekunder, slappna av i 5 sekunder. Upprepa detta 3-5 ggr 

Smärta
Om man upplever smärta runt knät av oklar uppkomst som oftast 
blir värre av att sitta, så kan man tänka att din knäskål utsätts för  
komprimerande krafter genom spänd muskulatur. Genom att 
självbehandla de muskler som går över knäleden så kan vi minska på 
muskelspänningar och därmed minska den komprimerande kraften. 

Stå axelbrett med lätt böjda knän, greppa tag i en stång, svanka. 
Luta dig framåt med överkroppen så att rörelsen tas ut i höftleden  
och gunga upp och ner.  Utför i cirka 60-90s och upprepa 3-5 ggr

Rulla - Baksida lår

Dynamisk stretch hamstrings

Rulla på foamrollern från sittbensknölen ner till knävecket. Du kan 
även rulla hela vägen upp mot sätet. Om smärtan tillåter så kan du 
lyfta upp det ena benet och lägga det på det andra benet för att öka 
trycket. Utför detta i cirka 90-120 sekunder.
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Programmet syftar till att reducera smärta
och muskelstelhet kring knät. Knäskålslux-
ation hos unga idrottare är vanligt, för att 
minimera risken för luxationer så kan vi 
använda oss av balansträning, aktivering-
sträning samt styrketräning. 
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pass per vecka tid per pass
Ingen
vila mellan set


