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Vinter när den är som bäst

Bor du i Stockholm? Titta då ut genom fönstret - det är en order! Vad ser du? Jo, en strålande

vinterdag när den är som allra bäst med klarblå himmel, krispig luft, strålande sol och nyfallen

snö på marken. De här dagarna måste vi ta vara på. Ska vi ta ledigt? Eller bara ta en

promenad på lunchen kanske?

Förra månaden utlovade vi en låååång anatomilektion och nu fortsätter den med fotens och

underbenets muskulatur. Det är ganska mycket små muskler och troligen har du inte hört

talas om hälften. Det blir lätt rörigt men kanske får du i alla fall en uppfattning om hur komplex

kroppen är. Trevlig läsning!

Muskulatur i fot och underben

Vi fortsätter vårt muskeltema från förra månaden och går nu in på mer specifik anatomi kring

muskulaturen i fot och underben. Vi tänker att det är vettigt att börja längst ner då foten har en

enormt viktig funktion och påverkar hela kroppen.

Foten är försedd med många kraftiga, korta muskler. De

flesta av dessa är lokaliserade under fotvalvet. Musklernas

huvudfunktion är att, tillsammans med de plantara

ligamenten och plantarfascian (aponeuroris plantaris),

upprätthålla fotvalvet. En vanlig åkomma i foten är Plantar
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faschit som orsakas av en överbelastning av

bindvävsplattan. 

En felställning i foten påverkar som sagt hela kroppen. Har

vi exempelvis ett lågt fotvalv resulterar detta i ett

pronationsmönster som ger felställningar i både knä och

höftled. Detta i sin tur kan påverka hela kroppens

rörelsemönster, skapa snedbelastningar och skador på sikt.

Exempel på andra skador som kan uppkomma är

artros, löparknä, hopparknä, gubbvad och stressfrakturer.

FOTENS DORSALA (ÖVRE) MUSKULATUR

M. Extensor hallucis brevis

M. Extensor digitorum brevis

FOTENS PLANTARA (UNDER FOTEN) MUSKULATUR: 

M. Flexor digitorum brevis

M. Abductor hallucis

M. Flexor hallucis brevis

M. Abductor digiti minimi

M. Flexor digiti minimi

M. Flexor digiti minimi brevis

M. Adductor hallucis

M. Opponens digiti minimi

M. Quadratus plantae/M.flexor accessorius

https://static1.squarespace.com/static/55815573e4b062304c33ce65/t/5594fc27e4b0cd952418edfa/1435827239924/Januari+2014+PLantar+Fasciit.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=haelsostyrkans_nyhetsbrev_februari&utm_term=2018-02-20
https://static1.squarespace.com/static/55815573e4b062304c33ce65/t/5594fa46e4b06734ad8dc218/1435826758926/Oktober+2014+Artros.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=haelsostyrkans_nyhetsbrev_februari&utm_term=2018-02-20
https://static1.squarespace.com/static/55815573e4b062304c33ce65/t/559ce735e4b02629e8afc442/1436346165066/April+2012+L%C3%B6parkn%C3%A4.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=haelsostyrkans_nyhetsbrev_februari&utm_term=2018-02-20
https://static1.squarespace.com/static/55815573e4b062304c33ce65/t/58c53e2df7e0ab656609b7d2/1489321519771/Mars+2017+Hopparkn%C3%A4.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=haelsostyrkans_nyhetsbrev_februari&utm_term=2018-02-20
https://static1.squarespace.com/static/55815573e4b062304c33ce65/t/559ce3d4e4b02b8a201ae22a/1436345300473/September+2013+Gubbvad.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=haelsostyrkans_nyhetsbrev_februari&utm_term=2018-02-20
https://static1.squarespace.com/static/55815573e4b062304c33ce65/t/576856282e69cfaa57b0a94c/1466455593316/Juni+2016+Stressfrakturer.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=haelsostyrkans_nyhetsbrev_februari&utm_term=2018-02-20


2018-04-18 09)58Hälsostyrkans nyhetsbrev februari

Sida 3 av 7http://naprapatbussen.mlsend3.com/s7y9r2/

Fotsulan försörjs sensoriskt av Nerven Plantaris medialis och lateralis. Representationen i

hjärnbarken på påfallande stor, vilket indicerar att fotsulans sensoriska funktion är mycket

viktig exempelvis för förmågan att kunna balansera kroppen.

UNDERBENETS DORSALA (BAKRE)

MUSKULATUR

M. Gastrocnemius

M. Soleus

M. Tibialis Posterioe

M. Flexor Digitorum Longus

M. Flexor Hallucis Longus

De muskler i underbenets bakre del som man

mestadels pratar om är M. Triceps surae som bildas

av de tre muskelbukarna M. Gatrocnemius laterale

och M. Gastrocnemius mediale som ligger i det ytliga

skiktet. Den tredje M. Soleus ligger under det båda

andra och tillhör därför det djupa skiktet. M.

Gastrocnemius har sitt ursprung ovanför knäleden medan M. Soleus har sitt nedanför

knäleden, varför man brukar stretcha vaden på två olika sätt - med böjd och rak knäled. De

tre bukarna har ett gemensamt fäste och går samman i en kraftig senstruktur, Akillessenan

(hälsenan). Akillessenan som egen struktur brukar sägas genomgå åldersförändringar tidigt

på grund av den dåliga blodförsörjningen i dess nedre del.

M. GASTROCNEMIUS är en av kroppens starkaste muskler och trots att det är en ganska

liten muskel kan den med lätthet lyfta hela kroppen, som vid löpning och olika hopp. Muskeln

och fästesenan (Akillessenan) som fäster i hälbenet är dessutom väldigt uthållig. De är
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byggda för långvarig och lågintensiv belastning (gå långa sträckor).

Muskeln sträcker vristen och böjer knäleden. Den blir förkortad vid långvarig inaktivitet, vid

träning som löpning och olika bollsporter. Att även gå i högklackade skor kan ge förkortad

muskel.

Spänd och förkortad muskel kan ge:

Kramp eller krampkänsla i muskelbuken

Värk i hälsenan (kan möjligtvis även ge hälseneinflammation)

Smärta i underbenets framsida (M.Tibialis anterior)

Smärta i hålfoten

Gubbvad (tennis leg)

Djupt under M.Gastrocnemius ligger M.Popliteus och triggerpunker (smärtpunkt) i denna kan

ge en smärta i knävecket.

M. SOLEUS funktion är endast att sträcka vristen då den inte går över knäleden. Muskeln blir

också förkortad vid långvarig inaktivitet och vid idrotter där muskler engageras, såsom löpning

och cykling.

Spänd och förkortad muskel kan ge:

Smärta i vaden

Smärta i hålfoten

Hälsenebesvär

UNDERBENETS VENTRALA

(FRÄMRE) MUSKULATUR

M. Tibialis Anterior

M. Extensor Hallucis Longus

M. Extensor Digitorum Longus

På underbenets framsida/utsida hittar

vi M.Tibialis Anterior som har sitt

ursprung på skenbenets hela

framsida och som löper ut över

vristen till benet innan stortån. Den

böjer vristen och vinklar fotsulan inåt

(supinerar foten).

M. Tibialis Anterior kan lätt bli

förkortad om man börjar med snabba

promenader utan att ha någon

tidigare vana vid att gå snabbt. Även
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vid löpning och cykling med clips kan

muskeln förkortas.

Spänd och förkortad muskel kan ge:

Smärta på skenbenets utsida

Smärta över vristen

Problem med vinklingen av

foten vid gång eller löpning

Många gånger misstas en

överansträgning av M.Tibialis Anterior

för benhinneinflammation. Men en

benhinneinflammation sitter oftast på

insidan av skenbenets nedre del och

inte på utsidan av benet.

UNDERBENETS LATERALA

(YTTRE) MUSKULATUR

M. Fibularis Longus

M. Fibularis Brevis

På yttre sidan av underbenet sitter

M.Fibularis Longus och Brevis. M. Fibularis Longus har sitt ursprung från Caput Fibulae och

ibland kan en inklämning av nerven Fibularis Communis uppstå under knät och ge någonting

som kallas Droppfot. Vid droppfot tappar man förmågan att hålla upp foten och den släpar i

backen vid gång. Detta vållar extra stora problem vid gång i trappor då man lätt slår foten i

nästa trappsteg om man ej lyfter knät högt.

Nyheter på kliniken

ESARO FLYTTAR UT - EMMA FLYTTAR IN!

Många har undrat varför vår lilla verksamhet behöver en så stor administrativ enhet! Men

faktum är att vi haft besök av en översättningsfirma på kliniken. Tanken från början var en

tillfällig lösning medan Linda var på mammaledighet men det är svårt att slita sig från härliga

och glada människor och därför har varken vi eller Esaro velat "göra slut"! Det är därmed med

blandade känslor som vi nu får tillbaka vårt rum som återigen blir behandlingsrum. I förra

nyhetsbrevet presenterade vi vår nya kollega, Emma, och det är främst hon som kommer att

vara i rummet. Vi välkomnar Emma "på riktigt" med öppna armar och tackar Esaro för många
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roliga stunder under den här tiden som varit. 

KURSDAGS IGEN

Ibland behöver man lite inspiration. Ibland behöver vi tänka utanför boxen. Vi gillar ju att

förkovra oss och som oftast blir det inom träning och manuell medicin. Men vi har ju en

fantastisk kollega, Anette, som är psykoterapeut. Vi har länge förstått att kropp och själ

hänger ihop och att det är viktigt att kunna få hjälp med båda delarna hos oss. Men vi har

sällan tänkt på hur viktig den psykologiska delen i vårt jobb som naprapater är. Anette har

därför inspirerat oss att ta en kurs inom MI - motiverande samtal. Linda kommer gå kursen

onsdag och torsdag denna vecka, Helena kommer gå samma kurs i maj. Vi hoppas att såväl

vi, som ni, kan dra nytta av våra nya kunskaper framöver! =)

Naprapatbussen

TESTPROJEKT @THE BEACH

Vi måste bara få dela med oss av detta... Vi har ju nöjet att hjälpa många beachvolleyspelare

på allt från ren hobby- till yttersta elitnivå. Eftersom det uppstår en del skador har vi länge

pratat om hur man på bästa sätt skulle kunna hjälpa spelare att undvika dessa. Så nu äntligen

har vi gjort slag i saken och under två tillfällen jobbat med elitspelarna och tränarna i

Beachhallen. Under första tillfället gjorde vi olika screeningtester, som är relevanta för

sporten, för att kartlägga styrkor och eventuella brister hos var och en. Utifrån dessa resultat

har alla fått en individuell åtgärdsplan att jobba med, främst i form av rörlighet, styrka och

funktion. 

Under det andra tillfället gick vi igenom en mängd övningar i gymet som spelarna kan

använda sig av enligt åtgärdsplanen. Dessutom gjorde alla ett kroppssammansättningstest

med InBody 770. I en sådan här elitaktiv grupp ger testet främst indikationer på om vi får i oss

tillräckligt med energi och vätska, om vi ligger i riskzonen med för låga fettdepåer och om vi är

muskulärt balanserade vilket är viktigt att råda bot på såväl ur hälso- som

prestationssynpunkt.   

Nu återstår genomgång av en gemensam uppvärmning som skall genomföras innan varje

bollpass (och gärna annan träning). Innan sommaren, och därmed den svenska

säsongsstarten, går vi igenom samma tester igen  för att se hur bra spelarna blivit (om de

skött sig!)!

Det här är ett utmärkt sätt att kartlägga brister och åtgärda dem för att träna mer effektivt och

förhindra skadeuppkomst. Visst låter det spännande? Vi kan givetvis anpassa testerna och
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upplägget utifrån vad det är för grupp eller person vi jobbar med och vad målsättningen är. Så

har du ett företag, kompisgäng eller familjemedlemmar som behöver en spark i rätt riktig så

kanske detta kan vara något för er! Självklart kan du komma alldeles själv också eller varför

inte ge bort en fin present till någon du känner? Vi är bara ett samtal eller mail bort, tveka inte

att höra av dig med dina funderingar så ska vi göra allt vi kan för att hitta en lösning som

passar er!  

IF YOU FOCUS ON RESULTS YOU WILL NEVER CHANGE. 
IF YOU FOCUS ON CHANGE, YOU WILL GET RESULTS.

- Jack Dixon - 

 

Tänk utanför boxen, du kanske gillar det! Ha en fin dag!

Anette, Emma, Helena och Linda

Naprapatbussen Sverige AB
info@naprapatbussen.se

08-104168

www.naprapatbussen.se
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