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 förändrat rörelsemönster 
 skärmsjukan är livsfarlig
men går att motverka



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

Förändringar i yrkeslivet 
USA 1960 - 2010



Daglig energiförbrukning under arbetstid 
har minskat med minst 100 kcal!  

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

142 kcal per dag mindre hos män 

Förklarar stor del av viktuppgången i USA!



Archer E et al. Plos One 2013;8:e56620

nationell undersökning, kvinnor 19-64 år
minskning av timmar hushållsarbete 

från 26 timmar i veckan till 13 timmar

Förändringar i hushållsarbete 
kvinnor USA 1960 - 2010



Archer E et al. Plos One 2013;8:e56620

Kraftigt sänkt energiförbrukning
motsvarande ca 2500 kcal per vecka (360 kcal/dag)



Archer E et al. Plos One 2013;8:e56620

Ökad skärmtid
från 8 tim till 17 tim i veckan



Eurobarometer
sport, motion och stillasittande

23 nov – 2 dec 2013
27 919 intervjuer
28 EU länderna

European Commission. Eurobarometer 412 March 2014. Sport and Physical Activity.
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Svenskar motionerar mest i hela Europa
70 % säger att de motionerar minst en gång i veckan

European Commission. Eurobarometer 412 March 2014. Sport and Physical Activity.

Eurobarometer
resultat
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….men, vi sitter också mest!

European Commission. Eurobarometer 412 March 2014. Sport and Physical Activity.

Danmark 25%, Nederländerna 25 %, 
Sverige 21 %, Luxemburg 20 %, Tjeckien 20 %

Andel som sitter mer än 8,5 timmar per dag



Ekblom Bak E, et al. PloSOne 2015;e pub May

9 - 10 timmar sittande i snitt

3 - 4 timmar långvarigt sittande utan avbrott

bara 7 % uppfyllde rekommendationerna  

för fysisk aktivitet!

Accelerometer, 4 dagar- 1 vecka, n 948
(51 % kv) 50-64 år

Svenskar sitter mest i världen!?



Le Blanc et al. PlosOne 2015; e pub

Barn i åldern 9-11 år, n 5 844
12 länder 
Australien, Brasilien, Canada, Kina, Colombia, Finland, 

Indien, Kenya, Portugal, Sydafrika, England och USA
Accelerometer och frågeformulär

Kartläggning av barns rörelsemönster

The International Study of Childhood Obesity,
Lifestyle and the Environment



Stillasittande tid totalt

Le Blanc et al. PlosOne 2015; e pub

pojkar
flickor



Stillasittande tid totalt

Le Blanc et al. PlosOne 2015; e pub

pojkar
flickor

Svenska barn?



The Avon Longitudinal Study 
of Parents and Children

Mitchell JA et al. MSSE 2012;44:1081-7.

 pågående studie i Avon, UK
 1991/1992 rekryterades 14 541 gravida kvinnor
 barnen följs från 7 års ålder
 förändring i fysisk aktivitet
 12, 14 och 16 års ålder accelerometer 1 vecka



Mitchell JA et al. MSSE 2012; in press, epub

Mellan 12 till 16 år 

ökade stillasittande tid med 
20 resp. 23 minuter per dag och år 
hos pojkar och flickor

totalt under de fyra åren
ökade stillasittandet
med 92 resp. 89 minuter per dag

lätt aktivitet minskade
med 82 resp. 83 minuter per dag

kontinuerligt stillasittande
(> 30 minuter) ökade med 121%



The Avon Longitudinal Study 
of Parents and Children

Mitchell JA et al. MSSE 2012;44:1302-9.
Mitchell JA et al. MSSE 2012;44:1081-7.

Kompenserade genom att sporta, idrotta mer?
Nej, konditionen försämrades. 



Trender i datoranvändning (%) från 2002 till 2014

2 timmar eller mer per dag
hos 15-åriga flickor och pojkar

Den högsta procentandelen ungdomar som använde 
dator mer än 2 timmar per dag fanns i 
Nederländerna och Sverige 
och den lägsta i
Portugal och Makedonien  

Adolescent obesity and related behaviours:
trends and inequalities in the WHO
European Region, 2002–2014, WHO 2017



 förändrat rörelsemönster 
 skärmsjukan är livsfarlig
men går att motverka



Definition av ”stillasittande”?
”Sedentary behaviour”

”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, ≤1.5 METs”.



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

Meta-analys
47 studier, 44 prospektiva, självrapporterad sittande tid

Jämförelser mellan de mest stillasittande och de minst stillasittande

Ökad risk för 

diabetes 

hjärtkärlsjukdom 

hjärtkärl död 

cancer 

cancer död

 total dödlighet

…men, 30% minskad risk  

hos de som motionerade!

Stillasittandet hotar vår hälsa! 



”Sitting is the new smoking”

Veerman JL, et al. Br J Sports Med 2011; e pub.

Varje timme framför TVn förkortar livet 

med 22 minuter hos män och kvinnor över 25 år



Gäller detta våra barn?

Carson V et al. Appl Physiol Nutr Metab 2016;41:S240-S265

 253 rapporter från totalt 194 olika undersökningar
 1 637 064 individer
 friska barn och ungdomar 5-17 år, 71 olika länder
 stillasittande aktiviteter ökar hjärtkärlrisken 
 dosberoende
 TV-tittande och skärmtid



Stillasittande hos barn får konsekvenser

Australien, småbarn, 2.4 år (+ 0.5), cerebral pares
rörelsemönster med acclerometer i 3 dagar

Stillasittande tid
CTD n=20 49%
GMFCS I-II n=32 52%
GMFCS III n=14 62%
GMFCS IV-V n=12 74% 

Oftedal S et al, MSSE 2015;47:2076-83

Stillasittande tid hos barn med cerebral pares 
är kopplat till blodtryck, bukfetma, vikt…

Ryan JM et al, Phys Ther 2014;94:1144-53  Ryan JM et al, Plos One 2015;10:epub



Nya oroande rön…..

 samband mellan stillasittande och psykisk hälsa/välbefinnande
 alla typer av stillasittande aktiviteter 
 10-19 år
 systematisk genomgång  (studier om ”gambling” på nätet togs bort)
 32 studier (tvärsnitt, longitudinella, intervention)
 hela världen (USA, Australien, Canada)

Hoare E et al. Int J Beh Nutr Phys Act 2016; 13:108 in press

Stark evidens 
samband  mellan skärmtid på fritiden

och depression
samband mellan skärmtid och psykisk 

stress
Måttligt stark evidens
samband mellan stillasittande och 

självkänsla



”Livsfarligt att vara stilla”

Negativa effekter akuta och långsiktiga

 kraftigt sänkt energiförbrukning

 enzymsystem stannar av (t.ex. LPL)

 blodfetter stiger

 glukostransportörer fungerar sämre (t.ex. GLUT 4)

 blodsockret stiger

 fettomsättning minskar

 bukfetman ökar

 inflammationsframkallande proteiner ökar

 nedsatt produktion av ”goda” myokiner från muskelcellen



”Apoteket i musklerna”

Pedersen L et al. Adipocyte 2012;3:164-7.
ACSM 2017.



 förändrat rörelsemönster 
 skärmsjukan är livsfarlig
men går att motverka



Copyright © 2011 American Diabetes Association, Inc.

Dunstan D et al. Diabetes Care 2012; 35:976-83.

Blodsocker                  Insulin

En kort rörelsepaus har stor effekt!



…även risken för blodproppar minskar

Howard BJ et al. MSSE 2013;45;1285-91.

Fibrinogen



…och blodtrycket sjunker

Larsen RN et al. NMCD 2014:24:976-82



Belcher BR et al. JCEM 2015; in press

Gäller även våra barn

Normalviktiga barn, n=28, 7-11 år, 3 timmar sittande utan avbrott 

eller avbrott varje halvtimme med 3 min gång 

Insulinnivåer



Stor skillnad i energiförbrukning!

Energiförbrukning utöver den basala i kcal/tim

5 kcal 15 kcal 100-300 kcal 200-400 kcal

Underskatta inte kroppsställningens och 
vardagsrörelsen betydelse för vikten



Vardagsrörelsen har stor betydelse för kroppsvikten
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Holmlund T et al. Spinal Cord 2017;55:774-781.

Svensk studie, 38 vuxna med paraplegi, T7-t 12, olika typer av aktiviteter studerades med indirekt kalorimetri



Verschuren O et al. J Pediatr 2014;165:1011-6.

Muskulär aktivitet och energiförbrukning

vid olika kroppslägen

 unga (n=19 i åldern 4-20 år ) med CP GMFCS I-V
 energiförbrukning med indirekt kalorimetri, METs
muskelaktivitet med elektromyografi
 liggande, sittande med stöd, sittande utan stöd och stående

Högre energiförbrukning vid stående hos alla > 1.5 METs  
Trend för högre muskulär aktivitet vid stående



Magnani PE et al. Acta Ortop Bras 2017;25:147-50.

Undvik stillasittande för funktionellt oberoende

Lateral reach testMaximum forward reach test

 10 personer med ryggmärgsskada mellan T1 och T2
 stillasittande n=10
 fysiskt aktiva n=10 

som tränade el. motionerade 
1 timme minst 3 ggr i veckan



 ”skärmsjukan” är farlig
 men, underskatta inte den lilla rörelsen
 varje rörelse räknas!



Tack 
för att ni lyssnat!



Ett modernt rörelsemönster

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

”The Active Couch Potato”







”Skärmsjukan” 
- en ny hälsofara som drabbar alla

Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet

Överläkare, Livsstilsenheten, Tema hjärtakärl

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
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 friska vuxna och de flesta kroniskt sjuka

 helt nödvändigt för hälsan

 vinsterna överväger vida riskerna

 måttligt ansträngande konditionsträning,

minst 30 min, minst 5 dag/v

 går att dela upp i 10 min pass

 styrketräning 2-3 dag/v, stora muskelgrupper

 balans, smidighet och koordination

 bryt stillasittandet, ta en paus

Riktlinjer – fysisk aktivitet och hälsa

Hur mycket ska vi röra oss?


