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ANATOMISK OCH FYSIOLOGISK EXPERTIS

I SAMARBETE MED KONVENTIONELL LÄKEKONST

*) Föreningen för traditionell läkekonst / Sammanslutningen för traditionell medicin

Kalevala muskel- och ledkorrigering och Kalevala 
muskel- och ledkorrigerare är EU-skyddade yrkestit-
lar som endast får användas av Kansanlääkintäseu-
ra ry / Kalevalainen kansanparannus -säätiö *). 

Kalevala muskel- och 
ledkorrigering är en 
specifik och traditionell 
behandlingsform med 
vetenskapligt underlag 
som administreras för 
hand och tar hänsyn till 
kroppens vävnader. När 
hela kroppen behandlas 
kan muskel- och ledkor-
rigering öka rörligheten, 
få muskler och membran 
att slappna av och stärka 
funktionen hos vävna-
der, metabolism och ner-
ver. 

Kansanlääkintäseura ry 
har dokumenterat vår 
traditionella muskel- och 
ledkorrigering under 30  år. Mästarna Olavi Mä-
kelä och Pentti Penttilä började utöva muskel- och 
ledkorrigering på 1960-talet, och deras inverkan 
på föreningens verksamhet har varit påtaglig. Det 

är tack vare Olavi Mäkeläs stora erfarenhet (cirka 
30  000 behandlingar) och imponerande kunskap 
om anatomi som Kalevala muskel- och ledkorri-
gering har utvecklats till vad den är idag. Metoden 

blev namnskyddad av 
EU 2005. Mästare Olavi 
Mäkelä säger själv att det 
handlar om att omsät-
ta sin goda kunskap om 
anatomi i praktiken.

Kansanlääkintäseura 
har dokumenterat mus-
kel- och ledkorrige-
ringsmetoden och har 
samarbetat med forskare 
och institutioner som 
haft möjlighet att stu-
dera denna metod och 
skriva artiklar i fältets 
vetenskapliga tidskrif-
ter. De första artiklarna 
publicerades på 1980-ta-
let av doktor Antti Her-
nesniemi, redan innan 

föreningen hade bildats. Några av de forskare som 
har studerat Olavi Mäkeläs metoder är Antti Her-
nesniemi, Valto Räsänen och Nina Zaproudina 
samt professor Osmo Hänninen.



FELAKTIG KROPPSSTÄLLNING 
ÄR GRUNDORSAKEN 

En dålig ställning i rörelsekedjan kan ge upphov till 
ett ökat tryck på vävnader eftersom muskler, mem-
bran och senor blir spända. Detta leder till att cel-
lerna inte får tillräckligt med näring och kalcium 
börjar ansamlas på ledytorna. Det i sin tur orsakar 
en felaktig kroppsställning och en obalans i fördel-
ningen av kroppens belastning. Ledinflammation 
uppstår, blodet cirkulerar inte ordentligt och cel-
lerna får inte tillräckligt med näring för att förnyas, 
vilket resulterar i celldegeneration och andra pro-
blem.  

Nerverna som löper genom öppningarna mellan 
ryggkotorna hamnar i kläm och kan ge upphov till 
många olika problem i nervsystemet, och till och 
med i inre organ. När membranen hindrar väv-
nadsvätska från att cirkulera uppstår felaktiga ner-
vimpulser och undermålig metabolism.

BEHANDLING

Syftet med muskel- och ledkorrigering är att balan-
sera muskler, ben och stödjande strukturer. Oba-
lans i dessa delar kan kännas och manifesteras som 
funktionella muskelskillnader mellan vänster och 
höger kroppshalva samt vävnadsförändringar. 

Balanseringen sker genom att försiktigt flytta vävna-
der och utnyttja den naturliga rörelseförmågan hos 
muskler, leder och vävnadsvätskor. Behandlingen 

avser hela det muskuloskeletala systemet, ända från 
fotsulorna till skallbasen.                                                               

Muskelspänning, vävnadstryck och smärta avslöjar 
mycket om orsakerna till problemen och hjälper 
en muskel- och ledkorrigerare att anpassa behand- 
lingen så att hela problemområdet tas i beaktande, 
och inte bara området där smärtan upplevs. Forsk-
ning har visat att Kalevala muskel- och ledkorrige-



ring inte bara lindrar och tar bort smärta, utan även 
ökar rörligheten och livskvaliteten.

Behandlingen inleds alltid med en intervju med 
patienten då muskel- och ledkorrigerare tar reda 
på bakgrunden till det rådande muskuloskeletala 

tillståndet. Ofta kan problemen gå flera år tillbaka 
i tiden. Eventuella kontraindikationer och faktorer 
som kan begränsa behandlingen diskuteras också.

Ett antal vetenskapliga studier har bevisat den unika 
effekten hos Kalevala muskel- och ledkorrigering. 

Utvärdering av effekterna av Kalevala muskel- och ledkorrigering med hjälp av fråge-
formulär till patienter. Utvärdering av effekterna av olika behandlingar (på en skala från 
−1 till +10), baserat på över 500 returnerade frågeformulär, Kuopio universitet 2005.
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EFFEKTERNA AV BEHANDLINGEN

När muskler och ben balanseras försvinner mus-
kelspänningar, membran frigörs och ledrörligheten 
förbättras. Detta resulterar i bättre metabolism, för-
bättrad cirkulation av vävnadsvätska och blod samt 
frigöring av eventuella nerver som kommit i kläm.

Då hela kroppen vanligtvis behandlas kan effekter-
na vara olikartade. Även om muskel- och ledkor-
rigering tekniskt sett fokuserar på muskler, senor, 

muskelfästen och ligament samt intilliggande bind-
väv, har det även en stärkande effekt på nervernas 
funktion och de inre organens metabolism.

Metaboliska problem som diagnostiserats hos pa-
tienter med felaktig kroppsställning har kunnat 
lindras eller elimineras helt genom korrigering av 
ryggradsdefekter och andra posturala fel. 



I vissa fall har till och med kirurgiska 
ingrepp kunnat undvikas genom be-
handling av de funktionella rörelseked-
jorna. När nerver som hamnat i kläm 
frigörs och överflödigt vävnadstryck 
elimineras så försvinner smärtan.

Förflyttning kan användas som en del 
av Kalevala muskel- och ledkorrigering 
och då ökar även cirkulationen av väv-
nadsvätska, vilket främjar postoperativ 
återhämtning. 
Ibland har kirurgiska ingrepp kunnat 
undvikas helt när fullständig ledrö-
relse har återställts med muskel- och 
ledkorrigering. Patienter kan också bli 
helt smärtfria när nerver som kommit i 
kläm frigörs och ett högt vävnadstryck 
minskar.

Kalevala muskel- och ledkorrigering har gett goda 
behandlingsresultat för följande besvär:  

•  benlängdsskillnad
•  växtvärk
•  onormalt läge för olika leder, t.ex. vrist eller knä
•  plantarfasciit
•  frusen höft (kapsulit)
•  skolios
•  ischias och liknande tillstånd
•  frusen skuldra (kapsulit)
•  toraxapertursyndrom
•  tennisarmbåge och karpaltunnelsyndrom
•  lägesberoende yrsel, migrän och frekvent huvudvärk
•  infertilitet orsakad av felaktig kroppsställning
•  kolik och matsmältningsproblem hos spädbarn

KANSANLÄÄKINTÄSEURA RY
Kansanlääkintäseura ry är en ideell 
förening som bildades 1986. I över 
30 år har föreningen arbetat med att 
dokumentera den traditionella muskel- och 
ledkorrigeringsmetoden och utbilda nya 
utövare. Föreningens uppdrag är att främja 
traditionell naturmedicin och samarbete 
mellan naturläkare och konventionella läkare, 
öka förståelsen och bruket av naturmedicin 
som ett komplement till konventionell 
behandling, stödja forskning och 
dokumentation av naturmedicin samt främja 
dess ökade användning. Dessutom syftar 
den till att försöka etablera mer forskning 
om naturmedicin och upprätta lämpliga 
behandlings- och utbildningslokaler.

För mer information:  
www.kansanlaakintaseura.fi


