
Aktivering
Fot

AKTIVERINGSTRÄNING

Balettrullning
Stå höftbrett med god hållning. Börja med att lyfta upp hälarna, 
skifta sedan vikten på utsidan av foten i en “rullande” rörelse där 
du balanserar på ytterkanten av foten. Ofta är fasen där du hamnar 
på hälen och ska “rulla” kring den svårast och därmed viktigast att 
hitta kontroll i. 

Sida till sida
Stå på ett ben med god balans och lyft upp det andra benet 
20-30cm över marken. Böj foten som är i luften sida till sida, utför 
rörelsen med god kontroll och ta ut full rörlighet. Bibehåll balansen 
när du utför rörelsen.

Självbehandling
Självbehandling av underbenet är väldigt effektivt och har en positiv 
inverkan på plattfothet, smärtor i fot och underben, hallux valgus 
samt hälsporre. Musklerna är posturala vilket innebär att de arbetar 
med hållning, det gör dom väldigt uthålliga och starka så det kan 
vara en god idé att ge dessa muskler lite mer tid under behandling.

Stretching
Fotleden är en stark och rigid led, som tål mycket belastning. Det 
gör att stretching av underbenet kan bli begränsad på grund av en 
stel fotled, upplever du att själva leden tar stopp innan musklerna 
sträcks ut så prova att göra en mer dynamisk stretch där du också 
påverkar fotledens rörlighet.

Hällyft
Stå höftbrett med god hållning. Lyft sedan upp båda hälarna från 
marken, och sänk sedan ned dem igen långsamt med god kontroll. 
Bibehåll balans i resten av kroppen när du utför rörelsen, vanligt är 
att svanken ökar och det vill vi undvika.

Böj & sträck
Stå på ett ben med god balans och lyft upp det andra benet 20-30 
cm över marken. Böj och sträck i fotleden som är i luften med god 
kontroll. Se till att du bibehåller balansen när du utför rörelsen och 
ta ut full rörlighet i fotleden du böjer och sträcker med.
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Programmet syftar till att skapa balanserad
aktiveringen kring fotled. Obalanser kring
fotled kan orsaka plattfot, pronation,
hallux valgus, hälsenebesvär, hälsporre bla.
Vanlig kompensation är att vaden blir stel
och framsida underben svagt. 

veckor
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pass per vecka
15 x 3 1 min
reps       set vila mellan set


