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Oh maj God...

...det blev visst högsommar! Som vi längtat efter sol och värme och så kom sommaren som

en stormvind och slog sig ner på balkongen. Är den här för att stanna tro?

Detta nyhetsbrev går fortsatt i anatomins tecken. Vi är nu framme vid bålmuskulaturen.

Eftersom vi redan tidigare skrivit om magmuskulaturen så lämnar vi område men kan inte nog

påpeka hur viktig denna är! Så läs tidigare nyhetsbrev om denna även om du gjort det

tidigare. Det tål att repeteras! 

Nedan kan du läsa om den djupa ryggmuskulaturen. Trevlig läsning!

Den djupa ryggmuskulaturen
Vi har nu jobbat oss uppåt till den viktigaste delen av muskulaturen, nämligen bålen.

Bålmuskulaturen utgörs utav ryggmuskler- och magmuskler. Bålen har ett inre och ett yttre

muskelsystem, det djupa för stabilitet och kontroll och det yttre för stabilitet, kraft och rörelse.

De djupa bålmusklerna utgör kroppens kraftcentrum kan man säga. Det är här vi hämtar

stabiliteten och kontrollen för att skapa kraft i all annan muskulatur. Är vi starka i det inre

systemet får vi bättre balans, bättre hållning och blir generellt starkare i hela kroppen. Detta i

sin tur bidrar till mindre ryggbesvär. 

Ryggmuskulaturen delas som

sagt in i de djupa och de ytliga

ryggmusklerna och idag ska vi

behandla de djupa. Dessa kallas
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för ryggradens egna muskulatur

och utgörs utav en mängd små

muskler som i samlingsnamn

benämns Mm. Erector Spinae. 

Ryggraden består av 24 kotor; 7

st halskotor, 12 st

bröstryggskotor och 5 st

ländryggskotor. Förutom dessa

har vi också 5 sammanväxta

korsbenskotor som bildar

korsbenet och 4 sammanväxta

kotor som bildar svanskotan allra

längst ner. Mm. Erector Spinae

sträcker sig med sitt komplexa

muskelsystem ända nerifrån

korsbenet upp till skallbasen och

utgör två kraftiga ”filéer”längs

med ryggraden. Detta är en så

kallad postural muskel som håller

oss upprätta och hindrar oss från at ramla. Varje liten muskel i detta system har en specifik

uppgift på sin nivå men som helt muskelsystem har Mm. Erector Spinae till uppgift att hålla

ryggraden upprätt och stabilisera denna. Förutom det är det en extensor, dvs böjer ryggen

bakåt.  

Mm. Erector Spinae består av tre muskelsystem; 

Sacrospinala systemet 

M. Iliocostalis

M. Longissimus

M. Spinalis

Transversospinala systemet 

M. Semispinalis

M. Multifidus

M. Rotatores

Korta vertikala systemet 

Mm. Interspinalis

M. Intertransversarii
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Det är som sagt viktigt att ha ett starkt inre muskelsystem för att undvika skador och

smärttillstånd. Tränar vi är det viktigt att börja med att träna upp kontrollen av dessa, dvs de

djupa mag- och ryggmusklerna. Och just det, det är precis KONTROLL det handlar om. Alltså

inte mycket vikter och snabbhet utan långsamma, kontrollerade rörelser med högt fokus.

Bra övningar för magkontroll har vi redan behandlat här och när det gäller de djupa

ryggmusklerna kan vi rekommendera följande tre;

 

1. Fyrstående diagonala ben/armlyft, sk fågelhunden

Stå på alla fyra med rak/neutral rygg och knän under höfterna och händerna under

axlarna

Lyft höger ben och vänster arm från golvet långsamt tills de ligger i linje med golvet

med bibehållen kontroll (dvs inte rotera eller tippa höft, bål och säte samt bibehålla

ryggen i neutral position)
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Håll positionen några sekunder, gå tillbaka och upprepa ca 20-30 reps på vardera ben

 

2. Bäckenlyft

Ligg på rygg med benen i 45 graders vinkel i knäled.

Tryck upp höften från golvet så att en rak linje bildas från bröst ner till knäled.

Räkna till 5 och sänk sakta ner höften till golvet.

Upprepa 3 x 15 reps eller du inte orkar mer.

https://youtu.be/HHiBUhpizVI

Avancera övningen med bensträck https://youtu.be/m1g2aGwZ1oY

...och så småningom med benabduktioner https://youtu.be/P7Cv14OxeGo

 

3. Ryggextensioner

Ligg på mage med fötterna i golvet och hälarna mot varann och armarna längs med

kroppen

Lyft upp överkroppen kontrollerat från golvet

Håll några sekunder, gå tillbaka och upprepa 10-30 ggr

Försvåra genom att flytta armarna längre fram

Nyheter på kliniken

NYA DATASKYDDSLAGEN, GDPR

Det har nog knappast gått någon förbi att EUs nya dataskyddslag, GDPR, träder i kraft den

25:e maj. Vi har vidtagit de åtgärder som behövs och uppdaterat vår integritetspolicy. En

viktig del i arbetet är att informera om att du när som helst, precis som innan, kan avsluta din

prenumeration på detta nyhetsbrev. Det gör du lättast genom att klicka på länken längst ner. 

Eftersom naprapater har journalplikt måste vi samla in personuppgifter till dessa och där lyder

vi under patientdatalagen. Det innebär alltså att du kan vara helt trygg i att journaler hanteras

högst konfidentiellt och säkert.   

Naprapatbussen
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HELENA SEMESTER

Den 1:a juni är Helena ledig och därför kommer Linda bemanna Ikano Uppsala den dagen

istället. 

KEEP SMILING AND ONE DAY LIFE WILL GET TIRED OF UPSETTING YOU! :)

Njut av sommarvärmen och ta hand om dig!

Kramar från 

Anette, Emma, Helena och Linda

Naprapatbussen Sverige AB

info@naprapatbussen.se

08-104168

www.naprapatbussen.se
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