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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.

For dig der vil træffe
de sunde valg

Magasinet
udkommer

4 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 2023
Udgivelsesplan 2023
Udgave

Tema og fokus

Deadline

På gaden

Nr. 1

Arm/hænder / Aldring

06.02.2023

02.03.2023

Nr. 2

Parkinson / Svimmelhed

08.05.2023

06.06.2023

Nr. 3

Lunge / Stress

14.08.2023

04.09.2023

Nr. 4

Skulder / Hjemmearbejde/skærmarbejde

09.11.2023

04.12.2023

Hver gang i Krop+fysik

+ JOB

+ JOB

tekst Carsten Gottlieb, journalist foto Shutterstock

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

ØJENMUSKLERR
BØR TRÆNES
HELE LIVET
Skærme af alle typer gør at du bruger øjnene mere ensidigt
end nogensinde, og det kan resultere i træthed og
nakkesmerter og gå ud over din balanceevne og dit syn.
Det kan du afhjælpe ved at stimulere syn og
øjne med øvelser og afspænding.

Krop+job

D

Som et af få magasiner i Danmark fokuserer Krop+fysik på sundhed på arbejdspladsen. 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.

KILDE
CHARLOTTE
RINGBÆK
Fysioterapeut for
Folketinget og
indehaver af
FeetBack Fysio,
FeetBack.dk

u ved godt at dine ben bliver svagere når du forsømmer at styrke dem
med træning. Det samme gælder de
6 øjenmuskler i hvert øje, og derfor
har fysioterapeut Charlotte Ringbæk inkluderet
øjenundersøgelse og øjentræning i sine konsultationer.
– Synet er vores vigtigste sans. Hjernen bruger
hele 65 % af sin kapacitet til at arbejde med synsindtryk – det er mere end nogen anden kropsdel.
Så hvis vi ikke holder vores øjne i form, har det
indflydelse på mange forskellige funktioner i
kroppen. Det handler ikke kun om at vi evt. skal
bruge briller, siger fysioterapeuten.
Hvis ét øje ikke fungerer korrekt, kompenserer
hjernen for fejlen og ”gætter sig til” hvilket billede den skal vise dig. Optimalt skal begge øjne se
klart, skarpt og dybt, og koordinationen mellem
dem skal være perfekt. Hvis ikke det er tilfældet,
bruger hjernen ekstra ressourcer og bliver mere
træt, samtidig med at din balance og din generelle opfattelse af omverdenen bliver svækket.

også ligesom en muskel, der trækker sig
sammen og har et kredsløb.
– For at have et optimalt syn, skal der
være smidighed og styrke i øjets muskler
og nerver, som skal arbejde sammen. Og vi
mister styrke og bevægelighed hvis ikke
det stimuleres på daglig basis, siger hun.
Jamen, vi har da åbne øjne og ser på
ting hver dag – hvorfor er det ikke nok?
tænker du måske. Forklaringen er nok ikke
helt overraskende: Vores store forbrug af
skærm; computerskærme, tv-skærme og
måske især skærmen på din smartphone.
Når du bruger mange timer hver dag foran
en skærm, bruger dine øjenmuskler også
mange timer på at være spændt op. Det er
de nemlig når de skal fokusere på noget
der er under en meter væk.
– Når muskler er spændt, er der mindre
blodflow. Kredsløbet med ernæring, ilt og
borttransport af affaldsstoffer er ringere end
når musklen arbejder dynamisk eller er afslappet, konstaterer Charlotte Ringbæk.

Tilbyd øjnene yderstillinger
Mange timer foran skærmens todimensionalitet (efter kontorets computer er det sikkert en tv-skærm eller smartphone) påvirker både øjnene, hjernen og resten af
kroppen.
Øjets muskler arbejder sammen med de
dybe nakkemuskler, der skaber stabilitet
for hovedet. De dybe nakkemuskler er
egentlig programmeret til at følge med øjnene, så du drejer hovedet i den retning
øjnene kigger. Men tæt på skærmen bevæger du øjne og hovedet begrænset. De
dybe nakkemuskler bliver ikke stimuleret
– så hjernen spænder musklerne for en sikkerheds skyld.
– Når vi ikke tilbyder øjnene at komme
ud i de forskellige yderstillinger, bliver synet dårligere, fordi øjenmusklerne svækkes. Men du gør også hjernen usikker, fordi
den ikke kan forstå fraværet af de funktioner den er ”programmeret til”. Og endelig

svækker du din balance og stabilitet fordi
nakkemusklerne også bliver stive, siger
Charlotte Ringbæk.
Resultatet er bl.a. nakkesmerter, behov
for specialbriller og træthed.

Den gode nyhed er at hjernen er plastisk,
så den kan næsten altid trænes til at ændre på de dårlige vaner. Hjernen er vant til
at kompensere, og det er den evne du skal
benytte til at træne synet. Det er fx ganske
normalt at hjernen vælger et dominerende
øje. Det behøver ikke i sig selv være et problem, men kan blive det med tiden. Med
træning kan du vise hjernen at det andet
øje stadig er ”til at regne med”.
– Mange har hørt om at børn (og voksne) kan have et dovent øje. Så benytter
man nogle gange en klap for det andet øje,
og det er på samme måde for at vænne
hjernen til at prioritere og inddrage det
dovne øje, forklarer Charlotte Ringbæk.
Et dovent øje kan have stor betydning
for eksempelvis børns læsevanskeligheder.
Det samme kan andre ubalancer i hjernens
opfattelse af øjnenes input. Fysioterapeuten understreger at det for både børn og
voksne kræver en lidt grundigere undersøgelse af konstatere hvilket type træning
der er brug for. Men hun tør godt love at
træningen kan gøre en forskel. Som det
gjorde for en IT-medarbejder hun mødte i
forbindelse med sine opgaver som fysioterapeut tilknyttet folketinget.
- Jeg laver ergonomisk vejledning og udmåler til skærmbriller, så medarbejderen
kan få lavet skærmbriller hos en optiker.
En IT-medarbejder ærgrede sig over at behovet for skærmbriller efter hendes opfattelse var hendes egen skyld, og hun spurgte mig hvad hun kunne gøre.
– Jeg kendte hendes udfordring, så jeg
gav hende nogle øvelser hun skulle lave
hver dag. Da skærmbrillerne var klar til
hende, havde hun ikke længere behov for
dem, siger Charlotte Ringbæk.

Spændte muskler uden blodflow
Charlotte Ringbæk forklarer om de 6 muskler
og 4 kranienerver der har med synet at gøre.
– Musklerne bevæger øjet i forskellige retninger. 3 af nerverne er forbundet til musklerne,
mens den sidste hører til synet. Linsen fungerer
30

Stabil træning gør forskellen

Øjnene mister styrke og
bevægelighed hvis ikke
de stimuleres dagligt

HJERNERYSTELSE KAN
OGSÅ RYSTE SYNET

Træning gjorde skærmbriller overflødige

Vi kan alle træne vores syn til at blive bedre, lyder det.
– Det vigtige er at du husker at øjentræningen er krævende for hjernen. Derfor bør

Synet kan være årsag til smerter og
udfordringer mange steder i kroppen.
Primært grundet hjernens forsøg
på at kompensere.
Noget at det der virkelig kan slå synet
ud af kurs, er en hjernerystelse. Samspillet
med vestibulærsansen (”balancesansen”)
bliver ramt, og mange bliver udfordret og
oplever kæmpe træthed. En grundig
undersøgelse af både syn og vestibulærsans kan afklare hvilke typer af
synsøvelser den ramte bør tilbydes.

synstræning vægtes med 2-5 minutter 1-2
gange om dagen, frem for 30 minutters
træning søndag formiddag, siger Charlotte
Ringbæk.
For nogle mennesker kan det måske
være nok at cykle en tur eller gå tur med
hunden. Udendørs har du fx gode muligheder for at træne det lange syn, hvor linsen
dropper sin opspænding og slapper af.
Men hvis du ønsker at kompensere for en
hverdag med meget skærmtid, kan det anbefales at gå systematisk til værks.
En del af de positioner som øjet har
gavn af at træne, er ikke nødvendigvis noget du foretager dig hver dag. Som nævnt
skal du træne yderpositionerne; du skal
træne synet uden at bevæge hovedet, og
du skal træne mens hovedet bevæger sig.
Du skal træne at stille skarpt på tæt og
lang afstand samt være opmærksom på
det perifere syn (den del af synsfeltet som
du ikke ser med, men alligevel scanner
omgivelser med). Og du skal træne synet i
at se hurtig og langsom bevægelse.
– Jo længere tid du har en dårlig vane
eller en ubalance i synet, jo længere tager
det for hjernen at ændre det. Men det er
aldrig spildt arbejde at træne sit syn, siger
Charlotte Ringbæk.
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tekst Marianne Nørup, fysioterapeut

foto Shutterstock

med
Bliv mindre stresset
en
en halv time i natur

enfor
Kom udbåd
e

sted som får dig
bare befinder dig et
Hvis du går en tur, eller
bliver du mindre
naturen, i 20 minutter,
til at føle kontakt med
sågar mener at
af et nyere studie, der
stresset. Det fremgår
mest effektivt for at
hvor lang tid der er
have fundet frem til
minutter.
effekt, nemlig 20-30
opnå den afstressende
uger en tur i
deltagere gennem otte
I forsøget gik en række
gange om ugen.
eller mere, mindst tre
naturen i 10 minutter

- det booster
!
kroppen og humøret

Krop+sport

med outdoorudendørs eller nyd naturen
onen for alvor. Ryk din motion noget godt for både krop og sind.
Nu starter udendørs-sæs
du
tning og bådmad. Så gør
aktiviteter som shelter-overna

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 præstationen og få mest muligt ud af din sport.

at når vi er
Endnu en pointe er
altid automaudendørs, vil vi næsten
byder på golf, golf,
t opholde sig i naturen
Så der er, også
det.
tisk bevæge os mere.
at tage din indenen lang række sundhedsgevingt synspunkt,
Du kan også vælge
fra et sundhedsmæssi
Styrketræning,
ster. Blandt andet modarbejder
sig i kast med
dørs sport med udenfor.
god grund til at give
hjernen,
andre motionsfordet stress og gavner
ter som ikke nødvendans, yoga og mange
os
og dertil giver lyset
udenfor, det kan outdoor-aktivite Friluftsovernatning
psyken og humøret,
mer kan ikke blot dyrkes
digvis er motion.
søvnkvaliteten. Rykker
dimension til din
mad på
d-vitamin og gavner
også tilføre en ekstra
i shelter eller telt, fisketure,
og
får du derfor en
kroppen
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rammer
muligheder.
solen
motion
af
du din
træning når
bål – der er masser
oven i alle de andre
Naturen kan desmasse ekstra gevinster
vinden berører huden.
det
aktivitet medfører.
i træningen og gøre
inddrages
gode effekter som fysisk
uden
vandig ud i kajak,
Du kan med fordel kaste
ud for træningscenter.
, fodbolddring, SUP, surf, mountainbiking
andisc golf, tennis og meget
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Værd at vide
Vi fylder hver gang fire hele sider med
notitser om det sidste nye inden for sundhed, motion, sport og sundhedsfremme
på jobbet. Hvad er nyt, og hvad siger
nyeste forskningsresultater.

tekst Bearbejdet

version af tekst

fra Det Natur-

og Biovidenskabel

og hvor; bare det var
hvornår, hvor længe
De måtte selv vælge
sig i kontakt med naturen.
et sted hvor de følte
stresshormonet
målt deres niveau af
Deltagerne fik løbende
i naturen gjorde
viste at blot 20 minutter
kortisol, og resultatet
nåede stress–
og ved 30 minutter
deltagerne mindre stressede,
hormonerne et optimalt
Kilde: Forskning.no.

niveau.

Studiet er publiceret

i Frontiers in Psychology,

april 2019

r
Selv en kort gåtur gavne
din hjerne og din psyke

studie viser at det også
ikke blot krop og sind. Et nyt
fri gavner
journalist
i det
og fysioterapeut
At gå ture
øges i områderne for
foto Shutterstock
på hjernen. Hjernemassen
har påviselig positiv effekt
planlægning og kontrol.

tekst Marianne Nørup,
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CHRISTINA PEICK
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man på hele kroppen: effektiv forbeForklaringen ligger
der på fødderne,
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www.christinapeick.dk
være en uvant
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til fødderne osv.
kroppen. Og som
Få hjælp af din
terapeut.
med alle nye aktivifysioteter kræver det
tilvænning, og
Hvis du ikke forbereder
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tålmodighed og
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planlægning –
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led til løb efter
det kan nemlig
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kan måske kapere
fra sofa til løbesko
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mens du er ung,
Start allerede nu
40, 50 eller 60
år (og samtidig
– og undgå skader
også et antal kilo
måske
Der er heldigvis
tungere), er det
langt mindre sandsynmeget du kan
ligt. Det faktum
gøre for at mindske
underbygges af
risikoen for skader.
hvor mange midaldrenDet gælder ikke
de der døjer med
mindst om at
trappe roligt op
småskader – du
for løbemængd
kender
dig selv eller nogen
det sikkert fra
en, så kroppen
ner sig til den
i din omgangskr
vænnye belastning.
eds.
Der mange knapper
skrue på: Hvor
at
langt, hvor hurtigt,
Gør
kroppen
fit
hvor ofte, hvor
for fight
hårdt osv. Det
kan du læse
Det er særligt
ryg, mave, hofter,
– og i vores forårsnumm mere om på krop-fysik.dk
knæ og fødder
brug for at være
er, som udkommer
der har
fit for fight før
i april.
du løber. Men
naturligvis være
det vil
individuelt, alt
efter hvor dine
og svagheder
styrker
ligger, og om
du har eller har
eller andre kropslige
haft skader
udfordringer.
Spørg evt. din
terapeut om en
Vil du begynd
fysioscreening,
e på
funktion og muskelstyrk dvs. en undersøgelse af
din
e med henblik
til foråret, er det løbemotion
På den måde kan
på løbeopstart
en god ide at
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du få øvelser og
tips der er udvalgt
specielt til dig.
starte forbere
delserne
Du kan også med
allerede nu.
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mene program
for styrke og stabilitet Krop+fysiks alkan have gavn
som alle løbere
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KROPPEN

klar til løb

, vil
Nar vi er udendørs
k
vi næsten automatis
bevæge os mere.

NÆSTEN HVER ANDEN
LØBER FÅR EN SKADE
Næsten hver anden
løbemotionist
pådrager sig en skade,
viser et nyt
svensk studie af omkring
200 erfarne
motionsløbere i alderen
18 til 55 år.
I studiet var det primært
knæ og akillessene der blev skadet.
Få af skaderne var
langvarige, men de
førte til at løberne
ikke kunne træne
som de plejede. Og
selvom det er muligt
at træne
måder mens ens løbeskade på andre
heler, så
viste undersøgelse
n at folk typisk blev
mindre fysisk aktive
når de fik en skade.
De der tidligere havde
haft skader,
havde næsten dobbelt
så stor risiko for
at få en skade, som
dem der havde
været skadefri det
sidste halve år.
Også andre studier
viser at mange
motionsløbere pådrager
sig skader, dog
varierer tallene en
del - flere studier
peger fx på at 20 procent
får en
skade i løbet af et
år.
Det er dog vigtigt
at man ikke bliver
bange eller tror det
er farligt at løbe.
Det handler i høj grad
om at vænne
kroppen til at løbe,
at træne hensigtsmæssigt og gerne
med faglig vejledning og – for enkelte
– at begrænse løb
eller finde en god
erstatning. Ikke alle
behøver at løbetræne,
der findes mange
rigtig gode og måske
bedre alternativer.
Har du udfordringer,
så tal med din
fysioterapeut om
at finde en vej til at
du
kan gennemføre løb
i en eller anden
form, hvis det betyder
meget for dig,
eller finde en erstatning
der giver dig lige
så meget motion, træning
og glæde.
Studiet er en del af
en doktordisputats
fra Göteborgs universitet:
Jonatan
Jungmalm: Running-relat
ed injuries
among recreational
runners, 2021
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TAG EN
NATURPILLE

rne i

med naturen sænker stresshormone
20 til 30 minutter i kontakt
studie.
kroppen, viser et amerikansk

ige Fakultet, Københavns

Universitet, science.ku.dk
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KLAR TIL LØB-PROGRAM
FOR NYBEGYNDERE
OG EFTER LÆNGERE PAUSER

kan fx se således

BLIV
KLAR-TIL-LØBPROGRAM

ud:

2 gange om ugen:
Opvarmning, styrketræning
samt 10-15 min. øvelser
á 20 minutter (se
program på krop-fysik.dk)
for løbestilen
1 gang om ugen:
plyometriske øvelser*,
fx hop, spring og retningsskift
i højt tempo
* Fx: 1-2 x 8-12 repetitioner:
Hop op på et 15 cm
skridt fremad med
højt trappetrin og
gå ned igen. Eller:
“gadedrengehop”.
1-2 x 8-12
Eller 1-2 x 8-12 hop
på stedet med høje
knæløft.
Plyometrisk træning
Når vi løber, arbejder
musklerne anderledes
end når vi går. Der
kroppen fremad. For
skal mere kraft til
at vænne kroppen
at føre
til denne måde at
velegnet. Det er er
arbejde på, er plyometrisk
træning hvor kroppen
træning
bevæger sig hurtigt
vi hopperr op på en
og eksplosivt, eksempelvis
forhøjning eller laver
englehop.
når
Du skal dog gå forsigtigt
til værks, for det er
en meget uvant måde
små mængder, og
lav øvelserne når
at arbejde på. Start
du er helt frisk, for
med
skal en lang tilvænningspe
at reducere risikoen
riode til inden du
for skader. Der
sætter belastning
og mængde op.
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tekst Hjerteforeningen.dk ud fra flg. kilder:

afgiver
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Sid lidt mindre
– og lev længere
Sidder du ned i flere timer om dagen, og er du
samtidig fysisk inaktiv,
øger du markant din risiko for at dø af hjertesygdom.
Heldigvis kan du
til en vis grad kompensere med motion, viser
forskning.

T

ag plads! Sid ned!

Eller… bør vi nu også det? For
er der noget vi gør meget, så er
det at sidde ned  og det er ikke
uden risiko for dit hjerte og kredsløb.
Fak
tisk er det sådan at hvis du sidder ned
i
mange timer, øger du risikoen for blandt
andet hjertekarsygdom, viser forskning.
Mange af os har – vil vi mene – et job
hvor
vi dårligt kan undgå at sidde meget
ned. Så
hvad gør vi så? I et befolkningsstudie
fra
Australien har forskere forsøgt at finde
ud af
hvor meget fysisk aktivitet der skal til,
for at
råde bod på vores inaktivitet i løbet af
en al
mindelig dag. Resultaterne viser at en
times
fysisk aktivitet dagligt mod
virker den øgede dødelig
hed der kommer af at sidde
meget ned. Og rører du dig
mere end det, bliver risiko
en for at dø af hjertekar
sygdom betydeligt mindre.

Fordoblet risiko når vi
sidder mere end 8 timer
Konkret peger forskerne på
at det er farligt at sidde ned
i mere end otte timer om da
gen. Den viden er baseret på
et studie med deltagelse af knap
150.000 voksne personer over 45 år,
som i gennemsnit blev fulgt i
knap 9 år. Resultatet var klart:
Hvis du sidder ned i mere end
otte timer hver dag og ikke dyr
38

Kom op og stå

6
TING DU KAN
GØRE I STEDET
FOR AT SIDDE

+ ØVELSER

foto Vibeke Johansson

• Udnyt hver eneste chance du
har, til at komme op at stå og
bevæge dig. Gå hen til din
kollega frem for at skrive en mail,
hold møder gående, lav squats
mens din kaffe brygges osv.

SOLHILSEN

• Byt (noget af) tiden foran tv’et
om aften ud med en gåtur
– gerne i rask tempo.
• Tag cyklen frem for bilen når du
skal på mindre ture – det gavner
både sundhed, økonomi og miljø.
• Tag en tur op og ned ad
trapperne hvis du skal have
en lille hjernepause.
• Brug (noget af) din frokostpause
til at gå en tur med en kollega.

+ ØVELSER

tøj Eyda

AF PERNILLE
INGVARTSEN
JØRGENSEN
Udviklingsfysioterapeut,
master i humanistisk
sundhedsvidenskab
og praksisudvikling
og mangeårig
yogainstruktør

Her får du to udgaver af yogaøvelsen.
Den originale og en tilpasset
udgave, så du kan være med,
også selvom du fx har ondt i
din ryg, dine knæ eller skuldre,
er hypermobil eller bare er
begynder og/eller ikke så
bevægelig.

Solhilsen er en af de mest
kendte og elskede yoga-serier.
Den egner sig perfekt som en
måde at komme godt i gang med
dagen, eller til at finde ro og ny
energi i løbet af dagen.

Scan QR koden
for at se solhilsen
på youtube.

r

Start he

Stå med sænkede skuldre og
albuer, hænderne i “bede-stilling”
foran kroppen
Før armene strakt ud til siden
og op over hovedet,
håndfladerne mod hinanden,
og læn dig bagover

• Dyrker du mere intens motion,
opnår du en væsentlig øget
gevinst. Men al bevægelse tæller.

r

Start he

Sæt fingerspidserne i underlaget, gør ryggen
lang og rul op til start-udgangsstillingen.

Før armene op over hovedet, så langt
du kan, og gør ryggen lang.

Stå med albuerne ud til siden,
hænderne i ’bede-stilling’
foran brystbenet
Løft dig tilbage på fingerspidserne,
gør ryggen lang, og rul derefter op
til start-udgangsstillingen.
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Øvelser

Træd først det ene, og dernæst det
andet ben frem under skuldrene

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.

Træd med små skridt én fod ad gangen
frem mod hænderne.

SOLHILSEN
ORIGINAL

SOLHILSEN
LIGHT

Før armene ud til siden mens du bøjer
dig forover. Placér fingerspidserne i gulvet
eller rundt om dine ankler, og gør ryggen lang.

Fortsæt til omvendt V (”Hunden”)

Læg en pude under knæene
brug evt. klodser til hænderne

Bøj let i knæene og rul ned led for led, til
fingerspidserne møder underlaget, hvis
muligt. Slap af i skuldre og arme

Sæt hænderne i underlaget og træd tilbage,
så du danner et omvendt V (”Hunden”).
Bøj i arme og ben efter behov, og lad
hælene være løftet, hvis det føles bedst.

Træd tilbage og sæt hænderne i underlaget,
så du danner et omvendt V (”Hunden”)

Bevæg dig op i omvendt V (”Hunden”)

Kom op på alle fire.
Fortsæt til ”planken” (lig på hænder, knæ og
fødder, evt. med en pude under knæene)
Placér hænderne ud for brystet,
løft overkroppen bagover til armene er
strakte (”kobraen”)

26
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Fortsæt til ”planken”
(støt på hænder og fødder)
Sænk dig langsomt ned, til du lige rammer
måtten – hold igen med armene

Placer albuerne ud for brystet. Bøj kroppen bagover,
hvil på underarmene (”kobraen”)

Sænk dig ned på maven
– hold igen med armene
012022
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Bureauprovision

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

1/1
1/1

2 x 1/1
1/2
Opslag

2 x 1/1
Opslag

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

1/4

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

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

1/2

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

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

Der ydes 5% bureauprovision for sikkerhedsstillelse 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.

1/6

Formater pjecer
1/1

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

Indstik:

Online annoncering

Kontakt salgsafdelingen for
priser.

Forside www.krop-fysik.dk
Banner 1

Rabatter
2 indrykninger
4 indrykninger

20 %
40 %

Newbizz

20 %

Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1. januar 2023.
Ved annoncer til kant skal der lægges 3 mm ekstra til beskæring.
Banner 2

Online annoncering
Formater og priser
Banner 1: Startup banner
B: 930 x H: 180 px.
Pris pr. uge: Kr. 1500,930x180 px

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

Banner 3: Rotationsbanner (5 i rotation)
B: 300 x H: 250 px.
Pris pr. uge: Kr. 1500,300x250
px

300x250
px

300x250
px

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

300x250
px

300x250
px

Banner 3

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.

Banner 4

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.

320x320 px

Banner 5

Mediegruppen

Der er 13 at
vælge imellem
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.

– 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.

FOREBYG SKADER:

Pjecerne er på 16 sider og indeholder viden,
råd, vejledning og øvelser.
Stræk

TEMA

3 effektive
øvelser
forebygger
skader

Diabetes

Lev godt og
aktivt med
diabetes 2

LØB UDEN
SKADER

FOKUS PÅ
GRAVIDITET

+

Bækkensmerter

Silas Holst

+

Min krop har
en udløbsdato

Sunde snacks
Kompressionstøj
Nedbring sygefravær
Udendørsaktivitet

Jeg kan godt mærke at jeg ikke er 27 år
længere, fortæller danseren, som ofte
må bide smerten i sig, men kunne ikke
drømme om at pive.

NR.02 2022 / MAGASIN FRA FYSIOTERAPEUTERNE: MOTION + FYSIOTERAPI + SPORT + FRITID + ENERGI + VELVÆRE + JOB

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

TA' DIT
MAGASIN
MED HJEM

Krop+fysik
Udkommer
4 gange årligt

helse
VIDEN OM SUNDHED

Udgave 01 / januar 2022

Tina Müller
Det er de svære beslutninger,
jeg vokser af

Ondt i ryggen

Bækkenbunden

Langvarige rygsmerter

OSTEOPOROSE

33%

Danmark er bagud på tid i
opsporing og forebyggelse
af knogleskørhed

AF KVINDER I
OVERGANGSALDEREN
MÆRKER
NÆSTEN INTET
TIL DEN

TEMA

Overgangsalder

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

Tid til
overgangsalder?
Mange kvinder kommer igennem den
berygtede alder uden nævneværdige
problemer. Men kvinder med store
gener skal have hjælp

KNOGLESKØRHED
www.krop&fysik.dk

AKUTTE KNÆSKADER

PÅ SKI UDEN SKADER

www.krop&fysik.dk

www.krop&fysik.dk

PRIS 48,50 kr

Helse:

nyheder

motion

sundhed

mad

familieliv

konsultation

forebyggelse

Helse
275.000 læsere
iflg. TSN Gallup
2021.
Udkommer
8 gange årligt

ng til livet
En holdni

07
22
Tema

Akutte knæskader

På ski uden skader

Spis din hjerne
i topform

ette tilskud
er

v dig selv d
Gi

Knogleskørhed

SIND:

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

ERNÆRING:

Kan man
være fysisk
aktiv
PÅ PLANTEBASERET KOST?

Manuvision:

SKÆRMARBEJDE
www.krop&fysik.dk

SUNDE FØDDER

IDRÆTSSKADER

www.krop&fysik.dk

www.krop&fysik.dk

Psykiske
spændinger
skal forløses
gennem
kroppen

MOD
HVAD SKAL DER TIL,
FOR AT DU TØR?

Opskrifter

Det er mad,
det er lækkert
og du kan selv
lave det

Skønhed
Smuk og
bæredygtig

Skærmarbejde

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

www.krop&fysik.dk
GRAVIDITET & BÆKKENSMERTER

Graviditet & bækkensmerter

Sunde fødder

Idrætsskader

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

HOVEDPINE OG NAKKESMERTER

SKULDERPROBLEMER

www.krop&fysik.dk

www.krop&fysik.dk

BLIV
EKSKLUSIV
SPONSOR
PÅ EN PJECE

Hovedpine og nakkesmerter

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

Naturli
Udkommer
8 gange årligt

Annoncekonsulenter
KROP+FYSIK:
Lars Burchardt
T. 2533 7114
lars@mediegruppen.net
HELSE
Helle Hviid
T. 2445 9010
helle@mediegruppen.net

Skulderproblemer
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NATURLI:
Mette Baastrup
T. 7640 6411
baastrup@mediegruppen.net

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

