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Fysisk	ak(vitet	ger	bä0re	hälsa	och	längre	liv	

Världens	bästa	medicin	
hjär(nfarkt,	stroke,	fönster(0arsjuka,	typ	2	diabetes,	höga	blodfe0er,		
högt	blodtryck,	metabola	syndromet,	bukfetma,	övervikt,	demens,		
Alzheimer,	sömnsvårigheter,	depression,	ångest,	niko(nberoende,		
alkoholism,	benskörhet,	smärta,	yrsel,	fibromyalgi,	ryggbesvär,		
atros	i	leder,	magkatarr,	magsår,	förstoppning…….		
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Fysisk aktivitet ! 

Fe0metabolism	 Kärlfunk(on	
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Scema(sk	bild	Hellénius	2010	

Depression/Ångest	



Riktlinjer		säger	:	Vuxna	18	->		
• 	rör	dig	varje	dag	30	minuter,	må0ligt	ansträngande	
• 	vid	hög	intensitet	rekommenderas	minst	75	minuter	per	vecka	
• 	går	a0	dela	upp	
• 	kombinera	med	styrketräning	
• 	undvik	a0	si0a	s(lla	länge	



1.Träning			

4.	S(llasi0ande		2.Vardagsmo(on				

3.	O(llräcklig		
Fysisk	Ak(vitet	

Hälsa		 Risk	för	Ohälsa		
Fysisk	Ak(vitet	



•	med	hälsofrämjande	fysisk	ak(vitet	menas	all	fysisk	ak(vitet	som	förbä0rar	
hälsan	och	den	fysiska	kapaciteten	utan	a0	utgöra	en	risk	för	skada.	Dagliga	
mängden	av	rörelse	
	
	
	

Defini(on	av	vardagsmo(on		

• 	rör	dig	varje	dag	30	minuter,	må0ligt	ansträngande		(vardagssysslor	räknas)		



Defini(on	av	s(llasi0ande?	

Vad	menas	med	s<llasi4ande<d	?	=		orörlig	=	muskulär	inak(vitet		
S(llasi0ande	definieras	som	varje	beteende	med	en	mycket	låg		
energiförbrukning	på	ungefär	1	kcal	/kg	i	(mmen.	
Det	betyder	a0	nästan	varje	gång	man	si0er	eller	ligger	ner	är	man	s(llasi0ande.	
OBS	av	den	vakna	(den.	



 
 

S(llasi0ande	(dsålder	–		
rörelsemönster	under	dygnets	(mmar	

Kallings	L	et	al.	Läkar(dningen	2010;107:2090-5.	



Män	

Kvinnor		



Ålder	och	Könsskillnader		



Ø 		Anamnes		
Ø 		Frågeformulär	
Ø 		Dagböcker	
Ø 			Stegräknare	
Ø 	Accelerometer	

Mäta	Fysisk	ak(vitet		?	



Resultat	:		
• 		7	%	av	studiedeltagarna	uppnådde	riktlinjerna	för	Fysisk	ak<vitet	

SyGe	:	Mäta	daglig	rörelse		
											Riktlinjer	uppnås		
	
Deltagare:	n=	948		
																				Kvinnor	:51%		
																				Ålder	50-64	år		
	
Metod:					Accelerometer				

PLoS	One	2015	May	13;10(5):e0126336..		



Men	vad	är	en	ak(v	
soffpota(s?		 ?



Normalt	beteende	i	en	onormal	miljö!	



 
 

Physical	ac(vity	pa0ern	

Owen	N	et	al.	Exerc	Sports	Sci	Rev	2010;38:e	pub	juli	

”The	Ac've	Couch	Potato”	





Rörelse	i	minuter	per	dag	I	Stockholm	(min	/dag	)			



Förändring genom historien 
- arbetsuppgifter, sysselsättning och 

vardag	



Church	T	et	al.	PLos	one	2011;6:e19657	



Arbetsuppgiper	
då….	



Arbetsuppgiper		
nu…..	



Rörelse	på	arbetet	



Skärm(d	och	s(llasi0ande	ökar			



Church	T	et	al.	PLos	one	2011;6:e19657	

Trender	i	yrkesrelaterad	fysisk	ak<vitet	

Si0er	mer	+	äter	mer	=				
ökar	i	vikt		





Visceralt	fe4		

Ökad risk  

hjärtkärlsjukdom,  
demens, Alzheimer 

typ 2 diabetes, cancer 

Metabola syndromet 



Könskillnader	i	Fysisk	ak(vitet		

Man:		
- 	Mer	träning	/	mo(on		
- 	högre	intensitet			
- 	S(llasi0ande	8-9	(mmar	
- 	Si0er	längre	perioder		
- 	Unga	män		
- 	Akademiker		

Kvinna:	
-	Mer	vardagsmo(on			
-	S(llasi0ande	8-9	(mmar	
- 	Kortare	perioder		
- 	Pauser	I	s(llasi0andet	
- 	Högre	utbildning			

Scapis	studien	+	Eurobarometern		



Vad skall vi göra för att bli mer  
Fysisk aktiv? 

=>	



1.Träning			

4.	S(llasi0ande		2.Vardagsmo(on				

3.	O(llräcklig		
Fysisk	Ak(vitet	

Hälsa		 Risk	för	Ohälsa		

2.Vardagsmo(on	
	
	
	
				

4.	S(llasi0ande	
	
	
	
		



Vardagsmotion  



Öka vardagsmotionen	

Riktlinjer	säger:	Vuxna	18	->		
• 	Rör	dig	varje	dag	150	minuter	i	veckan,	må0ligt	ansträngande	
• 	Vid	hög	intensitet	rekommenderas	minst	75	minuter	per	vecka	
• 	Går	a0	dela	upp	
• 	Kombinera	med	styrketräning	och	balansträning	2	ggr/vecka	
• 	Undvik	a4	si4a	s<lla	länge	

All	rörelse	är	vik(g	rörelse!	
För	alla!	



FYSS	

• FYsisk	ak(vitet		
•  	vid	
• Sjukdomspreven(on	

	och	
• Sjukdomsbehandling	

•  	www.fyss.se	



Fysisk	ak<vitet	på	recept,	FaR,	minskar	
vikt,	bukfetma	och	kardiometabol	risk	

•  Vikt	&	BMI 	-1.8	kg	
•  Bukfetma		

–  Midja 	-	2.3	cm	
–  SAD 	-	1.5	cm	
–  Kropps-	
						sammansä0n	+	

•  Glukos	homeostas	
–  Glukos 	-	0.2	mmol/l	
–  HbA1c 	-	0.1	

•  Blodfe0er		
–  S-kolesterol 	-0.3	mmol/l	
–  LDL/HDL 	-0.1	
–  Triglycerider 	-0.2	mmol/l	

Kallings	L	et	al.	Eur	J	Cardiovasc	Prev	Rehabil	2009;16:80-4.	

N	101,	68	år	män	och	kvinnor	
s(llasi0ande	
övervikt	(BMI	25-40)	
bukfetma	(midja	>88	cm,	>102	cm)	
RCT,	6	månader	

• 	Minskad	s(llas(0ande	(d	–	2	(m/d	
• 	Ökad	må0ligt	hård	fys	akt		
		3	ggr/v	(el.	159	min)	
• 	Steg/d	+	1663	
		



3	

Samtal	



35	

Fysisk	ak(vitet	på	recept	(	FAR	)	
Tips	!		

	1.Daglig	Fysisk	ak(vitet			
		30	min	/dag		
	10000	steps	/dag	

	2.Mo(on/fysisk	
ak(vitet		
ex		själv	eller	på	
gym	osv.	

1	

2	



• 	Transport		

• 	Arbetet		

• 	Fri(d		

• 	Hela	dagen	

• 	Råd		

Tänk på följande för att bryta stillasittande….  



Aktiv transport - gör jobbet på vägen 



Wennberg	P	et	al.	Eur	J	Cardiovasc	Prev	Rehab	2006;13:924-30.	

Samband	mellan	bilåkande		
och	risk	för	första	hjär(nfarkt	

Regelbunden	bilåkning		
OR	1.74	(CI	1.20-2.52)	
	
Jämfört	med	a,	åka	buss,	cykla		
eller	gå		
”mul7adjusted”	

Prospek(v	fall-kontroll	studie	
-	583	fall	(20%	kvinnor)		
-	2098	kontroller	
i	Västerboten	



Det	går	a0	bibehålla	den		
vardagliga	rörelsen	från	förr		

Katzmarzyk	PT,	Diabetes	(59)	2010	



Ett maratonlopp mindre i veckan! 



På arbetet – passa på när du kan 



Ta trappan – hälsa på väg upp 



Dra med kollegorna på 
pausgympa 



A0	stå	1	(mme	var	dag	=	60	kalorier		

	5	dagar		=		300	kalorier		

1	år	=	10	000	kalorier		

Marathonlopp	x	3	

Stå upp på arbetet! 



Walk and talk 



Interwebben/ KI  



Rörlig fritid 



Förena nytta med 
nyttigt… 



…förena nytta med nytta… 



…förena nytta med nöje! 



Mo(va(on	vardagsmo(on	

Färre än 5000steg/ dag =stillasittande livsstil  
5000-7499 steg/dag = lågaktiv  
7500-9999 steg /dag = måttlig aktiv 
10000-12500 steg/dag = aktiv  
Över 12500 steg /dag = mycket aktiv  

Tips! För motionsbok! 
  

Hitta rutin! 
Dra med närstående 
Inspireras av hundägare 
Smygmotionera! 



Minska stillasittande 



Genevieve	ND	et	al	Diabetes	Care	2008;31:661-666.	

..men,	det	lönar	sig	a0	ta	en	paus	

Australian	Diabetes,	Obesity	and	Lifestyle	Study,	2004-2005,	n	168	vuxna,		
S(lasi0ande	(d	mä0es	med	accelerometer	i	1	vecka	
Lägre	midjemå0,	lägre	BMI,	lägre	triglycerider	och	blodsocker	
	

Promenad	eper	mål(d		
	
Påverkar	Triglycerider		
	



Vad	kan	vi	göra?	

•  Minimera	den	totala	<den	i	si4ande	
När	si0er	jag	under	längre	perioder?		
Kan	jag	göra	något	annat	istället?	
	
•  Göra	regelbundna	korta	avbro4	i	s<llasi4andet	
	
•  Rekommenda<oner?	
Max	2	h	s(llasi0ande	på	fri(den.	
Bryt	s(llasi0andet	var	30onde	min.	
	
Anpassning	av	arbetsplats,	närmiljö	och		
hemmet	som	underlä,ar	och	inbjuder	7ll		
rörelse.	

	



Ta paus i sittandet 

• 	30	minuter	si0ande,	1	minut	stå	

• 	Använd	reklampauserna	(ll	bensträckare	

• 	Ställ	alarm	för	pausgympa	

• 	Ha	skrivaren	i	e0	annat	rum	på	jobbet	

• 	Stå	upp	vid	telefonsamtal	

• 	Gå	i	rulltrappan	

• 	Stå	upp	på	tunnelbanan	
	



Ta omvägen – den smarta vägen 



Öka Byt till  Begränsa 
Långvarigt	S<llasi4ande	
Begränsa	<ll	2-4	Timmar	/	
dag.	Max	30	min	per	gång.	
	
Tråkig	mo<on		
	
Skam	och	skuld		/dåligt	
samvete	
	
Bilåkandet		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Dagliga	Fysisk	ak<vitet	
30	min	må4lig	intensitet		
	
Smyrörelse	
	
Rolig	mo<on	
	
Gåendet		
	
Stående		
	
	
	
	
	
	

Hiss	 												Trappa
																															

																																				
Bil 												Cykel		
																															Buss	
																															Gå		

													
													
													

Vardagsmo<on	och	s<llasi4ande		

Si4ande																		Stå		
																																			

													
													
													O<llräcklig		

Fysisk	ak<vitet	
Mät	ak<vitet	

Bild	av:	Ma0hias	Lidin	



Sammanfa0ning		

v 	Fysisk	ak(vitet	:	Träning	,	vardagsmo(on	och	s(llasi0ande	

v 	30	min	må0lig	intensitet	varje	dag		

v 	Mer	=	bä0re		

v 	Rörelsemönster		förändras	under	hela	dagen			

v 	Räcker	inte	med	träna	intensivt	på	helgen		

v 	Svensken	bra	på	a0	träna	och	a0	si0a		
v 	Könskillnader	gällande	Fysisk	ak(vitet		

v 	Fysisk	ak(vitet		som	behandling		



Behöver	soffpota(sen	introduceras?	




