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”Snup en app 
mod hovedpine”

Nyhedsbrev for fysio- og ergoterapeuter i Danmark

Firmaet Fysiofilm har udviklet en app til mobil og tablet. Den giver abonnen-
terne adgang til små korte videoer med forebyggende øvelser, som kan bruges 
hvor som helst og når som helst, behovet opstår. Nøgleordet er ”convenience”.  

”Kom op at stå og sørg for, I har  
plads til at få armene op over hovedet 
og ud til siden.” Stolene skramler bag 
67 ergo- og fysioterapeuter på Ergo-
nomiseminaret 2013, mens de lydigt 
rejser sig op til Lisbets Friis instruk-
tion. ”Alle kan være med, og det her 
kan bruges i enhver situation, ” fort-
sætter den erfarne fysioterapeut,  
som optræder i dobbelt udgave på 
årets ergonomiseminar - både live  
og på film.

 

Sammen med de to partnere Michael 
Petersen og Jan Sørensen driver 
Lisbeth Friis firmaet Fysiofilm, som 

har specialiseret sig i at lave små, målrettede 
videoer med øvelser, der nemt kan passes 
ind i arbejdsdagen på de fleste kontorar-
bejdspladser.  

”Pust ud og træk vejret ind. Mærk hvor-
dan luften fylder dig helt ud. Når du fører 
armene op over hovedet, husk så at puste 
langsomt ud.” De professionelle arbejdsmil-
jøspecialister i mødelokalet sætter sig uden 
brok i modtagerollen og går til øvelserne 
med stor koncentration, mens de tester en 
video fra Fysiofilm i kategorien pausegym-
nastik. 

Af Ulla Skovsbøl, freelanvejournalist
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Convenience er tidens trend 
På filmen demonstrerer Listbeth Friis 
selv en serie enkel øvelser med fokus på 
åndedrættet, som erfaringsmæssigt virker 
stressdæmpende og hjælper medarbejdere, 
der lider af hovedpine. Det er meningen, vi-
deoen skal kunne ses på computeren under 
en pause i arbejdet og på tablets og mobil-
telefoner i fritiden. Fysiofilm har nemlig 
udviklet en app, som gør filmene tilgænge-
lige for abonnenter, hvor som helst og når 
som helst de har brug for det. 

”Nøgleordet er convenience,” siger Jan Sø-
rensen, der er salgsdirektør i det lille firma. 
”Folk skal have adgang til filmene, når det 
passer dem, og det skal være nemt at gå til. 
Det er den afgørende trend i dag”. 

Derfor er ingen af Fysiofilms video mere 
en tre minutter lange. Det må ikke føles 
som noget, der tager tid eller er besværligt 
at lave pausegymnastik eller forebyggende 
øvelser. Videoerne bliver solgt i online 
abonnement til virksomheder, og der er i 
princippet tre kategorier til forskellige for-
mål: pausegymnastik, energifilm og meget 
målrettede film, som sigter mod forebyg-
gelse og lindring af specifikke problemer 
med nakke, skuldre, hænder, underarme, 
ryg, lænd og ben.

Handlingsorinteret indfaldsvinkel 
Fysiofilm har med andre ord valgt en prag-
matisk og handlingsorinteret indfaldsvinkel 
til diskussionen om motion på jobbet. De 
helt korte film lægger op til, at forebyg-
gende træning i det små kan passes ind i 
de pauser, medarbejderne alligevel holder i 
løbet af dagen.   

”Det gør mig glad, hvis vi kan få folk til at 
lave en lille smule med vores film. For jeg 
tror, at hvis de kommer i gang med at lave 
noget, som samler dem og gør dem glade 
og måske kalder på et fælles grin, så får de 
også lyst til at gå videre selv og lave noget 
mere selv, ” siger Lisbeth Friis.
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Læs mere om Fysiofilm: http://www.fysiofilm.dk/
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Deltagerne fra årets Ergonomiseminar lytter intensivt til Michael 
Petersen Jan Sørensen og Lisbeth Friis fra firmaet Fysiofilm, der blandt 
andet har udviklet ”Verdens første app mod hovedpine”.


