
Självbehandling
Axel & Bröstrygg

Självbehandling

Passiv rörlighet - Axel 
Stå avslappnat och greppa tag i en pinne med den hand som du vill 
behandla, den andra handen trycker armen passivt upp via pinnen. . 
Detta är effektivt för att bibehålla ledrörligheten om man efter en 
skada får ont utav aktiva rörelser men inte passiva rörelser.  
20x3 reps 

Foamroller - Ryggen

Ligg på rygg, lägg rullen mitten utav ryggraden och rulla upp till 
början utav nacken och ner till ländryggen, hittar du en öm punkt så 
kan du lägga lite extra fokus på området. Rulla sedan sidan på 
samma sätt från ländryggen till axeln. Utför i cirka 90s per sida. 

Självbehandling Stretching

Stretch - Skuldra ( Rhomboideus ) 

Det finns väldigt mycket bindväv runt ryggen och detta medför att 
det krävs ganska mycket kraft när man stretchar muskulaturen, du 
skall däremot inte stretcha så att det gör ont. Glöm inte att andas!

Om du har svårt att utföra en overhead squat för att det nyper för
mycket i mitten av bröstryggen vid bottenläget så är detta ett 
effektivt sätt för att öka din rörlighet i ryggen och möjliggör 
att rörelsen utförs korrekt. 

Stå med ett knä på en bänk eller ett bord. Underbenet parallellt 
längst kanten av bänken, greppa tag med handen, placera motsatt 
hand på det stående benets knä. Tryck upp bröstryggen genom att 
pressa upp med båda benen och handen som ligger på knät. Stret-
cha i cirka 30 sekunder, drag armen mot dig i cirka 10 sekunder, 
slappna av i 5 sekunder och upprepa cirka 3-5 ggr. 

Mobilisering - Bröstrygg
Ligg på rygg, lägg rullen mitten utav ryggraden och rulla upp och ner 
tills du hittar en öm punkt. Tas sedan ett djupt andetag och slappna 
av i cirka 60-120 sekunder och upprepa detta 3ggr. En stel 
bröstrygg påverkar inte bara ryggmuskulaturen utan även skulder-
bladets fömåga att röra sig.
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Programmet syftar till att minska smärta
av skuldra, axel och bröstryggen,
bibehålla rörlighet i axel samt öka
rörligheten i både skuldra och bröstryggen
vilket möjliggör ett bra rörelsemönster

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

Ingen
vila mellan set


