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VABruari, VABs, VABril...
Alltså man har ju hört talas om VABruari men VABs och VABril not so much. Men nu vet vi hur
det är och vi vill börja med att be om ursäkt för allt strul det inneburit för er och tacka för
förståelsen! Nu går vi dock mot varmare tider och förhoppningsvis är den värsta
förkylningssäsongen över för den här gången.
Vi fortsätter vår anatomiresa genom kroppen och den här månaden är det dags för höftpartiet,
dvs säte och höftböjare. Hoppas ni lär er nåt på vägen och uppskattar temat. Trevlig läsning!

Höftens främre muskulatur
M.Iliopsoas är ett samlingsnamn för de absolut starkaste höftledsflexorerna:
M. Psoas Major
M. Psoas Minor
M. Iliacus

Musklerna ligger djupt och har
sitt ursprung på
ländryggskotornas framsida
samt framsidan på bäckenet.
De löper sedan ned på
framsidan av blygdbenet och
fäster på lårbenets övre inre
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del, Trochanter minor.
M. Iliopsoas böjer och
utåtroterar i höftleden samt
ökar svanken i ländryggen.
På grund av dess läge och
stora kraft kan de verkligen
ställa till det ordentligt om man
inte är varsam. Höftböjarna kan
förkortas vid alla positioner där
höften befinner sig i en böjd
position under en längre tid,
vanligast är när du sitter. En annan orsak kan vara när du arbetar statiskt med muskeln eller
vid situps med felaktig teknik.
Spända och förkortade muskler kan ge:
Lokal värk eller smärta i ländryggen
Smärta i ljumsken och insidan av låret
Svårighet att både stå och gå utan att få värk eller smärta i ländryggen

Höftens bakre muskulatur

Sätesmuskulaturen:
M. Gluteus Maximus
M. Gluteus Medius
http://naprapatbussen.mlsend3.com/e4p7q0/
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M. Gluteus Minimus
Höftens små utåtrotatorer:
M. Piriformis
M. Gemellus Superior
M. Gemellus Inferior
M. Obturatorius Internus
M. Quadratus Femoris
M. Obturatorius Externus

M. Gluteus Maximus räknas som en av kroppens största och den särklass starkaste
extensorn i höftleden. Muskeln ligger ytligt och har sitt ursprung från svanskotan, korsbenet
och höftbenskammen och fäster på lårbenets övre yttre del. Muskeln sträcker i höftleden,
roterar benet utåt och minskar svanken i ländryggen.
Muskeln kan förkortas om man sitta mycket med sträckt, lätt utåtroterat ben, exempelvis vid
bilkörning. Man arbetar även mycket med muskeln vid olika knäböjningsövningar. Aktiva inom
idrotter som löpning, fotboll, skridskoåkning och skidåkning drabbas ofta av problem med
muskeln.
Spänd och förkortad muskel kan ge:
Värk eller smärta runt länd- och korsrygg eller i benets baksida och utsida.

M. Gluteus Medius och M. Gluteus Minimus ligger i lager där M. Gluteus Minimus är helt
täckt av M. Gluteus Medius. De ligger på höftbenets utsida och går rakt ner till utskottet,
Trochanter Major, på lårbenets övre utsida.
Musklernas främsta uppgift är att hålla bäckenet rakt- framförallt vid gång, löpning och
enbensstående. De för benet åt sidan samt roterar det inåt och utåt beroende på position.
Man överbelastar ofta dessa muskler när man står och ”hänger” på ett favoritben hela tiden.
Detta är vanligt vid benlängdsskillnad då man gärna väljer att stå på det kortare benet. Även
skador kan göra att man under en tid avlastar det skadade benet genom att stå mer på det
friska.
Vid skada på den innerverande nerven eller dålig aktivitet i muskeln kan det bli svårt att hålla
bäckenet horisontellt vid stående på ett ben och höften ”faller ut”. Detta kallas Trendelenburg
tecken.
Spända och förkortade muskler kan ge:
Värk lokalt över musklerna, men även i ländryggen
Triggerpunkter (smärtpunkter) i muskeln kan ge värk ner i benet, ofta kallad ”falsk
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ischias”

M. Piriformis ligger under M.Gluteus Maximus och tillhör de tvärgående djupa
sätesmusklerna som påverkar höftleden. Muskeln har sitt ursprung från framsidan av
korsbenet och fäster på Trochanter Majors övre del. Dess speciella läge gör att den ibland
penetreras av ischiasnerven. Om muskeln blir spänd kan den trycka på nerven och orsaka
smärta lokalt men även en strålande smärta ned på benets baksida. Detta kallas falsk ischias
då smärtan påminner om och lätt förväxlas med äkta ischias. En annan vanlig orsak till falsk
ischias är när man sitter och har plånboken i bakfickan. Även då kan ett tryck på
ischiasnerven uppstå och nerven retas.
M. Piriformis huvudfunktion är att rotera benet utåt i höftleden när höftleden är rak (som när
du står). Är höftleden böjd mer än 60 grader roterar muskeln istället höftleden inåt.
Sitter man för mycket, och gärna med fötterna brett isär, kan muskeln bli förkortad. M.
Piriformis påverkas även starkt av dess antagonister, till exempel höftböjarmuskulaturen. Är
dessa korta ökar belastningen på muskeln, då även de roterar utåt i höftleden och
M.piriformis passivt förkortas tillsammans med dem.
Spänd och förkortad muskel kan ge:
Lokal värk eller smärta i sätet
Domningar och smärta som strålar från baksidan av låret ned till knävecket
Smärta och värk i kors- och ländrygg
Smärta på utsidan av knät (så kallad ”löparknä”)

Nyheter på kliniken

EMMA PÅ NÅLKURS
Vissa av er har säkerligen uppskattat det faktum att vi haft en kollega som inte hotar med
nålar så fort man har lite ont. Men nu är det slut på den goda tiden då även Emma ska på
kurs i Dry Needling. Till helgen är det dax så därefter är det bäst ni passar er för oss allihop!
;)

LINDA SEMESTER
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Japp, så var det dags igen. Portugal och BeachTravels fantastiska träningsläger i
Beachvolley hägrar. V. 18 är således Linda bortrest och Helena tar hand om bussen på egen
hand. Det kommer vara snålt med tider på kliniken denna vecka varför det kan vara bra att
vara ute i god tid om du vet med dig att du behöver en omgång.

NYA STJÄRNOR I VÅRT SPONSRADE TEAM
Vi har ju liiiiite svårt att säga nej när någon charmar oss och säger att dom vill ha vår hjälp! Så
även om vi redan har ett gäng sponsrade spelare i vårt stall så har vi nu tagit ytterligare två
under våra vingar. Men detta är inte vilka som helst, utan svenska mästarinnorna Susanna
och Kristina Thurin. Välkomna till oss, vi är så stolta över att få vara en del av er satsning!
Här är en liten hälsning från tjejerna...

Så här glada är vi över att starta det
här samarbetet med Hälsostyrkan!
Vi är tvillingarna Tina och Sanna
Thurin som sommaren 2017 blev
Svenska Mästare i beachvolleyboll
och som nu ligger i hårdträning för att
prestera på topp under sommaren
2018!
Våra kroppar får slita hårt med all
beach- och gymträning (vilket vi gillar
såklart!), men vi behöver all hjälp vi
kan få för att inte gå sönder. Vi tycker
att Hälsostyrkan är den perfekta
matchen för oss med all kunskap kring typiska volleyboll/beachvolleyboll-skador och som
även besitter grymma rehab- och rörelseövningar. Superkul att Hälsostyrkan vill vara med på
vår satsning! :D

Naprapatbussen

ÄNDRINGAR I KÖRSCHEMAT
De byggprojekt vi besöker blir ju (som tur är!) klara och nya startas upp. Detta innebär ju att vi
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måste anpassa vårat körschema av och till. Nu är en sådan tid inne och vi hoppas på
överseende med detta.
På IKANO Gustavsberg drar vid ner på tider från och med v. 17 och kör halvdag ojämna
veckor.
IKANO Årstaberg kommer istället få utökade tider jämna veckor.
IKANO Brotorp kommer från och med v. 20 också få utökade tider och dessutom ändra dag
till onsdagar jämna veckor.
SKANSKA Vega kommer från och med v. 20 byta dag till måndagar jämna veckor och får
därefter stå ut med Lindas hårda nypor.
SPG kommer byta dag till måndag em ojämna veckor.
Tack för er förståelse!

Ta hand om dig och de dina!
Kramar
Anette, Emma, Helena och Linda

Naprapatbussen Sverige AB
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info@naprapatbussen.se
08-104168
www.naprapatbussen.se
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