
 

 

Rain rain go away...

...come again another day. Det sjunger min 2,5-åriga son varje gång det regnar.
Och det är inte bättre än att det smittar av sig för det är precis den melodi som
dyker upp i mitt huvud så fort jag tittar ut genom fönstret. Varje morgon. Varje
dag. Varje kväll. Sedan typ 2 veckor tillbaka nu. Vädergudarna hånskrattar mig i
fejset trots att jag prisat dem hela året. Det är tydligen slut med det nu. Så vi får
prata om nåt annat! Vi har så mycket roliga saker på gång så frågan är vart vi ska
börja... Kanske med en anatomilektion om halsmuskulaturen. Men läs hela
nyhetsbrevet för säkerhets skull, vi kan nästan lova att du drar på smilbanden
minst en gång! ;) Trevlig läsning!

Halsens muskulatur
Många pratar om besvär från nackmuskulaturen men halsens muskulatur är icke
att förglömma vad gäller detta faktiskt. Dessa muskler påverkas mycket utav
stress och är inte sällan involverad i symtom såsom huvudvärk, yrsel och
smärta/strålningar i armarna.

Halsens muskulatur består av:

M. Sternocleido
mastoideus
Mm. Scalenii

M. Scalenus
Anterior
M. Scalenus
Medius
M. Scalenus
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Posterior
M. Scalenus Minimus

M. Suprahyoidal muskulatur
M. Infrahyoidal muskulatur
M. Prevertebral muskulatur
M. Platysma

M. STERNOCLEIDOMASTOIDEUS...

...är kanske mest känd för sitt komplicerade namn. Muskeln tillhör de ytliga
musklerna på halsen och syns tydligt. Muskeln består av två delar; pars sternalis,
som har sitt ursprung på bröstbenets översta och bredaste del (manubrium
sterni), och parsclavikularis, som har sitt ursprung på nyckelbenets (clavikulaes)
innersta del. Delarna löper uppåt där de båda muskelbukarna smälter samman på
väg upp mot skallbasen där muskeln sedan fäster bakom örat på processus
mastoideus.

Muskeln lutar och roterar huvudet åt sidan, hjälper till vid forcerad inandning och
böjer den nedre delen av nacken framåt och huvudet bakåt.

Vid dålig hållning finns det en ganska stor risk att den här muskeln blir förkortad,
exempelvis om man sitter ihopsjunken och samtidigt tittar på en tv- eller
datorskärm. Förkortningen kan också bero på att M. Pectoralis major (den stora
bröstmuskeln) är förkortad, vilket i sin tur också ger en sämre hållning. Detta
kallas för ”gamnacke”, då halsen och huvudet faktiskt liknar en gams nacke i
profil.

Muskeln är även involverad vid stress. Stressade personer andas gärna forcerat
och lyfter skuldran varpå muskeln arbetar statiskt under långa perioder med
spänningar och eventuell smärta som följd.

Spänd och förkortad muskel kan ge:

Huvudvärk lokaliserad till ansiktet och hjässan
Autonoma symptom som till exempel tåravsöndring
Symptom som yrsel, illamående, dimsyn
Svårigheter att räta ut nacken; man har svårt att få huvudet att balansera
rakt ovanför ryggraden

 

Mm. SCALENII...

...består av tre (ibland fyra) muskler:

M. Scalenus Anterior
M. Scalenus Medius
M. Scalenus Posterior



(M.Scalenus minimus- men denna
muskel saknas ibland)

Musklernas funktion är att luta huvudet
åt sidan och hjälpa till vid forcerad
andning. Den anses tillhöra
stressmusklerna då den forcerade
andningen ökar vid stress.

M. Scalenus Anterior ligger främst av de
fyra musklerna och löper från nackkota
C3-C6 nedåt och fäster på första
revbenet, costae 1. En spänd muskel
kan ge smärta, värk och domningar på
underarmens och handens lillfingersida.

M. Scalenus Medius är den största och starkaste av musklerna i scalenusgruppen.
Den har sitt ursprung från nackkota C2-C7 och löper sedan nedåt och fäster på
costae 1. En spänd och förkortad muskel kan, tillsammans med M.Scalenus
Anterior, ge upphov till inklämning av nerver och kärl som löper ut i armen,
smärta ut i axel och arm samt stickningar i händer och fingrar.

M. Scalenus Posterior är den muskel som ligger längst bak av av alla scalenus
musklerna. Den har sitt ursprung från nackkota C5-C7 och fäster på andra
revbenet, costae 2. Spänd och förkortad muskel kan, liksom de övriga musklerna,
ge smärtor i axeln och armen samt stickningar/domningar ut i hand och fingrar.

M. Scalenus Minimus är den minsta av musklerna och finns bara hos vissa
personer. Muskeln löper i så fall mellan nackkotor C6-C7 och första revbenet,
costae1.

SUPRAHYOIDAL och INFRAHYOIDAL MUSKULATUR hjälper till vid sväljning och kan
vid fixerat tungben (os hyoideum) hjälpa till vid flexion av halsryggraden.

PREVERTEBRAL MUSKULATUR är tunna platta muskler som ligger mot
halsryggradens framsida. De har ingen större kraft på grund av deras storlek samt
närhet till rörelsecentrum.

M. PLATYSMA är en tunn, mimisk
hudmuskel som har en ytlig, bred
utsträckning från övre delen av
bröstkorgen, över halsen och upp till
käken. När hela muskeln aktiveras rynkas
halsen lätt och den främre delen drar
underkäken nedåt när vi uttrycker sorg.



Muskeln innerveras utav en av våra
kranialnerver, N. Fascialis.

 

 

TOS (Thoracic Outlet
Syndrome)

Thoracic outlet är
den engelska
beteckningen för ett
trångt område
mellan översta
revbenet och
nyckelbenet.
Förutom dessa två
ben så finns ju också

scalenusmuskulaturen vilket gör att det kan bli väldigt trångt i området. Stora
blodkärl och nervkomplexet (plexus brachialis) passerar genom detta trånga parti
på sin väg ut i armen. TOS är en term som används för att beskriva en grupp av
störningar som uppträder när det finns kompression, skada och irritation på
nerverna och/eller blodkärl i nacke och övre bröstområdet. TOS påverkar
människor i alla åldrar och kön. Det är vanligt bland idrottare som utför idrotter
som kräver repetitiva rörelser i arm och axel, såsom exempelvis simning och
volleyboll.  Nya studier har visat att TOS i allmänhet är vanligare hos kvinnor än
män, särskilt bland dem som har dålig muskelutveckling, dålig hållning eller båda
delarna.

Nyheter på kliniken

BABYBOOM PÅ KLINIKEN

Vi har inte ens ugn på kliniken men bullar bakas det för fullt ändå tydligen. Förra
månaden avslöjade vi ju att Emma är gravid och denna månad kan vi avslöja att
även...trumvirvel...Helena väntar barn i april! Stort grattis och lycka till önskar vi



även henne!

VI BLIR KVAR!

Som vanligt, var tredje år, pågår hyresförhandlingar med vår hyresvärd
beträffande våra lokaler. Nu är det klart att vi blir kvar här även denna gång men
det kommer bli i lite annan tappning än tidigare. Vi kommer framöver att slå ihop
oss med en annan naprapatverksamhet och därigenom kunna erbjuda ännu
bättre tjänster och, för dem som vill, på fler ställen i Stockholm. Mer information
om detta kommer senare men det är hur som helst väldigt spännande och roligt
för oss alla! 

BEACHVOLLEYFRAMGÅNGAR

Nä, vi tänker inte sluta skryta om våra duktiga tjejer som kammar hem medaljer
och bragder en efter en. Senast nu Tadva Yoken i par med Sofia Ögren som tog
hem en 9:e plats i Mexico för några veckor sedan. Niondeplats var väl inget,
tänker du kanske nu? Men det är det banemej visst det! För nu snackar vi WORLD
TOUR och en trestjärnig sådan dessutom där man alltså fightas mot de allra bästa
lagen i VÄRLDEN. Gör om det om du kan! ;) Att sedan samma Sofia kammade
hem ett silver, denna gång med Camilla Nilsson, på NEVZAn i Göteborg förra
helgen är något vi kallar en fin avslutning på en magisk säsong. (Och eftersom
Linda hjälper dom med fysträningen inför nästa säsong så vågar vi nästan lova en
än bättre, eller åtminstone starkare, säsong 2019!) Grattis tjejer!

Naprapatbussen

IKANO VEGA

Nu är Ikanos nya projekt i Vega igång och Linda kommer besöka dom
måndagförmiddagar jämna veckor. 

NY BUSS BESTÄLLD!

Wohooo! Lågkonjunktur på gång (?), personal på smällen och stiltje på
bostadsmarknaden MEN vi har vi beställt en ny buss ändå. Hål i huvudet säger
vissa, kul (och framför allt nödvändigt) säger vi! Vår nykomling kommer



förhoppningsvis rulla på vägarna från februari nästa år. Känner du till något
företag som behöver våra tjänster så be dom höra av sig för guds skull! 

IF YOU WANNA SEE THE RAINBOW,
YOU GOTTA PUT UP WITH THE RAIN

 

Blöta höstkramar från

Anette, Emma, Helena och Linda

Naprapatbussen Sverige AB
Odengatan 8, 114 24 Stockholm, Stockholm

Sweden
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