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Självbehandling

Rulla - Nackbas
Ligg på rygg med en foamroller vid nackbasen, gunga med huvudet 
från sida till sida på foamrollern med fokus på att slappna av i 
nacken så mycket som möjligt. Om smärta tillåter så kan du trycka 
ner nackbasen mot rullen för att skapa en pressur. Om nackroset-
tens vävnad inte mår så bra så kan denna ge huvudvärk. 

Stretch - Nacke ( Trapezius ) 
Greppa tag i en bänk med din hand så att överarmen går parallellt 
med kroppen. Luta dig till sidan så att axeln sänks,  Vrid huvudet 
cirka 45* åt motsatt håll som du vill behandla och luta huvudet till 
sidan, förstärk stretchen med handen.Stretcha cirka 30 sekunder, 
Tryck sedan huvudet mot handen i 10 sekunder, slappna av 5 
sekunder, upprepa 3-5 ggr.

Aktivering
Om du ofta upplever huvudvärk så kan det bero på att du är 
överrölig i nacken, detta blir som ett resultat till att global musku-
latur agerar i ett stabiliserande syfte vilket de inte är grjoda för. 
Genom att använda oss utav aktiveringsträning av rätt muskler så 
bidrar det till långsiktiga resultat. 

Uthållighet
Efter att vi avslutat båda programmen av nacken med självbehan-
dling och aktiveringsträning så är det dags för att öka musklernas 
fysiska uthållighet, detta uppnås lättast via statisk träning. 
Kontakta oss om du är osäker på om det är dags att börja med 
uthållighetsträning.

Greppa tag i en bänk med din hand så att överarmen går parallellt 
med kroppen. Luta dig till sidan så att axeln sänks,  Vrid huvudet 
cirka 45* åt samma håll som du vill behandla sedan böjer du 
huvudet framåt, förstärk stretchen med handen. Stretcha cirka 30 
sekunder, Tryck sedan huvudet mot handen i 10 sekunder, slappna 
av 5 sekunder, upprepa 3-5 ggr.

Pressur - Nacke

Stretch - Nacke  ( Levator scapulae )

Stå mot en vägg med någon form utav boll, hitta en öm punkt vid 
nacken, strax ovanför skulderbladet. Placera bollen mot väggen och 
luta dig emot bollen med kroppen. För att förstärka effekten av 
pressuren så kan vi röra på huvudet. Håll trycket i cirka 30 
sekunder och upprepa 3ggr
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Programmet syftar till att minska smärta &
spänningar i nackmuskulaturen.
Överbelastning av denna muskulatur kan
leda till huvudvärk . 

veckor
2-3 20m

pass per vecka tid per pass
Ingen
vila mellan set


