
INTRODUKTION - ANATOMI MED RÖRELSER OCH FUNKTION

1.RÖRELSE: Flexion art. glenohumerale  
/Framåtförning/Lyfta armen upp framför sig. 

• MUSKEL: M. Pectoralis Major, Pars Clavicularis  
• EX. PROBLEM RÖRELSE: Lyfta något framför sig 

eller öppna en dörr. 
• ANATOMI FÖR IDROTTEN: s.56 (bild s.54) 
• RÖRELSEAPPARATENS ANATOMI: ss. 79-80 (+81) 
• NEUROLYMFATISK REFLEX: IC6, från sternum till 

bröstvårta, endast vä sida. 
• NEUROVASKULÄR REFELX: Tuber frontala, 

pannan C5-C6. 
• MERIDIAN /ORGAN: Magensmerdian /Magen 

STRUKTURELL ANALYS -  BALANS OCH FÖRUTSÄTTNING FÖR FRISK 
FUNKTION I LED & MUSKEL: 

Synergister (i axelled): 

• M. Deltoideus, pars clavicularis 
• M. Pectoralis, pars sternalis 
• M. Coracobrachialis 
• M. Biceps Brachii, caput brevis 

Strukturer som skapar den "Stabiliserande Basen" i axelleden: 

• M. Latissimus Dorsi 
• M. Trapezius, pars transeversus et ascendens 
• Mm. Rhomboideii (minor et major) 
• M. Infraspinatus 
• M. Teres Minor 
• art. glenohumeralis 
• art.sterno-clavicularis 
• art. acromio-clavicularis 

(Ligament ej uppskrivna) 



ÖVNINGSUPPGIFT

1. Ni skall i grupper agera kinesiologer resp. Patient.  

2. Kinesiologerna utför lämpliga muskeltester och söker ev svagheter eller smärta. Registrera 
svaret. 

3. Patienten utför rörelseövningar enligt nedan beskrivning. 

4. Undertiden skall Kinesiologerna vara aktiva och känna över målmuskel enligt uppgiften eller 
tidigare fynd. 

5. Därefter skall agerande Kinesiologerna tillsammans testa fram vaskulär, lymfatiska och 
energipunkter som ger effekt. Behandla. Utför muskeltest igen och registrera ev förändring? 

6. Patienten utför övningsrörelsen igen. Kinesiologerna kliver bak och observerar med 
perspektiv. 

7. Kinesiologerna behandlar muskelspolar och golgi senorgan för avsedd muskel. Utför 
muskeltest igen och registrera ev förändring. 

8. Patienten kan återigen utföra rörelseövningen för att notera ev förändring. 

• OBS! Tänk på att Fötterna och Bålen skapar stabil grund för enastående position; dvs det är 
stor skillnad på att vara inaktiv/avslappnad eller aktiv/anspänd under utförandet av 
övningsrörelserna! 

PRAKTISKA RÖRELSEÖVNINGAR

• Armens utgångsläge är rakt hängande neråt utefter kroppens sida (normal, 
avslappnad) 

• Drag med olika tempo; pröva först några repetitioner långsamt, därefter snabbt 
upp+ner. 

A. Drag med gummiband framåt, snett utåt-uppåt. Bandets fästpunkt nere vid golvet rakt bakom 
dig. 

B. Drag med gummiband framåt rakt uppåt. Bandets fästpunkt nere vid golvet rakt bakom dig. 
C. Drag med gummiband framåt snett inåt-uppåt. Bandets fästpunkt nere vid golvet i snett utåt 

bakom dig. 



2. RÖRELSE: Abduktion art. humeri /Lyfta armen utåt-uppåt. 
 
• MUSKEL: M. Deltoideus, Pars Acromialis 
• EX. PROBLEM RÖRELSE: Bära en väska eller 

matkasse. 
• ANATOMI FÖR IDROTTEN: s.58 (bild s.54) 
• RÖRELSEAPPARATENS ANATOMI: ss.144+145 
• NEUROLYMFATISK REFLEX: IC3, nära sternum. 

Posteriort bilateralt om T3 - T4. 
• NEUROVASKULÄR REFELX: Bergman, huvudets 

mitt. 
• MERIDIAN /ORGAN: Lungmeridianen /Lunga 

STRUKTURELL ANALYS -  BALANS OCH FÖRUTSÄTTNING FÖR FRISK 
FUNKTION I LED & MUSKEL:  

Synergister (i axelled):  
• M. Supraspinatus (ffa  första 30-40', men aktiv hela f.r.o.m) 
• M. Deltoideus, pars clavicularis et spinalis (huvudfunktion hela muskeln är Abduktion art. humeri!) 
• M. Biceps Brachii caput longum 

Strukturer som skapar den "Stabiliserande Basen" i axelleden: 

• M. Trapezius, pars transversus et aschendens 

• M. Rhomboideii (minor et major) 

• M. Latissimus Dorsi via stabilisering Scapulae 

• M. Supraspinatus 

• M. Serratus Anterior (stabiliserar scapulae och hjälper även till med abduktion scapulae när humerus överstiger 90' art.humeri) 

• art. glenohumeralis 

• art.sterno-clavicularis 

• art. acromio-clavicularis 

(Ligament ej uppskrivna) 



ÖVNINGSUPPGIFT

1. Ni skall i grupper agera kinesiologer resp. Patient.  

2. Kinesiologerna utför lämpliga muskeltester och söker ev svagheter eller smärta. Registrera 
svaret. 

3. Patienten utför rörelseövningar enligt nedan beskrivning. 

4. Undertiden skall Kinesiologerna vara aktiva och känna över målmuskel enligt uppgiften eller 
tidigare fynd. 

5. Därefter skall agerande Kinesiologerna tillsammans testa fram vaskulär, lymfatiska och 
energipunkter som ger effekt. Behandla. Utför muskeltest igen och registrera ev förändring? 

6. Patienten utför övningsrörelsen igen. Kinesiologerna kliver bak och observerar med 
perspektiv. 

7. Kinesiologerna behandlar muskelspolar och golgi senorgan för avsedd muskel. Utför 
muskeltest igen och registrera ev förändring. 

8. Patienten kan återigen utföra rörelseövningen för att notera ev förändring. 

• OBS! Tänk på att Fötterna och Bålen skapar stabil grund för enastående position; dvs det är 
stor skillnad på att vara inaktiv/avslappnad eller aktiv/anspänd under utförandet av 
övningsrörelserna! 

PRAKTISKA RÖRELSEÖVNINGAR

• Armens utgångsläge är rakt hängande neråt utefter kroppens sida (normal, 
avslappnad) 

• Arm lyft mellan 0-180 grader i axelled. 
• Utför rörelserna nedan med handflata nedåt (1), tummen uppåt (2) resp. nedåt (3). 

A. Lyft med hantel snett framåt och utåt uppåt (diagonalt framåt). Position 1+2+3. 
B. Lyft med hantel rakt ut åt sidan och uppåt. Position 1+2+3. 

OBS!  
Tummarnas riktningar för resp övn 1+2+3 skall uppstå genom rotation av överarm; dvs 
handled och underarm är fixerad och överarmen roterar i axelleden och skapar därav de 
olika riktningarna tummen pekar... 



3. RÖRELSE: Retroflexion art. Glenohumerale  
+ inåtrotation /Bakåtförning med inåtrotation. 

• M.LATISSIMUS DORSI 
• EX. PROBLEM RÖRELSE: Klia sig på ryggen, knäppa BH, ta på sig jacka/

tröja/skjorta. 
• ANATOMI FÖR IDROTTEN: s.60 (bild. s.54) 
• RÖRELSEAPPARATENS ANATOMI: ss.58+59 
• NEUROLYMFATISK REFLEX: IC7, mellan brosk och ben, endast vä sida. 

Post lateral om TH 7 - TH 8, endast vä sida. 
• NEUROVASKULÄR REFELX: Supervisory sutura squamosa, något bakom 

ytterörat. 
• MERIDIAN /ORGAN: Mjältens meridian /Bukspottskörtel 

STRUKTURELL ANALYS -  BALANS OCH FÖRUTSÄTTNING FÖR FRISK 
FUNKTION I LED & MUSKEL:  

Synergister (i axelled):  
• M. Teres Major (extension/retroflexion /inåtrot) 

• M. Deltoideus, pars spinalis/dorsalis (extension/retroflexion) 

• M. Teres Minor (extension/retroflexion) 

• M. Subscapularis (inårotation) 

• M. Pectoralis Minor (framåttippning scapulae - anteriort) 

Strukturer som skapar den "Stabiliserande Basen" i axelleden: 
• M. Subscapularis (synergist) 

• M. Deltoideus pars clavicularis (tilllåta rörelse /ha längden/rörligheten) 

• M. Pectoralis Major (tilllåta rörelse /ha längden/rörligheten) 

• M. Biceps Brachii (tilllåta rörelse /ha längden/rörligheten) 

• M. Infraspinatus (tilllåta rörelse /ha längden/rörligheten) 
• art. glenohumeralis 

• art.sterno-clavicularis 

• art. acromio-clavicularis 

• Scapulaes rörelse över bröstryggen (hämmad eller god rörlighet?) 

(Ligament ej uppskrivna) 



ÖVNINGSUPPGIFT

1. Ni skall i grupper agera kinesiologer resp. Patient.  

2. Kinesiologerna utför lämpliga muskeltester och söker ev svagheter eller smärta. Registrera 
svaret. 

3. Patienten utför rörelseövningar enligt nedan beskrivning. 

4. Undertiden skall Kinesiologerna vara aktiva och känna över målmuskel enligt uppgiften eller 
tidigare fynd. 

5. Därefter skall agerande Kinesiologerna tillsammans testa fram vaskulär, lymfatiska och 
energipunkter som ger effekt. Behandla. Utför muskeltest igen och registrera ev förändring? 

6. Patienten utför övningsrörelsen igen. Kinesiologerna kliver bak och observerar med 
perspektiv. 

7. Kinesiologerna behandlar muskelspolar och golgi senorgan för avsedd muskel. Utför 
muskeltest igen och registrera ev förändring. 

8. Patienten kan återigen utföra rörelseövningen för att notera ev förändring. 

PRAKTISK RÖRELSEÖVNINGAR 

• Armens utgångsläge är rakt neråt utefter kroppens sida (normal, avslappnad) i en 
magliggande position. 

A. Rörelse: Arm förning i retroflexion och adduktion med armbågsflexion och inåt rotation 
axelled. 

• Övning: För en liten vikt från ena handen över till den andra bakom ryggen enligt 
rörelsebeskrivningen ovan. Därefter i en vid cirkel utåt och upp överhuvudet där vikten 
växlar hand igen. Upprepa hela rörelsekedjan.  

B. Rörelse: Arm förning i retroflexion och adduktion - EJ armbågsflexion och inåt rotation 
axelled. 

• Övning: För en liten vikt från ena handen utgångsläge över till den andre enligt 
rörelsebeskrivningen. För den därefter tillbaka samma väg bakom ryggen till första 
handen. 



4. TRX WORKOUT  
5 Block 
2 övningar per block 
45s. per övning, ca 15s. paus mellan omgångarna 
2 omgångar av resp block innan nästa block 
 

BLOCK 1 

TRX INVERTED ROW 
HINDU PUSHUPS 

BLOCK 2 

TRX Y-FLYES alt. W-FLYES 
PRONE PLANK POS. w. SCAPULAE PROTRACTIONS 

BLOCK 3 

TRX SPRINTER START, R/L 
TRX BURPEES, R/L 

BLOCK 4 

TRX SIDE PLANK w. HIP DROP, R/L 
DYNAMIC STATIONARY INCH WORM 

BLOCK 5 

TRX CHEST PRESS 
PRONE PLANK w. clockwise arm-leg raise  


