
   

  

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, og til en lang række større  
arbejdspladser samt biblioteker. 

•  Krop+fysik giver konkrete  
redskaber og idéer til en  
sund og aktiv livsstil.

•  Læserne: 
Funktionærer 35-45 år.  
50/50% i forhold til køn.  
Anslået læsertal 62.000

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.

For dig der vil træffe 
de sunde valg

MEDIEINFORMATION 2022

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 

Magasinet  
udkommer

6 gange
om året



Hver gang i Krop+fysik
Alle udgaver omhandler hver gang idrætsskader, fysiske øvelser,  
div. motionsformer, arbejdsmiljø, afstressning og kost.

Udgivelsesplan 2022

CROSSFIT-INSPIRERET
HJEMME-TRÆNING 

Vælg det niveau af hver øvelse som passer til din form og formåen. 

BURPEES  
Læg dig på maven med hele kroppen mod 
underlaget. Rejs dig op og hop på stedet 
mens du klapper over hovedet.  
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AF TINA JØNSSON 
Fysioterapeut, 
FysioDanmark 

Arkadens Fysioterapi,
Aalborg

Start med at varme dine led op, lav fx nogle 
få rolige gentagelser af øvelserne og få pul-
sen lidt op ved let løb på stedet.   

Gentagelser og sæt kan man sammensætte 
på mange måder. Et eksempel kan være: 
3 runder, hvor hver runde består af: 
• 5 thrusters
• 10 burpees 
• 15 airsquat 
• 20 boxjump
• 25 situps
• 30 lunges 

Er du begynder, så indlæg pauser mellem 
øvelserne efter behov. 
 Gennemfør gerne så hurtigt du kan, 
men det vigtigste er at du kan udføre alle 
øvelser korrekt, også når det går hurtigt. 
 Træn gerne mindst to gange om ugen, 
og max hver anden dag. Med tiden kan du 
medtage andre eller flere øvelser, øge tem-
poet eller sværhedsgraden af øvelserne. 

Se øvelserne som film på 
www.krop-fysik.dk eller 
scan QR-koden: 

1

+ ØVELSER      foto Vibeke Johansson, Tøj stillet tilrådighed af Eyda      

Variation: Kom ned på hænder og fødder. 
Rejs dig og hop på stedet mens du klapper 
over hovedet. 
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+ ØVELSER

2

3

AIR SQUAT   
Stå med fødderne lidt fra hinanden, lav en dyb knæbøjning, og 
kom op igen (brug ballemusklerne).  
Knæene skal altid pege lige ud over fødderne. 

BOX JUMP 
Hop med samlede ben op på en 
forhøjning og tilbage igen.  
Forhøjningen skal være helt stabil! 

Variation: Gå op og ned ad forhøj-
ningen med ét ben ad gangen. 

Variation: Samme øvelse, 
men gå lidt mindre dybt ned. 
Stil evt. en stol under dig, så 
du rejser og sætter dig. 

OBS
Styr knæ og fødder når  

du lander, så knæene altid 
peger lige ud over  

fødderne, og du ikke  
falder indad på fødder  

og knæ.
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+ JOB      tekst Marianne Nørup, fysioterapeut    foto Shutterstock

Tjekliste til din hjemmearbejdsplads

INDRET EN GOD  
HJEMMEARBEJDSPLADS

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.

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 sam-
lingspunkt for dit arbejde – så kan du variere ved fx at sætte dig i en læ-
nestol 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 kor-
rektur. 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 kontor-
stol, 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.

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.

BORD
Hvis du har mulighed for et hæve-sæn-
ke-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 hæ-
vet 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 løf-
te 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 be-
nene under bordet.

Har du ikke plads til en decideret ar-
bejdsplads, kan spisebordet bruges – 
men det kræver som regel at du må flyt-
te dine ting væk efter brug, og der vil 
være større udfordringer med ro, hvis 
du ikke bor alene.

FOKUS
Hjemme

arbejdsplads
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NEMME VEJE TIL ET GODT  
HJEMMEARBEJDSPLADS-MILJØ
Variér Der findes ikke én rigtig indstilling af bord eller 
stol eller én korrekt siddestilling. Variér dine arbejds-

stillinger og dine arbejdsopgaver. Flyt dig rundt mellem 
forskellige arbejdsstationer, stole og borde. Sid. Stå. Gå.

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.

Husk også mikropauserne for fx fingre og  
hænder, hvor du lige løfter hænderne fra  

tastaturet og strækker armene lidt.

Indret din computerarbejdsplads så hensigts-
mæssigt og fleksibelt som muligt. Se disse sider.

6

TASTATUR
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 underarms-
musklerne. 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.

SKÆRMBRILLER
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, bær-
bar pc eller læser tekster. 
Få en test hos optikeren. 
Forkert brillestyrke kan 
føre til smerter i nakke mv.

SKÆRM
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 for-
di 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 skær-
mens 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 kom-
mer op i en bedre højde.

16           022021

H
ar du svært ved at knappe dine bukser? Strammer 

linningen?
Din livvidde har ikke blot betydning for din tøjstør-

relse, men i høj grad også for din sundhed - også selv-

om du ellers er slank og har et BMI inden for normalværdien. At 

være slank er ikke nemlig det samme som at være sund, og samti-

dig er ikke alle typer af overvægt lige farligt for helbredet.

Når du indtager flere kalorier end du forbrænder, sætter kalori-

erne sig som energidepoter i kroppen i form af fedt. Overvægt gi-

ver altid udfordringer, idet det ikke blot belaster led, muskler og 

sener, men også alle stofskifteprocesser i kroppen. Men det har 

afgørende betydning for helbredet hvor på kroppen det oversky-

dende fedt placerer sig. Forskning har vist at mavefedt – altså en 

stor taljeomkreds - er forbundet med øget risiko for blandt andet 

diabetes, forhøjet blodtryk og hjertekarsygdom, samt nogle typer 

af kræft og demens.

 
Kan vi selv påvirke hvor fedtet ophober sig?

Mænd har fra naturens hånd en større tendens til at ophobe fedt 

omkring organerne inde i maven end kvinder, hvor fedtet oftere 

sætter sig på bagdel og lår – dette ændres dog omkring over-

gangsalderen, hvor kvinder typisk bliver rundere på maven. Men 

uanset hvordan man er disponeret, er det primært uhensigtsmæs-

sig kost og en inaktiv livsstil der resulterer i for meget fedt om-

kring de indre organer.

+ MOTION      tekst Marianne Nørup, fysioterapeut    foto Shutterstock

10-20-30

Motion er yderst effektivt til at få bugt  

med mavefedtet. Nu har danske forskere opdaget  

hvordan du kan opnå denne gevinst på  

markant kortere tid end på traditionel vis.

 – slip af med  
mavefedtet og 

boost din kondition
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Det gode budskab er at det derfor også 

er forholdsvist nemt at mindske mavefed-

tet. Adskillige undersøgelser har fx vist at 

fysisk aktivitet er et meget effektivt red-

skab til at mindske mavefedt. Danmark er 

med helt fremme i forskningen på områ-

det, og senest har et nyt studie fra Institut 

for Idræt og Ernæring på Københavns Uni-

versitet vist at træning i form af interval-

træning mindsker fedtet omkring organer-

ne, og ovenikøbet samtidig øger 

konditionen og sænker blodsukkeret.

 
Bedre resultat på kortere tid

I studiet sammenlignede man to typer træ-

ning. 44 mænd på 40-77 år med type 2-dia-

betes blev tilfældigt inddelt i to grupper, 

der gennem 10 uger trænede på motions-

cykler. Den ene gruppe trænede 150 mi-

nutter om ugen ved moderat intensitet, 

den anden gruppe tre gange om ugen i 19 

minutter (plus 10 minutters indledende 

opvarmning) efter 10-20-30 træningsprin-

cippet – se faktaboksen th.

Efter 10 uger havde begge grupper redu-

ceret deres samlede fedtmasse og forbed-

ret deres kondition. Gruppen der trænede 

intervaller, reducerede tillige deres visce-

rale fedt (mavefedtet) og opnåede markant 

lavere blodsukkerværdier – den anden 

gruppe opnåede ingen ændring i hverken 

mavefedt eller blodsukker, til trods for at 

de havde brugt markant mere tid på træ-

ningen.

– Tid er en afgørende faktor i en travl 

hverdag, og derfor har det stor betydning 

at man med intervaltræning kan opnå stør-

re effekt på kortere tid. 10-20-30-træningen 

er desuden nem at overføre til hverdagen, 

fortæller Thomas Baasch-Skytte, der er 

ph.d.-studerende ved Institut for Idræt og 

Ernæring. Han påpeger at den rette træ-

ning desuden kan være med til at reducere 

medicinbehovet betragteligt, når det gæl-

der diabetes-patienter.

Sundere taljemål gavner alle

Det er dog ikke kun mennesker med type 2 

diabetes som kan have glæde af at inter-

valtræne.
– Det er meget sandsynligt at personer 

uden diabetes også vil kunne mindske ma-

vefedtet ved denne type træning. Hvis de 

vel at mærke har for meget af det, for man 

skal selvfølgelig huske på at deltagerne i 

+ MOTION

 – slip af med  
mavefedtet og 

boost din kondition

MINDRE  
MAVEFEDT,  

HØJERE KONDITION
SÅDAN GØR DU!

 

10-20-30 træning udføres ‘omvendt’  

(30-20-10). 

Husk at varme op først.
 

1 omgang består af:

30 sekunders  

aktivitet ved lav intensitet  

(fx med meget lidt modstand  

på kondicyklen)

20 sekunder  

ved moderat intensitet  

(pulsen kommer op, som ved en  

frisk cykeltur gennem byen)

10 sekunders  

maksimal intensitet  

(sprint ALT hvad du kan)

Gentag ovenstående  

5 gange = 1 omgang
 

1 træning består af:

Gennemfør 3 omgange med  

2 minutters pause mellem hver.

Når du bliver øvet, kan du evt.  

sætte op til 4 omgange, eller øge  

til 4 træninger om ugen.  

Men byg langsomt op.
 

Du kan udføre 10-20-30 på en  

motions- eller spinningcykel,  

men også som løb, med  

romaskine eller lign.  

Det vigtige er at din intensitet  

kan ramme ovenstående.  

Se i øvrigt fysioterapeutens kommentar 

(tv.).

FYSIOTERAPEUTENS KOMMENTAR: VÆR OPMÆRKSOM!

Når vi træner tæt på max intensitet, er det vigtigt at være ekstra opmærksom på at  

undgå skader. Byg langsomt op, varm altid godt op, sørg for at udføre træningen korrekt, og søg gerne  

professionel hjælp i opstarten, så du kommer godt og trygt i gang.

Løb på max intensitet kan være udfordrende for aldrende eller utrænede sener og muskler.  

Det er mest skånsomt at gennemføre 10-20-30-træningen på en motionscykel eller fx romaskine, og  

har du skader, eksempelvis seneoverbelastinger, som gør at du ikke kan løbe eller ikke kan løbe med 

høj intensitet, kan det være en perfekt måde at vedligeholde din kondition på.

Vær opmærksom på at den høje intensitet kan føles ubehagelig og påvirke motivationen negativt.  

Her er 10-20-30-konceptet dog langt mere overkommeligt end gængse intervaltræningstyper,  

der typisk arbejder med længere perioder af max intensitet.

10-20-30 træningen 

kan anbefales til alle der 

kan udføre den, uanset 

om det er for at tabe sig 

eller for at komme i 

bedre form
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sport
+ KORT NYT  

Cykelryttere risikerer 

smerter i ryg og knæ

Der skal virkelig meget til for at en rytter udgår af prestige-løb 

som Tour de France.

Tour-fans husker måske da CSC-rytteren Tyler Hamilton til-

bage i 2003 vandt en etape i Pyrenæerne efter han i to uger hav-

de kørt rundt med et dobbelt brud på sit højre kraveben. Impone-

rende, men absolut ikke noget man lægefagligt kan anbefale!

 Fald-skader er en oplagt skade blandt cykelryttere – også 

motionister - men derudover er overbelastningsskader i cykel-

sport heller ikke ualmindelige, og de kan (også) kræve behand-

ling og/eller pause fra cyklingen.

Blandt de mest almindelige gener og skader hos professio-

nelle cykelryttere finder man knæ- og lændesmerter - et studie 

fra 2010 af 109 professionelle ryttere viste at 23 procent led af 

knæsmerter, mens hele 45 procent led af lænderygsmerter. 

Sidstnævnte måske ikke så overraskende når man ser på den 

foroverbøjede position rytterne har på racercyklerne.

Kilde: Forskerzonen på Videnskab.dk

RULLESPORTEN  
VOKSER OG VOKSER 
Der bliver skatet, scootet og skøjtet som aldrig før. Rullesport 

Danmark, som er forbundet der dækker over syv forskellige 

sportsgrene på hjul - alt lige fra løbehjulssporten scoot til ska-

teboard – er for andet år i træk vokset betydeligt. Ifølge tal fra 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har landets rullesportsfor-

eninger kunne byde velkommen til yderligere 3.391 personer, 

hvilket svarer til en stigning på 73 pct. fra 2018 til 2019.

Kilde: Idrættens AnalyseInstitut, Idan.dk

FIND SKATERFACILITETER OG PARKOURANLÆG 

Man kan gøre det mange steder, men hvis du vil dyrke rullesport og parkour i perfekte omgivelser og sammen med andre, findes der i dag 108  

parkouranlæg i Danmark, mens 183 faciliteter er dedikeret til skate. Du finder dem på Facilitetsdatabasen.dk, hvor du i øvrigt også kan finde  

rideanlæg, fodboldbaner, tennisbaner mv.

job

Personer med tungt fysisk arbejde oplever 
oftere end andre at de har smerter i bevæ-
geapparatet, herunder ryggen, viser un-
dersøgelser. 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.

 

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

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 påpe-ger 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.

Få besøg af rejseholdet!

Så ofte er vi sygemeldt
Det gennemsnitlige sygefravær på 
grund af egen sygdom og arbejds-
ulykker var i 2018 i kommuner og 
regioner hhv. 13,1 og 12,0 dage pr. 

fuldtidsansat og ca. 7,6 dage i staten.

ER DIN ARBEJDSPLADS 
RAMT AF SYGEFRAVÆR?

Ikke alle med nakke- og  
rygsmerter bør træne  
i arbejdstiden

GODE RÅD  
NÅR DU  
LØFTER TUNGT

+ KORT NYT  
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TEMAOVERSIGT OG INDHOLD 2022

Krop+job 
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, er-
gonomisk udstyr og sundhedsfremmende aktiviteter. Vi giver tips til at øge arbejds-
glæden og undgå stress. Og vi fortæller om konkrete arbejdspladser der gør det 
eksemplarisk mht. sundhedsfremme.

Krop+sport
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 motionsformer; og du 
kan læse om idrætsskader, og om hvordan du kan 
øge præsta tionen og få mest muligt ud af din sport.

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

Øvelser
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. 

Udgave Tema og fokus Deadline På gaden

Nr. 1 Sunde knogler / Ryg 14.01.2022 10.02.2022

Nr. 2 Diabetes / Graviditet 09.03.2022 05.04.2022

Nr. 3 Fødder / Hjerte 27.04.2022 13.06.2022

Nr. 4 Hofte / Søvn 30.06.2022 02.08.2022

Nr. 5 Cancer og senfølger / Vægt 09.09.2022 03.10.2022

Nr. 6 Demens / Knæ 04.11.2022 29.11.2022
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S kal det gøre ondt før det gør godt? Er det helt normalt og okay hvis du får smerter i dit be-vægeapparat (ben, fødder, arme osv.) når du bevæger dig? Eller er det tegn på en skade?Skal du bide smerten i dig og fortsætte, eller stoppe al aktivitet? Det kan være yderst svært at vide hvad der er bedst.
I denne artikel får du dels en forklaring på hvorfor smerter kan være helt ufarlige, og en guide til at forstå 

hvilke smerter der til gengæld er nødvendige at få un-dersøgt hos din idrætsfysioterapeut eller læge.

 

DET GØR ONDT NÅR JEG BEVÆGER MIG,men det bliver ikke værre når jeg  fortsætter med at bevæge mig 
Smerter der skyldes hård træning (DOMS)Du har sandsynligvis prøvet at træne så hårdt at dine muskler er blevet ømme én eller to dage senere. Hvis det 

er lår eller baller du har trænet, kan det fx i de efterføl-gende dage være svært at rejse sig eller gå ned af trap-per. Mange beskriver disse smerter som ’forfærdelige’, andre holder på sin vis af dem, fordi de ser smerterne som et tegn på en positiv effekt af deres indsats. Tilstan-den kaldes forsinket træningsømhed, eller Delayed onset Muscle Soreness (DOMS). I mange år troede forskerne at 
årsagen til DOMS var små overrivninger i musklerne, men nyere forskning har vist at DOMS mere sandsynligt 

skyldes at kroppen udskiller nogle signalstoffer i forbin-delse med hård, såkaldt excentrisk træning, og at disse stoffer ændrer følsomheden i særlige nerveceller, der bl.a. 

Når træning gør ondt
Motion og træning bidrager i høj grad til at holde smerter fra livet. Men hvad gør du når det gør ondt 

i foden, knæet eller skulderen at træne? Skal du fortsætte, eller skal du holde pause?

AF MORTEN HØGH Ph.d., MSc, specialist i 
muskuloskeltal 
fysioterapi og 

idrætsfysioterapi hos FysioDanmark Aarhus, fysiodanmarkaarhus.dk, og adjunkt ved Aalborg 
Universitet

findes i musklerne. Resultatet er at bevægelser der tidli-gere var smertefrie, kan opleves som smertefulde, selvom 
der reelt ikke er tale om en skade.DOMS skyldes processer som er nødvendige for at opnå muskeltilvækst – altså at musklen bliver stærke-re. Man kan derfor, om man vil, kalde DOMS for ’god smerte’. Fagpersoner anser også DOMS for at være helt ufarligt, og smerterne vil altid være forbigående, selvom de i sjældne tilfælde kan vare ved i helt op til 7-10 dage. Et kendetegn for DOMS er at selvom det gør ondt at bevæge sig, så vil smerten enten blive mindre eller forblive uændret når om du er aktiv. Smerten vil altså ikke forværres – og den vil forsvinde helt i hvile.Hvis du i øvrigt er sund og rask, betyder det at du roligt kan træne selvom du har denne type smerter. 

 

DET GØR ONDT NÅR JEG BEVÆGER MIG,og smerten forværres når jeg bliver  ved med at bevæge mig 
Forestil dig at du har forstuvet din ankel eller har fået en 
anden skade med synlig hævelse og måske blodudtræd-ninger eller sår i huden. Her er der tale om en vævsska-de, hvor kroppen via kemiske processer sørger for at re-parere skaden. I næsten alle tilfælde vil denne proces medføre smerter, og mange gange kan du også have smerter i hvile i de første par dage efter skaden. I lighed med DOMS-relaterede smerter er der sket en ændring i nervesystemets følsomhed, og den udløsende årsag til smerterne er delvist den samme. Men hertil kommer at også andre former for signalstoffer er til stede. Kort for-
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SKAL JEG  FORTSÆTTE ELLER HOLDE PAUSE? SKAL DET GØRE ONDT FØR DET BLIVER GODT?
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Er du ofte træt og uoplagt? Så prøv Ber-thelsens 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.dkpharma.dk

Berthelsen Jern +C  – til kvinder i alle aldre!



Helside / til kant  18.900,-
Bagside 23.600,-
B: 208 mm x H: 275 mm
+ 3 mm ekstra til beskæring

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

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

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

1/1

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

1/6

Formater magasin

Formater pjecer

1/2

1/4
1/11/1

1/2
2 x 1/1

Opslag
2 x 1/1

Opslag

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

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

Bureauprovision
Der ydes 5% bureauprovision for sikkerheds- 
stillelse og informationsgodtgørelse. 
Ydes kun til nominerede bureauer.

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

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

Rabatter
Gentagelsesrabat
2 indrykninger 10 %
3 indrykninger 15 %
4 indrykninger 20 %
5 indrykninger 25 %

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

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

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

Banner 4: Side banner 
B: 300 x H: 600 px. 
Pris pr. uge: Kr. 1000,-300x250 

px 300x600 
px

930x180 px
300x250 

px
300x250 

px
300x250 

px
300x250 

px
300x250 

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.

Forside www.krop-fysik.dk

Banner 3

Banner 4

Alle priser er ekskl. moms og gældende fra  
1. januar 2022. Ved annoncer til kant skal der 
lægges 3 mm ekstra til beskæring.

Banner 1

Banner 2

1/3

Guide-annoncer

Indstik: 

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

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

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

1/2

1/4 1/6

Kontakt salgs- 
afdelingen for 
priser. 

1/2 side 
guide:  9.700,-

1/4 side 
guide: 
6.400,-

1/6 side 
guide: 
3.900,-



      

  

– 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.

Mediegruppen

AI Innovation House
Innovations Allé 3
DK-7100 Vejle
T. +45 7089 0022
www.mediegruppen.net

Vidste du at Krop+fysik har en hel 
serie af pjecer, hvor du kan få infor-
mation 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. 

Der er 13 at 
vælge imellem

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

www.krop&fysik.dkSTRÆK

DanSKe FySioTeRapeuTeR

Stræk

www.krop&fysik.dkAkutte knæskAder

dAnske FysioterApeuter

www.krop&fysik.dkBækkenBunden

danske Fysioterapeuter

www.krop&fysik.dkGRAVIDITET & BÆKKENSMERTER

DANSKE FySIoTERApEuTER

www.krop&fysik.dkSkærmarbejde

danSke FySioterapeuter

www.krop&fysik.dkLangvarige rygsmerter

Danske Fysioterapeuter

www.krop&fysik.dkknogleskørhed

danske Fysioterapeuter

www.krop&fysik.dkIdrætsskader

danske FysIoterapeuter

www.krop&fysik.dkPå ski uden skader

danske FysioteraPeuter

www.krop&fysik.dkondt i ryggen

danske Fysioterapeuter

www.krop&fysik.dkSunde fødder

danSke fySioterapeuter

www.krop&fysik.dkHovedpine og nakkesmerter

danske Fysioterapeuter

www.krop&fysik.dkSkulderproblemer

danSke FySioterapeuter

Akutte knæskader

Knogleskørhed

Idrætsskader

Bækkenbunden

På ski uden skader

Graviditet & bækkensmerter

Ondt i ryggen

Sunde fødder

Skærmarbejde

Hovedpine og nakkesmerter

Langvarige rygsmerter Skulderproblemer

SPØRG EFTER 

PJECERNE HOS DIN 

FYSIOTERAPEUT

BLIV 
EKSKLUSIV SPONSOR  PÅ EN PJECEFysioterapeuterne udgiver en række populære 

pjecer om alt fra ”Graviditet og bækkens-
merter” til ”Idrætsskader”. De udleveres gratis 
i forbindelse med behandlingen og indeholder 
bl.a. øvelser, faktuelle informationer og gode 

råd. Pjecerne benyttes også på arbejdsplads-
er, i idrætsforeninger og skoler. Der er kun  én annoncør pr. pjece, og dermed  kan du blive eksklusiv annoncør  på bagsiden.

Helse
319.000 læsere  
iflg. TSN Gallup
2020.
Udkommer  
10 gange årligt

Krop+fysik
Udkommer  
6 gange årligt

Naturli
Udkommer  
8 gange årligt

Helse: nyheder motion sundhed familieliv konsultation forebyggelsemad

Udgave 03 / Marts 2021
helse

VIDEN OM SUNDHED

Tag din iltmaske på, før 
du hjælper andre

Anne Hjernøe

SPISEFORSTYRRELSER
Tvangsoverspisning  
rammer flere end anoreksi 
og bulimi tilsammen

Mad, 
genetik 
eller?
Overvægt bekæmpes ikke med strikse kontrolvejninger 
men derimod via selvkærlighed, renset for skyld og 
skam – også når en kage eller to er spist. Læg mindre 
vægt på vægten, mener flere eksperter.

AF DE VOKSNE 
OVERVÆGTIGE,  

OG 17% ER SVÆRT 
OVERVÆGTIGE

I DANMARK ER 

51% 

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

Danmarks 
mest læste 
sundheds-
magasin

Overvægt
TEMA

NR.01 2021  /  MAGASIN FRA FYSIOTERAPEUTERNE:   MOTION  +  FYSIOTERAPI  +  SPORT  +  FRITID  +  ENERGI  +  VELVÆRE  +  JOB

Claus Holm
+
Livsglæde, energi og god fysisk form har erstattet tv-kokkens 
overvægt og selvhad. Men det har ikke været nemt.

GÅ 
MEN GÅ UDEN  
OM SKADER

FOKUS: 
SMERTER I

KÆBELEDDET

TRÆN DIN  
KONDITION PÅ  

4 MINUTTER

MOTION
STYRKER DIT
IMMUNFORSVAR

+
Klimavenlig mad

Indeklima
Corona senfølger

Den overbelastede sene

Min krop var 19 ar  
ældre end mig

TEMA
Sund  

livsstil

Kom godt
gennem
corona

en holdning til livet

Nr. 06 2021  /  Mangler du magnesium?  /  Styrk skelettet  /  Katalysator for kalk 
Læs – og lad verden åbne sig  /  Hud og hormoner /   Høst dine træer

+Mental  
belastning 

mindre 
knoglestyrke  

Investerer du  
sort eller grønt? 

Nyt i Naturli: 
Juice fra Mads Bo

Guide:
Sunde knogler

Akupunktur 
forbedrede 
mit liv

Sarah Grünewald

Find dine kilder til kalk

Knoglesunde 
børn

Alternativ behandling fik has på 
senfølger efter corona

www.naturli.dk / facebook.com/naturli.dk

pr
is 
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tema
Knogler

Annoncekonsulenter
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 


