Har du hört talas om Runes skokirurgi?
Detta är inget nytt. Rune Larsson är en mycket erfaren och meriterad ultralöpare, och hans
nordiska rekord på 24-timmars löpning står sig än idag (ultradistans.se). Han har sedan
länge tipsat om att man kan undvika att få besvär hälsenorna genom att avlägsna den
hårda plasthälkappan ur sina skor.

”Förmodligen är det ganska många löpare som har samma problem som jag,
d.v.s. ont bak på hälen.” (Löparlarsson)

Besvär i hälsenorna kan bero på olika saker. Syftet med det här inlägget är inte att hjälpa
till att ställa någon diagnos, men om du misstänker att du i samband med löpning får
irriterade eller inflammerade slemsäckar invid hälsenan har du anledning att läsa vidare.
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Rune berättar:

”Jag har svårt att få skor att passa. Det beror på att slemsäckarna kring
hälsenan bak på vänstra hälen är mycket känsliga för tryck. Om skorna
klämmer det allra minsta svullnar de upp och då startar en ond cirkel, för i
och med att det blir svullet klämmer ju skorna ännu mera. Antingen får jag
springa i alldeles för stora skor, eller så begränsas utbudet till de modeller
som inte har någon stenhård plastförstärkning bak i hälkappan. Fast ett ännu
bättre alternativ är att fixa skorna så de passar min anatomi.” (Löparlarsson)
På flera olika internetforum kan man läsa om folk som har blivit hjälpta med sina
hälsenebesvär genom att ha modifierat sina skor. Tipsen är många, men jag finner det
svårt att hitta pedagogiska instruktioner i kombination med tydliga bilder. Jag tog en del
bilder när jag själv gav mig på detta och vill nu göra mitt bästa för att underlätta för dig som
vill göra det här för första gången. Jag har sammanställt Runes ord (från hans förra
hemsida) med mina bilder. Jag hänvisar även till instruktionerna i Runes bok Löparglädje :
från motion till ultradistans.
Nedan följer en guide för hur du genomför operationen. Var beredd på att det kan ta en hel
dag om du är noggrann och försiktig. Självklart kan du behöva ta hänsyn till att
konstruktionen i olika skomodeller kan skilja sig åt. Tänk på att skon sannolikt kommer att
kännas något rymligare efter ingreppet.

Det här behöver du:
Kniv med tunn egg (ex. brytbladskniv)
Kontaktlim

* Träbit (ex. stump av en planka eller bräda)
* Sticksåg
* Penna
* Träfil
* Tvingar (2 st)

* Om dina skor är byggda som mina Asics och den plastförstärkning som ska avlägsnas är fastsydd i
mellansulan och lästen behöver du även dessa saker för att limma samman skon igen. Först när du påbörjat
operationen ser du tydligt hur dina skor är konstruerade.

Använd fantasin om du stöter på problem. Jag använde ett bestickskaft för att lossa på en
motsträvig limning.
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Ingreppet:
OBS: Kursiv text är Runes instruktioner. Jag har fyllt på med egna iakttagelser och tips
inom parentestecken.

”Med en vass tunnbladig
kniv sprättar jag upp
sömmen högst uppe på
hälkappan. Det gäller att
vara försiktig och liksom ta
trådarna en efter en.”
Ingreppet ska vara stort
och sömmen sprättas bort
halvvägs till snörningen.”
Du kan likväl sprätta upp
sömmen ända fram till
snörningen (Larsson, 2016).

”Skumgummit som finns där inne
sliter jag väck och där inunder ligger
den hårda plastförstärkningen, den
som ska bort.”

(De skor som jag gav mig på var
sprillans nya. Skumgummit satt hårt
klistrat med det var bara slita i.)
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”Plastförstärkningen lirkar jag loss med
en tång. Det blir lite bryta och vrida
innan den lossar från tyget på utsidan.”

”Vanligtvis brukar lästen lossa från
mellansulan där plastförstärkningen
dras bort. Det är inga problem, ty
nästa steg blir att limma ihop det
som skurits upp.”
(På mina Asics satt
plastförstärkningen fastsydd i både
mellansulan och lästen. Jag skar av sömmarna
med den tunnbladiga kniven.)

(Dessutom var plasten limmad i
både den orangea innerlästen och
ytterlästen. Jag lossade på det sega
limmet med hjälp av ett bestickskaft.)
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(Själv klippte jag även ner höjden på ytterlästen
för att den del av hälsenan där jag hade mina
känningar inte skulle skava alls mot skon. Det är
inget man behöver göra, men jag kan konstatera
att skon ändå sitter tillräckligt stadigt på foten.
Troligtvis sitter den ännu bättre om man låter
höjden på lästen vara. Jag klippte även ner
innerlästen så att det inte skulle se helt galet ut
efter att jag limmat fast den mot ytterlästen.
Snittet längst bak kunde jag skippat eftersom
innerlästen ändå var tillräckligt töjbar.)

Dags för att limma ihop skon!

”Innan limningen skär jag till en träbit så den passar inne i skon.”
(Smidigt är att använda sig av sticksåg och en bit spillvirke. Ett tips är att använda
innersulorna som mallar och rita av konturerna som man kan sedan kan följa med sågen.
Märk träbitarna för att hålla koll på vilken som är vänster och höger.)
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(Därefter rundade jag av hörnen på
träbitarna med en fil för att justera
passformen. Kom ihåg att spara
klossarna för framtida behov.)

”När kontaktlimmet torkat i
de där minuterna man ska vänta,
pressas ytorna ihop. Det är där
träbiten kommer in. Den lägger jag in
nere i skon och klämmer åt med en
tving. Det är ju viktigt att just lästen
sitter fast i mellansulan. Limmet får
även återställa sömmarna som
sprättats upp, men där behövs ingen
tving.”

”Märkvärdigare än så är det inte att modifiera skon så att slemsäckarna slipper
tryck. Förmodligen är det ganska många löpare som har samma problem som jag,
d.v.s. ont bak på hälen. Men den åkomman misstas ofta för en hälseneinflammation
och behandlas därefter, utan nämnvärt resultat. Kuren är inte alltid vila,
antiinflammatoriska preparat, eller akupunktur. Det kan räcka med att lätta på
trycket.”
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Jag gick först till den lokala skomakaren för att få hjälp, men uppenbarligen var
skomakaren ännu mer osäker än jag. Därmed gav jag mig på det själv. Min förhoppning är
att det här inlägget hjälper till att du som vill prova känner dig trygg nog att våga sätta
kniven i dina skor.
För övrigt vill jag tipsa om Rune Larssons bok Löparglädje : från motion till ultradistans,
där Rune frikostigt delar med sig av kunskap och erfarenheter han samlat på sig genom
åren. Boken är mycket vänlig för plånboken och bjuder på trevlig och nyttig läsning för
löpare oavsett nivå. Förutom att inspirera mig till klokare träningsupplägg och
ombyggnation av skor har läsningen även resulterat i egentillverkad blodpudding!
Det visade sig dock mina egna besvär med hälsenan inte beror på irriterade slemsäckar.
Jag har haft känningar i ca ett år och kan konstatera att hälseneproblematik kan vara
något komplext och nyckfullt. Det har blivit bättre på sista tiden och jag hoppas att jag så
småningom kan återkomma med ett nytt inlägg om vad jag lärt mig och hur jag blivit hjälpt.

Lycka till!
#världenssnabbastegitarrist
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Rune Larsson
Rune Larsson. 2016. Löparglädje : från motion till ultradistans
Löparlarsson :http://www.loparlarsson.se
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