Skulderplager?

Skulderverkstedet tilbyr fysioterapi
med ekspertise på skulderplager

Har du
• Småplager som kommer og går, og som aldri helt 		
slipper tak?
• Stadig forverring i smerte, forstyrret nattesøvn og 		
vansker med daglige gjøremål?
• Akutt skade, smerte eller problem med armen?
• Langvarig stivhet eller det motsatte, følelse av
lealøshet (instabilitet)?
• Sykemelding eller ønske om å unngå sykemelding?
• Kjent tyngdefølelse i arm, svekket kraft og/eller 		
prikking, dovning?
• Prøvd annen behandling uten bedring?
Noen ganger skal det svært lite til for å bli bra.
Ta kontakt med Skulderverkstedet for en vurdering.
Ikke alle arm-/skuldersmerter har utspring i skulderen,
men kan komme fra andre ledd, fra indre organer eller
ha en mer kompleks årsaksammenheng. Dette blir
vurdert på første konsultasjon.
Du er garantert vurderingstime innen 1-3 virkedager.
Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Bestill time nå!

Gi skuldrene behandlingen de fortjener!
Alle typer skulderplager fra akutte skader
og smertetilstander til mer langvarige
plager tas imot

Hva skjer under en vurdering?
•
•
•
•

Innledende samtale
Undersøkelse
Konklusjon
Plan fremover, antatt varighet med hensyn til
behandling/opptrening
• Eventuell smertebehandling/smertetiltak

Hva menes med behandling?
• Bløtdelsbehandling (massasje, tøyninger,
triggerpunktbehandling)
• Tape-teknikker
• Trening på klinikken
• Skreddersydd treningsprogram,
vi har nødvendig utstyr
• Informasjon og råd
• Utprøving av for eksempel hvile-/sovestillinger, 		
arbeidsergonomi, holdningskorsett og ortoser

Oppfølging
• Ved behov samarbeides det med andre helseprofesjoner, arbeidsgiver, trenere eller gymlærere. 		
Sluttrapport følger.
Forslag til frisktrening etter avsluttet behandling
Priser finner du på www.skulderverkstedet.no.

Kort om skulderplager og fysioterapi
Det finnes en rekke medisinske diagnoser knyttet til
skulder, men den mest utbredte er trange forhold i
skulderleddet (impingement/subacromiale smerter).
Flere tusen opereres årlig for dette. Operasjon kan
unngås med veiledet opptrening, særlig om det er
sekundære årsaker til at det er trangt.
Primær tranghet: medfødt trangt, hoven slimpose, m.m.
Sekundær tranghet: konsekvens av dårlig muskelprestasjon i og rundt skulderleddet (på grunn av smerte,
rifter, skader), ugunstig kroppsholdning eller endret
bevegelsesmønster.
Sekundær tranghet kan gi avklemming/irritasjon av
sener og slimposer. Det er viktig å korrigere utløsende
årsak, og ikke bare behandle irritert vev.
Fysioterapeuten har bevegelses- og holdningsanalyse
som sitt spesialfelt. Ved skulderplager forsøker man å
identifisere utløsende årsaker, og korrigere dette.
Målet er smertefrihet og varig god funksjon.

Monica Oseland,
Fysioterapeut MNFF
Monica er utdannet ved Høgskolen
i Oslo, 1994, og har jobbet som
fysioterapeut innen rehabilitering,
sykehus og privat praksis.
Har i tillegg 3-årig utdanning fra
Norges Idrettshøgskole; trenerstudiet.
De siste 10 år har hun dedikert til tematikken skulder.
Behandlingen er basert på oppdatert klinisk forskning.
Hun følger tankegangen til Ullevålsmodellen, Martina
Hansens Hospital, Ann Cools, Lynn Watts og Shirley
Sahrman.
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Skulderverkstedet
Dyrendal Medisinske Senter
Dyrendalsveien 13 C
1778 Halden

www.skulderverkstedet.no

snikkarboden.no

Tlf.: 971 96 595
E-post: monica@skulderverkstedet.no
Åpningstider: man-fre 08-16.
Mulighet for timer også utenfor åpningstiden.

