
HVEM ER FYSIOFIT?

FysioFit er Espen Kolderup sin
fysioterapi praksis med fokus på
behandling, bevegelse og trening. 

Jeg har en tilnærming der mobilitet,
bevegelse og styrke er viktig for at du
skal bli bedre og samtidig bli kvitt
plager. Jeg ønsker å optimalisere hva
du kan få til, og hos meg får du mer
enn bare en ordinær benkebehandling.
Du får selv ta aktiv del i din
rehabilitering og utvikling!

God ergonomi er

utgangspunktet

for godt arbeid 

KONTAKT

Besøksadresse: Bjørnsgate 1 eller via
Trening Sammen City. 

 
Online timebestilling via

www.fysiofit.no 

Fysioterapeut siden 1995 (inkludert PNF og
Cyriax metoden)
Idrettsmedisinsk Grunnkurs Trinn 1 + 2
Z-HealtH - Essentials of elite performance
Z-Health - Post concussion syndrome rehab
Aktiv med Artrose
Sertifisert Rocktape Instruktør (RockDoc)
AFPT – Sertifisert PT
FMS Serifisert – Testing og Trening
SFMA Sertifisert – Testing og Rehabilitering
Ryggskole – Stuart McGill og Craig
Liebenson
Kinesiotaping – Trinn 1+2, Lymfe
Akupunktur - Dry needling
CrossFit Trainer – Crossfit Level 1
Gait analysis/Biomechanics,
Custom orthotics, Advanced Prescription

Sjekk QR koden for en
egen nettside og

muligheten for å laste
ned en kopi av

brosjyren



PRO TIPS: 

01 - STOLEN

Bruk av musematte kan begrense
unødvendige belastninger ved musbruk. 

02 - BORDET

Dersom du kun har en bærbar
datamaskin så vil en investering i et stativ
(eller en stabel bøker) og et separat
tastatur være til enorm hjelp for å bedre
ergonomi!  

03 - SKJERM

Når du skal plassere tastaturet så sett
deg inn til bordet, lukk øynene og legg
hendene naturlig på bordet. Der de treffer
skal tastaturet ligge. 

HVORDAN STILLE INN

KONTOR-ARBEIDSPLASSEN: 

Sitt med beina i bakken og juster høyde
sånn at hoftene er litt høyere enn knærne. 

Juster ryggen sånn at ryggstøtten treffer i
korsryggen og ikke i bekkenet. 

Når du sitter inntil bordet så skal albuene
være tilnærmet 90 grader og minimum 2/3
av underarmen skal ha støtte enten fra
bordet eller fra armlener på stolen. 

Skjermen skal være justert sånn at
toppen av skjermen (der kamera ofte
sitter) er i øyehøyde. 

04 - TASTATUR

Tastaturet skal ligge naturlig under
hendene dine og helst uten at du har
overdrevet vinkel i hendene eller
håndleddene. 

Ikke plasser skrivesaker mellom kropp
og tastatur. 

Mus ligger tett på siden av tastaturet. 

Å ta mikropauser der du reiser deg opp,
ser langt bort og gjør en strekk mot taket
tar ca 20 sekunder og gir vesentlig mye
bedre hverdag enn å bli sittende hele
tiden!  
Jevnlig inntak av vann gjør deg mindre
dehydrert og er viktig for øyne,
konsentrasjon, koordinasjon og kondisjon.
. 

Besøksadresse: Bjørnsgate 1 eller via
Trening Sammen City. 

 
Online timebestilling via

www.fysiofit.no 


