City-Kliniken
Axel Inledande fas
Av: Jonatan Karlsson
Nummer 1-3: Flera gånger om dagen.
Nummer 4-14: Välj fyra övningar och utför dessa 1-2 gr/dag. Byt övningar varje gång.
Nummer 15-24: Välj tre övningar och utför 2-4 gånger/dag. Byt övningar vare gång. Gör 2 omgångar med varje
övning 5-15 reps/sekunder

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=7618
1. Stående armpendling m/stolstöd
Luta dig framåt, ta stöd med en hand mot en stolsrygg
eller ett bord. Låt den andra armen hänga avslappnad
ner. För armen försiktigt fram och tillbaka i så stort
rörelseomfång som möjligt.
Set: 2 , Reps: 15-30

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11722
2. Axelrullning, bak, upp, fram
Gör stora cirklar med axlarna. Axlarna rullas bakåt,
uppåt, framåt, neråt och tillbaka till utgångspositionen i
en jämn rörelse.
Set: 2 , Reps: 15-30

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=10513
3. Sidolyft
Sitt på en stol. Med raka armbågar för du armarna ut till
sidan så gott det går utan smärta, med tummarna
pekandes mot taket. Sänk armarna sakta ner igen och
upprepa.
Set: 2 , Reps: 15-30 , Vikt: 0 kg

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=546
4. Stående enarmsdrag inåt m/gummiband
Fäst bandet högt upp. Stå med sidan åt väggen och ta
tag i bägge handtagen med armen rakt ut från kroppen.
Dra armen ned och in mot höften. Återgå långsamt och
upprepa. Byt arm.
Set: 2 , Reps: 15-30
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Av: Jonatan Karlsson
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=557
5. Stående rodd m/gummiband 1
Fäst bandet långt ned. Stå bredbent vänd mot väggen
med ett handtag i var hand. Håll armarna raka framför
kroppen. Dra handtagen mot magen. Återgå långsamt
och upprepa.
Set: 2 , Reps: 15-30

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=544
6. "Stavtag" m/ gummiband
Fäst det elastiska bandet högt upp, t.ex. på en ribbstol.
Ta en ände i var hand och stå med ansiktet mot
ribbstolen. Håll armarna utsträckta från kroppen och dra
dem bakåt.
Set: 2 , Reps: 15-30

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=12491
7. Stående axelflexion till 45° m. gummiband
Fäst bandet i höfthöjd. Ställ dig med ryggen mot
fästpunkten för bandet och håll den ena änden av bandet
i var hand. För armarna rakt fram och upp, tummarna
pekar framåt. Stanna vid ca 45° framför kroppen. För
armarna kontrollerat tillbaka.
Set: 2 , Reps: 15-30

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11737
8. Stående utåtrotation axel m/gummiband
Placera en rullad handduk under den aktuella sidans arm.
Håll gummibandet med armbågen böjd till 90 grader. Dra
gummibandet så långt ut till sidan som möjligt. Återvänd
sakta till utgångspositionen. ?Försök att håll en jämn
rytm. Rörelsen ska vara smärtfri.
Set: 2 , Reps: 15-30
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9. Stående inåtrotation axel m/gummiband
Placera en rullad handduk under den aktuella sidans arm.
Håll gummibandet med armbågen böjd till 90 grader. Dra
gummibandet in mot kroppen. Återvänd sakta till
utgångspositionen. ?Försök att hålla en jämn rytm.
Rörelsen ska vara smärtfri.
Set: 2 , Reps: 15-30

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=10006
10. Serratusaktivering med band
Sätt fast bandet i axelhöjd och stå med ansiktet bortvänt
från fästpunkten. Fatta tag i bandet med bägge händerna
och för dem utåt i axelhöjd framför dig. Dra isär
skulderbladen så att händerna leds bort från fästpunkten.
För långsamt tillbaka och upprepa. Notera att
överkroppen ska hållas stilla.
Set: 2 , Reps: 15-30

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=543
11. Stående axellyft m/gummiband
Stå på bandet med ett handtag i var hand. Lyft axlarna
upp mot öronen och sänk långsamt tillbaka. Upprepa.
Set: 2 , Reps: 15-30

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=7118
12. Stående armsving diagonalt m/kabel
Stå med den ena armen korsad framför kroppen och ta
ett stadigt grepp om handtaget. Lyft armen utåt och uppåt
samtidigt som du roterar utåt i axeln. Tummen ska peka
bakåt i slutpositionen. Ha en nästan helt rak arm under
hela rörelsen. Sänk långsamt tillbaka. Byt arm.
Set: 2 , Reps: 15-30
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13. Stående enarms kryssdrag neråt m/gummiband
Håll den aktuella armen ovanför och något ut till sidan
framför samma sidas axel med handflatan vänd framåt.
Dra gummibandet snett ner mot höften på motsatt sida.
Håll armen rak under rörelsen. ?Återvänd sakta till
utgångsposition. ?Försök att håll en jämn rytm. Rörelsen
ska vara smärtfri.
Set: 2 , Reps: 15-30

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=738
14. Stående enarmslyft åt sidan m/gummiband 2
Stå med den aktiva armen framför kroppen. Ha ett bra
grepp om handtagen. Lyft den aktiva armen ut åt sidan
och upp. Ha armbågen lätt böjd under hela rörelsen.
Återgå långsamt och upprepa. Byt arm.
Set: 2 , Reps: 15-30

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11683
15. Ryggliggande axelflexion m/pinne
Grip tag i pinnen med överarmsgrepp. Behåll armarna
raka och lyft armarna upp mot taket och över huvudet så
långt du klarar. Returnera till startpositionen.
Set: 2 , Reps: 5-15

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=8296
16. Fronthäv m/käpp
Stå upprest med ca en axelbredds avstånd mellan
fötterna. Håll en pinne framför kroppen. För pinnen fram
och upp samtidigt som du andas in. Släpp pinnen
långsamt nedåt igen i samma rörelsebana och andas ut
igen.
Set: 2 , Reps: 5-15
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17. Passiv axelabduktion m/pinne, tumme upp
Grip tag i en pinne med båda händerna. Den armen som
mobiliseras griper tag i änden av pinnen med tummen
vänd ut till sidan. Använd motsatt hand till att föra armen
ut till sidan och uppåt. Returnera till utgångspositionen.
Set: 2 , Reps: 5-15

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=7044
18. Rygg och skuldror 2
Stå med händerna vikta bakom huvudet. Rör
armbågarna långsamt fram och tillbaka. För varje
repetition pressar du lite extra och ökar rörelsen något.
Tänk dock på att det inte ska göra ont.
Set: 2 , Reps: 5-15

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=6390
19. Axlar och övre rygg
Lyft upp den ena armen bakom nacken. För den andra
armen bakom ryggen och upp mot motsatt skulderblad.
Försök att föra händerna mot varandra och greppa tag i
händerna. Upprepa åt motsatt sida.
Set: 2 , Reps: 5-15

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=6700
20. streching/töjning av rygg sträckare 1
Stå på alla fyra. Spänn muskelkorsetten. Skut rygg och
känn att det sträcker längs ryggraden.
Set: 2 , Reps: 5-15
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21. Baksida axlar 2
Korsa den ena armen över bröstet. Böj armbågen och
vrid armen så att handen pekar upp mot taket. Ta tag i
armbågen och dra armen i rikning mot motsatt axel, tills
du känner att det sträcker i baksidan av axeln och mellan
skulderbladen. Håll töjningen i 5-15 sek. och byt arm.
Varaktighet: 15 sek, Set: 2

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=320
22. Bröst 1
Stå med sidan mot en ribbstol, dörrkarm eller liknande.
Sträck ut den ena armen, ha böjd armbåge och ta ett
grepp i höjd med huvudet. Vrid kroppen långsamt bort
från fästet tills du känner att det sträcker ordentligt i
bröstmuskulaturen. Håll 5-15 sek. och byt arm.
Varaktighet: 15 sek, Set: 2

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=12764
23. Brösttöjning med arm under skulderhöjd
Ställ dig med handflatan mot en ribbstol, dörrkarm eller
liknande. Armen placeras nedanför axelhöjd. Rotera
kroppen ut från armen tills du känner att det töjer i
bröstmuskulaturen och/eller framsidan av överarmen.
Undvik att lyfta axeln. Håll ställningen.
Varaktighet: 15 sek, Set: 2

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11697
24. Axelmobilisering inåtrotation, sidliggande
Lägg dig på sidan med den aktuella sidan neråt. Armen
är framför dig med armbågen böjd och din hand i luften.
Grip tag runt din handled och pressa din handflata ner
mot bänken. Stoppa rörelsen när du känner att den
sträcker bra på axelns baksida. Håll denna positionen.
Varaktighet: 15 sek, Set: 2 , Reps:
, Paus:

ExorLive.com 2020-05-04 @ 17:28

Sida 6 av 7

Visa video

City-Kliniken
Axel Inledande fas
Av: Jonatan Karlsson
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11891
25. Passiv utåtrotation i axel m. pinne
Ligg på ryggen med armen ut i skulderhöjd vilande på en
kudde.
Armbågen är böjd i ca 90° och handflatan vänds ner mot
benen. Håll en pinne i motsatt hand och placera änden
av pinnen i handflatan på aktuell arm. För därefter armen
bakåt mot huvudet (utåtrotation av axel), håll i några
sekunder. Kom långsamt tillbaka till utgångsställning.
Rörelsen ska vara smärtfri.
Set: 2 , Reps: 5-15
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