
 

 

Gott slut och gott nytt!

Konstigare höst får man nog leta efter. Vi har, precis som många andra, haft
ovanligt lugnt på kliniken och vi har hört alla möjliga tänkbara förklaringar till
detta. En del tror att det beror på att det är valår, andra att vi är på väg in i en
lågkonjunktur. Vi själva tror nog främst att det beror på att vi hade en så varm
sommar och mild höst och att folk helt enkelt mår bra då. Och kanske hade vi rätt
för vips kom snön och kylan och därmed även ryggskott, onda axlar och annat
elände. Hehe, snöskottning, halka och kyla är bra för dem som skor sig på andras
lidande! ;) (Ni som känner oss vet att vi säger sådana saker med glimten i ögat!)
Visste du förresten att smärta i axeln kan bero på en överansträngd
bicepsmuskel, inte sällan i samband med snöskottning. Tur som sjutton att du kan
läsa mer om det i nyhetsbrevet!

Nu är vi framme vid årets sista dagar och vi vill tacka så hemskt mycket för ert
förtroende även detta år och hoppas på många år till tillsammans med er! 

God jul och gott nytt år!

Överarmens muskulatur

Överarmens muskulatur består av följande
muskler:

M. Biceps brachii
M. Brachialis
M. Triceps brachii
M. Anconeus

http://www.halsostyrkan.se/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=haelsostyrkans_nyhetsbrev_december_2018&utm_term=2018-12-19


M. Coracobrachialis

 

M. BICEPS BRACHII
Den tvåhövdade armbågsböjaren, som den
också kallas, sitter på överarmens framsida
och består av två muskelbukar, caput
longum och caput brevis. Caput longum
ligger ytterst och har sitt ursprung på
skulderbladets tuberculum supraglenoidale.
Caput brevis ligger bredvid och har sitt
ursprung på processus coracoideus scapulae.
De båda muskelbukarna smälter samman till en muskelbuk längs överarmens
mitt och fäster på underarmen, tuberositas radii och fascia antebrachii.

M. Biceps brachiis funktion är att böja i armbågsleden och vrida underarmen så
att handflatan vänds uppåt. Den för även armen något utåt och framåt i
axelleden. Muskeln kan förkortas vid aktiviteter där man har en böjd arm,
exempelvis när du skottar snö eller bär mycket.

Spänd och förkortad muskel kan ge:

Smärta eller värk på axelns fram- och utsida
Smärta i armvecket

M. BRACHIALIS... 
...ligger under M. Biceps brachii och har sitt ursprung på överarmsbenets
(humerus) mitt och går sedan ner och fäster på det inre underarmsbenet ulna.
Muskelns anses kunna öka momentet för M. Biceps brachii genom att trycka den
uppåt/utåt. Då muskeln endast har sitt fäste på ulna har den ingen möjlighet att
varken supinera eller pronera i underarmen.

Spänd och förkortad muskel kan ge:

Smärta ut mot tumbasen



Smärta lokalt över muskeln

 

M. TRICEPS BRACHII 
Den trehövdade armbågssträckaren har tre olika ursprung och därmed tre
muskelbukar:

caput longum
caput laterale
caput mediale

Det längsta huvudet, caput longum, har
sitt ursprung från skulderbladets
tuberculum infraglenoidale och passerar
därmed både axel- och armbågsled.

Caput laterale har sitt ursprung på
överarmens baksida, ovanför sulcus nervi
radialis, där radialisnerven löper.

Caput mediale har även den sitt ursprung på överarmens baksida men nedanför
sulcus nervi radialis.

Alla tre muskelbukarna går ihop till en och fäster på armbågsspetsen. M. Triceps
brachiis funktioner är att sträcka i armbågsleden samt att föra armen bakåt och
lite in mot kroppen. 

Spänd och förkortad muskel kan ge:

Smärta eller värk i överarmen
Smärta som strålar ut i underarmen

Det är vanligt att muskeln förkortas vid idrottsaktiviteter såsom tennis,
badminton, skidåkning och styrketräning. Ett slag rakt över M. Triceps brachii kan
ge skador på radialisnerven.

M. CORACOBRACHIALIS...
...ligger under M. Pectoralis major
(den stora bröstmuskeln) och löper
på insidan och parallellt om M. Biceps
brachii caput brevis. Muskeln har sitt
ursprung från processus
coraacoideus och passerar axelleden
på fram/insidan om rörelsecentrum.
Den fäster in på överarmens



mellersta 1/3-del.

Muskeln har ingen större funktion
över leden utan är mest en synergist
till M. Pectoralis major, dock bidrar
den vid flexion och adduktion av
armen.

Spänd och förkortad muskel kan ge:

Smärtor längs hela armens
baksida UTOM armbåge och
handled
Smärta utsida/framsida axel
och i långfingret

M. ANCONEUS... 
...är en liten muskel som är trekantig till
formen. Den ligger under M. Triceps
brachii och betraktas som en förlängning
av Triceps mediala huvud. Muskeln har
sitt ursprung från överarmsbenets
laterala epicondyl och fäster på
armbågsbenets baksida, på olecranon.
Muskeln extenderar underarmen,
stabiliserar armbågen och abducerar
armbågsbenet (ulna) vid rotation av
underarmen.

Spänd och förkortad muskel kan ge:

Besvär liknande ”tennisarmbåge”

Nyheter på kliniken

ÖPPETTIDER I JUL OCH NYÅR

Många tar långledigt i jul och nyår och det brukar innebära att vi har ganska lite
att göra. Dock kan olyckan vara framme och då finns vi här för dig! I alla fall de
vanliga dagarna. Vi håller dock stängt julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton
och nyårsdagen för då vill även vi umgås med familj och vänner. Så vad ni än gör,
lyft julsäcken med eftertanke - böj på benen om den är tung! 



Naprapatbussen

NYA BUSSEN TILLVERKAS

Ni vet ju redan att den är
på gång men det är ju så
spännande tycker vi så vi
måste dela med oss av en
bild från bygget. Lägg
märke till hjälmen som
faktiskt finns där av en
anledning. Är det något vi
saknat (eller snarare ni) i
den gamla bussen så är
det en hjälmhylla och då
måste man ju ha rätt mått! We can´t wait!

Vi önskar er alla en riktigt god jul och gott nytt år! Var snälla mot varandra.

Julkramar från

Anette, Emma, Helena och Linda



Naprapatbussen Sverige AB
Odengatan 8, 114 24 Stockholm, Stockholm

Sweden
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