
Självbehandling
Armbåge

Självbehandling

Rulla - Triceps
Ligg på rygg, lägg armen på rullen ut från kroppen och rulla fram 
och tillbaka. Det är vanligt att vara öm när du kommer ner mot 
armbågen. Om smärtan tillåter så kan du sträcka ut muskeln genom 
att böja på armen. Rulla i 90-120 sekunder, kan upprepas 3-5 ggr.

Stretch - Underarmens flexorer
Placerar tummen cirka 3-5 cm nedan armvecket. Har du svårt att 
finna muskeln så kan du böja handflatan mot dig. Lägg ett tryck ner 
mot flexor muskulaturen med tummen och sträck ut dina fingrar och 
handen mot ett underlag. Luta sedan kroppen bakåt så att vinkeln i 
handleden ökar. Desto mer du trycker med tummen, ju mindre vinkel 
behövs för att uppnå samma stretch. Utför i 60-90s, upprepa 3ggr 

Självbehandling
Att behandla armbågsbesvär med hjälv utav en foamroller eller en 
boll fungerar utmärkt. För att lättast behandla underarmen så kan 
förlägga trycket via en boll som man håller i. 

Stretching
Att specifikt stretcha vissa underarmsmuskler är svårt, däremot är 
det enkelt att stretcha underarmarna generellt. Om man har 
tennis/golfarmbåge så får man inte glömma att besvären dök upp 
pg.a överbelastning, så även om det är bra att stretcha muskeln så 
kan det bli för mycket av det goda. 

Börja rörelsen med fingrarna pekandes mot golvet så att tummen 
pekar in mot kroppen, vinkla handen mot lillfinger sidan och rotera 
därefter handen så att handflatan pekar ut från kroppen & knyt 
handen. Förstärk rörelsen med den andra handen. 
60-90s stretch x 3 

Rulla - Biceps

Stretch - Underarmens extensorer

Ligg på mage, lägg armen på rullen ut från kroppen och rulla från 
armbågsvecket hela vägen till axeln. Om smärta tillåter så kan du 
vrida på armen så att handflatan pekar ner mot fötterna när du 
kommer upp mot axeln. Om biceps senan mår dåligt så kan den ge 
sina besvär ut i armbågen. Rulla i 90-120 sekunder, kan upprepas 
3-5 ggr

4

Programmet syftar till att minska smärta &
återställa funktion kring armbågen och
handen. Eftersom att triceps och biceps
går över axelleden så kan även axeln
påverkas positivt. 

veckor tid per pass 
2-3 20m
pass per vecka

Ingen
vila mellan set


