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Frisk luft och mörka nätter

Nu är den definitivt här med hela sin prakt - hösten. Stoppa tiden! För är det inte perfekt som

det är just nu när luften känns frisk igen, dofterna från skog och mark kommer fram och det

mörknar framåt kvällen? 

Med hösten kommer också nya tag och förändringar för många. Det är väl läsårs-tänket som

sitter i även hos oss som passerat skolåldern för länge sen. I vårt fall har hösten inletts med

storm. Renovering av fastigheten på kliniken, hyresförhandlingar, buss-strul och annat. Men vi

har också inlett en del roliga projekt som vi förhoppningsvis kan berätta mer om framöver. Så

välkommen hösten, vi tänker inte ramla för att det blåser lite! Istället kör vi vidare med vår

anatomiskola som nu nått fram till ryggens övre ytliga muskulatur. Trevlig läsning!

Ryggens ytliga muskulatur, del 2

Som vi nämnt tidigare så är ryggens muskulatur en hel del till antalet varför vi valt att dela upp

dom. Nu har vi således kommit fram till de sist, nämligen de övre ytliga ryggmusklerna som

består av;

M. Trapezius

M. Levator Scapulae

M. Splenius Capitis

M. Splenius Cervicis

 

M. Trapezius
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M. Trapezius är en stor, platt och ytlig muskel som täcker nacken, skuldran och övre delen av

ryggen. Den brukar på svenska kallas för kappmuskeln då den ”håller” upp kappan. Muskeln

är förhållandevis stark och tar hand om axelns positionering uppåt, bakåt, och även snett

nedåt/bakåt. M. Trapezius har ett långt ursprung ända från skallbasen ned till bröstkota 12.

Fästet utgörs av den mest laterala (yttre) delen av skuldran. Muskelns långa ursprung gör att

dess delar har olika funktioner med avseende på nacke och skuldra.

M. Trapezius delas in i tre

olika delar utifrån deras

fiberriktning och

funktioner; övre, mellersta

och nedre delen. Den övre

delen, vars fibrer löper

nedåt/lateralt, kallas pars

descendens och löper ut

mot nyckelbenets yttre

tredjedel. Den mellersta

delen, pars transversa,

löper mot acromion på

skuldran. M. Trapezius

pars ascendens, muskelns

nedre del, har en fiberriktning uppåt/lateralt och löper mot spinae scapulae som sitter på

skulderbladets övre del.

M. Trapezius funktioner är att höja skuldran, föra ihop skulderbladen samt rotera och luta

huvudet åt sidan.

Muskeln blir vanligen förkortad och spänd då man omedvetet drar upp axlarna mot huvudet

vilket leder till långvarig, statisk belastning på muskeln och spänningar i området. Att man

drar upp axlarna på det sättet kan bero på många olika saker men vanliga orsaker är stress

eller att man fryser. Spänning i muskeln leder ofta till smärta och trötthet.

Spänd eller förkortad muskel kan ge:

Huvudvärk vid skallbasen och ovanför örat, samt vid tinningen och bakom örat

Lokal värk över skuldran

Lokal värk mellan skulderbladen

Svårt att vrida och luta huvudet åt sidan

M. Levator Scapulae

M. Levator Scapulae är en platt, cirka två fingrar
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bred, muskel som ligger i lagret under M.

Trapezius och är i sin undre del helt täckt av den.

Den har sitt ursprung från de fyra översta

nackkotorna och löper nedåt/lateralt till sitt fäste

på skulderbladets övre del, angulus superior

scapulae.

M. Levator Scapulae har som funktion att rotera

och luta huvudet åt sin sida. När båda sidorna av

muskeln arbetar höjer den skuldran och böjer

huvudet bakåt.

Muskeln blir förkortad vid en allmänt dålig hållning, om skuldran och axlarna ständigt är

förhöjda eller om man exempelvis klämmer fast en telefon mellan skuldran och kinden.

Eftersom M. Levator Scapulae höjer skuldran är den, liksom M. Trapezius, ofta påkopplad vid

stress då man ofta drar upp axlarna mot öronen. Muskeln är ofta inblandad i såväl akuta

rörelseinskränkningar som smärttillstånd i nacken.

Spänd och förkortad muskel kan ge:

Svårigheter att rotera huvudet

Svårigheter att nå bröstet med hakan

Huvudvärk över bakhuvudet

Nackspärr

 

M. Splenius Capitis

M. Splenius Capitis är en tunn och platt muskel som ligger i lagret under M. Trapezius pars

descendens. Muskeln har sitt ursprung från nackkota C3 till bröstkota Th3 och fäster på

processus mastoideus uppe vid skallbasen. Den drabbas ofta av förkortningar vid så kallad

”gamnackeposition” vilket kan ge triggerpunkter (smärtpunkter) med värk över hjässan som

följd.

M. Splenius Cervicis
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M. Splenius Servicis är en muskel vars nedre delar ligger i samma lager som M. Splenius

Capitits men som sedan går under den i dess övre del. Den har sitt ursprung från

bröstryggskotorna th3-6 och fäster även den uppe i skallbasen på processus transversus

tuberculum. Denna muskel drabbas också ofta av förkortning vid ”gamnackeposition”.

Triggerpunkter i denna muskel ger huvudsakligen värk djupt inne, bakom örat.

Nyheter på kliniken

SPONSORVERKSAMHETEN I FULL GÅNG

Vi brukar ju, som bekant, sponsra ett antal idrottare varje år. Det har blivit några stycken

genom åren och därför har vi fått styra om lite för att inte ta oss vatten över huvudet. I år har

vi därför valt att sponsra den absoluta sverigeeliten inom beachvolley damer. Vi kommer

under denna säsong hjälpa till med regelbundna screeningar och fystester för att kartlägga

var eventuella brister finns och korrigera dessa genom träning, rörlighet och behandlingar.

Nytt för i år är att Linda kommer hjälpa till med fysträningen. Genom att lägga upp en

säsongsbaserad träningsplan och kombinera detta med individuella åtgärdsprogram och

behandlingar hoppas vi kunna förebygga skador och komma till bukt med de skador som

redan föreligger.

Här är spelarna vi kommer lägga krutet på

säsongen 2018/2019...

 

Tvillingarna Sanna och Tina Thurin har stått på

pallen många gånger i sommar, bland annat

med sitt SM-guld (för andra året i rad),

Tourfinalguld, Nordeuropeiskt mästerskapsguld

och bronsmedalj på 

⭐

 World Tour. 
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Camilla Nilsson och Sofia Ögren har i år

spelat både i Sverige och internationellt och

har bland annat kammat hem ett brons på

⭐

 World Tour i Turkiet, SM-brons och

Tourfinalbrons.

Tadva Yoken har i sommar bland annat

vunnit SM-silver, ett Tourfinalsilver samt

tagit en fjärdeplats på World Tour 

⭐ ⭐

 i

Singapore.

LINDA SEMESTER

Linda kommer vara på semester v. 41. Men Emma och Helena jobbar som vanligt så ingen

skada skedd! 

Naprapatbussen

NYSTART SKANSKA PYRAMIDEN

Nu är renoveringarna på Pyramiden igång igen och Linda kommer besöka arbetsplatsen var

fjärde torsdag framöver. Ett mycket trevligt återseende tycker vi! 

AVSLUTADE PROJEKT

Skanska Årsta och Prime har dessvärre bestämt att dra in våra tjänster tills vidare. Tråkigt så

klart men vi tackar för ett långt och gott samarbete och hoppas på återseende snart igen!
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Framgångens hemlighet är att aldrig släppa målet ur sikte 

- Benjamin Disraeli -

 

Ta hand om dig!

Kramar

Anette, Emma, Helena och Linda

Naprapatbussen Sverige AB

Odengatan 8, 114 24 Stockholm, Stockholm
Sweden
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