MEDIEINFORMATION 2021

Et af Danmarks
førende magasiner
om sundhedsfremme
og velvære
•	Krop+fysik skrives af førende fysioterapeuter,
læger, psykologer, diætister og andre med
ekspertviden.
•	Krop+fysik distribueres via
fysioterapeuternes klinikker
landet over samt en lang række
større arbejdspladser.
•	Krop+fysik giver konkrete
redskaber og idéer til en
sund og aktiv livsstil.

For dig der vil træffe
de sunde valg

Magasinet
udkommer

6 gange
om året

Sundhed på jobbet
Magasinet henvender sig også til offentlige og private virksomheder for at fremme sundhed og trivsel på
arbejdspladserne. Derfor har hver udgave en sektion med titlen ”Krop+job”, som i særlig grad handler om,
hvordan man finder arbejdsglæde, tager vare på kroppen på jobbet og undgår at få en arbejdsrelateret skade.

TEMAOVERSIGT OG INDHOLD 2021
Udgivelsesplan 2021
Udgave

Tema og fokus

Deadline

På gaden

Nr. 1

Lunger og kredsløb / Kæbeledssmerter / Livsstilsomlægning

14.01.2021

09.02.2021

Nr. 2

Hjernen / Migræne

02.03.2021

30.03.2021

Nr. 3

GLAD ryg / OL

05.05.2021

02.06.2021

Nr. 4

Knæ / ADHD

24.06.2021

03.08.2021

Nr. 5

Kræft / Frossen skulder

09.09.2021

05.10.2021

Nr. 6

Nakke / Inflammation

04.11.2021

30.11.2021

Hver gang i Krop+fysik

+ JOB

Alle udgaver omhandler hver gang idrætsskader, fysiske øvelser,
div. motionsformer, arbejdsmiljø, afstressning og kost.

+ JOB

tekst Marianne Nørup, fysioterapeut foto Shutterstock

FOKUS

Hjemme
arbejdsplads

INDRET EN GOD
HJEMMEARBEJDSPLADS
SKÆRM

Der er næppe tvivl om at vi i fremtiden kommer til at arbejde mere hjemmefra. Derfor kan det betale sig at
investere lidt tid og måske også udstyr i at få de bedst mulige arbejdsforhold. Kroppen er nemlig ligeglad
med adressen – den har stadig brug for variation, bevægelse og fornuftige arbejdsstillinger.
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Tjekliste til din hjemmearbejdsplads

Krop+job

STOL

Selvom (eller måske netop fordi) sofaen muligvis frister, er det en god
ide at indrette en decideret arbejdsplads – det gør det også nemmere at
skille arbejde og fritid ad. Lad arbejdspladsen være udgangs- og samlingspunkt for dit arbejde – så kan du variere ved fx at sætte dig i en lænestol mens du læser en tekst, gå rundt i huset mens du taler i telefon
eller ligge på gulvet med en pude under maven mens du laver en korrektur. Hvis du øver dig i at LYTTE til kroppen, så skal den nok fortælle
dig hvornår den gerne vil skifte stilling og bevæges.
På din faste arbejdsplads er det optimalt at have en form for kontorstol, der kan indstilles i højden, gerne så højt at den også kan bruges
som stå-støtte-stol. Her gælder de gængse anbefalinger for kontorstole,
herunder blandt andet:
• 5 hjul gør stolen stabil
• Indstil højden så du kan nå jorden med flad fod, og underarmene
kan hvile på bordet med afslappede skuldre.
• Ryglænet skal støtte i lænden. Men brug ikke ryglænet hele tiden:
Ryk fx frem på sædet og sid uden rygstøtte når du skriver, og læn dig
tilbage og nyd rygstøtten når du holder pause eller taler i telefon.
• Armlæn er som regel mere i vejen end til gavn ved skærmarbejde.

Som et af få magasiner i Danmark fokuserer Krop+fysik på sundhed på arbejds
pladsen. Krop+fysik byder hver gang på gode råd til fx bedre arbejdsstillinger,
ergonomisk udstyr og sundhedsfremmende aktiviteter. Vi giver tips til at øge
arbejdsglæden og undgå stress. Og vi fortæller om konkrete arbejdspladser der
gør det eksemplarisk mht. sundhedsfremme.

Du kan finde en detaljeret guide til din kontorstol på www.krop-fysik.dk.
Har du ikke en kontorstol, så find en anden stol du sidder godt på.
Du kan evt. lægge en kilepude på en spisestuestol. Skift gerne mellem
flere stole eller fx en stol og en siddebold.

NEMME VEJE TIL ET GODT
HJEMMEARBEJDSPLADS-MILJØ

BORD

Hvis du har mulighed for et hæve-sænke-bord, er det optimalt, for så kan du
løbende skifte mellem at sidde og stå.
Hæve-sænke-borde fås ofte billigt
brugt. Alternativt kan du måske have to
mindre borde stående, hvor du har hævet det ene ved hjælp af klodser eller
lign.
Når du arbejder, skal armene hænge
ned langs kroppen med afslappede
skuldre. Albuen bør være bøjet lidt over
90 grader. Er dit bord for højt, vil du løfte skuldrene og kan derved få gener fra
nakken og skulderområdet. Er bordet
for lavt, vil du sidde og runde i ryggen,
og kan udvikle gener i ryg og nakke.
Der skal desuden være god plads til benene under bordet.
Har du ikke plads til en decideret arbejdsplads, kan spisebordet bruges –
men det kræver som regel at du må flytte dine ting væk efter brug, og der vil
være større udfordringer med ro, hvis
du ikke bor alene.

SKÆRMBRILLER

Variér Der findes ikke én rigtig indstilling af bord eller
stol eller én korrekt siddestilling. Variér dine arbejdsstillinger og dine arbejdsopgaver. Flyt dig rundt mellem
forskellige arbejdsstationer, stole og borde. Sid. Stå. Gå.

Vær opmærksom på at du,
hvis du bruger læsebriller,
sandsynligvis vil have
brug for forskellige styrker,
alt efter om du arbejder på
stor ekstern skærm, bærbar pc eller læser tekster.
Få en test hos optikeren.
Forkert brillestyrke kan
føre til smerter i nakke mv.

Lyt til kroppen. Er skuldermusklerne spændte, er
hovedet trukket fremad, er du øm i underarmene?
Det er et tegn på at du skal bevæge dig lidt og
skifte stilling eller måske arbejdsopgave.
Husk pauser; de er meget vigtige,
også for din effektivitet.
Bevæg dig i pauserne – hent kaffe, gå rundt om
huset, gå op og ned ad trappen, brug minitrampolinen,
lav små øvelser, fx elastikøvelser som forebygger
smerter i nakke/skulder/hoved. Få minutters træning
i arbejdstiden er nok til at gøre en forskel.

Det er klart en fordel hvis du
kan tilslutte en stor skærm,
og ikke skal arbejde på din
bærbare computer i lang tid
ad gangen. Blandt andet fordi du typisk vil bøje hovedet
en del for at se skærmen på
din bærbare. Omvendt må
skærmen heller ikke placeres
for højt. Placér den gerne så
du lige kan se ud over skærmens øverste kant når du
sidder ned, og/eller så den
øverste linje på skærmen er
ca. 15 cm under det punkt du
ser hvis du kigger lige ud.
Du skal med andre ord kigge
lidt skråt nedad.
Har du ikke en ekstern
skærm, kan du, hvis du har
eksternt tastatur, placere din
bærbare på en kasse eller
lign. på bordet, så den kommer op i en bedre højde.

TASTATUR

Husk også mikropauserne for fx fingre og
hænder, hvor du lige løfter hænderne fra
tastaturet og strækker armene lidt.

Tilslut så vidt muligt eksternt tastatur hvis du skal arbejde med
computer i længere perioder. Her skal du sørge for at du ikke bøjer
konstant opad i håndleddet og dermed overbelaster underarmsmusklerne. Der skal være plads til at du som minimum kan hvile
hænder og håndled på bordet foran tastaturet (10-20 cm). Optimalt
bør du have støtte af hele underarmen.

Indret din computerarbejdsplads så hensigtsmæssigt og fleksibelt som muligt. Se disse sider.
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SJOVT, VILDT, MUDRET, RÅT (OG POTENTI

ELT FARLIGT )

MOUNTAINBIKE

Krop+sport

GODE RÅD:
VÆR SIKKER PÅ
CYKLEN

overmodig!
Vær realistisk og aldrig
grad
MTB-sporene bliver i stigende
og store
bygget op med stensektioner
til såvel
drops. Det sætter større krav
rytter som udstyr. MTB-ryttere
skal anerkende de krav
sporene stiller til udstyr, fysik,

det myldrer
grund blevet populært, og
Mountainbike er med god
lige nu. Mountainbike er effektiv
er
med glade ryttere i skovene
men i kølvandet på populariteten
træning i Guds frie natur,
fulgt en række grimme skader.

Sport og motion er en væsentlig del af moderne
danskeres liv. Og dyrker du ikke noget allerede,
får du masser af ideer til aktiviteter i Krop+fysik.
Vi skriver regelmæssigt om løb, cykling og
vandring, men fortæller også om nye motions
former; og du kan læse om idrætsskader, og
om hvordan du kan øge præstationen og få mest
muligt ud af din sport.

teknik og agtpågivenhed.

+ SPORT

M
AF ALLAN TVILUM
BACHMANN
Fysioterapeut hos
Hornslet Fysioterapi
og MTB-træner

er boomet de seountainbike-sporten
på motionsplan
nere år. På eliteniveau,
Og som en posiog i alle aldersklasser.
er der komtiv følge af populariteten
kan boltre
i skovene, hvor man
met mange flere spor
sig på sine knopdæk.
er en fantastisk motionsMountainbike (MTB)
af friopnår en herlig følelse
form. Det er sjovt, du
mindst
helt tæt på, og ikke
hed, du oplever naturen
og
Du træner din konditon
er det rigtig god træning:
er et større
varieret måde, og der
udholdenhed på en
teknik end hvis du
og
aspekt af helkropstræning
at din
Det betyder blandt andet
cykler på landevejen.
også får et løft.
balance og motorik

Når træning
gør ondt

Skader kan forebygges

udgøres grundlæggenDine evner som mountainbiker
i dårlig fysisk
Fysik og teknik. Er du
de af to egenskaber:
Selvdin teknik, og omvendt.
form, kan du ikke udnytte

Bagsiden af medaljen

af medaljen for mountainbikeDer er dog en bagside
en del
senere år er der sket
sporten. Igennem de
med
følger; herunder ulykker
ulykker med alvorlige
skalaen
i den mildere ende af
brud på rygsøjlen og
kender
kraveben. Skader man
dusinvis af brækkede
og meniskoverrevne korsbånd
fra boldspil, så som
få af. Det samme gælder
skader, er der til gengæld
som løberknæ og akillesseneoverbelastningsskader
er skånsomt for leddene,
problemer. Mountainbike
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Træn både fysik og teknik
af
Opsøg professionelle udbydere
golf, skal man
teknikkurser. Spiller man
et vist
bestå en prøve og havde
på banen.
handicap for at måtte spille
mountain-

foto Shutterstock

Svære spor
Måske skal man tænke på
vil du, hvis du
sporenes sværmå
om du er en dygtig tekniker,
Endnu en faktor er at
bike på samme måde – man
tekniske passager, køre
øget de senefør man
kommer træt hen til
hedsgrad generelt er
tilegne sig nogle færdigheder
mere usikkert end i
dem langsommere og
ste år. Der er flere menneskeskabte
kaster sig ud på sporene.
Sampå eliteløbene, er det
frisk tilstand. Ser man
spor og byggede forhindringer.
ryttere som vinder. De
skisport, svarer
da også de komplette
menligner man med
Find nogle at køre med
og styre cyklen.
sorte pukkelpisom både kan træde
er det
det til at andelen af
mere en
Ikke mindst som begynder
er blevet sværeSom nævnt er mountainbike
ster er øget, og at de
en god ide. Masser af mountainbikelandevejscykling og
også blehelkropsaktivitet end
kører
re. Ganske vist er cyklerne
styrke og stabilitet i
klubber eller Facebook-grupper
at klare tekniske spor,
til
stiller fx større krav til
bedre
vet
klubber
og arme (når du har
flere gange om ugen. Mange
brøkdel af ligskuldre, muskelkorset
men cyklen er kun en
at lave
og bump, begynder
er desuden rigtig gode til
også følge
kørt over 1000 rødder
ningen – kroppen skal
i armene!). Vil du i
træning for begyndere.
ikke kun negadet at kunne mærkes
med. Udviklingen er
skal du derfor træat køre på varigang med mountainbike,
tiv, for det er sjovere
din teknik. Få evt.
Men en del af
ne både din fysik og
erede tekniske spor.
Særligt den tekniske
på skaderne findes måhjælp til begge dele.
med uden pro- forklaringen
sig,
arbejdeMotion
og
del kan være svær at
her: Sporene har udviklet
træning
skebidrager
selskab
i
to
time eller
i høj grad til at holde
fessionel hjælp, og en
men rytterne har ikke!
foden, knæet
smerter fra livet. Men
r er en rigtigigod
om at være
eller skulderen
ikke kun at
hvad gør du når det
med en teknikundervise
Det handler
træne?
de elementære
gør ondt
hen over Skal du fortsætte,
investering. Det vil fjerne
eller skal du holde
modig og komme hurtigt
sikkerhed på cyklen
pause?
er det samme
fejl og give dig større
det svære terræn. Det
At få kroppen på toppen
fart.
Din krops evne til
kal det
– og derved også mere
på skipisten.
somgøre
ondt før det gør
invekonditions- og ba- normalt
godt? Er det helt er vigtigere end at
mest hensigtsSupplerende styrke-,
og på den du
at reagere
findes i musklerne.
er
god ide. At få vægeappar okay hvis
får situationi dit
cykel.
måde i enhversmerter
be- stere
er at bevægelser
lancetræning er en rigtig
en dyrResultatet
mæssige
at (ben,
gere varismertefrie,
fødder, arme osv.)
der tidlier vigtigere end at in- bevæger
kan opleves som
når du
kroppen på toppen
det vigtigste.
dig? Eller er det
smertefulde, selvom
der reelt ikke er
tegn på en skade?
tale om en skade.
Skal du bide smerten
31
vestere i en dyr cykel.
032020
DOMS skyldes
i dig og fortsætte,
al aktivitet? Det
processer som
eller stoppe
kan være yderst
er
nødvendige for
opnå muskeltilvæ
svært at vide hvad
at
der er bedst.
kst – altså at musklen
re. Man kan derfor,
bliver stærkeI denne
om
smerte’. Fagpersone man vil, kalde DOMS for ’god
AF MORTEN HØGH smerter kanartikel får du dels en forklaring på
r anser også DOMS
hvorfor
være helt ufarlige,
helt ufarligt, og
Ph.d., MSc, specialist
for at være
og en guide til
hvilke smerter
smerterne vil altid
i
at forstå selvom
der til gengæld
være forbigående
muskuloskeltal
de i sjældne tilfælde
er nødvendige
,
dersøgt hos din
at
få
kan
un- 7-10 dage.
idrætsfysioterapeut
vare ved i helt
fysioterapi og
op til
Et kendetegn for
eller læge.
DOMS er at selvom
idrætsfysioterapi hos
ondt at bevæge
det gør
sig, så vil smerten
FysioDanmark Aarhus,
enten blive mindre
eller forblive uændret
fysiodanmarkaarhus.dk,
når om du er aktiv.
altså ikke forværres
Smerten vil
og adjunkt ved Aalborg
– og den vil forsvinde
Hvis du i øvrigt
helt i hvile.
er sund og rask,
Universitet
betyder det at
roligt kan træne
du
selvom du har
denne type smerter.

eller
fra eksempelvis fodbold
og personer med skader
hos en
i stedet. En konsultation
løb kan derfor tit cykle
her
i at indstille cykler kan
fysioterapeut med speciale
være en god investering.
det
blandt motionister, og
Skaderne opstår primært
med det
kan til dels forklares
stigende antal skader
sket en formen der er alligevel
større antal udøvere,
vigtigt at få antallet
uhyre
er
det
og
andring i sporten,
af skader bragt ned.

og
Du træner din konditon
varieret
udholdenhed på en
større aspekt
måde, og der er et
og teknik
af helkropstræning
på landevejen.
end hvis du cykler

S
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SKAL JEG
FORTSÆTTE ELLER
HOLDE PAUSE? SKAL
DET GØRE ONDT FØR
DET BLIVER GODT?



DET GØR ONDT NÅR JEG

BEVÆGER MIG,

men det bliver ikke
værre når jeg
fortsætter med at
bevæge mig

Smerter der skyldes

30
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DET GØR ONDT NÅR JEG

hård

træning (DOMS)
Du har sandsynligv
is prøvet at træne
muskler er blevet
så hårdt at dine
og smerten forværres
ømme én eller
to dage senere.
er lår eller baller
når jeg bliver
Hvis det ved med
du har trænet,
at bevæge mig
kan det fx i de
gende dage være
efterfølsvært
per. Mange beskriver at rejse sig eller gå ned af trapdisse smerter som
Forestil dig at
du har forstuvet
andre holder på
’forfærdelige’,
din ankel eller
sin vis af dem,
anden skade med
har fået en
fordi de ser smerterne
som et tegn på
synlig hævelse
en positiv effekt
og måske blodudtræd
ninger eller sår
af deres indsats.
i huden. Her er
den kaldes forsinket
Tilstander tale om
træningsømhed,
de, hvor kroppen
eller Delayed onset
Muscle Soreness
via kemiske processer en vævsska(DOMS). I mange
parere skaden.
sørger for at reår troede forskerne
I næsten alle tilfælde
årsagen til DOMS
at medføre
var små overrivning
vil denne proces
smerter, og mange
men nyere forskning
er i musklerne,
gange kan du
har vist at DOMS
smerter i hvile
også have
i de første par
skyldes at kroppen
mere sandsynligt
dage efter skaden.
udskiller nogle
med DOMS-rela
I lighed
signalstoffer i forbindelse med hård,
terede smerter
er der sket en ændring
såkaldt excentrisk
nervesystemets
træning, og at
stoffer ændrer
følsomhed, og
i
disse
følsomheden i
den udløsende
smerterne er delvist
særlige nerveceller,
årsag til
den samme. Men
der bl.a. også
hertil kommer
andre former for
at
signalstoffer er
til stede. Kort for-

BEVÆGER MIG,

Berthelsen Jern
+C
– til kvinder
i alle aldre!

Er du ofte træt
og uoplagt? Så
prøv Berthelsens Jern
+ C med hele
27 mg jern + 90
mg syreneutralt
C-vit. pr. tablet.
C-vitamin
øger optagelsen
af jern i kroppen.
Skånsom
mod maven.
Indeholder ikke
blod fra dyr og
er 100% vegansk.
1 tablet om dagen
er nok.
90 tabletter kun
kr. 149,00 – nok
til 3 mdr.s
forbrug.
Fås hos Helsam,
Helsemin, Matas
og på
www.dkphar
ma.dk

+ KORT NYT

Værd at vide
Vi fylder hver gang fire hele sider med
notitser om det sidste nye inden for
sundhed, motion, sport og sundheds
fremme på jobbet. Hvad er nyt, og hvad
siger nyeste forskningsresultater.

sport

052020
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RULLESPORTEN SER
VOKSER OG VOK

Rullesport
som aldrig før.
e
scootet og skøjtet
over syv forskellig
Der bliver skatet,
der dækker
til skaer forbundet
porten scoot
Danmark, som
tal fra
lige fra løbehjulss
på hjul - alt
betydeligt. Ifølge
sportsgrene
i træk vokset
rullesportsforfor andet år
har landets
teboard – er
bund (DIF)
3.391 personer,
Danmarks Idrætsfor velkommen til yderligere
byde
2018 til 2019.
eninger kunne
på 73 pct. fra
til en stigning
hvilket svarer
Kilde: Idrættens

Få besøg af rejseholdet!

itut, Idan.dk

AnalyseInst

108
findes der i dag
ÆG
sammen med andre,
PARKOURANL
kan finde
omgivelser og
du i øvrigt også
FACILITETERduOG
og parkour i perfekte
tabasen.dk, hvor
dyrke rullesport
FIND SKATER
dem på Facilitetsda
men hvis vil
til skate. Du finder
mange steder,
dedikeret
Man kan gøre det
183 faciliteter er
i Danmark, mens
parkouranlæg
mv.
er, tennisbaner
rideanlæg, fodboldban

e risikerer
Cykelrytter og knæ
øb
smerter i ryg
udgår af prestige-l
at en rytter

meget til for
Der skal virkelig
tilFrance.
ren Tyler Hamilton
som Tour de
måske da CSC-rytte efter han i to uger havTour-fans husker
i Pyrenæerne
kraveben. Imponevandt en etape
bage i 2003
brud på sit højre
kan anbefale!
med et dobbelt
lægefagligt
de kørt rundt
re – også
ikke noget man
rende, men absolut oplagt skade blandt cykelrytte der i cykeler en
tningsska
Fald-skader
r er overbelas
behand- men derudove
(også) kræve
motionister
lige, og de kan
ikke ualminde
.
sport heller
hos professiopause fra cyklingen
gener og skader
ling og/eller
rter - et studie
almindelige
Blandt de mest
knæ- og lændesme
led af
re finder man
at 23 procent
nelle cykelrytte
ryttere viste
smerter.
professionelle
af lænderyg
fra 2010 af 109
procent led
ser på den
mens hele 45
nde når man
knæsmerter,
så overraske
rne.
måske ikke
Sidstnævnte
har på racercykle
position rytterne
foroverbøjede
k

n på Videnskab.d

Kilde: Forskerzone
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ER DIN ARBEJDSPLADS
RAMT AF SYGEFRAVÆR?

Offentlige arbejdspladser kan lige
nu få hjælp til at knække
sygefraværskurven. Det er beskæftigelsesministeriet
der har
oprettet Rejseholdet, som kan tilbyde
et skræddersyet forløb til
arbejdspladser der ønsker hjælp til
nedbringe deres sygefravær,
og forløbet målrettes de udfordringer
I har på netop jeres
arbejdsplads. Rejseholdet er et gratis
tilbud til alle offentlige
arbejdspladser - det kan fx være et
plejehjem der er udfordret
af mange forflytninger af beboere.
Uanset hvorvidt Rejseholdet pga. coronasituationen
kan tage
ud her og nu, sidder det dagligt klar
ved telefonerne. Samtidig er
der på hjemmesiden sygefravaer.dk
adgang til redskaber til at
forebygge og håndtere sygefravær
og til at hjælpe sygemeldte
godt tilbage til jobbet.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Så ofte er vi sygemeldt
Det gennemsnitlige sygefravær på
grund af egen sygdom og arbejdsulykker var i 2018 i kommuner og
regioner hhv. 13,1 og 12,0 dage pr.
fuldtidsansat og ca. 7,6 dage i staten.

Ikke alle med nakke- og
rygsmerter bør træne
i arbejdstiden
Har du stillesiddende arbejde, vil det
være gavnligt i løbet af arbejdsdagen
at lave små
øvelser, gå en tur eller på anden måde
være fysisk aktiv for at afhjælpe smerter
i nakke
og ryg. Men det samme gælder ikke
nødvendigvis for dig der har et fysisk
hårdt arbejde.
Meget tyder på at du til gengæld kan
forebygge smerter i nakke og ryg ved
at sætte dig
ned i løbet af arbejdsdagen.
Det viser et nyt litteraturstudie, publiceret
i European Journal of Pain, som dog
påpeger at konklusionen skal tages med
forbehold.
Krop+fysik kommenterer: Studier
har tidligere påpeget at netop mennesker
der har
hårdt fysisk arbejde, har stor gavn af
at træne i deres fritid. Det kræver nemlig
god fysisk
form at have et hårdt fysisk arbejde
– blandt andet fordi man ud over at
arbejde tungt, ofte
arbejder med ensidig belastning og/eller
i akavede stillinger i lange stræk uden
pauser. På
den måde giver den nye forskningsoversigt
god mening. Vi har alle brug for en
passende
balance mellem aktivitet og hvile.

Øvelser

+ ØVELSER
XXXXXX

7

GODE RÅD
NÅR DU
LØFTER TUNGT

EFFEKTIVE ØVELSER:
STYRKETRÆNING TIL LØBERE

A

Personer med tungt fysisk arbejde oplever
oftere end andre at de har smerter i bevægeapparatet, herunder ryggen, viser undersøgelser. Men videnskaben kan ikke
finde entydige forklaringer på hvorfor.
God form, pauser og variation er blandt de
vigtigste råd for at forebygge. Læs mere i
artiklen ”Gode råd når du løfter tungt” på
www.krop-fysik.dk.
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+ XXXXXXX
ØVELSER

tekst
tekst
author
Marianne
fotoNørup,
photographer
fysioterapeut foto Vibeke Johansson

FREDERIK
BLØNDAL
Fysioterapeut,
Fysio360°,
www.fysio360.dk
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I hvert nummer får du mindst to siders konkrete øvelser, udarbejdet af
specialiserede fysioterapeuter og lige til at gå til. Vi kommer omkring
styrketræning, balance, kondition, skades-forebyggelse mv.
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lle øvelser træner hele kroppen, men har
derudover særligt fokus på visse muskler.
Du kan vælge alle øvelserne eller udvælge fx 2 eller
3, som er målrettet netop
dine udfordringer.
Træn som udgangspunkt
2-3 gange om ugen.
Belastningen kan du
vælge enten som styrketræning: 8-10 RM* eller
styrkeudholdenhed: 12-15
RM* (dog ikke øv. 4,5 og 7).
Tag 3 sæt.
* RM = den vægt du akkurat kan løfte. Fx er 8 RM den
vægt du kan løfte 8 og kun 8
gange i en given øvelse
Du kan gennemføre programmet på dage hvor du
ikke løber. Hvis du løber
ofte, kan det dog være en
fordel at lægge styrketræningen samme dag som
din grundløbetræning (altså ikke på dage hvor du vil
give den gas eller skal præstere noget særligt med dit
løb). Fx kan du udføre 1 sæt
af styrke-udholdenhedstræningen inden løbeturen
(det ’tænder’ musklerne)
og derefter slutte af med 2
sæt mere, umiddelbart efter løbetræningen. Dermed
bliver der bedre mulighed
for at lægge en reel restitutionsdag, hvor du slet ikke
træner, dagen efter.

5

Hofter, core

Læg dig på siden med fødder og underarm i underlaget. Sørg for at kroppen danner en lige linje, og at
hovedet er i lige forlængelse af kroppen. Hold stillingen så længe du kan holde den lige linje og stadig trække vejret undervejs
(max 15 sek.). Gentag 2 gange.
Nemmere udgave: Samme øvelse, men bøj knæene, så du hviler
på underarm og knæ.

3

Lår og baller

Stil dig med en hoftebredde mellem fødderne, som peger lige fremad. Spænd en elastik mellem lårene, lige
over knæene. Hold afstanden mellem benene konstant gennem
hele øvelsen, dvs. du bevarer spændingen i elastikken. Lav en
squat-bevægelse, dvs. skub bagdelen bagud som om du skulle
sætte dig på en lav stol, og bevæg kroppen tilbage til udgangsstillingen.

1

Underben og ankel

Spænd en elastik under din højre fod og rundt om venstre
fod, som hviler på højre knæ. Hjælp foden opad med hånden,
slip foden med hånden, og sænk foden langsomt tilbage til udgangsstillingen.

Sværere udgave: Udfør øvelsen med en vægt i hænderne eller
en rygsæk på, eller lav øvelsen uden elastik, men på ét ben
(vær sikker på at dine knæ peger lige ud over fødderne)

6

Hofter og baller

Spænd en elastik mellem knæene. Læg dig på siden
med den ene hånd under hovedet og den anden på
øverste hofte. Benene er bøjet, så fødderne ligger på samme
linje som krop og hoved. Løft øverste knæ opad, mens fødderne bliver i underlaget. Løft ikke højere end du kan undgå at
bevæge resten af kroppen. Sænk roligt igen.
Lettere udgave: Lav øvelsen uden elastik

4

Baller og baglår

Lig på ryggen med benene bøjet og fødderne på en
skammel eller lign. Spænd i ballerne og løft kroppen
op, så den danner en lige linje (pas på ikke at ”tabe” bagdelen eller skyde hofterne for højt op). Hold stillingen så længe du kan
holde kvaliteten, dog max 15 sek. Gentag 2 gange.

2

Lægmuskler og ankler
Stil dig foroverbøjet (bøj i hofterne, ikke ryggen), fødderne
peger lige frem, hænderne hviler på knæene. Løft og sænk
hælene roligt.

Sværere udgave: Samme øvelse, men på ét ben ad gangen.

Sværere udgaver: Samme
øvelse med ét ben ad gangen.
Eller lav øvelsen med fødderne på en klud på et glat gulv,
hvor du strækker hhv. bøjer
knæene mens fødderne forbliver i gulvet og bagdelen løftet.
Lettere udgave: Placer fødderne på gulvet i stedet for skamlen

7

Rotation af kroppen

Lig på siden med en pude eller lign. under hovedet.
Nederste ben er strakt, øverste trukket op og placeret oven på nederste hånd. Læg den øverste hånd rundt om
brystkassen. Hold ben og hofter i ro, og drej kroppen rundt om
sin akse så langt du kan. Brug evt. øverste hånd til at trække
dig lidt længere ind i strækket. Rul/drej roligt tilbage. Gentag 2
gange.
052020
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Bureauprovision

Formater magasin
Helside / til kant 
18.900,Bagside23.600,B: 208 mm x H: 275 mm
+ 3 mm ekstra til beskæring

1/1
1/1

2 x 1/1
1/2
Opslag

1/2

2 x 1/1
Opslag

1/4 side
8.000,B: 87 mm x H: 115 mm
B: 180 mm x H: 55 mm

1/4

Opslag
32.100,B: 416 mm x H: 275 mm
+ 3 mm ekstra til
beskæring

1/3 side
10.000,B: 57 mm x H: 235 mm
B: 180 mm x H: 75 mm

1/3

1/6 side
4.950,B: 57 mm x H: 115 mm

1/1

Alt materiale skal leveres færdigt som trykklare
højtopløselige PDF-filer,
CMYK separeret, gerne som PDF/X-filer.
Sendes elektronisk til:
baastrup@mediegruppen.net

Kontakt salgsafdelingen for pris.
Mediegruppen hjælper gerne med din annonce.
Kontakt os og hør nærmere.

Rabatter

1/6

Gentagelsesrabat
2 indrykninger
3 indrykninger
4 indrykninger
5 indrykninger

Indstik:

Pjecebagside: 19.800,B: 105 mm x H: 170 mm
+ 3 mm ekstra til beskæring
Oplag 10.000 stk.

Annoncemateriale

Indstik

1/2 side
12.000,B: 180 mm x H: 115 mm
B: 87 mm x H: 235 mm

Formater pjecer

Der ydes 5% bureauprovision for sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse.
Ydes kun til nominerede bureauer.

Kontakt salgsafdelingen for
priser.

10 %
15 %
20 %
25 %

Alle priser er ekskl. moms og gældende fra
1. januar 2021. Ved annoncer til kant skal der
lægges 3 mm ekstra til beskæring.

Guide-annoncer
1/2 side
guide: 9.700,-

1/4 side
guide:
6.400,-

1/2

1/6 side
guide:
3.900,-

1/4
Foto u/tekst
B: 180 mm x H: 79 mm
Tekst: Max 135 ord

Forside www.krop-fysik.dk
Banner 1

1/6

Foto u/tekst
B: 88 mm x H: 79 mm
Tekst: Max 75 ord

Foto u/tekst
B: 57 mm x H: 63 mm
Tekst: Max 75 ord

Online annoncering

Banner 3

Formater og priser
Banner 1: Startup banner
B: 930 x H: 180 px.
Pris pr. uge: Kr. 1500,-

Banner 3: Rotationsbanner (5 i rotation)
B: 300 x H: 250 px.
Pris pr. uge: Kr. 1500,-

930x180 px

300x250 300x250 300x250 300x250 300x250
px
px
px
px
px

Banner 2

Banner 2: Midterbanner
B: 300 x H: 250 px.
300x250
Pris pr. uge: Kr. 500,px

Banner 4: Side banner
B: 300 x H: 600 px.
Pris pr. uge: Kr. 1000,-

300x600
px

For at vise en mobilvenlig version af banneret og dermed gøre annonceringen endnu
bredere, skal du levere et ekstra banner med dimensionerne: B: 320 x H:320 px.

Materiale: Materiale til bannerannoncering på website skal leveres som GIF, JPG,
eller Flash (med indsat ”click tag” + en GIF-fil til backup) i maks. 45 KB.
Animation max 10 sek. og/eller 3 loops. Der skal altid medsendes en URL-adresse.

Frister: Materiale til annonce- og bannerkampagner bedes leveret senest 5
arbejdsdage før kampagnestart og sendes til peter@mediegruppen.net vedlagt
specifikation om website, url landingpage, kampagneperiode og kunde.

Banner 4

Mediegruppen

Der er 13 at
vælge imellem
danske Fysioterapeuter

Hovedpine og nakkesmerter
www.krop&fysik.dk

Vidste du at Krop+fysik har en hel
serie af pjecer, hvor du kan få information og gode råd om hvordan du
kan tage vare på din krop. Pjecerne er
skrevet af fysioterapeuter og andre
sundhedsfaglige personer.
Pjecerne er på 16 sider med mange
illustrationer og øvelsestegninger.

Hovedpine og nakkesmerter

dAnske FysioterApeuter

– udgiver 3 spændende sundhedsmagasiner,
som i øjenhøjde skriver til danskerne om
sundhed og forebyggelse. Visionen er at
inspirere danskerne til at opnå et længere
og bedre liv. Budskabet bliver formidlet
gennem design, foto, illustrationer og ikke
mindst det skrevne ord. Vores mål er at lave
kommunikation, der bevæger – bevæger
holdninger, bevæger følelser, og som får
læserne til at bevæge sig for sundhedens skyld.

TEMA

ASTRALIS:
SUND LIVSSTIL
REVOLUTIONERER
E-SPORTEN

Diskusprolaps

Nar ryggens
stoddæmpere
bliver slidte

LØB:

Sadan bliver
du en bedre
lober

FOKUS:
KROPPEN
SKAL
BRUGES

+
danske Fysioterapeuter

DANSKE FySIoTERApEuTER

Natasja Crone

+

Jeg tudbrølede
da jeg skulle
opereres igen

Smertefri arbejdsdag
Spis mere grønt
Hvor meget motion er nok?
Opskrift
Øvelser for ryggen

Efter to diskusprolapser holder
studieværten rygsmerterne
fra livet med træning

NR.02 2020 / MAGASIN FRA FYSIOTERAPEUTERNE: MOTION + FYSIOTERAPI + SPORT + FRITID + ENERGI + VELVÆRE + JOB

Akutte knæskAder
www.krop&fysik.dk

BækkenBunden
www.krop&fysik.dk

www.krop&fysik.dk
GRAVIDITET & BÆKKENSMERTER

I samarbejde med Sundhed.dk, Danske
Regioner og en lang række patientforeninger.

Danmarks
mest læste
sundhedsmagasin

VIDEN OM SUNDHED

Udgave 03 / marts 2020

13%

Skru op for livets lyde

danske Fysioterapeuter

Bækkenbunden

danske FysioteraPeuter

Graviditet & bækkensmerter

danske Fysioterapeuter

AF DANSKERNE
LIDER AF TINNITUS
SVARENDE TIL
600.0000

OSTEOPOROSE

Op mod en halv
million danskere
lider af skøre knogler.
Uden at vide det

Hva’
Lyt til dine ørers signaler.
Jo mere opmærksom,
du er på din hørelse,
jo bedre passer
du på den

knogleskørhed
www.krop&fysik.dk

På ski uden skader
www.krop&fysik.dk

ondt i ryggen
www.krop&fysik.dk

Helse:

nyheder

Udkommer
6 gange årligt

helse

Lisbet Dahl

Akutte knæskader

Krop+fysik

motion

Helse

TEMA

Høretab

sundhed

mad

familieliv

konsultation

forebyggelse

338.000 læsere
iflg. TSN Gallup
1. halvår 2020.
Udkommer
10 gange årligt

en holdning til livet

pris 48,50 kr

+

tema

Sød sundhed

Hotte
hormoner

Knogleskørhed

På ski uden skader

til de små

Forførende
opkvikkende
dufte

Ondt i ryggen
Sind og
hormoner
i samspil

sind:

Tæm dit
temperament

Balance er nøgleordet

DanSKe FySioTeRapeuTeR

danske FysIoterapeuter

danSke fySioterapeuter

Bedre liv – også
i soveværelset
Træn din bækkenbund

Den svære
overgangsalder
Spiller melatonin
en hovedrolle?

Synne og Sille Kirketerp

Kroppens funktioner
er ikke skamfulde

Mor og datter diskuterer samfundets urimelige fængsler

STRÆK

www.krop&fysik.dk

Idrætsskader
www.krop&fysik.dk

Sunde fødder
www.krop&fysik.dk

Nr. 07 2020 / Mikronæringsstoffer hæmmer Covid-19 / Rødder i køkkenet
Skab din egen duft / Tager du for meget magnesium? / Hormoner og huden
www.naturli.dk / facebook.com/naturli.dk

Naturli
Udkommer
8 gange årligt

Annoncekonsulenter
Stræk

danSke FySioterapeuter

Skærmarbejde
www.krop&fysik.dk

Idrætsskader

Danske Fysioterapeuter

Langvarige rygsmerter
www.krop&fysik.dk

Sunde fødder

danSke FySioterapeuter

Skulderproblemer
www.krop&fysik.dk

BLIV
EKSKLUSIV
SPONSOR
PÅ EN PJECE

Skærmarbejde

Du kan bestille
pjecerne
på hjemmesiden:
www.krop-fysik.dk
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Langvarige rygsmerter

HELSE OG KROP+FYSIK:
Helle Hviid
T. 2445 9010
helle@mediegruppen.net
KROP+FYSIK:
Lars Burchardt
T. 2533 7114
lars@mediegruppen.net
NATURLI:
Mette Baastrup
T. 7640 6411
baastrup@mediegruppen.net

Horsensvej 72A
DK-7100 Vejle
T. +45 7089 0022
www.mediegruppen.net

