
 

 

Glad påsk!

Påsken står för dörren och likaså våren på riktigt. I Stockholm ser väderprognosen
väldigt lovande ut inför helgen så då har vi i alla fall en 50/50 chans att det slår
in! (Vi brukar skämtsamt säga att det är tur att vi inte har samma utfall när vi
justerar era nackar som metrologerna har när de spår vädret… )

Med vår och sol kommer fler utanför dörren. Våra äldre medmänniskor vågar sig
ut utan risk att halka och bryta sig. Många tar fram cykel och löparskor.
Fotbollsplanerna fylls med lekande barn till och med efter förskola och skola
eftersom det är ljust längre. Och man möts oftare av ett leende. Det är trevligt!

Har du inte rört på dig på hela vintern är risken att du kör igång för hårt. Man ska
liksom ta igen att man varit lite lat och för att slippa stå i vassen i sommar. Men
vårt råd är att skynda långsamt! Risken att drabbas av överbelastningsskador är
stor om man ökar frekvens och intensitet för snabbt. Ett sådant besvär kan vara
trochanterit och det vill man sannerligen inte drabbas av då det är långvarigt och
mycket smärtsamt. Vill du veta mer? I så fall är det bara att läsa vidare för det är
såklart månadens tema. Trevlig läsning!  

Trochanterit
Trochanterit är en symtomdiagnos som kännetecknas av smärta och
palpationsömhet i mjukdelar vid området över trochanter major på höftens
utsida. Det är ett av de vanligaste smärttillstånden i höften. Förekomsten är högst
hos medelålders och äldre kvinnor. Bland idrottare drabbas framförallt
löpare. Övervikt är en annan riskfaktor och även artros i höften kan vara en
samsjuklighet med trochanterit. Orsaken till uppkomsten av trochanterit är inte
helt fastställd och det är ofta svårt att kliniskt avgöra exakt vilka strukturer som
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är drabbade.

VANLIGA BAKOMLIGGANDE FAKTORER KAN VARA:

Degenerativa förändringar
Överbelastning/monotona rörelser
som exempelvis cykling, simning,
arbete med fotpedal är några
exempel på vad som kan leda till
skada på eller överbelastning av
muskler och senor som fäster vid
trochanter major (M. Gluteus
Medius mfl).
Felställningar i fötter/knän
Trauman mot höften, enstaka eller
repetitiva. Repetitiva trauman ses
exempelvis hos fotbollsmålvakter.
Sekundärt till coxatros eller ryggbesvär
Svag bål- och/eller sätesmuskulatur

SYMTOM

Det mest framstående symtomet vid trochanterit är smärta på utsidan av höften
som ibland även kan stråla både uppåt och neråt i benet. Smärtan förvärras vid
rörelser som belastar höften såsom gång, cykling, att resa sig upp eller sätta sig
ner. Du kan även ha besvär på natten om du ligger på den drabbade sidan då
smärta uppstår när du får ett tryck på höften. Det är också vanligt med smärta
när du går i trappor eller sitter med benen i kors.

BEHANDLING

Minskad eller förändrad aktivitet. Belastande rörelser som exempelvis
löpning bör undvikas. Dock väldigt viktigt att inte bli helt stillasittande.
Sjukgymnastik/naprapatbehandling för att stimulera läkningen genom
cirkulationsfrämjande (massage, akupunktur, stretching) och
muskelstärkande övningar.
Antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel kan hjälpa.
Kortisoninjektion om inget av ovanstående hjälper.
Ergonomiska åtgärder om tillståndet uppstått på arbetet på grund av
överbelastning.
I vissa fall, men mycket ovanligt, så kan det bli aktuellt med operation.

Prognosen för läkningstiden är ganska lång, vanligen 2-6 månader men kan ibland
ta upp till ett år. Det är med andra ord en diagnos som kan kräva mycket
tålamod.



Naprapatbussen

IKANO PERMITTERAR PERSONAL

På grund av permitteringen på Ikano kommer vi ha färre projekt att besöka med
bussen. Men vi kör vidare i Vega, Järfälla och Brotorp tills vidare. Även Huddinge
kommer vi börja besöka igen under våren.

Linda kommer ta över Järfälla från och med v. 18 och kommer besöka bygget
torsdagar jämna veckor framöver. Johan tar istället Vega från och med nästa
vecka och kommer på besök tisdagar ojämna veckor.

PLUGG OCH SEMESTER

Vecka 19 och 20 har Johan plugg och annat för sig och Linda kommer vika på
hans projekt. 21-28 maj är istället Linda på semester och Johan kommer vika på
hennes byggen. Visst är det fint när man har kollegor som täcker upp för
varandra?!

Nyheter på kliniken

BABYBOOM

Glädjande nog kan vi nu meddela att Helena och Emma fått varsin dotter. Helenas
dotter, Selma, verkar vara lika tålmodig som sin mor och tittade ut en månad
tidigt. Emmas lilltjej däremot trivdes bra med att ha mamma för sig själv och
väntade in i det längsta. Nu får storebror visa henne världen.

Alla mår bra! Vi säger grattis och önskar tjejerna lycka i livet!

PÅSKERBJUDANDE

På tal om att slippa stå i vassen i sommar… Är du sugen på en livsstilsförändring?
Eller vill du se att träningen verkligen ger effekt? Eller kanske bara se hur det står
till med hälsan? I så fall ska du passa på att boka en tid för mätning av din
kroppssammansättning NU! Med vår InBody 770 ser vi hur du ser ut på insidan
gällande såväl fett som muskler, mineraler och vätska. Som en liten påskpresent
får du nu 40 % (!) rabatt under resten av april månad. Ange ”lycklig kyckling” när



du ska betala så drar vi av rabatten! Och vill du läsa mer om vad det egentligen
innebär så gör du det lättast på vår hemsida.

NYA KOLLEGOR

Eftersom vi lämnat över ansvaret för kliniken är det inte heller vi som rekryterar
personal. Men tack och lov är Pontus grym på sånt. Så i slutet av april blir kliniken
naprapat-bemannad dagligen då Joaquin Perez Fjeld, leg. Naprapat, börjar jobba
måndagar och torsdagar på Odengatan. Dessutom gör Christina Henriksson, även
hon leg. Naprapat (och dessutom en fantastiskt härlig kursare till Linda) oss
sällskap på onsdagar numer. (Okej då, vi kanske har ett litet finger med i spelet
ibland…!) Så nu bör du kunna få tid lite lättare när olyckan varit framme!

GLAD PÅSK PÅ ER! TA HAND OM ERA NÄRA OCH KÄRA! 

Kramar från Anette, Helena, Johan och Linda
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