
 

 

	  
Don´t	  sit	  too	  much…	  
Statens	  Institut	  for	  Folkesundhed	  (SIF)	  har	  foretaget	  et	  lille	  pilotprojekt	  med	  44	  personer	  
ansat	  i	  en	  eller	  anden	  form	  for	  kontorjob.	  Studiet	  havde	  til	  formål	  at	  skemalægge	  
forsøgspersonernes	  fysisk	  inaktive	  adfærd	  –	  på	  arbejdet	  og	  derhjemme.	  Da	  de	  fleste	  
mennesker	  har	  forskelligt	  aktivitetsniveau	  i	  hverdagen	  og	  weekenden,	  var	  den	  fysiske	  
aktivitet	  også	  inddelt	  herefter.	  Studiets	  resultater	  er	  langt	  fra	  konkluderende,	  men	  danner	  
grundlaget	  for	  en	  større	  undersøgelse,	  som	  udføres	  af	  SIF.	  Men	  resultaterne	  fra	  det	  lille	  
projekt	  er	  alligevel	  interessante	  og	  så	  således	  ud:	  	  

-‐ I	  gennemsnit	  sad	  forsøgspersonerne	  stille	  74	  procent	  af	  arbejdstiden	  
-‐ I	  gennemsnit	  sad	  forsøgspersonerne	  stille	  56	  procent	  af	  fritiden	  på	  hverdage	  
-‐ Samlet	  set	  svarer	  det	  til	  11	  timers	  fysisk	  inaktivitet	  i	  gennemsnit	  hos	  både	  mænd	  og	  

kvinder	  i	  hverdagen	  
-‐ I	  weekenden	  sad	  forsøgspersonerne	  i	  gennemsnit	  stille	  i	  8,3	  timer	  om	  dagen	  

	  
Ifølge	  SIF	  indikerer	  internationale	  undersøgelser,	  at	  personer,	  der	  sidder	  ned	  i	  over	  10	  timer	  
om	  dagen	  har	  en	  øget	  risiko	  for	  tidlig	  død,	  hjertekarsygdom	  og	  andre	  livsstilsygdomme	  som	  
diabetes.	  
	  
Ekstra	  viden	  
Den	  amerikanske	  forsker	  Frank	  W.	  Booth,	  som	  jeg	  har	  haft	  fornøjelsen	  af	  at	  møde,	  er	  en	  af	  
mændene	  bag	  betegnelsen	  ”Sedentary	  Death	  Syndrome”	  (SeDS).	  Og	  i	  korte	  træk	  er	  det	  et	  
begreb,	  som	  dækker	  over,	  at	  fysisk	  inaktivitet	  er	  blevet	  en	  livsstilsfaktor,	  som	  skal	  tages	  
seriøst	  på	  højde	  med	  rygning.	  For	  sidder	  man	  for	  meget	  stille,	  risikerer	  man	  at	  blive	  syg.	  På	  
den	  positive	  side	  så	  kan	  fysisk	  aktivitet	  forebygge	  op	  mod	  34	  sygdomme	  og	  tilstande,	  så	  det	  er	  
en	  god	  idé	  at	  få	  så	  meget	  generel	  fysisk	  aktivitet	  på	  kontoen	  som	  muligt.	  	  
	  
Hvad	  betyder	  det	  for	  dig?	  
Det	  betyder	  ikke,	  at	  du	  skal	  løbe	  rundt	  hele	  dagen,	  udover	  de	  8	  timer	  du	  tilbringer	  i	  sengen	  
hver	  nat,	  men	  det	  betyder,	  at	  du	  proaktivt	  kan	  forebygge	  livsstilssygdomme	  fra	  nakken	  og	  op	  
samt	  fra	  nakken	  og	  ned	  ved	  at	  minimere	  tiden,	  du	  sidder	  stille.	  Husk	  der	  er	  forskel	  på	  træning	  
(spinning,	  løb,	  svømning	  mm)	  og	  generel	  fysisk	  aktivitet	  (trapper,	  havearbejde,	  cykle	  eller	  gå	  
som	  transport).	  I	  denne	  sammenhæng	  er	  det	  den	  generelle	  fysiske	  aktivitet,	  som	  du	  skal	  være	  
opmærksom	  på.	  	  
	  
	  5	  gode	  råd	  

-‐ Sørg	  for	  at	  tage	  små	  aktive	  pauser	  i	  løbet	  af	  dagen,	  især	  hvis	  du	  har	  stillesiddende	  
arbejde.	  Lav	  en	  regel	  om,	  at	  du	  maksimalt	  må	  sidde	  stille	  45	  min	  og	  derefter	  skal	  du	  
bevæge	  dig.	  	  

-‐ En	  skridttæller	  er	  en	  god	  ydre	  motivationsfaktor	  og	  er	  med	  til	  at	  øge	  din	  bevidsthed	  
om	  den	  generelle	  fysiske	  aktivitet	  i	  løbet	  af	  dagen.	  	  



 

 

	  
-‐ Leg	  med	  dine	  børn	  og	  dans	  med	  din	  partner	  eller	  gode	  venner.	  	  
-‐ Undgå	  så	  vidt	  muligt	  at	  transportere	  dig	  selv	  med	  fire	  hjul.	  Hold	  dig	  til	  to	  hjul	  eller	  brug	  

dine	  ben,	  så	  ofte	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  	  
-‐ Selvom	  det	  kan	  være	  svært	  at	  finde	  trapperne	  i	  de	  forskellige	  bygninger,	  så	  brug	  lige	  to	  

minutter	  på	  at	  finde	  dem	  i	  stedet	  for	  den	  lette	  løsning,	  som	  er	  elevatoren.	  
	  
Get	  moving!	  	  
	  
Stay	  strong,	  stay	  graceful!	  
	  

	  
	  
Kilde:	  Statens	  Institut	  for	  Folkesundhed.	  Ugens	  tal	  om	  Folkesundhed	  (uge	  23).	  www.si-‐folkesundhed.dk.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


