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Rörlighet - Fotled 
Placera ett ben framåt, böj det bakre benet och håll hälen i golvet. 
Gunga upp och ner i leden, cirka 90s till 2 minuter och upprepa 
detta 2-3 ggr. Detta kan ge en lite nypande känsla runt fotleden 
ovansida, men det är normalt. 

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

Rulla - Skenben
Rulla skenbenet i cirka 60-90s, Denna muskeln kan bli påverkad om 
man löper mycket med häl-till-tå fotisättning. Symptom från denna 
muskel brukar oftast komma efter någon/några km löpning och 
brukar bli värre desto längre du springer. 
Liknar benhinneinflammation till sin smärta. 

Rörlighet
När vi inte rör på kroppen så blir både muskler och lederna stela,
Foten har flera leder som kräver rörlighet under stabilitet, med 
hjälp av detta programmet så kommer rörligheten av foten att öka, 
glöm inte bort att träna balans och aktiveringsövningar för att 
bibehålla stabiliteten av foten. 

Placera ena vaden på rullen och rulla i cirka 60-90 sekunder, om 
smärtan tillåter så kan du antingen lägga det andra benet på foten 
eller så kan du sträcka ut vaden med hjälp av den andra foten. 
Detta kan upprepas 3ggr  

Rulla - Foten

Rulla - Vader

Utförs ståendes; Placera bollen på golvet och rulla foten upp och 
ner & från sida till sidan i cirka 90 sekunder. Försök att hålla tårna 
utsträckta hela tiden och om smärtan tillåter så kan du använda 
dig av pressur genom att trycka ner foten vid en öm punkt och alla 
kvar i cirka 30s. Detta kan upprepas 3 ggr 
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Programmet syftar till att reducera smärta
och öka rörligheten både muskulärt som 
led. Vid exempelvis hälsporre så ser vi
bland annat att vadmuskulaturen blir stel,
vilket förvärrar symptomen.

veckor
2-3 25m

pass per vecka tid per pass
Ingen
vila mellan set


