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Hallux valgus – varför jag?

Post hoc non est propter hoc - 
"Efter detta betyder inte på grund av detta" 

Vårdguiden 1177: Citat: Hallux valgus börjar med att fotvalvet mellan stortån
och lilltån plattas ut.  Stortån vinklas och dras mot de
andra tårna på foten. Den främre delen av foten blir
lite bredare. Det kan innebära att du får ont när foten
kläms i för trånga skor. Det kan också medföra tryck
och skav på tån bredvid stortån. Ibland kan du få sår
på  andratån.  Stortåleden  kan  ibland  bukta  ut  från
foten om du har hallux valgus. Det kan då se ut som
att en knöl har bildats där leden ligger emot i skon.Det
beror på att det under huden finns en slemsäck som
lätt  svullnar när den utsätts för  tryck. Huden blir  då
ofta röd och irriterad. Den buktande leden kan göra
det svårt att hitta skor som passar och inte klämmer.
Slut citat.

En viss hyllad TV-doktor bekräftar i morgonstudion samma tankar om feno-
menet Hallux valgus  och pratar vilt och brett om vilka skor man ska ha på
sig.  Sett  med  allopatiska  glasögon  måste  symtomen  behandlas,  inte
orsakerna, för dem förstår man inte! Och då ställer sig frågan – varför har jag
inte fått hallux valgus och varför får andra människor detta problem? Varför
bygger  kroppen  hos  vissa  människor  en  knöl  hos  dem som drabbas  av
fenomenet? Det är ju just denna fråga man måste ställa sig för att kunna
föstå problemet!

Vad kan då hallux valgus bero på?
Symtomsättning sker inom 10 till 15 år. Jag tror inte att du kommer att gå med
olämpliga skor under så lång tid, eller? Därför vågar jag påstå att något annat
troligtvis  ligger  bakom utvecklingen av  hallux  valgus.  Varför  skulle  stortån
börja att luta inåt, likaså lilltån och det ska ske en brosktillväxt på båda sidor?
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Därför  ligger  det  nära  till  hands  att  tro  på  en  kompensationsåtgärd  från
kroppen. Det undermedvetna styr det mesta i vår kropp, varför inte betrakta
hallux valgus som ett resultat av omedvetna, mentala reaktioner på någonting
i vår omgivning. Först skulle man egentligen intervjua personen om reaktioner
på att inte kunna hoppa, dansa, springa, gå eller idrotta – funktioner som är
beroende  på  fungerande  fötter.  Sedan  skulle  frågorna  handla  om  organ-
funktioner i enlighet med kinesiska tankar om ohälsans ursprung.

Styrsystemets uppgifter

Styrsystemet i våra kroppar är
programmerat  att  förstärka en
funktion som av systemet upp-
levs som hotat. Det är ganska
lätt  att  förstå  ur  överlevnads-
perspektivet,  eller  hur?  När  t
ex systemet upptäcker en oba-
lans  i  ett  område,  ska  den
förstärkas.  Stortåleden  är  inte
undantagen  detta  resonema-
ng. Varför lutar då stortån inåt?
Svaret  är  ganska enkelt  –  en
försvagning  av  levermeridian-
en!  Levermeridianen  har  sin
början  på  stortåns  insida,

närmare bestämt vid nagelrotens insida. En överbelastning av levern kan ha
många  orsaker,  men  vanligtvis  ligger  en  överanvändning  av  medicinska
substanser eller utdragen stress bakom fenomenet. Överdrivet alkoholintag
kan förvisso spela en framträdande roll. 

Fenomenet broskbildning
Broskbildning  styrs  av  vissa  kända  faktorer:  chondroklaster  (nedbrytande
celler), chondroblaster (uppbyggande celler) och chondrocyter (själva brosk-
cellerna). Brosket har dessutom en förmåga att anpassa sig hela tiden till just
den  belastningen  den  är  utsatt  för  –  underförstått  att  näringstillförseln  är
adekvat. Återuppbyggnad sker alltid under viloperioden (sömnen). Sover du
dåligt  av  någon anledning  –  kan  återhämtningen inte  ske fullständigt  och
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broskets kvalitet blir lidande. I fallet hallux valgus vandrar stortån sakta inåt
och glappet upplevs som en besvärande faktor av styrsystemet. Därför sker
en ständig påbyggnad av broskvävnad i ledens utsida, varefter tån lutar inåt
(försvagning  av  levermeridianen).  Felställningen  permanentas  och  stabili-
seras av systemet. Samtidigit sker även en påverkan av lilltåleden och även
den börjar att luta inåt på grund av en påverkad gallmeridian. Så nu bygger
du knölar på båda sidor om foten. Så småningom leder detta till hammartå,
en situation som uppstår på grund av stor- och lilltåns inåtriktade rörelser.
Inom sin tid leder detta till ett besvärande tillstånd, när tårna lyfts uppåt, för att
de inte får plats längre.

Hur tacklar en naturterapeut detta problem?
1. Eftersom  man  inte  har  en  aning  om,  varför  kunden  råkat  ut  för

problemet, ber du vederbörande att rita en livslinje och ange allt som
hänt under livet på ovansidan och allt man gjort åt det, på nedre sidan
av strecket. Samordningen av händelserna på en tidslinje, ger en bra
överblick över klientens liv.

2. Testa kunden med hjälp av muskeltestning vad hen inte tål – vanligtvis
är det nogondera mjölkprodukter, vetegluten och/eller sojaproteinisolat.
Justera kostregimen, om möjligt inför paleolitisk kost. Uppmärksamma
alla mag/tarmproblem!

3. Inom vården använder man KBT för att rätta till traumans påverkan på
kroppen. Lär dig TFT (tankefältsträning) och lär ut andning och mental
träning, när individen är i den negativa känslan som troligtvis orsakar
problemen.

4. Acceptera att man inte kan bota, men väl lindra och i bästa fall påverka
utvecklingen, så att den avstannar! Lyckas man med det, kan klienten
på sikt se fram emot stora förbättringar.

5. I  vissa  fall  kan  teer  vara  på  sin  plats  som har  en  allmän  helande
inverkan på kroppens organ och fysiologiska händelser.  Kontakta en
terapeutkollega som har utbildning i fytoterapi. Själv använder jag teer
på lakritsrot, mistel eller kalmusrot, ibland även vallörtsrot. Viktigt att de
torkade rötterna blötläggs i kallt  vatten på kvällen, för att intas under
nästa  dag.  Till  slut:  kolla  en nytagen medicinlista  och lusläs på
fass, vad långvarigt bruk kan medföra för konsekvenser!
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