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Big Bang

T - 14,000,000,000 år 

Starten

42,195 km kvar

Livets uppkomst

T – 3,500,000,000 år 

Homo sapiens sapiens

T – 250,000 år 

Folkungagatan

10 km kvar

På väg in mot stadion

760 m kvar

Jesus

T – 2018 år

Sista stegen

6 m kvar

Målfoto

30 cm kvar

Senaste 100 åren

T – 100 år

Vår uppkomst och utveckling ur ett alternativt perspektiv:



Prognos:

Ökning av vanliga folksjukdomar, personer >65 år
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179%

Hjärt-kärlsjukdom Demens Diabetes Högt blodtryck Cancer

% ökning till år 2025 % ökning till år 2035

Kingston et al., Age and aging, 2018



Vad har Fysisk aktivitet för effekt?

Sömn

Genuttryck

Inflammation

Psykisk hälsa 

och funktion

Kondition

Kroppsammansättning

Välbefinnande / 

Upplevd hälsa

Musklerna och 

rörelseapparaten

Hjärtat, kärlen 

och blodet

Metabolism

FYSS 2017, www.fyss.se



Vårt samhälle har förändrats…

…och med det vårt dagliga rörelsemönster.

Sitting is the new smoking!



Svårt att skatta fysisk aktivitet och stillasittande!
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Mätt med accelerometer (minuter)

Ekblom et al. BMC Public Health (2015)



Hur ser den fysiska aktiviteten ut i den vuxna befolkningen?

Ekblom-Bak et al, Plos One 2015

Lågintensiv FA
34%

Medel- och högintensiv FA, 4%

Stillasittande
62%

…7 % klarade rekommendationerna för fysisk aktivitet!



32

33

34

35

36

37

38

39

40

95-97 98-99 00-01 02-03 04-05 06-07 08-09 10-11 12-13 14-15 16-17

V
O

2
m

a
x

 (
m

L
·m

in
-1

·k
g

-1
)

Män; -12.4%

Kvinnor; -9.4% 

Totalt; -10.8%

Ekblom-Bak et al, SJMSS 2018

1/3 av försämringen pga samtida viktökning…

…men 2/3 pga försämrad aerob kapacitet!

Mer uttalad försämring hos
- Män, 
- Yngre, 
- Låg utbildning 
- Boende i landsbygdslän

Försämrad kondition i vuxna befolkningen sedan 1995
n=354.000 män och kvinnor, 18‐74 år



Vad betyder olika delar av rörelsemönstret?

Ekblom-Bak et al, Plos One 2015

Lågintensiv FA
34%

Stillasittande
62%

Medel- och högintensiv FA

Stora effekter på hälsa och sjukdomsrisk, men…

…låg daglig volym och få som verkligen uppnår rekommendationerna.

Stillasittande:

Ett nytt riskbeteende?



Farligt att sitta still!

”All vaken aktivitet i liggande eller sittande position, som innebär 

muskulär inaktivitet i de större muskelgrupperna i kroppen och som är 

karaktäriserad av en låg energiförbrukning nära den basala.”

En av de senaste meta-analyserna ≈ 800 000 studiedeltagare

Högst tid i stillasittande vs minst; 

• 112% ökad risk för diabetes

• 147% ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

• 90% ökad risk för hjärt-kärldödlighet

• 49% ökad risk för förtida död alla orsaker

• 20 % ökad risk för all cancer 

(Colon och endometricancer)

Wilmot et al Diabetologia (2012) 55:2895–2905

Biswass A et al. Ann Intern Med 2015; 162:123-32.

Ekelund U et al. Lancet 2016; 388: 1302–10.

Lynch et al, Curr Epi Rep, 2017

Moore, JAMA Intern Med, 2016



Rekommendationer att undvika stillasittande

Australien

UK

Sverige

Tyskland

Nya Zeeland

Norge



Farligt att sitta still!.......??

- Är det verkligen stillasittandet man mätt och undersökt?

- Bero på andra saker som samvarierar med stillasittande beteenden?

- Är stillasittandet verkligen en risk för alla?



Sittande mätt med accelerometer
8000 män och kvinnor > 45 år, följda i 4 år, all-cause mortality

Diaz et al, Ann Intern Med, 2017

Justerat för ålder, kön, etnicitet, utbildning, årstid, rökning, atrial fibrillation, tidigare CVD, träning, alkohol, 

BMI, diabetes, hypertension, dyslipidemia, njurfunktion

Sitter mycket + långa stunder

Sitter mycket + korta stunder

Sitter lite + långa stunder

Sitter lite + korta stunder



Ekelund et al Lancet 2016

Rekommendation

60-75 min/dag       45-60 min/dag    15-30 min/dag      <15 min/dag

Tid sittande 
per dag

Tid för träning
per dag

Sitting vs. All-cause mortality
N=1 005 791.

Sverige:

7% (Ekblom-Bak et al)

1% (Hagströmer et al)

USA:

<10% (Tucker et al)



Gräns?

Daglig sittande tid och risk för förtida död.

Drygt 600.000 medelålders/äldre män och kvinnor

Chau, JY et. al. PLOS ONE 2013; 8(11)

Pandey et al, JAMA Cardiol. 2016



I-Min Lee et al, Lancet 2012; Published Online July 18  

Pandemi
Stillasittandet orsakar var 10:e dödsfall

Lika farligt som rökning

Sitting is the new smoking!

Bättre liknelse är solande eller alkoholintag



Vad betyder olika delar av rörelsemönstret?

Ekblom-Bak et al, Plos One 2015

Lågintensiv FA
34%

Stillasittande
62%

Medel- och högintensiv FA

Stora effekter på hälsa och sjukdomsrisk, men…

…låg daglig volym och få som verkligen uppnår rekommendationerna.

-Stor daglig volym

-Ökad ohälsa/risk för många.



60-åriga män och kvinnor i Stockholms län, följdes i 12 år
Utbildningsnivå, Rökning, Grönsaksintag, 

Motionsvanor, Alkohol, Ekonomisk status, Boendeförhållanden, Arv.

Ekblom Bak et al, Br J Sports Med. 2014

Lite Medel Mycket

Hjärtsjukdom

Vardaglig aktivitet

Vardagsaktiviteten stor betydelse!

Lite Medel Mycket

Vardaglig aktivitet

Förtida död

Ekblom-Bak et al, BJSM 2013



Betydelsen av den lilla rörelsen

7 timmar

7 timmar

7 timmar

med

med

3 min enkla rörelser var 30onde min

3 min långsam gång (3.2 km/h) 

var 30onde min

Dempsey et al, Diabetologia (2017)

Effekt på blodsocker av korta bensträckare

- 24 st överviktiga typ 2 diabetiker



Akut effekt Långtidseffekt

Dempsey et al, Diabetologia (2017)

≈ 4 av 22 h i hyperglycemi

≈18 av 22 h i hyperglycemi
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Lågintensiv Fysisk aktivitet

Medelintensiv Fysisk aktivitet

Högintensiv Fysisk aktivitet

10 minuters 

Medelintensiv Fysisk aktivitet

30 minuters 

Lågintensiv Fysisk aktivitet≈

Ekblom-Bak et al, Eur J Prev Cardiol 2015

Om vi ”byter ut” sittandet, vad händer då?



Vad betyder olika delar av rörelsemönstret?

Ekblom-Bak et al, Plos One 2015

Lågintensiv FA
34%

Stillasittande
62%

Medel- och högintensiv FA

Stora effekter på hälsa och sjukdomsrisk, men…

…låg daglig volym och få som verkligen uppnår rekommendationerna.

-Stor daglig volym

-Ökad ohälsa/risk för många.

- Stor daglig volym

- Ersätter tid i sittande

-Viktig betydelse för 

för många



Så varför gör vi som vi gör?

Normalt beteende i en onormal miljö?



Ng and Popkin, Obes Rev. 2012

Olika arenor; 

Skolan/arbetsplatsen, transport, fritid

- Yttre förutsättningar

Anpassa omgivande miljöer

- Inre motivation

Individanpassade interventioner 

Prevention och promotion NU för en hållbar framtid!



Betydelsen av aktivitet i ungdomsåren!
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Ekblom-Bak et al, JPAH 2018

Drygt 260.000 män och kvinnor, 19–70 år. 



15 Europeiska toppklubbar:

- Arsenal, Everton, Newcastle, Manchester City, Stoke (England); 

- ADO Den Haag, FC Groningen, PSV, Vitesse (Nederländerna); 

- Rosenborg, Strømsgodset, Vålerenga (Norge); 

- SLBenfica, FCPorto, SportingCP (Portugal).

1113 manliga fotbollsfans, 30-65 år; 

Målet att bli mer fysiskt aktiva och må bättre, samt att förändringar 

skulle bibehållas över tid

Wyke et al, PLoS Med, 2019

I grupper om 15–20 män, 12 v, 90-min sessioner med 

- fysisk aktivitet och beteendeförändring

- renuinion efter 6-9 månader

Resultat:

Förbättringar fysisk aktivitet, kost, vikt, metabol hälsa efter 12 mån



Fysisk aktivitet på recept (FaR)

- Implementerat 

- I HoS nås alla!

Följsamhet och effekt

-Kallings et al 2008, 2009

-Leijon et al 2009

-Lundqvist et al 2017

-Rödjer et al 2016

-Börjesson et al 2018

Hälsoekonomi

-Romé 2014

…men UNDERUTNYTTJAT!



Hälsopedagog på  

lotsmottagningen

Friskvårds- och idrottsaktörer 

Hälso- och sjukvård                        GIH                           Stockholms län

Vägleder och motiverar           Utför och tillhandahåller 

Förskriver FaR                    personen som fått FaR              aktiviteter som passar

personen som fått FaR

Egenaktivitet

Legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal

Friskvårdslotsmottagningen GIH



Hur går det till?

FaR förskrivs. Vid behov, erbjuds vidare lotsning på GIH. 

FaR och medgivande skickas brevledes till GIH -
Lots kontaktar patient med FaR.

Personcentrerat rådgivande samtal på lotsmottagningen.
- vägleder och erbjuder motivationsstöd till personen med FaR. 

I samtalet fokus fysisk aktivitet. 
- Andra levnadsvanor kan självfallet också beröras.

Skriftlig återkoppling efter 
6 månader kring 

beteendeförändringen 
rörande fysisk aktivitet till 

förskrivare.

Patient får skriftlig information och ger sitt medgivande.

Uppföljning ansvarar förskrivaren för. 
Dock, lotsen gör uppföljning av den fysiska aktiviteten via telefon 

efter 1, 3 och 6 månader.



www.gih.se/lotsmottagningen

http://www.gih.se/lotsmottagningen


“Stå upp, sitt mindre, rör dig mer, rör dig ofta”

TACK!


