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ü Riskbedömning
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Definitioner

FYSS 2021 

Vardagsrörelser

Ökad puls/andning
rask promenad – kan prata

Markant ökad puls/andning

löpning – svårt prata 

*RPE - Borgskala
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Borg RPE-skalan

Skattningsskala för upplevd ansträngning
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Hur ak'va är svenska vuxna?

Låg intensitet
5 h/d                  36% 

60%      Stillasittande
8,5 h/d

4%  Måttlig intensitet 26 min/d

2022-05-12

Dohrn et al. EURAPA, 2020, Dohrn et al. IJBNPA 2019

§ SNAC-K studien, n= 656, 66-90+år

§ ABC-studien, n=1220, 18-75 år  
måttlig–hög: 33 min/d
stillasittande: 8h 12 min/d

(internationellt: stillasittande 9,5 h/d)

Mätt med rörelsemätare
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FYSS 2021 

Dos-responssamband – hälsovinst och risk
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65+ år

Varierad multikomponent 
fysisk aktivitet bör ingå som en 

del av den fysiska aktiviteten 
för alla äldre 

minst 2–3 gånger/vecka 

WHO 2020, FYSS 2021 

Rekommenda'oner - vuxna



Multikomponent fysisk aktivitet

ü 1 av 3 hemmaboende äldre faller varje år
ü Oro och rädsla för fall är vanligt bland äldre – även bland de som inte fallit
ü Fallrädsla ökar risken för fall!
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Kendrick et al. Cochrane Rev, 2014, Hadjistavropoulos et al. 2011. 

Kombinerad träning - minskar risk för fall o fraktur

Balansövningar som utmanar balansförmågan bör 
ingå kombinerat med styrketräning och/eller annan 
fysisk aktivitet som belastar skelettet 
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Hälsoeffekter av fysisk aktivitet vuxna

Enstaka pass på minst måBlig intensitet ger omedelbara effekter:
ü sänkt blodtryck och blodsocker, minskad oro, förbäBrad sömn och kogniDv funkDon*

Regelbunden fysisk ak3vitet:
ü förbäBrar kogniDv funkDon*, sömn, hälsorelaterad livskvalitet
ü minskar oro och nedstämdhet
ü minskar risk för fall och fallrelaterade skador* 
ü förbäBrar fysisk funkDon
ü förbäBrar kondiDon och styrka ökad förmåga aB klara av vardagsakDviteter 

bidrar Dll bevarad muskelmassa 

*hos äldre FYSS 2021 
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Hälsoeffekter av fysisk ak(vitet vuxna

Regelbunden fysisk aktivitet kan minska risk för:
ü högt blodtryck, stroke, hjärt-kärlsjukdom 
ü typ 2-diabetes, övervikt/fetma
ü depression, demens
ü åtta former av cancer*
ü förtida död

*(bröst, livmoderkropp, magsäck, matstrupe, njure, urinblåsa, tjocktarm och lungor - riskminskning 10-25%)

FYSS 2021 
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Stillasittande och hälsa hos vuxna och äldre

Stillasittande kan öka risk för:
typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, övervikt/fetma, tre former av cancer*och förtida död 

Samband med tid i stillasittande hos äldre:
ü Fysisk funktion, ADL, självskattad hälsa 
ü Bentäthet ?
ü Kognitiv funktion? Skillnad på typ av aktivitet?

*(livmoderkropp, tjocktarm och lungor - riskökning 30-35%)

Långvarigt s^llasi_ande,  FYSS 2021 
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Två meta-analyser, prospektiva studier, rörelsemätare 
Mortalitet, n=36 000 och 44 000 följdes i 3–14,5 år

§ 30 - 40 min/d fysisk aktivitet på minst måttlig intensitet 
minskar riskerna med stillasittande

§ mindre (!) än vad som visats med självrapporterade data

§ men, hos de minst aktiva innebär allt stillasittande en risk 
§ risk med stillasittande >7,5 tim/d, störst efter 9,5 tim/d

Ekelund et al. BMJ 2019. Ekelund et al. BJSM 2020

Minskar fysisk aktivitet riskerna med stillasittande?
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Paluch AE et al. Lancet Public Health 2022 

Meta-analys, 15 studier mortalitet, 
n=47 500, 68% kvinnor, m=65 år

≥60 år: minskad risk 6000–8000 steg/d 
<60 år: minskad risk 8000–10 000  steg/d

Måste man gå 10 000 steg per dag?

2022-05-12
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Lee IM et al. JAMA Intern Med. 2019

Women’s Health Study 4 år, n=16 741 kvinnor, m=72 år

• 4400 steg/d          41% lägre dödlighet jfr 2700 steg/d
• Dos-responssamband - minskning upp till 7500 steg/d 
• Steg intensitet - inget samband när justerat för antal steg/d

Stor effekt redan vid 4400 steg per dag

2022-05-12

Varje steg räknas!
7 000 steg/dag - lämplig målsättning för äldre?
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Hult el al. Clin Diabetes 2019,
Rossen et al. Int J Behav Nutr Phys Act 2021

Healthy Aging IniPaPve – Hälsokontroll 70-åringar i Umeå, 49% kvinnor, 
n=1872, varav n=206 typ 2-diabetes, accelerometer

• 5900 steg/d  vs. 7350 steg/d
• Minst 150 min/v: 43%  vs.  63%

Sophia Step study – RCT, intervenDon - självmonitorering 
n=188, m=64 år, BMI=30, diabetes/prediabetes
• ökning med 1000 steg/dag efer 6 mån

Steg per dag och typ 2-diabetes

2022-05-12



Effekter av fysisk ak(vitet vid T2D 
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Omedelbara effekter:
ü ett enda träningstillfälle ökar skelettmuskulaturens glukosupptag 

= förbättrar insulinkänsligheten 
ü effekt i upp till 48 timmar 
ü korta avbrott i stillasittande kan sänka glukosnivåerna

FYSS 2021 



Effekter av fysisk aktivitet vid T2D 
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Effekter av regelbunden fysisk aktivitet:
ü förbättrad glukoskontrollen (sänkt HbA1c) 
ü förbättring av blodfetter, blodtryck, kroppssammansättning, kärlfunktion 

samt kondition

Kan uppnås med olika typer av fysisk aktivitet!

FYSS 2021 



Typ av fysisk aktivitet 
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Aerob fysisk ak-vitet - kondi-onsträning
§ gång, löpning, cykling, aerobics, simning (yoga, tai-chi)
§ konDnuerligt eller intervall
§ måBlig - hög intensitet
§ 30–60 min/g, 2–5 ggr/v, i minst 8 v 

§ fler träningsDllfällen        större förbäBring av glukoskontroll, 
oberoende av träningsintensitet 

§ högre intensitet        större ökning av kondiDon

§ Ev HIIT bäBre effekt än promenader (om samma EE)? Men ökad risk för skador?
FYSS 2021 , ACSM 2022 



Typ av fysisk aktivitet 
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Muskelstärkande aktivitet – styrketräning

§ styrketräning med kroppens stora muskelgrupper
§ 40–85% av 1RM, 2–3 set/träningstillfälle
§ 2–3 ggr/v, under 8–52 v

§ Högre intensitet (65–85% 1RM)*        större effekt på HbA1c

* Den vikt man orka lyfta ca 6-15 ggr

FYSS 2021, ACSM 2022 



Typ av fysisk ak(vitet 

2022-05-12 Ing-Mari Dohrn 21

Kombinerad aerob och muskelstärkande aktivitet

§ vanligen träning 2–3 ggr/v, 60–150 min/g, minst 2 mån

§ Större sänkning av HbA1c jfr med aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet (!?)
§ Ledarledd träning ger bättre effekt

FYSS 2021, ACSM 2022 



Rekommenderad fysisk aktivitet vid T2D

Personer med typ 2-diabetes rekommenderas konditions- och styrketräning enligt 
de allmänna rekommendationerna för att:
ü förbättra glukoskontroll mätt som HbA1c (++++)
ü förbättra blodfetter (+++)
ü sänka blodtryck (+++)
ü förbättra kroppssammansättning (+++)
ü förbättra kärlfunktion (+++)
ü öka kondition (+++) 

ü förbättra depressiva symtom, livskvalitet och välmående (kognition??)
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Diagnosspecifika råd

§ Max två dagar mellan träningsDllfällena för aB bibehålla en opDmal glukosnivå
§ Individuellt umormad av medicinskt utbildad/fysioterapeut 
§ Träningen bör iniDalt vara ledarledd
§ Undvik långvarigt sDllasiBande – ta korta pauser (personer med övervikt/fetma)
§ Träna balans för aB minska risken för fall och förbäBra gångförmåga (även

personer med perifer neuropaD)
§ VikDgt med bra skor 

§ Observera ökad risk för hjärt-kärlsjukdom!
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FYSS 2021, ACSM 2022  
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Personcentrerad, individualiserad ordination av fysisk aktivitet tar alltid hänsyn till:
§ Motivation och barriärer/facilitatorer för beteendeförändring
§ Nuvarande aktivitetsnivå
§ Samsjuklighet, medicinering

ü Risken för hjärt-kärlhändelser är 3–4 gånger högre än för jämnårig utan diabetes

ü Fysisk aktivitet på hög/mycket hög intensitet kan innebära ökad risk 
medicinsk bedömning av läkare

ü Låg eller måttlig intensitet innebär generellt låg risk 
ü Gradvis ökning av tid eller intensitet minskar risken för muskuloskeletala skador 

och kardiovaskulära komplikationer
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Riskbedömning 

FYSS 2021 



Förfa0are FYSS-kapitel
• Rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för vuxna
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• Rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för äldre
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