
 

 

Äntligen är den här!

Naprapatbussen 3.0 alltså! Och vilken start den fick med 14 minusgrader och snö
långt upp över fälgarna! Men den går som tåget och vi är så glada och stolta.

Mycket som händer framöver så lika bra att du fortsätter läsa resten av
nyhetsbrevet också. Då kan du säkert dessutom lära dig något nytt om snapping
hip som är månadens tema.

Trevlig läsning!

Snapping hip (Coxa Saltans)
Snapping hip är ett tillstånd där du känner en knäppande ljud i höften när du går,
ställer dig upp eller svänger runt benet.

Man delar upp tillståndet i intraartikulär och extraartikulär snapping hip.
Extraartikulär snapping hip delas i sin tur också in i lateral (också kallad external
eller typisk) och medial (också kallad internal eller atypisk).  

EXTRAARTIKULÄR SNAPPING HIP

Extrartikulär snapping hip är lokaliserad, vilket namnet anger, utanför leden och
orsakas av smärta från muskelsenor. Tillståndet förvärras av påfrestning i
flexion/extension och drabbar därmed främst idrottare, kvinnor är
överrepresenterade. 

Vanliga orsaker till att symtomen uppstår är: 

benlängdsskillnad (ofta längre benet drabbas)
höftinstabilitet /svaghet i höftstabilisatorer
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pronation i fotleden
förkortade muskler

External snapping hip delas in i två typer; external (också kallad lateral) samt
internal (också kallad medial) snapping hip.

EXTERNAL SNAPPING HIP

Vid external snapping hip är den vanligaste orsaken en irritation av bakre kanten
av tractus iliotibiale - en tjock senvävnad som går från höftbenskammen och
fäster på utsidan av knät, där den löper över toppen av benutskottet Trochanter
Major på utsidan av höften. Här kan det vid upprepad belastning bildas en
förtjockning av senvävnaden som består av fibrös vävnad. Samtidigt kan det
bildas en sekundär trochanterbursit, eller slemsäcksinflammation på ren svenska.
Förtjockningen av senan glider fram och tillbaka över Trochanter Major när du
böjer och sträcker i höften, ofta med ett hörbart klickande ljud och ett synbart och
kännbart ”glapp”. Tillståndet förekommer oftast hos smala, rörliga kvinnor som
balettdansare och gymnaster. Det är också varför symtomet ibland kallas
"dancers hip"

SYMTOM
Smärta över Trochanter Major vid
belastning i böj- och sträckrörelser i
höften. Obehag från det, ofta hörbara,
klickande ljudet.

BEHANDLING
Behandlingen består först och främst av
mjukdelsbehandling och töjningar av
Tractus Iliotibialis och M. Tensor Faschia
Latae. Eventuellt kan man sedan sätta
en steroidinjektion i Bursa
Trochanterica (slemsäcken som sitter
på utsidan av höften).

Kvarstår smärtorna finns inte sällan
behov av operativ behandling.

INTERNAL SNAPPING HIP

Internal snapping hip är ett tillstånd som uppstår när Iliopsoassenan (höftböjaren)
glider fram och tillbaka eller över benets prominens vid Trochanter Minor, det lilla
benutskottet som sitter på insidan av låret. Till följd av detta uppstår, liksom vid
external snapping hip, en irritation, eventuell förtjockning, inflammation och
smärta i senan. 



SYMTOM
Smärta djup inne i
ljumsken följt av ett klick
på samma ställe vid
sträckning av höften från
en flekterad, utåtroterad
och abducerad position
av benet.

BEHANDLING
Behandlingen av atypisk
snapping hip består
framförallt av att försöka töja ut och mjuka upp M. Iliopsoas. I sällsynta fall kan
det vara nödvändigt med förlängningsoperation av iliopsoassenan.

Det är såklart av stor vikt att utreda de bakomliggande orsakerna bakom dessa
besvär. Dessa kan exempelvis vara svagheter eller felaktig rekrytering av höftens
stabiliserande muskulatur.

INTRAARTIKULÄR SNAPPING HIP

Intrartikulär snapping hip har sin
lokalisation i leden. Smärtan är ofta
mer intensiv och kan härledas till
strukturella skador såsom skada på
labrum (vanligast), ligamentskada,
broskskada eller fri kropp av ben
eller mjukdel. Skador av dessa slag
sker inte sällan i samband med ett
trauma men kan också vara

förslitning.

Nyheter på kliniken

HÄLSOSTYRKAN + MIN NAPRAPATKLINIK = SANT

Den första mars händer det, som ni redan vet, grejer! Då slår vi oss samman
med...(trumvirvel)... Min Naprapatklinik. 
Min Naprapatklinik finns idag på tre andra kliniker i Stockholm; Sickla, Västberga
och Huddinge. Detta öppnar såklart upp större möjligheter för oss men också för
dig som patient. Dessutom blir vi en del i ett stort, härligt team bestående av
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naprapater, massörer, psykoterapeuter och hälsopedagoger. 
Här på Odengatan kommer Linda och Anette vara kvar som vanligt men sedan får
vi också gott sällskap av Ahmet Aksoy (Naprapat), Christina Henriksson (Leg.
Naprapat) och Edward Fonsell (Dipl. Massageterapeut).
Pontus, som driver Min Naprapatklinik idag, är ett energiknippe utan dess like och
är dessutom en riktig idéspruta så du kan förvänta dig många spännande
happenings framöver!
Vi ser med spänning fram emot mars!

HELENA OCH EMMA GÅR PÅ MAMMALEDIGHET

I samband med sammanslagningen den första mars går också Helena och Emma
på mammaledighet. Tråkigt för oss men dom har dyrt lovat att komma tillbaka!
Tills vidare får ni stå ut med Linda och våra nya kollegor. Vi önskar dom båda
stort lycka till!

MEMOTUS

Linda finns nu med som expert på Memotus - appen där du kan få hjälp online
främst med idrottsrelaterade besvär. Det som är så fiffigt med Memotus är att du
slipper gå på ett fysiskt besök hos oss och det spar både tid och pengar. Självklart
finns det besvär som måste behandlas eller undersökas men om du vill stämma
av kring rehabilitering och övningar du fått mellan eller efter behandlingar eller få
en första rådgivning för att veta hur du ska gå vidare med ett nytt besvär så är
Memotus den perfekta plattformen. 
I och med den nya datalagen GDPR så får vi inte skicka information över nätet hur
som helst och fördelen med Memotus är att det uppfyller alla juridiska krav för att
vi ska kunna kommunicera med dig enligt lag. Ladda ner appen redan nu! Det är
busenkelt! =)

Naprapatbussen

NAPRAPATBUSSEN 3.0 ÄR HÄR!

Jajamän, nu är den som sagt här och det är en riktig skönhet kan vi lova! Nu kan
du stå raklång även om du är över 1,90 och vi kan röra oss som kungar, utan att
leka akrobat, runt bänken! Välkommen in i värmen!
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NY KOLLEGA

I och med Helenas mammaledighet har vi nu tagit in en
ny kollega som ska hjälpa oss med bussen. Det är Johan
Eriksson - en varm och trygg värmlänning som idag jobbar
på Min Naprapatklinik i Huddinge. Johan kommer först och
främst ta över Helenas projekt Ikano Järfälla och Brotorp
samt Skanska Södertälje Nya Sjh. Välkommen till oss!

CONTITECH

Förra veckan startade vi upp ett nytt projekt, nämligen Contitech Scandinavia AB.
Linda kommer besöka företaget var tredje fredag. Välkommen in i
Naprapatbussen-familjen! ;)

IT IS NOT WHAT WE HAVE IN LIFE, 
BUT WHO WE HAVE IN OUR LIFE, THAT MATTERS

Ta hand om dig och de dina!

Kramar och hej så länge
från

Anette, Emma, Helena och Linda

Naprapatbussen Sverige AB
Odengatan 8, 114 24 Stockholm, Stockholm

Sweden
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