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Útdráttur 

Bakgrunnur: Á síðustu árum hefur kyrrsetuhegðun verið að vinna sér sess sem sjálfstæður 

heilsufarsvandi í vestrænum samfélögum, þar sem rannsóknir benda til að hún sé áhættuþáttur 

ýmissa langvinna sjúkdóma til viðbótar við og óháð, of lítilli líkamlegri virkni.  

Markmið: Að varpa ljósi á: (a) faraldsfræði kyrrsetuhegðunar, (b) tengsl kyrrsetuhegðunar við 

ævilengd, (c) tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu fullorðinna (18-65 ára) og (d) gildi þess að beina 

athygli sjúkraþjálfara að kyrrsetuhegðun. 

Aðferð: Kerfisbundin samantekt, byggð á fræðigreinum frá árinu 2000 eða seinna sem skráðar 

voru í gagnagrunnunum PubMED og Leitir. Greinarnar þurftu að vera á íslensku eða ensku, innihalda 

mælingar á kyrrsetuhegðun mannfólks og tengja kyrrsetuhegðun við heilsu eða sjúkraþjálfun. 

Niðurstöður: Alls uppfylltu 35 rannsóknir sett skilyrði, þar af sjö kerfisbundnar samantektir, 21 

faraldsfræðirannsókn og sjö íhlutunarrannsóknir. Um helmingur rannsóknanna byggði á hlutlægum 

mælingum á kyrrsetuhegðun en hinar notuðust við sjálfsmat. Rannsóknir sýna að kyrrsetuhegðun: (a) 

er það atferli sem nær yfir stærstan hluta sólarhringsins hjá heilbrigðum og eykst við færniskerðingar, 

(b) er sterkur áhættuþáttur fyrir hærri dánartíðni, (c) tengist neikvæðum gildum á lífmerkjum efnaskipta 

og hefur jákvæð tengsl við dauðsföll vegna hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki af tegund 2, þunglyndi, 

líkamsþyngdarstuðul, atvinnuleysi, menntun og óhollt mataræði, og (d) hefur ekki verið rannsökuð í 

samhengi við sjúkraþjálfun. Tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu er ekki hægt að útskýra að fullu með 

skorti á ráðlagðri líkamlegri virkni en líkamleg virkni af léttri ákefð virðist geta dregið úr neikvæðum 

tengslum milli þessara tveggja þátta.  

Ályktun: Kyrrsetuhegðun tengist ýmsum sviðum heilsu þar sem sjúkraþjálfarar geta verið í 

lykilhlutverki við forvarnir og meðferð. Vísbendingar eru um að sjúkraþjálfarar sem vinna að 

heilsueflingu ættu að stuðla að því að takmarka kyrrsetuhegðun, ekki síður en auka líkamlegri virkni. 

Frekari rannsókna er þörf til að sýna fram á árangur þess að tengja kyrrsetuhegðun við meðferðarferli 

sjúkraþjálfara.  
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Abstract 

Background: In recent years, sedentary behavior has emerged as a predictor of chronic diseases, in 

addition to and independent of insufficient physical activity.  

Purpose: To bring forward information on: (a) epidemiology of sedentary behavior, (b) associations 

between sedentary behavior and mortality, (c) association between sedentary behavior and health of 

adults (ages 18-65 years) and (d) the importance of directing physical therapist‘s attention towards 

sedentary behavior. 

Design: A systematic review, based on studys published in the years 2000 - 2013 and registered 

in the databases PubMED and Leitir. Studys had to be in Icelandic or English, contain measurements 

of sedentary behavior of humans, and relate sedentary behavior to health or physical therapy. 

Results: A total of 35 studys were included; seven systematic reviews, 21 epidemiological studys 

and seven intervention studys. About half of the studies was based on objective measurements but 

the rest was self-reported. These research reveal that sedentary behavior: (a) is the largest behavior 

type of the day and increases if function is impaired, (b) is að strong predictor of mortality, (c) relates 

with negative biomarkers of metabolic health and has positive relations with mortality caused by 

cardiovascular diseases, diabetes type 2, depression, body mass index, unemployment, education 

and unhealthy diet, and (d) has not been studied in physical therapy. The association between 

sedentary behavior, health and health related factors can not be fully explained by lack of 

recommended physical activity but physical activity of low intensity seems to decrease negative 

associations between them. 

Conclusions: Sedentary behavior is related to stages of health in which physical therapists are 

important with preventive measures and treatments. Results indicate that physical therapists 

promoting health, should aim for restricting sedentary behavior, no less then they increase physical 

activity. More research is needed to the effects of directing physical therapy intervention towards 

sedentary behavior.  
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Skilgreiningar á meginhugtökum og orðskýringar 

Hröðunarmælir (e. accelerometer) - Lítið rafeindatæki sem yfirleitt er borið við mjöðm. Mælir tíðni, 

magn og ákefð líkamlegrar virkni (Hamilton og Owen, 2012). Upplýsingar eru fengnar hlutlægt, hægt 

er að hlaða þeim niður í tölvu og nýta sem virknibreytu við vísindalegar rannsóknir (Owen, Healy, 

Matthews og Dunstan, 2010). Upplýsingarnar eru greindar eftir fjölda skipta (e. counts) á vissu tímabili 

(mínútum eða sekúndum) og þannig má bera kennsl á kyrrsetuhegðun eða líkamlega virkni af léttri, 

miðlungs eða mikilli ákefð (Owen o.fl., 2010). Margar rannsóknir notast við flokkun Matthews o.fl. 

(2008) að <100 skipti/mínútu sé kyrrseta en >100 skipti/mín er líkamleg virkni. 

Heilsa (e. health) - Ástand þar sem er fullkomleg líkamleg, andleg og félagsleg velferð, ekki 

einungis fjarvera sjúkdóma eða heilsubrests (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 1948).  

Kyrrseta (e. sedentary) - Orðið „sedentary“ er komið úr latínu af orðinu sedere (að sitja) og hefur 

verið notað til að lýsa einstaklingum sem uppfylltu ekki leiðbeiningar um líkamlega virkni eða lægsta 

mælingaflokk líkamlegrar virkni hvert sinn (Hamilton og Owen, 2012). Nú er talið að kyrrsetu ætti að 

skilgreina sem vöðvaóvirkni frekar en skort á æfingum (Ekblom-Bak, Hellenius og Ekblom, 2010). Í 

þessu verkefni er reynt að aðskilja kyrrsetu eins og hún er skilgreind hér, frá setutíma (e. sitting time) 

sem á einungis við um sitjandi stöðu óháð öðrum skilgreiningum.  

Kyrrsetuhegðun (e. sedentary behavior) - Kyrrsetuhegðun á við um langvarandi tímabil 

líkamlegrar óvirkni og inniheldur yfirleitt setu í mismunandi samhengi og tilgangi (Hamilton og Owen, 

2012). Kyrrsetuhegðun á við um athafnir sem auka ekki orkunotkun mikið yfir hvíldarorkunotkun, 

yfirleitt 1 – 1,5 METs (Pate, O'Neill og Lobelo, 2008). Undirathafnir kyrrsetuhegðunar eru t.d. svefn, 

seta í vinnu, seta í frítíma, liggjandi staða, sjónvarpsáhorf, annar skjátími s.s. tölvunotkun og margt 

fleira.  

Lífeðlisfræði óvirkni (e. inactivity physiology) - Inniheldur rannsóknir á líffræðilegri svörun við 

líkamlegri óvirkni. Leitast er við að skoða þau gangverk og lífeðlisfræðilega ferla sem eiga sér stað á 

sameinda- og frumulíffræðilegu stigi en skipta öllu máli fyrir starfsemi líkamans og verða oft fyrir 

breytingum við sjúkdóma (Hamilton, Hamilton og Zderic, 2004). 

Líkamleg óvirkni (e. physical inactivity) - Að uppfylla ekki ráðlagðan skammt líkamlegrar virkni 

(Bouchard, Blair og Haskell, 2012a). Kyrrseta, kyrrsetulífstíll (e. sedentary lifestyle) og óvirkur lífstíll (e. 

inactivity lifestyle) eru hugtök notuð í þessari sömu merkingu. Munurinn á líkamlegri óvirkni og 

kyrrsetuhegðun felst í því að líkamleg virkni af léttri ákefð fellur undir líkamlega óvirkni en er sérstakur 

þáttur utan kyrrsetuhegðunar. 

Líkamleg virkni (e. physical activity) - Líkamleg hreyfing sem verður vegna samdráttar í 

beinagrindarvöðva og eykur orkunotkun verulega (Bouchard o.fl., 2012a). 

Líkamleg virkni af léttri ákefð (e. non-exercising, low intensity physical activity) - Tilfallandi 

lotur af daglegri hreyfingu utan æfingatíma sem eru næstum alltaf of stuttar eða af of lítilli ákefð (eða 

bæði), til að teljast hafa jákvæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu (Hamilton og Owen, 2012). Ólíkt 

kyrrsetuhegðun er líkamleg virkni af léttri ákefð þær athafnir sem oftast eru framkvæmdar standandi, 
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þarfnast orkunotkunar á bilinu 1,6 - 2.9 METs, t.d. hæg ganga, seta við skrif, eldamennska og 

uppþvottur (Owen o.fl., 2010; Pate o.fl., 2008).  

Líkamleg virkni af miðlungs ákefð (e. moderate intence physical activity) - Líkamleg virkni þar 

sem orkunotkunin er á bilinu 3-6 METs, t.d. rösk ganga, dans, garðvinna, heimilisstörf og leikur við 

börn (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, (e.d.)b). 

Líkamleg virkni af mikilli ákefð (e. high intence physical activity) - Líkamleg virkni þar sem 

orkunotkunin er á >6 METs, t.d. hlaup, ganga upp í móti, hraðar hjólreiðar, þolþjálfun, hratt sund og 

keppnisgreinar (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, (e.d.)b). 

Líkamleg virkni utan æfingatíma (e. non-exercise activity thermogenesis eða NEAT) - 

Nýmyndun hita sem fylgir líkamlegri virkni af léttri eða miðlungs ákefð, annarri en þeirri sem verður við 

skipulagðar æfingar, svo sem athafnir daglegs lífs, að vera á iði, skyndilegir vöðvasamdrættir og 

viðhald annarrar líkamstöðu en liggjandi (Levine, Eberhardt og Jensen, 1999). 

Mælieining á grunnefnaskiptahraða (e. MET - multiples of the basal metabolic rate) - Eining 

sem notuð er til að meta kostnað efnaskipta (súrefnisupptöku) eða ákefð líkamlegrar virkni. Ein MET 

er efnaskiptahraði hvíldar eða setu, þ.e. súrefnisupptaka 3,5 ml. · kg
-1

 · mín
-1

, eða brennsla  

1 kcal · kg
-1

 · h
-1

 (Bouchard o.fl., 2012a; Pate o.fl., 2008).  

Skrefmælir (e. pedometer) - Lítið rafeindatæki sem telur og sýnir fjölda tekinna skrefa (Owen o.fl., 

2010). 

Æfing (e. exercise) - Skipulega uppbyggð og endurtekin líkamleg hreyfing, framkvæmd til að bæta 

eða viðhalda einum eða fleiri þáttum líkamlegrar hreysti (Bouchard o.fl., 2012a). 
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1 Inngangur 

Frá miðri síðustu öld hafa orðið miklar breytingar á ferðahögum og efnahag einstaklinga. 

Samskiptatækni hefur fleygt fram, vinnuumhverfi hefur breyst verulega og þróunin hefur tæknivætt 

afþreyingu og heimilishald á marga vegu. Umhverfi samfélagsins, hagkerfisins og líkamans hefur 

þróast úr því að krefjast mikillar hreyfingar og virkni yfir í aukna áherslu og jafnvel kröfu um mikla setu 

með tilheyrandi minnkaðri orkunotkun líkamans og skerðingu á líkamlegri virkni einstaklings ( Hamilton 

og Owen, 2012). Það sem verra þykir, er að innan Evrópusvæðis 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar eru auknar líkur á að virkni minnki enn frekar 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, (e.d.)a) og því ekki að ástæðulausu sem talið er að mannkynið hafi 

enn ekki náð hámarki hreyfingarleysis og kyrrsetuhegðunar (Hamilton, Hamilton og Zderic, 2007).  

1.1 Líkamleg virkni: Ráðlagður og heilsueflandi skammtur 

Líkamleg virkni hefur mikið verið rannsökuð og er hún háð aldri, kyni og kynþætti (Katzmarzyk, 2012). 

Sambandi líkamlegrar virkni og heilsu hefur verið lýst með skammtasvörun (e. dose -response) þannig 

að aukin líkamleg virkni hefur jákvæð áhrif á heilsu en minnkuð líkamleg virkni neikvæð (Haskell, 

2012). Líkamleg virkni af miðlungs og mikilli ákefð hefur jákvæð áhrif og forvarnargildi fyrir; andlega 

heilsu (kvíða og þunglyndi sérstaklega), vitræna getu og heilastarfsemi, líkamlegt heilbrigði, ástand 

liða og beina, krabbamein (mest brjósta- og ristilkrabbamein), sykursýki af tegund 2, offitu, hjarta- og 

æðasjúkdóma, lungnasjúkdóma og dánartíðni (Bouchard, Blair og Haskell, 2012b). Náðst hefur 

almenn sátt um lágmarksskammt líkamlegrar virkni fyrir fullorðna til að ná fram þessum jákvæðu 

áhrifum á heilsu og er mælt með því að einstaklingar hreyfi sig að meðaltali annað hvort í 30 mínútur 5 

sinnum í viku á miðlungs ákefð (a. m. k. í 10 mínútur hvert skipti, alls 150 mínútur á viku) eða uppfylli 

hreyfiþörfina með um 20 mínútum á mikilli ákefð þrisvar sinnum í viku (Physical Activity Guidelines 

Advisory Committee, 2008).  

1.2 Líkamleg óvirkni: Algengt hegðunarmynstur 

Raunin er að flestir ná ekki að uppfylla ráðlagðan skammt líkamlegrar virkni og er meira en helmingur 

Evrópubúa í þeirri stöðu, þ.e. 2/3 einstaklinga eldri en 15 ára (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 

(e.d.)a). Þeir einstaklingar teljast vera líkamlega óvirkir, þ.e. stunda kyrrsetuhegðun eða líkamlega 

virkni af léttri ákefð. Líkamleg óvirkni er einn af aðaláhættuþáttum fyrir heilsu (t.d. sá fjórði stærsti fyrir 

dánartíðni í heiminum) og talinn eiga þátt í um 10% af heildardánartíðni á ári og stuðla að 8,3 milljón 

líf-ára með fötlun (5% af heildarfjölda) innan Evrópusvæðis Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, (e.d.)a). Í faraldsfræðirannsókn sem gerð var á 1630 Íslendingum á 

aldrinum 30-85 ára (63.9% konur) var kannað m.a. hversu mikla og hvers konar þjálfun fullorðnir 

Íslendingar stunda og kom fram að 1/4 (24%) íslenskra karla og 1/5 (19%) íslenskra kvenna stunda 

enga reglulega líkamsþjálfun (Sigríður Lára Guðmundsdóttir, Díana Óskarsdóttir, Leifur Franzson, 

Ólafur Skúli Indriðason og Gunnar Sigurðsson, 2004). Í annarri rannsókn var holdafar, þrek og lífstíll 

1181 framhaldsskólanema á Íslandi, á aldrinum 18-19 ára, kannaður sem hluti af meistararitgerð en 

þar sást að skjátími utan skólatíma er um 3,5 klst. hjá piltum en 3,23 klst. hjá stúlkum. Einnig kom fram 
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að skjátími eykst hjá báðum kynjum um helgar og að 65,7% - 70,9% þátttakendanna ferðast um á 

einkabílum (Kári Jónsson, 2008). Þar var ályktað að framhaldsskólanemar á Íslandi hreyfi sig of lítið í 

daglegu lífi og nái því ekki að vega upp á móti kyrrsetuhegðun sem er ríkjandi í lífstíl þeirra (Kári 

Jónsson, 2008). Ísland er því ekki undanskilið þeirri breytingu á líkamlegri virkni sem orðið hefur í 

heiminum. Margir stunda enga líkamlega þjálfun og magn kyrrsetuhegðunar (skjátíma) er hlutfallslega 

hátt yfir daginn. Þrátt fyrir mikilvægi líkamlegrar virkni kemur fram í fræðilegu yfirliti Wittink, Engelbert 

og Takken (2011), þar sem lífeðlisfræðilegum afleiðingum og heilsufarslegum hættum þess að vera 

óvirkur er lýst, að oftast vantar upplýsingar um líkamlega virkni hjá skjólstæðingum sjúkraþjálfara. 

1.3 Tengsl líkamlegrar virkni og kyrrsetuhegðunar 

Hingað til hafa ráðleggingar um líkamlega virkni áætlað að hægt sé að laga meinalífeðlisfræðilegar 

breytingar setu með því að stunda æfingar (Hamilton, 2010). En af hverju ættu æfingar af miðlungs 

eða mikilli ákefð að bæta upp fyrir skort á líkamlegri virkni af léttri ákefð? Þegar mikilvægi sértækrar 

þjálfunar er höfð í huga má greinilega sjá að innan ráðlegginganna er möguleg þversögn (M. T. 

Hamilton o.fl., 2007). Líkamleg virkni af léttri ákefð og kyrrsetuhegðun hafa lítið verið rannsakaðar í 

samanburði við aðra líkamlega virkni þar sem lengi var gert ráð fyrir að um væri að ræða neðri enda 

sömu hreyfisamfellunnar (Marshall og Gyi, 2010). Líkamleg virkni er hlutfallslega tengd 

kyrrsetuhegðun, þ.e. meiri líkamleg virkni gefur styttri tíma til aflögu fyrir kyrrsetuhegðun. Árið 2000 

kom fram sú tilgáta að ákvörðunaratriði kyrrsetuhegðunar og líkamlegrar virkni gætu verið ólík og haft 

bæði sjálfstæð og sameiginleg áhrif á heilsu almennings (Owen, Leslie, Salmon og Fotheringham, 

2000). Kyrrsetuhegðun og afleiðingar hennar hafa ekki verið ræddar sérstaklega í leiðbeiningum fyrir 

líkamlega virkni (Hamilton og Owen, 2012) og benti þessi tilgáta rannsóknarmönnum á mikilvægi þess 

að skoða afleiðingar og tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu. Á tímabilinu 2003-2013 voru meira en 350 

greinar birtar í tengslum við mælingar og/eða hugtök tengd kyrrsetuhegðun þar sem hugtakið er 

aðgreint frá líkamlegri virkni (Marshall og Merchant, 2013) og þeim fjölgar enn. Núverandi magn 

upplýsinga um tengsl líkamlegrar virkni við kyrrsetuhegðun sýnir samræmi í niðurstöðum rannsókna 

um sjálfstætt mikilvægi kyrrsetuhegðunar þó styrkur rannsóknanna sé ekki mikill (Ekblom-Bak o.fl., 

2010). 

1.4 Lífeðlisfræðileg áhrif kyrrsetuhegðunar 

Þegar farið var að leita að lífeðlisfræðilegum afleiðingum kyrrsetuhegðunar á heilsu fullorðinna vantaði 

hugtak yfir slíkar rannsóknir. Hugtakið lífeðlisfræðileg óvirkni kom fram árið 2004 og átti þá við um 

líffræðilega svörun líkamans við líkamlegri óvirkni og hvernig hún veldur marktækum áhrifum á marga 

sérstaka frumu- og sameindaferla sem eru mikilvægir fyrir sjúkdómstengd prótein (Hamilton o.fl., 

2004). Fyrsta sönnunin þar um tengdist lípópróteinlípasa (LPL), mikið rannsökuðu ensími sem hefur 

áhrif á upptöku fitusýra í blóði (lítið af LPL veldur minni upptöku) og tengist efnaskiptasjúkdómum t.d. 

áhættu á sykursýki af tegund 2, offitu og kransæðasjúkdómi (Hamilton o.fl., 2004). Í rannsóknum á 

rottum var sýnt fram á 90% - 95% minnkun á eðlilegri LPL virkni í vöðvum þegar komið er í veg fyrir 

göngumöguleika þeirra á afturfótum (Bey og Hamilton, 2003). Einnig sást staðbundinni minnkun á 

upptöku þríglýseríðs úr blóði í vöðva og minnkun góða (e. high density lipoprotein, HDL) kólesterólsins 

í blóðinu (Bey og Hamilton, 2003). Ástæða breytinganna var staðbundin boðleið sem kom í veg fyrir 
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upptöku LPL í æðavegg óvirkra vöðva en jók hana í virkum (Bey og Hamilton, 2003). LPL virkni virtist 

því minnka við bráða eða langvinna óvirkni, hvort sem líkamlegri virkni af miðlungs / mikilli ákefð var 

hætt hjá líkamlega virkum eða kyrrsetuhegðun aukin hjá líkamlega óvirkum (Hamilton o.fl., 2004). Í 

yfirlitsgrein Hamilton o.fl. (2007) bentu þær faraldsfræðirannsóknir sem skoðaðar voru tengdar 

dánartíðni, kransæðasjúkdómum, sykursýki og sérstökum áhættuþáttum fyrir efnaskipti, til þess að 

mikil seta og lítil líkamleg virkni geti valdið alvarlegum heilsufarsvandamálum sem ekki er hægt að 

útskýra einungis með skorti á æfingum. Eðlileg skyndileg stöðubreyting úr sitjandi í standandi stöðu 

eða ganga hafði mun meiri áhrif á LPL stjórnun (jók virkni LPL) en það að bæta inn líkamsþjálfun af 

miðlungs eða mikilli ákefð (jók virkni LPL en minna) (Hamilton o.fl., 2007).  

1.5 Tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu 

Í kjölfar þessara rannsókna hefur umræða aukist um nýtt heilsufarsvandamál, það að of mikil seta (ein 

af undirathöfnum kyrrsetuhegðunar) sé áhættuþáttur langvinnra sjúkdóma, til viðbótar við og óháð of 

lítilli líkamlegri virkni af miðlungs eða mikilli ákefð (Hamilton o.fl., 2007; Hamilton, Healy, Dunstan, 

Zderic og Owen, 2008; Hamilton og Owen, 2012; Owen o.fl., 2010; Owen o.fl., 2000). Blóðtappar í 

djúpa bláæðakerfinu og aðrar afleiðingar rúmlegu sem áður tengdust einungis skorti á líkamlegri 

virkni, gætu allt eins verið að hluta afleiðingar skyndilegrar langtímakyrrsetuhegðunar (Hamilton o.fl., 

2007). Sú þversögn hefur komið fram að of mikil seta og önnur dagleg óvirkni hafi eyðileggjandi áhrif á 

heilsu, óháð því hvort fólk uppfylli núverandi ráðlagðan skammt líkamlegrar virkni (Hamilton o.fl., 

2007). Þannig geti kyrrsetuhegðun á sama hátt og líkamleg óvirkni kallað hratt fram öflug frumu- og 

sameindamerki og orsakað lífeðlisfræðilegar breytingar (Hamilton o.fl., 2007; Hamilton og Owen, 

2012). Í uppfærðum leiðbeiningum um líkamlega virkni og heilsu fullorðinna kemur skýrt fram að áður 

viðurkennt magn líkamlegrar virkni er ætlað sem viðbót við venjulegar athafnir daglegs lífs af léttri 

ákefð (t.d. að hirða sjálfan sig, róleg ganga eða versla í matinn) og einnig viðbót við þær athafnir af 

miðlungs eða mikilli ákefð sem taka minna en 10 mínútur (t.d. ganga út að bílastæði eða fara út með 

ruslið) (Haskell o.fl., 2007).  

1.6 Kyrrsetuhegðun: Ráðlagður hámarksskammtur? 

Þversögn þessi breytir því hvernig hugsað er um lífstílssjúkdóma og er ný leið til að hugsa um 

kyrrsetuhegðun í tengslum við heilsu (Hamilton, 2010). Hamilton o.fl. (2007) bentu á fjóra grunnþætti 

sem rannsaka þyrfti betur til að skilja þversögnina um lífeðlisfræði óvirkni út frá áhættuþáttum 

efnaskiptasjúkdóma. Fyrsti þátturinn er hvort langtímakyrrseta sé sérstakur áhættuþáttur fyrir 

sjúkdóma og hvort þær upplýsingar megi nota til að víkka áherslur heilsuverndar. Annar þátturinn er 

hvort kyrrseta einstaklinga og líkamleg virkni í frítíma séu mismunandi breytur og hafi sjálfstæð áhrif á 

áhættuþætti sjúkdóma. Þriðji þátturinn er hvort kyrrseta hafi sérstaka frumu- og sameindaferla, ólíka 

ferlum líkamlegrar virkni. Fjórði og síðasti þátturinn er hvað veldur áhættuaukningu hjá einstaklingum 

sem fyrir eru líkamlega óvirkir (Hamilton o.fl., 2007). Með því að horfa heildrænt þessa grunnþætti má 

áætla að þær bendi einnig á það sem vantar til að skilja megi sem best áhrif kyrrsetuhegðunar á heilsu 

(Hamilton og Owen, 2012; Marshall og Gyi, 2010). Reynt hefur verið að útskýra hvers vegna ætti að 

minnka kyrrsetu almennings og áhættuþættina sem henni fylgja en enn skortir rannsóknir til að 

ákvarða hámarksmagn kyrrsetu yfir afmarkaðan tíma (Hamilton og Owen, 2012). 
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1.7 Eiga sjúkraþjálfarar að bera kennsl á eða meðhöndla 
kyrrsetuhegðun? 

Starf sjúkraþjálfara snýst um endurhæfingu, hæfingu, forvarnir og fræðslu með það að markmiði að 

efla og viðhalda líkamlegri og andlegri færni, heilsu og starfshæfni auk þess sem þeim ber að efla og 

bæta sjúkraþjálfun í þágu samfélagsins (Embætti landlæknis, 2010). Sjúkraþjálfarar vinna heildrænt 

með fimm þætti meðferðarferlis sjúkraþjálfara til þess að ná sem bestum árangri með skjólstæðing 

sínum (American Physical Therapy Association, 2001). Skoðun, ályktun, greining og horfur eru allt 

hlutar af því meðferðarferli sem hjálpar sjúkraþjálfara að ákveða mest viðeigandi meðferð 

(leiðbeiningar eða bein meðferð) hverju sinni (American Physical Therapy Association, 2001). Með 

þrem stigum forvarna hjálpa sjúkraþjálfarar skjólstæðingum sínum að ná sem bestri færni, draga úr 

skerðingum og fötlunum, viðhalda heilsu og aðlagast að mismunandi umhverfi. (American Physical 

Therapy Association, 2001). Á þann hátt geta þeir komið í veg fyrir ástand innan hóps með sérstökum 

aðgerðum, minnkað tímalengd, alvarleika og endurtekningar ákveðins þáttar sem valdið getur 

skerðingum og fötlunum (American Physical Therapy Association, 2001). Þeir geta jafnvel takmarkað 

magn fötlunar og stuðlað að endurhæfingu og aukinni færnigetu skjólstæðinga með langvinn og 

óafturkræf heilbrigðisvandamál (American Physical Therapy Association, 2001). Því er mikilvægt að 

vita hver tengsl kyrrsetuhegðunar eru við heilsu, hvort sem er hjá heilbrigðum einstaklingum eða þeim 

sem búa við tímabundna eða langvarandi skerta færni, fötlun eða heilbrigðisvandamál. Áhrif 

kyrrsetuhegðunar á fullorðna einstaklinga með skerta hreyfifærni hafa ekki verið mikið rannsökuð en í 

samantekt Manns, Dunstan, Owen og Healy (2012) er að finna gott yfirlit. Þar kemur fram að enn 

frekari þörf er á inngripi hjá þessum hóp miðað við heilbrigða þar sem þessi hópur er líklega þegar í 

aukinni áhættu (Manns o.fl., 2012). Kyrrsetuhegðun og skert hreyfigeta koma í veg fyrir að 

leiðbeiningar um daglega líkamlega virkni séu uppfylltar og því ættu ráðleggingar um líkamlega virkni 

sem leggja áherslu á að breyta kyrrsetuhluta dagsins að vera viðeigandi fyrir þennan hóp (Manns o.fl., 

2012). En hvað vita sjúkraþjálfarar um kyrrsetuhegðun? Hafa sjúkraþjálfarar nýtt sér þekkingu á 

kyrrsetuhegðun í meðferðarferli sínu?  

1.8 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar samantektar er að varpa ljósi á (a) þær upplýsingar sem til eru um faraldsfræði 

kyrrsetuhegðunar, (b) tengsl kyrrsetuhegðunar við ævilengd, (c) tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu 

fullorðinna einstaklinga á aldrinum 18-65 ára og (d) gildi þess að beina athygli sjúkraþjálfara að 

kyrrsetuhegðun. Rannsóknarspurningarnar sem leitast er við að svara við gerð þessarar samantektar 

eru því fjórar í heildina. Hvað er vitað um faraldsfræði kyrrsetuhegðunar? Hver eru áhrif 

kyrrsetuhegðunar á ævilengd? Hver eru tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu einstaklinga á aldrinum 18-

65 ára? Benda rannsóknir til þess að meðferðarferli sjúkraþjálfara beinist að kyrrsetuhegðun? 
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2 Aðferðir 

Þetta verkefni byggir á kerfisbundinni samantekt á niðurstöðum rannsóknargreina um efnið 

kyrrsetuhegðun, heilsa og sjúkraþjálfun. Á fyrstu tveimur mánuðum ársins 2014 var framkvæmd 

kerfisbundin samantekt (e. systematic review) í gagnagrunnunum PubMED og Leitir. Markmiðið var að 

finna upplýsingar um kyrrsetuhegðun fullorðinna, tengsl kyrrsetuhegðunar við ævilengd og heilsu og 

notkun upplýsinga um kyrrsetuhegðun í meðferðarferli sjúkraþjálfara. 

2.1 Leitarorð 

Leitarorðin „sedentary behavior“, „sedentary lifestyle“ og „inactivity physiology“ voru notuð, annað 

hvort slegin inn öll í einu eða tvö saman. Þannig var til dæmis slegið inn annað hvort kyrrsetuorðið 

með því síðasta, t.d. „sedentary behavior“OR„sedentary lifestyle“AND„inactivity physiology“ eða 

„sedentary behaviour“OR„ inactivity physiology“. Leitað var að greinum á íslensku eða tengdum Íslandi 

með orðunum „inactivity physiology Iceland“, „sedentary lifestyle Iceland“ eða „sedentary behaviour 

Iceland“ , „kyrrseta“, „kyrrsetuhegðun“, „líkamleg óvirkni“, „líkamleg vanvirkni“, „lífeðlisfræði óvirkni“ , 

„sjónvarpsáhorf“, „hreyfingarleysi“ og „skjátími“. Að lokum var framkvæmd leit að greinum um 

„kyrrsetuhegðun“OG„sjúkraþjálfun“ eða „sedentary behavior"AND„physical therapy".  

Til viðbótar við leit í gagnagrunnum voru skoðaðar tengdar greinar, þær sem vöktu áhuga gegnum 

tilvísanir greina sem fundust við leitina ásamt þeim sem kveiktu áhuga á efninu í byrjun án sérstakrar 

leitar. Skilgreiningar á meginhugtökunum kyrrsetuhegðun, lífeðlisfræði óvirkni og kyrrsetulífstíll má 

finna fremst í ritgerðinni undir kaflanum „Skilgreiningar á meginhugtökum og orðskýringar“. 

2.2 Skilyrði 

Leitarorð voru ákveðin fyrirfram og notuð til þess að afmarka leitina. Ástæða þess að leitað var að 2-3 

orðum í einu var að við upphafsleit í PubMED skilaði „sedentary behavior“ 5801 grein, „sedentary 

lifestyle“ skilaði 4741 grein og „inactivity physiology“ skilaði 4441 grein. Nauðsynlegt var því að 

þrengja leitina strax til að fá nákvæmari og viðráðanlegri niðurstöður.  

Þau skilyrði sem sett voru til takmörkunar við upphaf heimildaleitarinnar voru eftirfarandi; (a) að 

þátttakendur væru mennskir, (b) að þátttakendur væru á aldrinum frá 18-65 ára, (c) að greinin væri 

ekki eldri en frá árinu 2000, (d) að greinin væri á íslensku eða ensku, (e) að útdráttur væri opinn til 

lesningar, (f) að greinin væri birt í ritrýndu tímariti, (g) að greinin innihéldi mælingar á kyrrsetuhegðun 

eða fjallaði um kyrrsetuhegðun og heilsu eða sjúkraþjálfun. Aldurstakmörkunin var sett þar sem börn 

og aldraðir hafa verið rannsökuð sérstaklega, en þessir einstaklingar hafa oft meiri frítíma og annars 

konar skyldur en fullorðnir. Hér er leitast eftir upplýsingum um sjálfstæða fullorðna einstaklinga á 

vinnualdri.  

Leitað var að rannsóknum sem uppfylltu skilyrði um vísindalegan bakgrunn fyrstu þriggja 

flokkunarstiga af fimm mögulegum, samkvæmt Spindler o.fl. (2005). Grófa skiptingu 

rannsóknartegunda eftir gæðum má sjá í töflu 1 (Tafla 1). Einnig var höfð í huga sönnunarsamfella (e. 

continuum of evidence) þar sem talað er um fjórar gerðir rannsókna og var leitast var við að finna 

niðurstöðum verkefnisins réttan stað í samfellunni (Wong, 2012). Í sönnunarsamfellunni eru rannsóknir 
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Tafla 1. Flokkunarstig notuð til að meta gæði rannsókna  

Rannsóknir sem fundust við kerfisbundna samantekt þessa verkefnis voru m.a. flokkaðar í samræmi 

við þessa töflu og metnar að gæðum framkvæmt (Spindler o.fl., 2005).  

flokkaðar í grunnrannsóknir, vísindalegar undirstöðurannsóknir, áhrifsrannsóknir og kerfisbundnar 

samantektir (Wong, 2012). Hver flokkur styður þann næsta í þessari röð þar sem flestar rannsóknir eru 

framkvæmdar á grunnstiginu en bestu rannsóknirnar eru fáar og fást með kerfisbundnum 

samantektum (Wong, 2012).  

Reynt var eftir bestu getu að koma auga á skekkjur í rannsóknum við yfirferð þeirra, þýði var 

kannað og gerð úrtaks ásamt því að mælingar á kyrrsetuhegðun voru skoðaðar. Var þetta gert við 

skoðun á greinum í fullri lengd. Ef greinilegt var að skekkjur frá þessum þáttum gæfu tilefni til að efast 

um gæði niðurstaðna var rannsókn ekki tekin með í samantektina.  

2.3 Úrvinnsla heimilda 

Það ferli sem farið var í gegnum við úrvinnslu heimilda í kerfisbundinni heimildaleit verkefnisins má sjá 

í flæðiriti á mynd 1 (Mynd 1). Þar kemur fram heildarfjöldi greina sem fannst í upphafi, fjöldi og 

ástæður útilokana áður en þær 35 greinar sem teknar voru með í samantektina stóðu eftir.  

Þegar leitað var í Leitir var strax mögulegt að takmarka leitina við útgáfuár 2000 eða yngra og að 

greinar væru birtar í ritrýndu tímariti og það því gert. Í PubMED var leitin í upphafi takmörkuð við 

rannsóknir á mannfólki, að einstaklingarnir væru 18 ára og eldri, rannsóknirnar væru útgefnar árið 

2000 eða seinna, væru til á íslensku eða ensku og að útdrátturinn væri opinn til lesningar. Í PubMED 

var til viðbótar strax beðið einungis um þær greinar sem væru kerfisbundnar samantektir (e. 

systematic reviews), yfirlitsgreinar (e. reviews), safngreiningar (e. meta-analysis), slembivaldar 

samanburðarrannsóknir (e. randomized controlled trials) eða aðrar samanburðarrannsóknir (e. 

comparative studys), klínískar tilraunir (e. clinical trials) með eða án samanburðarhóps, lýsingar á 

tilfelli (e. case reports), áhorfsrannsóknir (e. observational studys), tímaritsgreinar (e. journal article), 

leiðbeiningar (e. guideline) eða klassískar rannsóknir (e. classical article). Því var mat á gæðum 

Vísindalegur bakgrunnur rannsókna - flokkunarstig 

Stig 1 Framskyggnar rannsóknir 
Kerfisbundin samantekt rannsókna af stigi 1 
Slembivaldar viðmiðunarrannsóknir 

Stig 2 Afturskyggnar rannsóknir 
Framskyggnar hóparannsóknir 
Kerfisbundnar samantektir rannsókna af stigi 2 eða stigi 1 með ósamræmi í niðurstöðum 
Slembivaldar viðmiðunarrannsóknir af lægri gæðum en stig 1 

Stig 3 Tilfella - viðmiðarannsóknir 
Afturskyggnar hóparannsóknir 
Kerfisbundnar samantektir rannsókna af stigi 3 

Stig 4 Lýsing á fjölda tilfella 
Stig 5 Lýsing á tilfelli, sérfræðimat eða persónuleg skoðun 
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rannsókna að hluta framkvæmt við upphafsleit en utan þessarar takmörkunar var engin rannsókn 

útilokuð vegna aðferðafræðilegra veikleika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Yfirlit heimildasamantektar  

Ferli útilokunar greina við kerfisbundna heimildaleit þessa verkefnis.  

 

Við skimun var lesið yfir titla og útdrætti rannsóknanna og leitað eftir greinum um viðeigandi efni. 

Við skoðun voru leitir samræmdar milli gagnagrunna, endurtekningar fjarlægðar og útilokaðar þær 

greinar sem ekki uppfylltu aðrar takmarkanir heimildaleitarinnar. Að lokum voru rannsóknir lesnar í 

fullri lengd og útilokaðar þær rannsóknir sem kom í ljós að uppfylltu ekki áður taldar takmarkanir 

heimildaleitar.  

2.4 Greining á niðurstöðum heimildaleitar 

Eftir að heimildaleit var framkvæmd og úrvinnslu hennar var lokið voru þær rannsóknir sem eftir stóðu 

teknar saman í yfirlitstöflu og greint frá helstu þáttum. Niðurstöðum rannsóknanna var svo skipt í fjóra 

flokka. Fyrst var samantekt á faraldsfræði kyrrsetuhegðunar, næst komu tengsl kyrrsetuhegðunar við 

ævilengd, í þriðja hlutanum voru tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu og að lokum komu rannsóknir sem 

snúa að sjúkraþjálfun og kyrrsetuhegðun.  

Niðurstöðum sem fjölluðu um tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu var þar að auki skipt í fjóra 

undirkafla sem byggja á hugmyndafræði alþjóðlegs flokkunarkerfis um færni, fötlun og heilsu (e. 

 

Greinar sem komu í ljós við leit í 
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Greinar sem komu í ljós við leit með 

öðrum aðferðum (n = 9) 

Greinar skimaðar með lestri titla og 

útdrátta (n = 431) 

Greinar skoðaðar m.t.t. aldurs 

þátttakenda og gæða (n = 143) 

Greinar útilokaðar og 

endurtekningar fjarlægðar 

(n = 105) 

Greinar í fullri lengd yfirfarnar  

(n = 38) 

Greinar útilokaðar af áður 

upptöldum ástæðum 

(n = 3) 

Greinar teknar með í samantekt 

(n = 35) 

Greinar útilokaðar vegna 

innihalds (n = 288) 
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International Classification of Functioning, Disability and Health; ICF) (World Health Organization, 

2001). ICF skiptir heilsutengdum þáttum í þrjár víddir, (1) líkamsbyggingu og líkamsstarfsemi, (2) 

athafnir og (3) þátttöku, en þær verða til við samspil heilsufars og aðstæðna (umhverfisþátta eða 

einstaklingsþátta). Fyrst voru rannsóknir sem tengdu kyrrsetuhegðun við heilbrigðisástand flokkaðar í 

líkamsstarfsemi (engar niðurstöður áttu við um líkamsbyggingu) og athafnir og þátttöku. Þeim 

niðurstöðum var svo skipt enn frekar í viðeigandi undirflokka víddanna. Ákveðið var að þær 

niðurstöður sem fundust um tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsufar (sjúkdómar eða önnur röskun á 

heilsu) væru flokkaðar með því líkamskerfi sem yrði fyrir áhrifum, en ekki samkvæmt Alþjóðlegri 

tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála (e. International Classification of Diseases; 

ICD). Það var gert til einföldunar, þ.e. til að tengsl kyrrsetuhegðunar við heilbrigðisástand mætti skoða 

í heild sinni fyrir hvert líkamskerfi. Næst voru þær niðurstöður sem skoðuðu tengsl kyrrsetuhegðunar 

við heilbrigðistengt ástand teknar saman, umhverfisþættirnir fyrst þar sem þeir eru innan 

greiningarkerfis ICF og síðan einstaklingsþættir þar sem þeir eru ekki flokkaðir líkt og aðrir þætti innan 

ICF. Í lokin voru rannsóknir sem tengdust krabbameini settar í sérstakan flokk en vegna eðli 

sjúkdómsins var ekki hægt að flokka hann eftir líkamskerfum (líkt og aðra heilsufarsþætti) án þess að 

hætta væri á að heildartengslin yrðu ógreinileg. 
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3 Niðurstöður 

Kerfisbundin leit skilaði 35 rannsóknum. Þar af voru sjö samantektarrannsóknir, 21 

faraldsfræðirannsókn og sjö íhlutunarrannsóknir. Samantektarrannsóknirnar innihéldu minnst 8 

rannsóknir (safngreining) og mest 109 rannsóknir. Af 21 faraldsfræðirannsókn voru þrjár með <100 

þátttakendur en sú stærsta náði yfir 123.216 þátttakendur. Íhlutunarrannsóknirnar innihéldu fjölda 

þátttakenda frá 11 til 92. Alls voru sex rannsóknir sem notuðust einungis við hlutlægar mælingar á 

kyrrsetuhegðun af þeim 35 sem teknar voru með í samantektina. Sjálfsmat á kyrrsetuhegðun var 

notað í 18 rannsóknum. Bæði sjálfsmat og hlutlægar mælingar voru notaðar í 11 rannsóknum af 35. 

Algengast var að áhrif líkamlegrar virkni og líkamsþyngdarstuðuls væru útilokuð áður en niðurstöður 

voru settar fram. Frekari upplýsingar um þær rannsóknir sem teknar voru með í kerfisbundna 

samantekt þessa verkefnis má sjá í yfirlitstöflum rannsóknanna (Töflur 2 - 9).  

Í þessum kafla eru niðurstöður samantektar á faraldsfræði kyrrsetuhegðunar settar fram fyrst. Næst 

koma tengsl kyrrsetuhegðunar við ævilengd. Þar á eftir eru tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu og 

frekari undirflokkun þeirra. Að lokum eru settar fram niðurstöður þeirra rannsókna sem beindust að 

sjúkraþjálfun og kyrrsetuhegðun.  

3.1 Faraldsfræði kyrrsetuhegðunar 

Við gerð verkefnisins fundust átta faraldsfræðirannsóknir sem framkvæmdu mat á magni 

kyrrsetuhegðunar. Í samanburðarrannsókn Craft o.fl. (2012) þar sem skoðaður var setutími og 

tímalengd líkamlegrar virkni miðaldra og eldri kvenna, kom í ljós að þrátt fyrir að líkamleg virkni af 

miðlungs og mikilli ákefð væri að meðaltali 150 mín/viku eða um 10.000 skref á dag væri að meðaltali 

63% vökutíma eytt í kyrrsetuhegðun. Þátttakendur af þeldökkum eða hvítum kynþætti með lágar tekjur 

í þversniðsrannsókn Cohen, Matthews, Signorello o.fl. (2013) eyddu að meðaltali 60% vökutíma í 

kyrrsetuhegðun. Þar sýndi einnig virkni af léttri, miðlungs og mikilli ákefð svipuð mynstur milli hópa þar 

sem einungis 16% kvenna og 25% karla náðu ráðlögðum dagskammti (Cohen, Matthews, Signorello 

o.fl., 2013).  

Hjá miðaldra einstaklingum sem voru of þungir fór 66% vökutíma í kyrrsetuhegðun, 30% fór í 

líkamlega virkni af léttri ákefð og 2% í líkamlega virkni af miðlungs eða mikilli ákefð (McGuire og Ross, 

2011). Konur sem fengið höfðu brjóstakrabbamein og tóku þátt í rannsókn Cohen, Matthews, 

Bradshaw o.fl. (2013) sátu að meðaltali 38,3% - 39,6% sólarhringsins ( 9,2 – 9,5 klst./dag) en voru 

líkamlega virkar í 20 MET klst./viku. Í lýsandi rannsókn Burton, Haynes, van Uffelen, Brown og Turrell 

(2012) var meðaltals setutími miðaldra einstaklinga á virkum degi 22,2% af sólarhringnum (320 

mín/dag) en um helgar 26,9% (388 mín/dag) hjá körlum en 21,2% af sólarhringnum (305 mín/dag) 

virka daga og 25% (360 mín/dag) um helgar hjá konum (Burton o.fl., 2012). Þar af fór mestur tími hjá 

körlum og konum í sjónvarpsáhorf, þ. e. 132 – 222 mín/dag, 72 – 144 mín/dag í frítíma og minnstur 

tími í tölvunotkun heimafyrir eða 55-85 mín/dag (Burton o.fl., 2012). Í rannsókn Janney o.fl. (2013) 

kom fram að 81% sólarhrings einstaklings yfir eðlilegri þyngd og með geðsjúkdóm var að meðaltali 

varið í kyrrsetuhegðun. Að meðaltali eru of þungir sjúklingar með kæfisvefn (e. obstructive sleep 

apnea syndrome) líkamlega virkir af miðlungs eða mikilli ákefð 5,4% sólarhringsins (77 mín/dag) 
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Tafla 2. Yfirlit rannsókna úr kerfisbundinni samantekt þessa verkefnis  

Eftirfarandi tafla inniheldur helstu upplýsingar um þær rannsóknir sem voru teknar með í kerfisbundna samantekt þessa verkefnis og þeim er raðað í 

stafrófsröð eftir nafni höfundar. N/A stendur fyrir upplýsingar sem ekki komu fram í rannsókninni. BMI stendur fyrir líkamsþyngdarstuðul. KH er stytting fyrir 

kyrrsetuhegðun. Kvk stendur fyrir konur og kk stendur fyrir karla þar sem það á við. Aðrar skammstafanir eru útskýrðar jafn óðum og þær koma fyrir í töflunni. 

Þau mælitæki sem tekin eru fram meta kyrrsetuhegðun eða líkamlega virkni. 

 

Höfundar  Tilgangur Úrtak Aðferð Mælitæki  Niðurstöður  Ályktun 

Alkhajah o.fl. 
2012  
Ástralía  

Að rannsaka áhrif  
vinnustöðvar sem 
stuðlar að standandi 
stöðu í stað setu, á 
lífmerki og líkamlega 
virkni. 

Fjöldi: 32 
Aldur: 20 - 65 ára. 
Kyn: 9% kk. 
Heilsufar: Hraust, án 
skertrar hreyfifærni, í 
> 50% skrifstofuvinnu. 

Hálf – tilraun með 
íhlutun. Tilfelli og viðmið 
í svipuðu starfi. 
Mælingar við upphaf, 
eftir fyrstu viku og eftir 
þrjá mánuði.  

Hlutlægt mat:  
Virknimælir 
(ActivPAL) 
Sjálfsmat: Með 
óstöðluðum 
spurningalista. 

Minni heildarsetutími, styttri seta á 
vinnutíma og aukning á HDL kólesteróli 
sáust hjá íhlutunarhóp í samanburði við 
viðmiðunarhóp en önnur lífmerki voru 
ekki marktæk. Munur sást enn eftir 3 
mánuði.  Setstaða varð að standstöðu 
án mikillar aukningar á skrefafjölda. 

Vinnustöðvar sem auðvelda 
standstöðu geta minnkað 
setutíma kyrrsetuvinnandi 
einstaklinga verulega, bæði í 
vinnu og yfir vikuna. Að standa 
meira virðist hafa jákvæð áhrif á 
magn HDL kólesteróls í blóði.  

Bharakhada 
o.fl. 
2012 
Bretland 

Að meta tengsl 
líkamlegrar virkni af 
miðlungs og mikilli 
ákefð og setutíma 
virka daga við 
langvinna 
nýrnasjúkdóma.  

Fjöldi: 6.379 
Aldur: 25 - 75 ára. 
Kyn: 47% kk. 
Heilsufar: Án greindrar 
sykursýki eða 
alvarlegra sjúkdóma.  

Þversniðsrannsókn á 
faraldsfræði  sjálfmetins 
setutíma og líkamlegrar 
virkni hóps til að skoða 
áhrif á langvinna 
nýrnasjúkdóma. 

Sjálfsmat: Með 
stöðluðum 
spurningalista: 
(IPAQ). 

Styttri setutími tengdist minni hættu á 
langvinnum nýrnasjúkdómum eftir 
aðlögun að líkamlegri virkni, BMI og 
öðrum truflandi breytum. Sterkari 
tengsl sáust hjá konum. Uppfylltur 
ráðlagður skammtur líkamlegrar virkni 
hafði sömu áhrif, meira hjá körlum.  

Aukin líkamleg virkni og minni 
setutími eru tengd minni hættu á 
langvinnum nýrnasjúkdómum,  
háð kyni, óháð hvort öðru og 
öðrum áhættuþáttum.  

Boyle o.fl. 
2010  
Ástralía 

Að rannsaka tengsl 
kyrrsetuvinnu við 
endaþarms- og 
ristilskrabbamein og 
mun eftir 
undirflokkun 
krabbameina. 

Fjöldi: 918  
Aldur: 40 - 79 ára. 
Kyn: 55% - 68% kk. 
eftir hópum. 
Heilsufar: Lýðgrundað, 
hluti hafði fengið 
endaþarms-  eða 
ristilkrabbamein. 

Tilfella-viðmiðarannsókn 
(e. case-control). 
Faraldsfræðileg áhrif 
lífstíls, líkamlegrar virkni 
og heildar vinnuævi 
(gerð atvinnu). 

Sjálfsmat: Með 
óstöðluðum 
spurningalista um 
lífstíl, mataræði,  
gerð vinnu, 
tímalengdar vinnu 
og lyf. 
 

Í samanburði við virka vinnu tengdist 
kyrrsetuvinna í ≥10 ár mikilli 
áhættuaukningu á krabbameini í neðri 
hluta ristils, aukinni áhættu á 
endaþarmskrabbameini  en tengdist 
ekki krabbameini í efri hluta ristils. 
Tengsl voru óháð líkamlegri virkni í 
frítíma og BMI við 40 ára aldur.  

Langtímakyrrsetuvinna getur 
aukið áhættu á krabbameini í 
neðri hluta ristils og endaþarmi 
óháð líkamlegri virkni í frítíma og 
BMI. Það styður þá kenningu að 
KH hafi áhrif á áhættuþætti 
sjúkdóma, óháð líkamlegri virkni. 

Burton o.fl.  
2012  
Ástralía 

Að skoða tengsl 
lýðfræði- og 
heilsufarslegra þátta 
við setutíma, meta 
þrjár mismunandi 
athafnir og skoða 
mun milli virkra daga 
og um helgar. 

Fjöldi: 11.037 
Aldur: 40 - 65 ára. 
Kyn: 44% kk.  
Heilsufar: Lýðgrundað. 

Lýsandi rannsókn á 
faraldsfræði KH í 
slembiúrtaki úr 
póstkönnun frá árinu 
2007.   

Sjálfsmat: Með 
stöðluðum 
spurningum um 
setutíma (mín/dag) 
við sjónvarpsáhorf, 
við frítíma- og 
heimilistölvunotkun. 

Einhleypir, einbúar og einstaklingar með 
skerta hreyfifærni sátu almennt lengur 
en aðrir. Reykingar, menntun, atvinna, 
heilsufar, kyn, BMI, aldur og 
fjárhagsstaða tengdust mismunandi 
gerð KH. Seta var almennt meiri um 
helgar en aðra daga, háð 
lýðfræðihópum. 

Auka þarf möguleika á virkum 
frítíma t.d. hjá einstæðingum, 
miðaldra fullorðnum, þeim sem 
búa einir eða þeim sem eru með 
skerta hreyfifærni . Minnka þarf 
KH, með áherslu á 
sjónvarpsáhorf, setutíma um 
helgar og atvinnuleysi. 
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Tafla 3. Framhald yfirlits rannsókna úr kerfisbundinni samantekt þessa verkefnis 

 

Höfundar  Tilgangur Úrtak Aðferð Mælitæki  Niðurstöður  Ályktun 

Chang o.fl. 
2008 
Taiwan 

Að rannsaka 
samband milli 
tímalengdar 
sjónvarpsáhorfs og 
áhættu á 
efnaskiptaheilkenni 
(e. metabolic 
syndrome).  

Fjöldi: 2.353 
Aldur: ≥ 40 ára. 
Kyn: 49% kk. 
Heilsufar: Lýðgrundað. 

Þversniðsrannsókn á 
faraldsfræði setu og 
líkamlegrar virkni og 
áhrifum þeirra á 
efnaskipti.  

Sjálfsmat: Með 
óstöðluðum 
spurningalista um 
tímalengd 
sjónvarpsáhorfs og 
líkamlegrar virkni, í 
frítíma og við vinnu. 

Í samanburði við þá sem horfðu ≤14 
klst./viku á sjónvarp jók áhorf í ≥20 
klst./viku áhættu á efnaskiptaheilkenni, 
meira hjá konum en körlum, eftir að 
aðlögun öðrum breytum. 
Sjónvarpsáhorf ≥20 klst. á viku var 
algengara hjá líkamlega óvirkum körlum 
en óháð líkamlegri virkni kvenna. 

Sjónvarpsáhorf er sjálfstæður 
áhættuþáttur 
efnaskiptaheilkennis hjá íbúum 
Taiwan, óháð líkamlegri virkni.  

 

Charreire o.fl. 
2010  
Frakkland 

Að bera kennsl á 
mynstur líkamlegrar 
virkni í frítíma og KH 
og tengsl niðurstaðna 
við ofþyngd (BMI >25 
kg/m2).  

Fjöldi: 4.682 
Aldur: 45 - 60 ára.  
Kyn: 47% - 53% kk. 
eftir hópum. 
Heilsufar: Lýðgrundað.  

Lýsandi rannsókn á hóp. 
Skipt í hópa eftir kyni,  
faraldsfræði líkamlegrar 
virkni og tímalengar 
sjónvarpsáhorfs. 

Sjálfsmat: Með 
stöðluðum 
spurningalista 
(Modifiable Activity 
Questionnaire)  

Mikið virkar konur sem horfðu lítið á 
sjónvarp og konur sem stunduðu 
loftháða þjálfun en horfðu mikið á 
sjónvarp voru í minni hættu á ofþyngd í 
samanburði við konur sem gengu og 
unnu í garðinum en horfðu mikið á 
sjónvarp. Sömu áhrif sáust hjá körlum 
sem stunda loftháða þjálfun í 
samanburði við aðra karla. 

Mynstur sem tengja saman 
sérstaka gerð líkamlegrar virkni 
og KH eru  flókin og mismunandi í 
tengslum við ofþyngd fullorðinna. 
Til margs ber að horfa við 
rannsóknir á þessu sviði.  

Chomistek 
o.fl. 
2013 
BNA 

Að rannsaka 
sjálfstæða og 
sameiginlega 
tengingu setutíma og 
líkamlegrar virkni við 
áhættu á hjarta- og 
æðasjúkdómum. 

Fjöldi: 71.018  
Aldur: 50 - 79 ára. 
Kyn: 0% kk. 
Heilsufar: Án hjarta- 
og æðasjúkdóma við 
upphaf rannsóknar. 
 

Fylgnirannsókn á 
úrtakshóp. KH og 
líkamlegar virkni skoðuð 
við upphaf og 12 - 17 
árum seinna.  
Faraldsfræði þeirra borin 
saman við hjarta- og 
æðasjúkdóma, 
dánarorsök og fleira.   

Sjálfsmat: Með 
óstöðluðum 
spurningalista um 
tímalengd setu 
klst./dag og gerð og 
ákefð líkamlegrar 
virkni. 

Aukning um 1 klst. af setutíma á 3 ára 
tímabili jók líkur á hjarta- og 
æðasjúkdómum.  Lítil líkamleg virkni, 
ofþyngd, aldur >70 ára og seta ≥10 
klst./dag m.v. setu ≤5 klst./dag jók 
áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum. 
Lítil líkamleg virkni og mikill setutími jók 
áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum 
mest hjá óvirkum konum sem sátu 
mikið.  

Langtímaseta er tengd aukinni 
áhættu á hjarta- og 
æðasjúkdómum, óháð líkamlegri 
virkni í frítíma, hjá konum eftir 
tíðahvörf án sögu um hjarta- og 
æðasjúkdóma. Sambland af lítilli 
líkamlegri virkni og langtímasetu 
eykur áhættuna enn frekar.  

Cohen, 
Matthews, 
Signorello 
o.fl. 
2013 
BNA 

Að lýsa mynstri  
virknihegðunar og 
KH. 

Fjöldi: 80.559 
Aldur: 40 - 79 ára, 
meðaltal 52,5 ára. 
Kyn: 41% kk. 
Heilsufar:N/A  

Lýsandi rannsókn á 
faraldsfræði  
virknihegðunar og KH 
hjá þeldökkum og 
hvítum einstaklingum 
með lága innkomu. 

Sjálfsmat: Með 
stöðluðum 
spurningalista 
(Physical Activity 
Questionnaire).  

60% vökutíma fór í KH og 16% kvk og 
25% kk náðu ráðlögðum dagskammti 
líkamlegrar virkni, óháð kynþætti. 
Þeldökkir horfðu meira á sjónvarp en 
hvítir en ekki munur á hlutfalli af 
heildarsetutíma  í klst./dag.  

Fullorðnir bandarískir 
einstaklingar sitja meirihluta 
dagsins og fáir hreyfa sig nóg skv. 
ráðleggingum. Mikilvægt er að 
hafa áhrif á báða þessa þætti 
þegar auka á virkni. 

Cohen, 
Matthews, 
Bradshaw 
o.fl.  
2013 
BNA 

Að skoða KH og 
líkamlega virkni í 
sambandi við tíðni 
brjóstakrabbameins 
hjá þeldökkum og 
hvítum konum. 

Fjöldi: 546 tilfelli,  
2184 viðmið.  
Aldur: 40 - 79 ára. 
Kyn: 0% kk. 
Heilsufar: Fengið 
krabbamein en ekki 
hlotið meðferð 
síðastliðna 12 mánuði.   

Hreiðruð (e. nested) 
tilfella-viðmiðarannsókn 
á líkindahlutfalli 
brjóstakrabbameins út 
frá faraldsfræði kyrrsetu 
og líkamlegrar virkni. 

Sjálfsmat: Með 
stöðluðum 
spurningalista (SCCS 
Physical Activity 
Questionnaire)  

Aukin heildar KH jók líkur á 
brjóstakrabbameini hjá hvítum konum  
við samanburð þeirra sem stunduðu 
>12 klst. af KH/dag við <5,5 klst.af 
KH/dag en ekki hjá þeldökkum, óháð 
líkamlegri virkni. Við aðlögun að KH, 
minnkaði mikil líkamleg virkni einungis 
líkur á brjóstakrabbameini hjá hvítum. 

KH og líkamleg virkni eru 
sjálfstæðir áhættuþættir fyrir 
brjóstakrabbamein meðal hvítra 
kvenna. Munur er á tengslum 
þeldökkra og hvítra kvenna við 
brjóstakrabbamein.  Frekari 
rannsókna er þörf. 
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Tafla 4. Framhald yfirlits rannsókna úr kerfisbundinni samantekt þessa verkefnis 

 

Höfundar  Tilgangur Úrtak Aðferð Mælitæki  Niðurstöður  Ályktun 

Craft o.fl. 
2012 
BNA 

Að kanna tengsl 
setutíma við 
tímalengd 
líkamlegrar virkni af 
miðlungs og mikilli 
ákefð. 

Fjöldi: 91 
Aldur: 49 - 75 ára. 
Kyn: 0% kk. 
Heilsufar: Án þekkts 
sjúkdómsástands sem 
gæti skert þátttöku.  

Lýsandi rannsókn á 
faraldsfræði setutíma 
milli þriggja hópa með 
mismunandi tímalengd 
líkamlegar virkni af 
miðlungs eða mikilli 
ákefð. 

Hlutlægt mat: 
Virknimælir 
(ActivPAL).  
Sjálfsmat: Með 
óstöðluðum 
spurningalista um 
líkamlega virkni í 
frítíma. 

Enginn munur var á setutíma eða 
standandi stöðu/göngu utan æfinga, hjá 
þeim sem uppfylltu eða fóru fram úr 
ráðlögðum dagskammti líkamlegar 
virkni af miðlungs eða mikill ákefð, við 
samanburð við þá sem ekki uppfylltu 
dagskammtinn.  

Þátttaka í líkamlegri virkni af 
miðlungs eða mikilli ákefð er 
ótengd setutíma í heilbrigðum 
miðaldra og eldri konum. Frekari 
rannsókna er þörf til að yfirfæra á 
annað þýði og ýta undir nauðsyn 
leiðbeininga um setutíma til 
almennings.   

De Greef o.fl.  
2010  
Belgía 

Að kanna áhrif 
áætlunar um 
hegðunarbreytingu á 
líkamlega virkni og 
KH hjá einstaklingum 
með sykursýki. 

Fjöldi: 92 
Aldur: 35 - 75 ára.  
Kyn: 69% kk. 
Heilsufar: BMI 25 - 35  
kg/m2, með greinda og 
meðhöndlaða 
sykursýki af tegund 2.  

Slembivalin 
viðmiðunarrannsókn á 
hóp. Íhlutun með 30 mín 
áhugahvetjandi viðtali 
við sálfræðing og 
lífstílsáætlun. Eftirfylgni í 
síma í 24 vikur, mat eftir 
það og 1 ári seinna. 

Hlutlægt mat: 
Skrefmælir  og 
hröðunarmælir.  
Sjálfsmat: Með 
stöðluðum 
spurningalista 
(IPAQ) 

Á 24 vikum hafði íhlutunarhópurinn 
aukið  líkamlega virkni og skrefafjölda 
marktækt (oftast í frítíma, við 
heimilisstörf eða garðyrkju) en einnig 
minnkað KH. Breyting 
viðmiðunarhópsins var alveg öfug. Eftir 
1 ár mátti enn sjá breytingarnar hjá 
báðum hópum halda sér að hluta. 

Áætlun um hegðunarbreytingu 
byggð á skrefmæli, hröðunarmæli 
og sjálfsmati með eftirfylgni í 6 
mánuði, eykur líkamlega virkni og 
minnkar KH hjá miðaldra og eldra 
fólki með sykursýki af tegund 2.  

Dunstan o.fl. 
2007 
Ástralía 

Að rannsaka 
samband 
sjónvarpsáhorfs við 
fastandi blóðsykur og 
blóðsykur 2 klst. eftir 
áreynslu. 

Fjöldi: 8.357  
Aldur: 36 - 91 ára. 
Kyn: 45% kk.  
Heilsufar: Án greindrar 
sykursýki. 

Lýsandi rannsókn á hóp. 
Insúlínnæmni og 
betafrumu virkni út frá 
fastandi glúkósa og 
insúlínstyrk tengd 
faraldsfræði 
sjónvarpsáhorfs og 
lýðfræðiþáttum. 

Sjálfsmat: Með 
óstöðluðum 
spurningalista um 
líkamlega virkni og 
sjónvarpsáhorf.  

Eftir aðlögun að truflandi breytum og 
líkamlegri virkni var sjónvarpsáhorf hjá 
konum jákvætt tengt blóðsykri 2 klst. 
eftir áreynslu, fastandi insúlíni og 
betafrumuvirkni, en neikvætt tengt 
insúlínnæmi og ekki tengt fastandi 
glúkósa. Engin marktækur munur fannst 
hjá körlum.   

KH hefur slæm áhrif á 
glúkósatengdar mælingar,  óháð 
líkamlegri virkni og BMI en háð 
kyni og gerð mælingar.  Minni KH 
hefur fyrirbyggjandi áhrif á 
sykursýki af tegund 2 og hjarta- 
og æðasjúkdóma, sérstaklega hjá 
konum. 

Ellingson o.fl. 
2012  
BNA 

Að hafa áhrif á 
verkjastjórnun og 
ákvarða samband 
þess við líkamlega 
virkni og langtíma 
KH. 

Fjöldi: 11  
Aldur: Meðaltal 41,3 
ára. 
Kyn: 0% kk. 
Heilsufar: Með 
vefjagigt. 

Hálf-tilraun með íhlutun, 
tilfelli voru sín eigin 
viðmið. Mælingar í 2 
daga með 7 daga 
millibili, líkamlegri virkni 
stýrt á milli.  

Hlutlægt mat: 
Hröðunarmælir 
(Actigraph).  

Marktækt neikvætt samband sást milli 
KH og virkni svæða  í heila tengdum 
bæði verkjastjórnun og 
mismunagreiningu á skyni.   

Minni KH og/eða aukin líkamleg 
virkni af lágri ákefð, tengist betri 
stjórnun miðtaugakerfisins á 
verkjum við vitræn verkefni 
kvenna með vefjagigt. 

Gillman  o. fl. 
2001  
BNA 

Að skoða tengsl milli 
líkamlegrar virkni og 
gæða í mataræði og 
finna áhrifaþætti 
kyrrsetu og lélegs 
mataræðis.  

Fjöldi: 1322 
Aldur:25 - 91 ára. 
Kyn: 32% kk.  
Heilsufar: Án 
sjúkdómsástands sem 
gæti skert þátttöku.  

Slembivalin 
viðmiðunarrannsókn á 
hópum eftir faraldsfræði 
hreyfingar og 
mataræðis.  

Sjálfsmat: Með 
óstöðluðum 
spurningalista í 
viðtali um magn 
hreyfingar af mikilli 
og miðlungs ákefð. 

57% stunduðu mikla kyrrsetu, 47% 
borðaði óhollt. Meiri setutími tengdist 
aukningu á óhollum mat og minnkun á 
hollum óháð kyni. Lítil menntun, 
kynþáttur annar en hvítur og ógiftir 
tengdust sterkast lítilli virkni og lélegu 
mataræði.  

Líkamleg virkni og næring eru 
tengd atriði og því ætti að skoða 
bæði mataræði og líkamlega 
virkni þegar á að breyta á lífstíl.  
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Tafla 5. Framhald yfirlits rannsókna úr kerfisbundinni samantekt þessa verkefnis 

 

Höfundar  Tilgangur Úrtak Aðferð Mælitæki  Niðurstöður  Ályktun 

Grøntved o.fl. 
2011  
BNA 

Að meta samband 
sjónvarpsáhorfs við 
áhættu á sykursýki af 
tegund 2,  hjarta- og 
æðasjúkdóma og 
almenna dánartíðni. 

Fjöldi: 26.509 - 
175.938, mism. eftir 
sjúkdómum.  
Aldur: 20-89 ára. 
Kyn: 0-100% kk.   
Heilsufar: Lýðgrundað. 

Safngreining (e. meta –
analysis), niðurstöður úr 
8 framskyggnum 
hóparannsóknum. 

Sjálfsmat: Með 
óstöðluðum 
spurningum um 
tímalengd 
sjónvarpsáhorfs. 

Línuleg aukning sást á almennri 
dánartíðni, sykursýki af tegund 2 og 
hjarta- og æðasjúkdómum með 
aukningu á sjónvarpsáhorfi um 2 klst. á 
dag. Almenn dánartíðni eykst hraðar og 
ólínulega þegar sjónvarpsáhorf er ≥ 3 
tíma á dag.  

Langtímasjónvarpsáhorf er tengt 
við aukna áhættu á sykursýki af 
tegund 2, aukna áhættu á hjarta- 
og æðasjúkdómum og aukna 
almenna dánartíðni.  

Healy o.fl. 
2008 
Ástralía 

Að rannsaka tengsl 
hléa á kyrrsetutíma 
við líffærafræðileg 
áhættumerki 
efnaskipta.  

Fjöldi: 168 
Aldur: Meðaltal 53,4 
ár. 
Kyn: 39% kk. 
Heilsufar: Án sykursýki 
eða greinilegrar 
skertrar hreyfifærni. 

Þversniðsrannsókn á 
hópi þar sem 
faraldsfræði kyrrsetu er 
borinn saman við aðra 
þætti. 

Hlutlægt mat: 
Hröðunarmælir 
(Actigraph WAM 
7164, < 100/mín er 
kyrrseta og 
>100/mín hlé í hvert 
sinn, óháð lengd). 

Óháð heildarkyrrsetutíma og líkamlegri 
virkni af miðlungs eða mikilli ákefð, voru 
aukin hlé á kyrrsetutíma tengd minna 
mittisummáli, lægri BMI, lægra gildi 
þríglýseríða og lægra gildi 2 klst. 
blóðsykurs. 

Mikilvægt að forðast langvarandi 
KH (aðallega setu), án hléa. 
Styður við viðbót almennra 
heilsufarsráðlegginga um 
markviss uppbrot á setutíma.  

Igelström o.fl. 
2013  
Svíþjóð 

Að lýsa magni 
líkamlegrar virkni og 
kyrrsetutíma 
sjúklinga með 
kæfisvefn (e. 
obstructive sleep 
apnea syndrome, 
OSAS) og í yfirþyngd. 

Fjöldi: 73  
Aldur: Meðaltal 55 ár.  
Kyn: 80% kk. 
Heilsufar: Í meðferð 
við miðlungs eða 
miklum OSAS. BMI 25 
- 45 kg/m2. 
Sjálfmetinn 
kyrrsetulífstíll í frítíma.  

Lýsandi fylgnirannsókn 
(e. descriptive and 
correlational) á  
framskyggnu 
upplýsingasafni um 
faraldsfræði  
líkamlegrar virkni og 
setutíma.  

Hlutlægt mat: 
Hröðunarmælir 
(Sensewear Pro 3 
armband).  
Sjálfsmat: Með 
dagbók yfir 
hreyfingu. 
 

77 mínútur (5,3%) fóru í líkamlega virkni 
af miðlungs eða mikilli ákefð að 
meðaltali á dag, 11klst. og 45 mínútur 
(49%) í KH. 22.9% breytinga daglegs 
meðaltals kyrrsetutíma mátti útskýra 
með öðru en líkamlegri virkni, t.d. 
hræðslu við hreyfingu og BMI. Aðrar 
breytur höfðu ekki marktæk áhrif. 

Mikilvæg vísbending fyrir 
framtíðarinngrip er að huga bæði 
að líkamlegri virkni og tímalengd 
KH hjá sjúklingum með OSAS og í 
yfirþyngd.  

Janney o.fl. 
2013  
BNA 

Að rannsaka 
samband milli KH og 
geðsjúkdóma með 
hlutlausum og 
sjálfmetnum leiðum. 

Fjöldi: 249  
Aldur: 18 - 70 ára. 
Kyn: 35% - 37% kk 
eftir hópum.  
Heilsufar: Geðklofa- 
eða geðrofsröskun, í 
ofþyngd en áhugi á 
þyngdartapi. 

Slembivalin klínísk 
tilraun þar sem 
faraldsfræði líkamlegrar  
virkni og kyrrsetu er 
skoðuð.  

Hlutlægt mat: 
Hröðunarmælir 
(AM-7164). 
Sjálfsmat: Með 
stöðluðum 
spurningalista 
(Modifiable Activity 
Questionnaire). 

Að meðaltali var 81% sólarhrings 
þátttakenda varið í KH. Engin tengsl 
voru milli hlutlægra mælinga á KH og 
geðsjúkdóma. Engin tengsl sáust milli 
KH og aldurs, kynþáttar, kyns eða BMI.  

Magn og hlutfall tíma sem eytt er 
í KH meðal of þungra/of feitra 
fullorðinna með geðsjúkdóma er 
sláandi og bendir mikillar þarfar á 
íhlutun til að minnka 
kyrrsetuhegðun.  

Koster o.fl. 
2012  
BNA 

Að rannsaka 
samband milli 
kyrrsetutíma og 
almennrar 
dánartíðni. 

Fjöldi: 1.906  
Aldur: ≥ 50 ára. 
Kyn: 46% kk. 
Heilsufar: N/A 
  

Lýsandi rannsókn á hóp 
þar sem almenn 
dánartíðni er tengd 
faraldsfræði 
kyrrsetutíma. Eftirfylgni í 
u.þ.b. 2,8 ár. 

Hlutlægt mat: 
Hröðunarmælir 
(ActiGraph AM-
7164) 

Aðlagað að lýðfræðilegum þáttum, 
líkamlegri virkni af miðlungs eða mikilli 
ákefð, hreyfiskerðingu o. fl. sást að 
hlutfallslega langur setutími er 
marktækt tengdur aukinni áhættu á 
andláti í samanburði við styttri 
setutíma.   

KH er áhættuþáttur fyrir almenna 
dánartíðni, óháð líkamlegri virkni 
af miðlungs eða mikilli ákefð. 
Frekari rannsókna er þörf og 
lengri eftirfylgni til að ræða 
heilsufarslegar afleiðingar KH.  
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Tafla 6. Framhald yfirlits rannsókna úr kerfisbundinni samantekt þessa verkefnis 

 

Höfundar  Tilgangur Úrtak Aðferð Mælitæki  Niðurstöður  Ályktun 

Mabry o.fl. 
2012 
Óman 

Að rannsaka tengsl 
líkamlegrar virkni og 
KH við 
efnaskiptaheilkenni í 
minna þróuðu landi. 

Fjöldi: 1.335 
Aldur: ≥ 20 ára. 
Kyn: 44% kk. 
Heilsufar: N/A 
 

Þversniðsrannsókn á 
faraldsfræði KH og  
líkamlegri virkni við mat 
á áhættuþáttum fyrir 
langvinna sjúkdóma.  

Sjálfsmat: Með 
stöðluðum 
spurningalista 
(Global Physical 
Activity 
Questionnaire) 

Líkur á efnaskiptaheilkenni jókst við 
setu ≥6 klst./dag miðað við þá sem sitja 
≤3 klst./dag, án aðlögunar að líkamlegri 
virkni. Áhætta á efnaskiptaheilkenni 
minnkaði við virka atvinnu og virkan 
ferðamáta en minna við virkni í frítíma. 

Líkamleg virkni og setutími 
tengjast efnaskiptaheilkenni, líka í 
löndum á Arabíuskaga, ekki bara í 
betur rannsökuðum þróuðum 
löndum. 

Magnúsdóttir 
o.fl. 
2004  
Ísland 

Að rannsaka 
samband 
kyrrsetuvinnu og 
offitu við gæði sæðis. 

Fjöldi: 72 
Aldur: Meðaltal 35,6 – 
39,2 ára. 
Kyn: 100% kk. 
Heilsufar: Með 
ófrjósemisvandamál.  

Lýsandi rannsókn á 
faraldsfræði líkamlegrar 
virkni í vinnu hjá körlum 
með 
ófrjósemisvandamál. 
 

Sjálfsmat: Með 
óstöðluðum 
spurningum um 
atvinnu.  

Tíðni kyrrsetuvinnu var 60% hjá þeim 
sem höfðu lélegt sæði en 42% hjá þeim 
sem höfðu eðlilegt sæði en munurinn 
var ekki marktækur.  Óháð BMI, var 
kyrrsetuvinna marktækt algengari hjá 
þeim sem voru með lægri sæðisstyrk 
eða  59%, í samanburði við hærri 
sæðisstyrk þar sem hún var 22%.  

Tíðni kyrrsetuvinnu var lægst hjá 
þeim körlum sem voru með best 
sæði. Lélegt sæði er tengt 
kyrrsetuvinnu og offitu. Frekari 
rannsókna er þörf.  

McGuire o.fl. 
2011  
Kanada 

Að skýra tengsl KH,  
líkamlegrar virkni af 
léttri ákefð og 
líkamlegrar virkni af 
miðlungs eða mikilli 
ákefð í < 10 mín, við 
blóðsykur,  
insúlínviðnám og 
áhættuþætti fyrir 
efnaskipti hjartans. 

Fjöldi: 135  
Aldur: 35 – 65 ára. 
Kyn: 32% kk. 
Heilsufar: Líkamleg 
óvirkni, ofþyngd 
(kviðfita), án  annarra 
sjúkdóma sem gætu 
truflað rannsóknina.  

Lýsandi rannsókn á 
faraldsfræði KH og 
líkamlegrar virkni.  
Einstaklingar mældir í 7 
daga og blóðsykurs- og 
insúlínmagn ákvarðað.  

Hlutlægt mat: 
Hröðunarmælir  
(Actigraph GT3X)  

66% dagsins fór í KH og 2% í líkamlega 
virkni af miðlungs eða mikilli ákefð. KH 
tengdist ekki 2 klst. blóðsykri,  
insúlínviðnámi, efnaskiptum hjartans 
eða öðrum efnaskiptagildum. Líkamleg 
virkni af léttri ákefð hegðaði sér eins 
fyrir utan áhrif á blóðþrýsting og 
líkamleg virkni af miðlungs eða mikilli 
ákefð einnig fyrir utan sjálfstæð tengsl 
við heildar kólesteról og þríglýseríð.  

Hlutlægt mæld KH tengist ekki 2 
klst. blóðsykri né insúlínviðnámi í 
fullorðnum of feitum 
einstaklingum. Það hvort 
tímalengd kyrrsetu spái fyrir um 
áhættuþætti efnaskipta hjartans 
(e. cardiometabolic risk), óháð 
líkamlegri virkni hjá fullorðnum er 
óleyst. Frekari rannsókna er þörf.  

O´Hare o.fl. 
2003 
BNA 

Að meta tengsl milli 
KH og dánartíðni hjá 
sjúklingum sem þurfa 
á himnuskiljun að 
halda.  

Fjöldi: 2.837  
Aldur: N/A 
Kyn: Um 35% kk. 
Heilsufar: Í himnu-
skiljunarmeðferð en 
geta gengið og flutt sig 
til af sjálfsdáðum. 

Framskyggn 
þversniðsrannsókn á KH 
og dánartíðni. Eftirfylgni 
í 1 ár. 

Sjálfsmat: Með 
óstöðluðum 
spurningalista. Ekki 
upplýsingar um 
gerð.  

Meira en þriðjungur úrtaksins sagðist 
aldrei eða næstum aldrei stunda 
þjálfun. 11% kyrrsetufólks létust á 
meðan rannsókn stóð (m.v. 5% hjá þeim 
sem voru virkari), þ.e. 62% meiri áhætta 
á andláti á einu ári eftir aðlögun að 
áhrifsbreytum.  

KH er tengd við aukna dánartíðni 
meðal sjúklinga í himnuskiljun, að 
sama magni og aðrir rótgrónir 
áhættuþættir.  

Patel o.fl. 
2010 
BNA 

Að kanna setu í 
frítíma og líkamlega 
virkni í tengslum við 
dánartíðni.   

Fjöldi: 123.216 
Aldur: Meðaltal 61,9 - 
63.6 ára. 
Kyn: 43% kk. 
Heilsufar: Án greinds 
sjúkdómsástands við 
skráningu.  

Lýsandi rannsókn á 
faraldsfræði 
rannsóknarhóps 
bandaríska 
krabbameinsfélagsins. 
Eftirfylgni í 14 ár. 

Sjálfsmat: Með 
óstöðluðum 
spurningalista um 
tímalengd setu í 
frítíma og líkamlega 
virkni af léttri, 
miðlungs eða mikilli 
ákefð. 

Aukin seta í frítíma tengdist aukinni 
dánartíðni óháð líkamlegri virkni (mest 
vegna hjarta- og æðasjúkdóma, minna 
vegna krabbameins). Líkamleg virkni 
hafði neikvæð tengsl við dánartíðni. 
Samanburður hópa (lítil seta/virkir gegn 
mikil seta/óvirkir) leiddi í ljós enn frekari 
tengsl við dánartíðni.   

Seta í frítíma  og líkamleg virkni 
hafa sjálfstæð tengsl við 
heildardánartíðni af öllum 
orsökum. Skilaboð til almennings 
um heilsu ættu að innihalda 
hvatningum um minnkaðan 
setutíma til viðbótar við aukna 
líkamlega virkni. 
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Tafla 7. Framhald yfirlits rannsókna úr kerfisbundinni samantekt þessa verkefnis 

 

Höfundar  Tilgangur Úrtak Aðferð Mælitæki  Niðurstöður  Ályktun 

Pearson o.fl. 
2011 
Ástralía/ 
England/  
BNA 

Að skoða samband 
milli mataræðis og 
KH hjá mismunandi 
aldurshópum.  Ath. 
einungis fjallað um 
niðurstöður tengdar 
þeim aldurshóp sem 
er ≥18 ára. 

Fjöldi: N/A 
Aldur: ≥ 18 ára.  
Kyn: 0 - 100% kk. 
Heilsufar: N/A 

Kerfisbundin samantekt 
11  áhorfsrannsókna. 
 

Sjálfsmat: Með 
spurningalista um 
KH. Ekki upplýsingar 
um gerð.  

Jákvæð tengsl sáust milli KH og neyslu  
skyndibita, orkuþétts snarls eða drykkja. 
Neikvæð tengsl  sáust milli 
sjónvarpsáhorfs og neyslu ávaxta, 
grænmetis og trefja. Ósamræmi var í 
niðurstöðum um tengsl  við 
heildarorkuinntöku, hlutfall orku úr fitu 
og heildarfituneyslu. 

KH (aðallega sjónvarpsáhorf) er 
tengt óhollu mataræði fullorðna. 
Mikilvægt er að rannsaka frekar 
með langsniðsrannsóknum eða 
íhlutun hvort minnkaður 
kyrrsetutími getur breytt 
mataræði. 

Peddie o.fl. 
2013 
Nýja-Sjáland 
 
 
 
 

Að bera saman áhrif 
langtímasetu, 
samfelldrar 
líkamlegrar virkni og 
reglulegra virknihléa 
á efnaskipti eftir 
málsverð. 

Fjöldi: 70 
Aldur: 18 - 40 ára. 
Kyn: 40% kk. 
Heilsufar: Án 
sjúkdómsástands sem 
truflað gæti 
niðurstöður.  

Slembd 
víxlverkunartilraun (e. 
randomized crossover 
trial). Líkamlegri virkni 
stýrt með íhlutun (9 klst. 
seta, 30 mín ganga á 
undan 9 klst. setu, 100 
sek ganga á hverjar 30 
mín setu í 9 klst.).  

Hlutlægt mat: 
Hjartsláttarmæling 
(Polar Electro) og 
loftskiptamæling 
(Metalyser II).  

Í samanburði við langtímasetu, höfðu 
regluleg virknihlé meiri áhrif en samfelld 
líkamleg virkni á minnkun sykurdreyra 
og insúlíndreyra eftir mat, í heilbrigðum 
fullorðnum einstaklingum í eðlilegri 
þyngd. Samfelld líkamleg virkni 
minnkaði blóðfitu meira en virknihlé.   

Styður þá hugmynd að breyta 
almennum 
heilsufarsleiðbeiningum þannig 
að mælt sé með reglulegum 
virknihléum á meðan 
langtímasetu stendur,  til viðbótar 
við þátttöku í samfelldri líkamlegri 
virkni. 

Proper o.fl. 
2011  
Holland 

Að taka saman og 
meta 
aðferðafræðileg gæði 
efnis um tengsl 
kyrrsetu og 
heilsufars. 

Fjöldi: N/A 
Aldur: Meðaltal > 18 
ára. 
Kyn: N/A 
Heilsufar:  
Lýðgrundað.  

Kerfisbundin samantekt  
á 19 framskyggnum 
langsniðsrannsóknum. 

Hlutlægt mat: 
Hröðunarmælir. 
Sjálfsmat: Með 
spurningalistum og 
stökum spurningum. 
Ekki upplýsingar um 
gerð.  
 

Sannanir voru fyrir tengslum KH við  
almenna dánartíðni og dánartíðni vegna 
hjarta- og æðasjúkdóma. Einnig sáust 
sannanir fyrir jákvæðum tengslum 
setutíma við áhættu á sykursýki af 
tegund 2.  Ónægar sannanir voru fyrir 
tengslum KH við líkamsþyngd, áhættu á 
hjarta- og æðasjúkdómum, krabbamein 
í legslímhúð og dánartíðni vegna 
krabbameins. 

Framskyggnar rannsóknir af háum 
aðferðafræðilegum gæðum 
skortir til að ákvarða 
afleiðingasamband milli KH og 
heilsufars. Núverandi upplýsingar 
benda til þess að íhlutunar sé þörf 
með það að markmiði að minnka 
KH. Einnig skortir hlutlægar 
mælingar og lengri eftirfylgni. 

Rhodes o.fl. 
2012  
Fjölþjóðlegt 

Að taka saman efni 
sem til er um 
áhrifaþætti KH frá 
árunum 1982 - 2011  

Fjöldi: 724.478 
Aldur: 18 - 91 árs. 
Kyn: N/A 
Heilsufar: N/A 
 

Kerfisbundin samantekt 
109 rannsókna. Þar af 83 
þversniðs-, 24 
framskyggnar-, 1 hópa- 
og 1 grunnrannsókn.  

Hlutlægt mat: 
Hröðunarmælir. 
Sjálfsmat: Með 
spurningalista um  
sjónvarpsáhorf eða 
tölvunotkun. Ekki 
upplýsingar um 
gerð.  
 

Sannanir voru fyrir tengslum milli KH og 
menntunar, aldurs, atvinnu, kyns, BMI, 
fjárhagsstöðu, reykinga, 
æfingaþjálfunar, viðhorfs- og 
þunglyndiseinkenna eða lífsgæða. 
Tengslin voru misjöfn eftir 
undirathöfnum KH. 

KH er flókið rannsóknarsvið, hefur 
mikið sértæki eftir undirathöfnum 
og er meira en fjarvera 
líkamlegrar virkni af miðlungs eða 
mikilli ákefð. Vantar frekari 
rannsóknir á vitrænum-, 
félagslegum- og 
umhverfistengdum þáttum ásamt 
íhlutunarrannsóknum.  
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Tafla 8. Framhald yfirlits rannsókna úr kerfisbundinni samantekt þessa verkefnis 

 

Höfundar  Tilgangur Úrtak Aðferð Mælitæki  Niðurstöður  Ályktun 

Stamatakis 
o.fl. 
2013 
England/ 
Skotland 

Að ákvarða samband 
starfstengdrar setu 
við hjarta- og 
æðasjúkdóma, 
krabbamein og 
dánartíðni af öllum 
orsökum.  

Fjöldi: 11.168 
Aldur: ≥ 40 ára. 
Kyn: 52% kk. 
Heilsufar: Lýðgrundað 

Fylgnirannsókn á 
faraldsfræði hópaúrtaks 
7 breskra rannsókna, 
eftirfylgni að meðaltali í 
12.9 ár. Leiðrétt fyrir 
helstu áhrifaþáttum, þar 
á meðal líkamlegri virkni 
í frítíma. 

Sjálfsmat: Með 
óstaðlaðri spurningu 
um virkni í vinnu og 
stöðluðum 
spurningalista um 
virkni utan vinnu 
(Health Survey for 
Englands Physical 
Activity).  

Sitjandi atvinna var tengd aukinni 
almennri dánartíðni og dánartíðni vegna 
krabbameins hjá konum, en ekki 
körlum. Engin tengsl voru við hjarta- og 
æðasjúkdóma hjá konum né körlum. 
Þegar atvinnugerð og frítímavirkni voru 
skoðuð saman var almenn dánartíðni 
lægst hjá þeim sem sitja ekki í vinnu og 
hreyfa sig mikið í frítíma. 

Ósamræmi er í rannsóknum á 
þessu sviði. Betri 
heilsufarshegðun er hjá þeim sem 
vinna kyrrsetuvinnu en það gæti 
verið möguleg ástæða 
ósamræmisins og kynjamunar, 
ásamt tengsla atvinnugerðar við 
samfélagsstöðu .  

Steeves o. fl.  
2012 
BNA 

Að skoða hagkvæmni 
þess að koma 
líkamlegri virkni inn í 
hefðbundnar 
kyrrsetuathafnir.  

Fjöldi: 58 
Aldur: 35 - 65 ára. 
Kyn: 17%  - 24% kk, 
mism. eftir hópum.  
Heilsufar: BMI 25 - 45 
kg/m2, sjónvarpsáhorf 
≥ 14 klst./viku, 
göngugeta ¼ mílu án 
hvíldar.  

Slembivalin 
viðmiðunarrannsókn, 
eftirfylgni í 6 mánuði. 
Líkamlegri virkni stýrt 
með íhlutun (ganga yfir 
sjónvarpsauglýsingum í 
90mín dagskrá/dag,  
ganga utandyra í 30 
mín/dag). 

Hlutlægt mat: Skref-
og hröðunarmælir 
(Omron HJ 303). 
Sjálfsmat: Með 
óstöðluðum  
spurningum og 
dagbók um 
sjónvarpsáhorf og 
mataræði. 

Marktæk aukning skrefafjölda hjá 
báðum hópum en ekki munur milli 
hópa. Sjónvarpsáhorf og næringarmagn 
minnkaði marktækt hjá báðum hópum. 
Líkamsþyngd breyttist ekki en báðir 
hópar minnkuðu marktækt fituprósentu 
og mittis- og mjaðmaummál. 

Hagkvæmt er að auka líkamlega 
virkni of þungs/of feitra 
kyrrsetueinstaklinga með  göngu 
yfir sjónvarpsauglýsingum.  
Tímaskortur og áhugaleysi á 
hreyfingu truflaði mest báða hópa 
en einnig veður og skortur á 
gönguleiðum hjá þeim hóp sem 
þurfti að fara út. 

Stephens o.fl.  
2010  
BNA  

Að meta 
efnaskiptasvörun  og 
bráðaáhrif  
mismunandi 
sólarhringa af  
líkamlegri virkni á 
insúlínvirkni. 

Fjöldi: 12  
Aldur: 19 - 32 ára.  
Kyn: 50% kk.  
Heilsufar: Virk, við 
góða heilsu, án 
þekktra sjúkdóma.  

Slembd rannsókn með 
víxlun og mótvægi (e. 
counterbalanced 
crossover).  Íhlutun í þrjá 
daga (virk án setu, 
langtímaseta og seta 
með orkuaðlögun). 

Hlutlægt mat:  
Hreyfimælir 
(ActivPAL)  
 

Í samanburði við líkamlega virka daginn, 
minnkaði insúlínvirkni um 39% við mikla 
setu og 18% við mikla setu og aðlögun 
orkuinntöku.  

Einn dagur af mikilli setu minnkar 
insúlínvirkni verulega. Minni áhrif 
sjást með því að aðlaga 
orkuinntöku. Að takmarka 
daglega setu gæti minnkað 
áhættu á efnaskiptasjúkdómum. 

Teychenne 
o.fl. 
2010  
Ástralía 

Að skoða áhrif KH á 
þunglyndisáhættu.   

Fjöldi: N/A 
Aldur: 18-60 ára. 
Kyn: 0-100% kk.  
Heilsufar: Heilbrigðir 
(fyrir utan þunglyndi) 

Kerfisbundin samantekt 
11 rannsókna , birtar 
eftir árið 1985 í 
rafrænum 
gagnagrunnum. Sjö 
áhorfs- og fjórar 
íhlutunarrannsóknir. 

Hlutlægt mat: 
Hröðunarmælir og 
tími netnotkunar. 
Sjálfsmat: Staðlaður 
spurningalisti 
(Sedentary Index) 
og óstaðlaðar 
spurningar um KH.  

Allar áhorfsrannsóknirnar fundu jákvæð 
tengsl milli KH (sérstaklega 
sjónvarpsáhorfs og tölvunotkunar) og 
þunglyndisáhættu en niðurstöður 
íhlutunarrannsóknanna voru 
mótsagnakenndar. 

Sannanir fyrir tengslum milli KH 
og þunglyndisáhættu hjá 
fullorðnum eru takmarkaðar 
vegna aðferðafræðilegra 
veikleika. Frekari rannsókna er 
þörf.  
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Tafla 9. Framhald yfirlits rannsókna úr kerfisbundinni samantekt þessa verkefnis 

 

Höfundar  Tilgangur Úrtak Aðferð Mælitæki  Niðurstöður  Ályktun 

Thorp o.fl. 
2011  
Ástralía 

Að taka saman  
upplýsingar um 
tengsl sjálfsmats á KH 
og hlutlægs mats á 
kyrrsetutíma við 
heilsu. 

Fjöldi: N/A 
Aldur: ≥ 18 ára. 
Kyn: N/A 
Heilsufar: N/A 
 

Kerfisbundin samantekt 
48 langsniðsrannsókna, 
birtum á árunum 1996-
2011.  

Hlutlægt mat: 
Hjartsláttarmælir 
eða hröðunarmælir. 
Sjálfsmat: 
Spurningar um 
heildarsetutíma, 
skjátíma og aðra KH. 
Ekki upplýsingar um 
gerð. 

Jákvæð tengsl sáust milli KH og 
almennar dánartíðni og dánartíðni 
vegna hjarta- og æðasjúkdóma. KH í 
æsku og á unglingsárum hafði 
forspárgildi fyrir offitu og skaðlega 
þróun offituvísa á fullorðinsárum. 
Takmarkaðar sannanir voru fyrir 
tengslum KH við lífmerki hjarta, 
efnaskipta og annarra þátta.  

KH virðist aðskilinn áhættuþáttur 
fyrir ólíka hluta heilsunnar, óháð 
líkamlegri virkni. Frekari 
rannsókna er þörf á tengslum við 
algengi sjúkdóma og áhrifum 
tímalengdar kyrrsetu á 
heilbrigðistengda þætti. Helst 
vantar framskyggnar rannsóknir 
með hlutlausum mælingum.  

van Uffelen 
2010 
Ástralía 

Að taka  gagnrýnt 
saman niðurstöður 
rannsókna á 
tengslum 
atvinnutengdrar setu 
við áhættuþætti 
heilsu. 

Fjöldi:  N/A 
Aldur:  N/A 
Kyn:  N/A 
Heilsufar: N/A 

Kerfisbundin samantekt 
43 rannsókna, birtar 
seinna en árið 1980. 

Hlutlægt mat 
stundum notað með 
en algengast var 
sjálfsmat, staðlað 
eða óstaðlað. 
 

22 rannsóknir af 43 fundu jákvæð tengsl 
atvinnutengdrar setu við: (a) BMI og 
sykursýki (þversniðs og framskyggnar 
sannanir), (b) krabbamein, hjarta- og 
æðasjúkdóma og dánartíðni (tilfella-
viðmiða og framskyggnar sannanir). 20 
rannsóknir fundu engin tengsl við 
sjúkdómsástand og 5 neikvæð tengsl. 

Takmarkaðar niðurstöður finnast 
til stuðnings jákvæðra tengsla 
milli atvinnutengdrar setu og 
áhættuþátta heilsu. Mismunandi 
aðferðir, ólíkar mælingar og 
ósamræmi í niðurstöðum hamla 
að ályktun sé dregin um tengsl á 
þessu stigi. 

Wisse o.fl.  
2010  
Holland 

Að meta áhrif 
persónulegra 
ráðlegginga um 
æfingar á líkamlega 
virkni og 
sykurstjórnun hjá 
kyrrsetufólki.  

Fjöldi: 74 
Aldur: Meðaltal 51 - 
54  ára. 
Kyn: 62% kk.  
Heilsufar: Með 
sykursýki af tegund 2, 
án þekktra sjúkdóma 
sem gætu truflað.  

Slembivalin 
viðmiðunarrannsókn úr 
hóp. Íhlutun fólst í 
skipulegri hvatningu 
líkamlegrar virkni af 
sjúkraþjálfara í 2 ár 
(hringingar eða tímar) 
fyrir tilfellahópinn.   

Sjálfsmat: Með 
stöðluðum 
spurningalista  fyrir 
líkamlega virkni 
(Tecumseh/Minneso
ta skali)  

Líkamleg virkni í frítíma jókst hjá báðum 
hópum á tímabilinu en ekki varð 
breyting á líkamlegri virkni í vinnu. Ekki 
sást munur á mældum lífmerkjum eða 
heilsufari milli hópa, hvorki við upphaf 
né lok rannsóknarinnar. 

Langtímaáætlun með 
persónulegum ráðleggingum um 
æfingar frá sjúkraþjálfara, dugar 
ekki sem íhlutun til að minnka KH 
og/eða bæta sykurstjórnun í 
insúlínmeðhöndluðum tilfellum af 
sykursýki 2.  
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meðan 49,0% sólarhringsins (11 klst. og 45 mín/dag) fara í kyrrsetuhegðun (Igelström, Emtner, 

Lindberg og Asenlof, 2013). Meira en þriðjungur sjúklinga sem þurfa á himnuskiljun að halda stunda 

næstum aldrei þjálfun og eyða mestum tíma dagsins í kyrrsetuhegðun (O'Hare, Tawney, Bacchetti og 

Johansen, 2003).  

Niðurstöður rannsókna síðasta áratugar sýna að meirihluta vökutíma (60% - 63%) og stórum hluta 

sólarhringsins (21,2% - 81%) er að meðaltali eytt í kyrrsetuhegðun af einhverju tagi. Meiri 

kyrrsetuhegðun virðist eiga sér stað um helgar en virka daga og enn meiri hjá þeim sem eiga við skert 

heilbrigðisástand að stríða. Einnig fer hlutfallslega lítill hluti vökutíma (2%) eða sólarhringsins (5,4%) í 

líkamlega virkni af mikilli eða miðlungs ákefð. 

3.2 Tengsl kyrrsetuhegðunar við ævilengd 

Við leit að greinum sem skoðuðu tengsl kyrrsetuhegðunar við dánartíðni fundust fjórar 

samantektarrannsóknir og fjórar faraldsfræðirannsóknir eða átta rannsóknir alls. Í samantekt Proper, 

Singh, van Mechelen og Chinapaw (2011) sjást sterkar sannanir fyrir tengslum milli kyrrsetuhegðunar 

og almennrar dánartíðni. Grøntved og Hu (2011) komust að því að áhættuhlutfall fyrir almennri 

dánartíðni eykst með auknu sjónvarpsáhorfi, meira þegar >3 klst./dag er eytt sitjandi við 

sjónvarpsáhorf (pooled relative risk 1,30) miðað við 2 klst. (pooled relative risk 1,13). Thorp, Owen, 

Neuhaus og Dunstan (2011) fundu einnig jákvæðar sannanir fyrir langtímasambandi milli 

kyrrsetuhegðunar og almennrar dánartíðni í samantekt sinni. Patel o.fl. (2010) rannsökuðu setutíma 

(e. sitting time) og líkamleg virkni. Niðurstöður þeirra sýndu jákvæð tengsl setutíma við almenna 

dánartíðni (sterkari fyrir konur), óháð líkamlegri virkni, þegar tekið hafði verið tillit til áhrifa reykinga, 

líkamsþyngdarstuðuls og fleiri þátta. Sjúklingar sem þurfa á himnuskiljun að halda og töldu sig stunda 

mikla kyrrsetuhegðun voru í 62% meiri áhættu á andláti einu ári frá rannsókn en aðrir sem er svipað 

og fyrir aðra þekkta áhættuþætti (O'Hare o.fl., 2003). Koster o.fl. (2012) fundu með 2,8 ára eftirfylgni 

að kyrrsetuhegðun er sterkur áhættuþáttur fyrir almenna dánartíðni óháð líkamlegri virkni af miðlungs 

eða mikilli ákefð.  

Van Uffelen o.fl. (2010) rannsökuðu tengsl milli atvinnutengdrar setu og dánartíðni í kerfisbundinni 

samantekt. Rannsóknin leiddi í ljós sex framskyggnar rannsóknin og sýndu fjórar þeirra fram á aukna 

dánartíðni, ein fann engin tengsl og ein fann að seta væri tengd minnkaðri dánartíðni. Í annarri 

rannsókn kom fram að konur sem vinna standandi/gangandi vinnu eru með lægri almenna dánartíðni í 

samanburði við þær konur sem vinna kyrrsetuvinnu, meðan dánartíðni karla var ótengd þessum 

atvinnutengdu þáttum (Stamatakis o.fl., 2013).  

Allar þessar rannsóknir sýna að á síðustu fjórum árum hafa komið fram sterkar sannanir fyrir 

jákvæðum tengslum milli kyrrsetuhegðunar (sérstaklega sjónvarpsáhorfs) og almennrar dánartíðni hjá 

stórum hópi almennings. Aukin kyrrsetuhegðun heima fyrir virðist hafa langtímajákvæð tengsl við 

almenna dánartíðni, óháð líkamlegri virkni og eru sterkar vísbendingar um að slíkt hið sama gildi fyrir 

kyrrsetuhegðun í vinnu. 
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3.3 Tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu 

Alls komu 31 rannsókn af 35 inn á tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu. Í heildina fjölluðu 25 rannsóknir 

um líkamsstarfsemi, þar af sex samantektarrannsóknir, 15 faraldsfræðirannsóknir og fjórar 

íhlutunarrannsóknir. Um athafnir og þátttöku fjölluðu níu rannsóknir, þar af þrjár 

samantektarrannsóknir og sex faraldsfræðirannsóknir. Einungis tvær íhlutunarrannsóknir fjölluðu um 

umhverfisþætti. Alls tíu rannsóknir fjölluðu um persónuþætti, þar af tvær samantektarrannsóknir, sjö 

faraldsfræðirannsóknir og ein íhlutunarrannsókn. Alls sex rannsóknir fjölluðu um krabbamein, þar af 

þrjár samantektarrannsóknir og þrjár faraldsfræðirannsóknir. Niðurstöðum rannsókna um tengsl 

kyrrsetuhegðunar við heilsu má lesa í eftirfarandi fimm undirköflum, byggðum á þremur víddum ICF og 

undirflokkun þeirra. 

3.3.1 Líkamsstarfssemi 

3.3.1.1 Hugarstarf 

Í stórri nýlegri samantekt Rhodes, Mark og Temmel (2012) fundust takmarkaðar niðurstöður um tengsl 

kyrrsetuhegðunar við jákvætt viðhorf en almennt talið að langtímasjónvarpsáhorf sé tengt við lélegri 

sálfræðilega heilsu. Skv. Igelström o.fl. (2013) getur hræðsla við hreyfingu verið mikilvægur hamlandi 

áhrifaþáttur kyrrsetuhegðunar hjá sjúklingum með kæfisvefn (e. obstructive sleep apnea syndrome) og 

í ofþyngd. Aukin kyrrseta hjá eldri konum er tengd þunglyndi (Chomistek o.fl., 2013) en einnig virðist 

sjónvarpsáhorf vera tengt þunglyndiseinkennum eða verri andlegri líðan en tölvunotkun ekki (Rhodes 

o.fl., 2012). Teychenne, Ball og Salmon (2010) tóku saman sannanir á tengslum milli 

kyrrsetuhegðunar og þunglyndisáhættu og þar bentu sjö áhorfsrannsóknir til jákvæðra tengsla en 

niðurstöður 4 íhlutunarrannsókna voru mótsagnakenndar. Fyrir stuttu kom fram rannsókn á 

einstaklingum yfir eðlilegri þyngd með geðsjúkdóma þar sem engin tengsl voru milli hlutlægra mælinga 

á kyrrsetuhegðun og geðsjúkdóma (Janney o.fl., 2013).  

Samkvæmt þessum rannsóknum á hugarstarfi virðist virðist sem hugarfar og andleg heilsa 

(sérstaklega þunglyndi) sé jákvætt tengt kyrrsetuhegðun. Rannsóknarniðurstöður eru þó ekki 

samhljóma. 

3.3.1.2 Starfsemi skynfæra og verkir 

Niðurstöður rannsóknar á konum með vefjagigt benda til þess að minnkaður tími kyrrsetuhegðunar 

og/eða aukinn tími líkamlegrar virkni af léttri ákefð, tengist betri stjórnun á verkjum við vitræn verkefni 

en fyrir íhlutun gegn kyrrsetuhegðun (Ellingson, Shields, Stegner og Cook, 2012).  

Fáar rannsóknir og af takmörkuðum gæðum eru til um áhrif kyrrsetu á verki og skynfæri en 

niðurstöður benda til tengsla kyrrsetuhegðunar við verkjanæmi. 

3.3.1.3 Starfsemi hjarta- og æðakerfis, blóð-, ónæmis- og öndunarkerfa 

Sterkar sannanir fyrir tengslum milli kyrrsetuhegðunar og dánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma 

sáust í samantekt Proper o.fl. (2011) og einnig fyrir langtímasambandi milli kyrrsetuhegðunar og 

dánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma (Thorp o.fl., 2011). Patel o.fl. (2010) rannsökuðu setutíma 

og líkamleg virkni og fundu mest tengsl kyrrsetuhegðunar við dánartíðni af völdum hjarta- og 

æðasjúkdóma (meira en við krabbamein), óháð líkamlegri virkni. Sitjandi vinna var hvorki tengd við 
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dánartíðni af völdum hjarta og æðasjúkdóma hjá konum né körlum í faraldsfræðilegri rannsókn með 

12 ára eftirfylgni á miðaldra og eldri einstaklingum (Stamatakis o.fl., 2013).  

Í lítilli samantekt kom fram sú niðurstaða að áhættuhlutfall fyrir banvæna og ekki banvæna hjarta- 

og æðasjúkdóma er eykst línulega fyrir hverjar 2 klst. á dag sem eytt er sitjandi við sjónvarpsáhorf 

(pooled relative risk 1,15) (Grøntved og Hu, 2011). Fjórar rannsóknir í samantektargrein sýndu 

takmarkaðar sannanir fyrir marktæku sambandi milli kyrrsetuhegðunar og áhættuþátta fyrir hjarta- og 

æðasjúkdóma (Proper o.fl., 2011) ásamt því að takmarkaður fjöldi rannsókna er til t. d. um jákvætt 

samband kyrrsetuhegðunar við lífmerki hjartaefnaskiptasjúkdóma eins og leptín, kólesteról og 

háþrýsting og þar skortir langtímarannsóknir skv. annarri samantektargrein (Thorp o.fl., 2011).  

Þegar þátttakendur í rannsókn Chang o.fl. (2008) voru flokkaðir eftir tímalengd sjónvarpsáhorfs og 

kyni sést marktækur munur á slagþrýsting milli þeirra sem horfa ≤14 klst./viku, 14-20 og > 20 klst./viku 

þar sem slagþrýstingur eykst með tímalengd hjá báðum kynjum en einnig þanþrýstingur hjá konum. Í 

faraldsfræðirannsókn frá 2013 kom í ljós að aukin seta um 1 klst. á 3 ára tímabili eykur líkur á hjarta- 

og æðasjúkdómum um 1,4% þegar borin var saman seta ≥10 klst. á dag við setu ≤5 klst. á dag 

(Chomistek o.fl., 2013). Niðurstöður þessar voru háð líkamlegri virkni í frítíma, hjá konum eftir tíðahvörf 

án sögu um hjarta- og æðasjúkdóma (Chomistek o.fl., 2013). Sambland af takmarkaðri líkamlegri 

virkni og langtímasetu eykur áhættuna enn frekar (Chomistek o.fl., 2013).  

Í samantekt van Uffelen o.fl. (2010) komu fram misvísandi niðurstöður um tengsl atvinnutengdrar 

setu við hjarta- og æðasjúkdóma en af átta tilfella-viðmiðarannsóknum eða framskyggnum 

rannsóknum sýndu fjórar aukna áhættu, þrjár sýndu engin tengsl og ein sýndi minni áhættu á hjarta- 

og æðasjúkdómum með aukinni atvinnutengdri virkni.  

Þessar rannsóknir benda til þess að kyrrsetuhegðun sé sterklega tengd aukinni dánartíðni af 

völdum hjarta- og æðasjúkdóma, óháð líkamlegri virkni. Atvinnutengd seta er einnig tengd dánartíðni 

af völdum hjarta- og æðasjúkdóma. Einnig eru vísbendingar um að kyrrsetuhegðun tengist lífmerkjum 

hjarta- og æðakerfisins  (blóðþrýstingur, kólesteról, leptín) en ósamræmi er í niðurstöðum og 

takmarkaður fjöldi rannsókna fannst. 

3.3.1.4 Starfsemi meltingarkerfis, efnaskipti og innkirtlastarfsemi 

3.3.1.4.1 Líkamsþyndarstuðull og mittismál  

Vegna misvísandi niðurstaðna og skorts á frekari rannsóknum voru ekki nægar sannanir fyrir 

sambandi milli kyrrsetuhegðunar og aukningu líkamsþyngdarstuðuls eða áhættuaukningu á offitu í 

samantektarrannsókn Proper o.fl. (2011). Þetta kemur einnig fram í samantekt Thorp o.fl. (2011) en 

jafnframt er þar bent á mikilvægi líkamsþyngdarstuðuls og líkamlegrar virkni sem áhrifaþætti í 

rannsóknunum. Thorp o.fl. (2011) fann þó nægar sannanir til að álykta að kyrrsetuhegðun í barnæsku 

og á unglingsárum hafi sterkt forspárgildi fyrir offitu og óæskilegum breytingum á áhættuþáttum offitu á 

fullorðinsárum. Kerfisbundin samantekt Rhodes o.fl. (2012) sýndi fram á nokkur tengsl sjónvarps- og 

skjátíma við líkamsþyngdarstuðul þó tengsl líkamsþyngdarstuðuls við aðrar tegundir kyrrsetuhegðunar 

væru ekki eins sterkar.  
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Þegar þátttakendur í rannsókn Chang o.fl. (2008) í Taívan voru flokkaðir eftir tímalengd 

sjónvarpsáhorfs og kyni, sést marktæk aukning á líkamsþyngdarstuðli með tímalengd, milli þeirra sem 

horfa <14 klst./viku, 14-20 klst./viku og >20 klst./viku. Léleg heilsa og of hár líkamsþyngdarstuðull sýnir 

jákvæð tengsl við sjónvarpsáhorf og setu við tölvu á heimili hjá miðaldra einstaklingum (Burton o.fl., 

2012). Tengsl milli líkamsþyngdarstuðuls og heildarsetutíma hafa fundist meðal hvítra einstaklinga en 

ekki þeldökkra (Cohen, Matthews, Signorello o.fl., 2013) og aukin kyrrseta hjá eldri konum er tengd 

auknum líkamsþyngdarstuðli (Chomistek o.fl., 2013). Líkamsþyngdarstuðull var ekki marktækur 

áhrifaþáttur kyrrsetuhegðunar hjá of þungum einstaklingum með geðklofa eða geðrofsröskun (Janney 

o.fl., 2013).  

Van Uffelen o.fl. (2010) gerðu samantekt á áhrifum atvinnutengdrar setu og fundu að fimm af tíu 

þversniðsrannsóknum sýndu fram á jákvæð tengsl milli atvinnutengdrar setu og líkamsþyngdarstuðuls, 

fjórar fundu engin tengsl og ein fann neikvæð tengsl en einnig kom fram að ein af þremur 

framskyggnum rannsóknum fann jákvæð tengsl en hinar tvær fundu engin tengsl.  

Þegar skoðuð voru mynstur sem tengja saman sérstaka gerð líkamlegrar virkni og kyrrsetuhegðun 

voru þau mismunandi í tengslum við ofþyngd fullorðinna. Líkur á ofþyngd (líkamsþyngdarstuðull >25 

kg/m
2
) voru lægri hjá þeim konum sem stunduðu mikla líkamlega virkni og horfðu lítið á sjónvarp eða 

loftháða líkamlega virkni og horfðu mikið á sjónvarp, í samanburði við þær sem stunduðu líkamlega 

virkni af léttri ákefð og horfðu mikið á sjónvarp (Charreire o.fl., 2010). Hjá körlum minnkuðu líkur á 

ofþyngd með loftháðri líkamlegri virkni í samanburði við þá karla sem stunduðu létta líkamlega virkni 

og lítið sjónvarpsáhorf (Charreire o.fl., 2010). Niðurstöðurnar gefa til kynna að tengsl líkamlegrar virkni 

og kyrrsetuhegðunar við ofþyngd eru flóknari en fyrst var haldið (Charreire o.fl., 2010). Óháð  

heildarkyrrsetutíma og líkamlegri virkni af miðlungs og mikilli ákefð, voru aukin hlé á kyrrsetutíma 

tengd lægri líkamsþyngdarstuðli (Healy o.fl., 2008).  

Ónægar sannanir fundust fyrir sambandi milli kyrrsetuhegðunar og mittisummáls í rannsókn Proper 

o.fl. (2011) þar sem einungis fannst ein grein af litlum gæðum þar um. Í rannsókn Patel o.fl. (2010) 

kom í ljós að þeir sem sátu minnst í frítíma voru grennri en aðrir. Þegar þátttakendur í rannsókn Chang 

o.fl. (2008) í Taívan eru flokkaðir eftir tímalengd sjónvarpsáhorfs og kyni sést marktæk aukning á 

mittisummáli milli þeirra sem horfa <14 klst./viku, 14-20 klst./viku og > 20 klst./viku. Óháð  

heildarkyrrsetutíma og líkamlegri virkni af miðlungs og mikilli ákefð, voru aukin hlé á kyrrsetutíma 

tengd minna mittisummáli (Healy o.fl., 2008).  

Niðurstöður þessara rannsókna sýna hvernig kyrrsetuhegðun er jákvætt tengd líkamsþyngdarstuðli 

en tengslin virðast vera háð undirathöfnum kyrrsetuhegðunar og þá sérstaklega sjónvarpsáhorfi. Ekki 

eru nægar sannanir til að tengja atvinnutengda setu við líkamsþyngdarstuðul vegna ósamræmis í 

niðurstöðum. Rannsóknum ber þó saman um mikilvægi þess að meta líkamsþyngdarstuðul við 

rannsóknir á kyrrsetuhegðun. Út frá takmörkuðum upplýsingum um kyrrsetuhegðun og mittismál er að 

sjá að minni kyrrsetuhegðun sé tengd minna mittisummáli.  

3.3.1.4.2 Efnaskipti 
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Tengsl kyrrsetuhegðunar og sykursýki af tegund 2 voru skoðuð í samantekt Proper o.fl. (2011) en 

takmarkaðar niðurstöður sýndu jákvætt samband milli aukins heildarsetutíma og áhættu á sykursýki af 

tegund 2. Grøntved og Hu (2011) tóku saman nokkrar greinar og þar var sýnt fram á að aukningu í 

áhættuhlutfalli á sykursýki af tegund 2 fyrir hverjar 2 klst. á dag sem eytt er sitjandi við sjónvarpsáhorf 

(pooled relative risk 1,20). Í samantektarrannsókn Thorp o.fl. (2011) fundust hvorki nægar sannanir til 

að álykta að langtímasamband sé til milli kyrrsetuhegðunar og áhættu á sykursýki né lífmerkja 

efnaskipta hjartans eða efnaskipta almennt (t.d. mjög litlar sannanir fyrir tengslum við insúlínviðnám, 

óeðlilegt glúkósaþol í óléttum konum og háþrýsting). Af fimm rannsóknum sem fundust í samantekt 

van Uffelen o.fl. (2010) um sykursýki sýndu tvær framskyggnar og ein þversniðsrannsókn fram á að 

atvinnutengd seta væri tengd við aukna áhættu á sykursýki, meðan ein framskyggn rannsókn fann 

annars vegar engin tengsl og hins vegar ein neikvæð tengsl.  

Þegar lífmerki efnaskipta og sjónvarpsáhorf eru skoðuð saman koma í ljós jákvæð tengsl 

sjónvarpsáhorfs við blóðsykursmagn tveimur klukkustundum eftir áreynslu hjá konum en ekki körlum 

(Dunstan o.fl., 2007). Niðurstöður þessar voru óháð líkamlegri virkni og líkamsþyngdarstuðli (Dunstan 

o.fl., 2007). Í annarri rannsókn tengdust hvorki kyrrsetuhegðun né líkamleg virkni magni blóðsykurs 

tveimur klukkustundum seinna, insúlínviðnámi eða lífmerkjum efnaskipta tengdum hjarta hjá of 

þungum miðaldra einstaklingum (McGuire og Ross, 2011). Í íhlutunarrannsókn Stephens, Granados, 

Zderic, Hamilton og Braun (2011) var insúlínvirkni metin yfir þrjá aðskilda sólarhringa þar sem stunduð 

var mismunandi líkamlegri virkni. Þar minnkaði insúlínvirkni um 39% við kyrrsetusólarhring og um 18% 

við kyrrsetusólarhring með aðlögun orkuinntöku, miðað líkamlega virkan sólarhring (Stephens o.fl., 

2011) . Þessi rannsókn var sú fyrsta til að sjá mikla minnkun í insúlínvirkni líkamans eftir einungis einn 

dag af kyrrsetu og reyndist sú minnkun í samræmi við breytingar sem sést hafa eftir lengri rúmlegu 

eða skerta göngugetu (Stephens o.fl., 2011).  

Sjónvarpsáhorfsrannsókn Healy o.fl. (2008) sýndi fram á mikilvægi þess að forðast langvarandi 

kyrrsetutíma (aðallega seta) án þess að taka hlé með því að sjá tengsl þess að taka hlé á kyrrsetutíma 

við líffærafræðileg merki efnaskiptaáhættu. Aukin hlé á kyrrsetutíma voru tengd lægra gildi þríglýseríða 

og lægra gildi 2 klst. blóðsykurs í faraldsfræðirannsókn Healy o.fl. (2008). Niðurstöður þessar voru 

óháðar heildarkyrrsetutíma og líkamlegri virkni af miðlungs og mikilli ákefð. Regluleg virknihlé höfðu 

meiri áhrif en samfelld líkamleg virkni á minnkun blóðsykurs (e. glycemia) eftir mat og minnkun insúlíns 

í blóði (Peddie o.fl., 2013). Niðurstöður þessar fengust við rannsókn á heilbrigðum fullorðnum 

einstaklingum í eðlilegri þyngd og stundaði samanburðarhópurinn kyrrsetuhegðun (Peddie o.fl., 2013). 

Í sömu rannsókn kom einnig fram marktæk minnkun á þríglýseríði í blóði hjá þeim sem gengu í 30 mín 

rösklega á undan 9 klst. setu og við regluleg virknihlé en ekki var marktækur munur á milli virknigerðar 

(Peddie o.fl., 2013). Marktækur munur var á fastandi glúkósa í blóði og þríglýseríði þegar flokkað er í 3 

hópa eftir sjónvarpsáhorfi (≤14 klst./viku, 14-20 og > 20 klst./viku) og kyni þannig að minna áhorf benti 

til betra gildis (Chang o.fl., 2008). Í íhlutunarrannsókn frá 2012 þar sem áhrif standandi vinnuaðstöðu á 

setutíma voru skoðuð kom í ljós að íhlutunarhópurinn minnkaði setutíma marktækt og fannst aukið 

magn HDL kólesteróls hjá þeim í samanburði við viðmiðunarhópinn 3 mánuðum seinna, þó önnur 

mæld lífmerki væru ekki marktæk milli hópa (Alkhajah o.fl., 2012). 
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Minni áhætta á efnaskiptaheilkenni (e. metabolic syndrome) fannst hjá þeim sem voru virkastir í 

vinnu og notuðu virkan ferðamáta (en ekki þeim sem voru virkir í frítíma) í samanburði við þá sem 

stunduðu minnsta líkamlega virkni (Mabry, Winkler, Reeves, Eakin og Owen, 2012). Líkur á 

efnaskiptaheilkenni voru hærri hjá þeim sem sitja ≥6 klst. daglega miðað við þá sem sitja ≤3 klst. en 

áður en aðlagað var að líkamlegri virkni (Mabry o.fl., 2012). Í samanburði við þá sem horfa ≤14 klst. á 

viku á sjónvarp í Taívan, eykur áhorf í ≥20 klst. á viku áhættu á efnaskiptaheilkenni (meira hjá konum 

en körlum) eftir að aðlagað hefur verið að líkamlegri virkni og öðrum breytum (Chang o.fl., 2008).  

Þessar rannsóknir benda til þess að aukin kyrrsetuhegðun eða atvinnutengd seta tengist aukinni 

áhættu á sykursýki af tegund 2. Kyrrsetuhegðun (sérstaklega sjónvarpsáhorf) virðist tengd neikvæðum 

gildum lífmerkja fyrir efnaskipti og virðist það að brjóta upp kyrrsetuhegðun tengt bættum gildum sömu 

lífmerkja. Áhætta á efnaskiptaheilkenni virðist aukast með kyrrsetuhegðun og minnka við virkni.  

3.3.1.5 Starfsemi þvag-, kyn- og æxlunarfæra 

Meiri líkamleg virkni og styttri setutími voru tengd minna algengi krónísks nýrnasjúkdóms (e. chronic 

kidney disease) óháð hvoru öðru, líkamsþyngdarstuðli og öðrum áhættuþáttum (Bharakhada o.fl., 

2012). Niðurstöðurnar eru mismunandi eftir kyni þar sem setutími virtist mikilvægari áhættuþáttur hjá 

konum en líkamleg virkni mikilvægari hjá körlum (Bharakhada o.fl., 2012). Tíðni kyrrsetuvinnu var 60% 

hjá þeim sem höfðu léleg gæði sæðis í samanburði við 42% þeirra sem höfðu eðlileg gæði sæðis þó 

munurinn væri ekki marktækur (Magnusdottir, Thorsteinsson, Thorsteinsdottir, Heimisdottir og 

Olafsdottir, 2005). Ef þeim körlum sem voru með eðlileg gæði sæðis var skipt í tvo hópa eftir styrk 

sæðis, sást að kyrrsetuvinna var marktækt algengari hjá þeim sem voru með lægri sæðisstyrk (59%) í 

samanburði við þá sem voru með hærri sæðis styrk (22%), óháð líkamsþyngdarstuðli (Magnusdottir 

o.fl., 2005). Tíðni kyrrsetuvinnu var lægst hjá þeim körlum sem voru með hágæðasæði og var lélegt 

sæði tengt við kyrrsetuvinnu (óháð líkamsþyngdarstuðli) og offitu (Magnusdottir et al., 2005).  

Þótt fáar rannsóknir í samantektinni hafi fjallað um tengsl kyrrsetuhegðunar við starfsemi þvag-, 

kyn og æxlunarfæra gefa þær vísbendingar um tengsl kyrrsetuhegðunar við gæði eða styrk sæðis og 

krónískan nýrnasjúkdóm. 

3.3.2 Athafnir og þátttaka  

3.3.2.1 Hreyfanleiki 

Nokkrar sannanir voru fyrir neikvæðu sambandi sjónvarpsáhorfs og almenns skjátíma (en ekki 

tölvunotkunar) við líkamlega virkni (Rhodes o.fl., 2012). Samkvæmt samantekt Thorp o.fl. (2011) eru 

nægjanlegar sannanir til að álykta að samband milli kyrrsetuhegðunar og heilsu sé óháð líkamlegri 

virkni. Enginn munur var á setutíma eða standandi stöðu/göngu utan æfinga hjá miðaldra og eldri 

konum sem uppfylltu eða fóru fram úr ráðlögðu magni líkamlegrar virkni af miðlungs eða mikilli ákefð, 

miðað við þá sem ekki náðu ráðleggingunum (Craft o.fl., 2012). Það gaf því hlutlægar niðurstöður um 

að þátttaka í líkamlegri virkni af miðlungs eða mikilli ákefð sé ótengd tímalengd daglegrar setu hjá 

heilbrigðum miðaldra og eldri konum. Í rannsókn Burton o.fl. (2012) sást lengri setutími hjá þeim sem 

voru með færniskerðingu sem takmarkaði líkamlega virkni í samanburði við þá sem voru ekki með 

slíkar færniskerðingar. 
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Niðurstöður rannsókna síðustu ára sýna fram á að tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu séu óháð 

líkamlegri virkni. Einstaklingar með færniskerðingar sem takmarka líkamlega virkni virðast í áhættu 

fyrir aukinni kyrrsetuhegðun. 

3.3.2.2 Meginsvið daglegs lífs 

Í kerfisbundinni samantekt Rhodes o.fl. (2012) fundust jákvæð tengsl milli atvinnuleysis og aukins 

sjónvarpsáhorfs en ekki eins afgerandi niðurstöður sáust þegar horft var á aðrar undirathafnir setu. 

Cohen, Matthews, Signorello o.fl. (2013) komust að sömu niðurstöðu, það að hafa atvinnu hefur 

neikvæð áhrif á kyrrsetuhegðun. Sama niðurstaða fékkst einnig í fyrir miðaldra fullorðna, þ.e. 

atvinnuleysi og skert atvinnuhlutfall er í jákvæðu sambandi við sjónvarpsáhorf og setu í frítíma, með 

hverfandi mun milli virkra daga og um helgar með minni vinnu (Burton o.fl., 2012). Einstaklingar úr 

hópúrtaki í Bandaríkjunum sem sátu minnst í frítíma voru líklegri til að vera í vinnu (Patel o.fl., 2010).  

Van Uffelen o.fl. (2010) tóku saman niðurstöður rannsókna á atvinnutengdri setu og áhættu á 

lífstílssjúkdómum eða lífmerkjum þeirra og í 22 rannsóknum af 43 fundust jákvæð tengsl þar á milli. 

Þar á meðal voru tilfella-, viðmiða- og framskyggnar rannsóknir sem sýndu jákvæð tengsl 

atvinnutengdrar setu við almenna dánartíðni (van Uffelen o.fl., 2010). Tuttugu rannsóknir fundu engin 

tengsl og í fimm þeirra komu fram tengsl atvinnutengdrar setu við minnkaða áhættu mismunandi 

sjúkdómsástands (van Uffelen o.fl., 2010). Fimm af tíu þversniðsrannsóknum sýndu fram á jákvæð 

tengsl milli atvinnutengdrar setu og líkamsþyngdarstuðuls og ein af þremur framskyggnum 

rannsóknum (van Uffelen o.fl., 2010). Konur sem vinna standandi/gangandi vinnu eru með lægri 

almenna dánartíðni og lægri dánartíðni vegna krabbameins (en ekki vegna hjarta- og æðasjúkdóma), í 

samanburði við þær konur sem vinna kyrrsetuvinnu eftir aðlögun að öðrum breytum (Stamatakis o.fl., 

2013). Karlar í standandi/gangandi atvinnu voru með hærri dánartíðni en kyrrsetuvinnandi karlar en 

dánartíðni er ótengd atvinnu hjá körlum eftir að aðlagað er að öðrum breytum (Stamatakis o.fl., 2013).  

Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsókna virðist atvinnuleysi tengt aukinni kyrrsetuhegðun, 

sérstaklega sjónvarpsáhorfi. Atvinnutengd seta virðist jákvætt tengd almennri dánartíðni. Ósamræmi 

er í niðurstöðum um tengsl við lífmerki ólíkra sjúkdóma.  

3.3.2.3 Fjárhagur  

Skv. samantektargrein Rhodes o.fl. (2012) voru tekjur ótengdar tölvunotkun og ónægar sannanir eru 

fyrir sambandi sjónvarpsáhorfs og tekna. Auknar tekjur höfðu jákvæð tengsl við heildarsetutíma hjá 

miðaldra bandarískum einstaklingum skv. rannsókn Cohen, Matthews, Signorello o.fl. (2013) og 

Chomistek o.fl. (2013) komust að sömu niðurstöðu en rannsökuðu einungis eldri konur. Meðalgóð 

fjárhagsstaða hefur jákvætt samband við aukna setu við tölvu á heimili hjá miðaldra einstaklingum og 

auknar tekjur tengjast meiri setu í frítíma skv. Burton o.fl. (2012).  

Niðurstöður rannsókna sýndu að auknar tekjur virðast hafa jákvæð tengsl við kyrrsetuhegðun, 

(hvort sem er heildarsetutíma, tölvunotkun á heimili eða setu í frítíma) en samræmis gætir ekki í 

rannsóknum. 
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3.3.3 Umhverfisþættir 

3.3.3.1 Náttúrulegt umhverfi og umhverfisbreytingar af manna völdum 

Veður og skortur á gönguleiðum truflaði of þungt miðaldra kyrrsetufólk sem þurfti að fara út að ganga í 

a.m.k. 30 mín á dag, í samanburði við þá sem horfðu inni á sjónvarp í 90 mín/dag og gengu þar yfir 

auglýsingahléum (Steeves, Bassett, Fitzhugh, Raynor og Thompson, 2012). 

3.3.3.2 Viðhorf 

Að finna tíma til hreyfingar og að halda áhuganum var erfiðast hjá of þungu miðaldra kyrrsetufólki sem 

rannsakað var af Steeves o.fl. (2012) þegar þeir skoðuðu mun þess að fara daglega út að ganga og 

ganga á staðnum yfir sjónvarpsauglýsingum. Rhodes o.fl. (2012) fundu fáar og ólíkar rannsóknir um 

við viðhorf (e. attitude) til kyrrsetuhegðunar. Þær sem fundust virtust sýna að kyrrsetuhegðun væri 

tengd jákvæðu viðhorfi til kyrrsetuhegðunar. 

3.3.4 Persónuþættir  

Lýðfræðilegir þættir eru á meðal þess sem hefur áhrif á kyrrsetuhegðun en rannsóknir benda til þess 

að þeir hafi sumir mismunandi áhrif á undirathafnir kyrrsetuhegðunar (Burton o.fl., 2012). Til dæmis 

voru áhrifaþættir sjónvarpsáhorfs fæðingarland, samsetning heimilis, almennt heilsufar, geta til 

líkamlegrar virkni, líkamsþyngdarstuðull (Burton o.fl., 2012), reykingar (Burton o.fl., 2012; Chang o.fl., 

2008), tekjur og heildarvirkni (Chang o.fl., 2008). Sjónvarpsáhorf er einnig háð kyni, aldri, menntun og 

atvinnustöðu (Burton o.fl., 2012; Chang o.fl., 2008). Seta í frítíma er undir mestum áhrifum frá fjárhag, 

fæðingalandi, skerðingum á líkamlegri virknigetu, reykingum og samsetningu heimilis og er háð kyni, 

aldri, menntun og atvinnustöðu (Burton o.fl., 2012). Áhrifamestu þættir tölvunotkunar heimafyrir eru 

kyn, aldur, samsetning heimilis, aðgengi að bifreiðum, fæðingarland, fjárhagur, líkamsþyngdarstuðull, 

menntun og skerðing á líkamlegri virknigetu (Burton o.fl., 2012). Hér á eftir eru teknar saman þær 

upplýsingar sem fundust í rannsóknum samantektarinnar um þá áhrifaþætti sem flokkast undir 

persónuþætti ICF flokkunarkerfisins. 

3.3.4.1 Menntun 

Í samantektar grein Rhodes o.fl. (2012) sáust vísbendingar um að aukið sjónvarpsáhorf hafi neikvæð 

tengsl við menntun, tölvunotkun hefði jákvæð tengsl við menntun en engin tengsl væru milli 

menntunar og  heildarsetutíma (Rhodes o.fl., 2012). Sömu niðurstöður komu í ljós í annarri stórri 

rannsókn en þar var menntun einnig í öfugu hlutfalli við sjónvarpsáhorf og setu í frítíma og aukin 

menntun var í jákvæðu sambandi við setu við tölvu á heimili hjá miðaldra einstaklingum (Burton o.fl., 

2012). Chomistek o.fl. (2013) fundu að sama skapi að mikið menntaðar eldri konur voru líklegri til að 

sitja lengur en aðrar konur. Cohen, Matthews, Signorello o.fl. (2013) fundu að jákvæð tengsl væru milli 

menntunar og  heildarsetutíma þegar þeir reyndu að lýsa mynstri fyrir kyrrsetuhegðun hjá þeldökkum 

og hvítum einstaklingum með lágar tekjur. Gillman o.fl. (2001) sáu að einstaklingar sem eru með verri 

næringarvenjur og stunda kyrrsetuhegðun eru oft minna menntaðir en aðrir.  

Niðurstöður rannsókna síðustu ára tengdu aukna menntun við kyrrsetuhegðun en tengslin voru ólík 

eftir undirathöfnum. Aukin menntun virðist tengjast minna sjónvarpsáhorfi og minni setu í frítíma en 

aukinni tölvunotkun og heildarsetutíma.  
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3.3.4.2 Kyn og kynþáttur 

Niðurstöður samantektarrannsóknar Rhodes o.fl. (2012) benda til þess að kyn hafi ekki áhrif á 

kyrrsetuhegðun fyrir utan tölvuleiki þar sem karlar spila meira en konur. Burton o.fl. (2012) rannsökuðu 

miðaldra einstaklinga og þar horfðu karlar meira á sjónvarp en konur. Karlar voru meira í tölvu á heimili 

en konur, meðan konur sátu meira í frítíma (Burton o.fl., 2012). Kyn var ekki áhrifaþáttur 

kyrrsetuhegðunar hjá of þungum einstaklingum með geðklofa eða geðrofsröskun (Janney o.fl., 2013).  

Í samantekt (Rhodes o.fl., 2012) kom fram að misræmi er milli niðurstaðna um samband kynþáttar 

og setu. Hvítar eldri konur eru líklegri til að sitja meira en aðrar konur í Bandaríkjunum (≥10 klst./dag) 

(Chomistek o.fl., 2013) en þeldökkir Bandaríkjamenn horfa meira á sjónvarp en hvítir (Cohen, 

Matthews, Signorello o.fl., 2013). Ekki sást munur milli þeldökkra og hvítra þegar skoðað var hlutfall 

heildarsetutíma (Cohen, Matthews, Signorello o.fl., 2013). Einstaklingar sem eru með verri 

næringarvenjur og stunda kyrrsetuhegðun eru oft af öðrum kynþætti en hvítir (Gillman o.fl., 2001). 

Kynþáttur var ekki áhrifaþáttur kyrrsetuhegðunar hjá of þungum einstaklingum með geðklofa eða 

geðhrifsröskun (Janney o.fl., 2013).  

Niðurstöður rannsókna síðustu ára virðast sýna mun á magni kyrrsetuhegðunar hjá körlum og 

konum ef horft er á sérstakar undirathafnir en ólíkar niðurstöður hafa komið fram. Rannsóknir sýndu 

einnig ólíkar niðurstöður á tengslum kynþáttar og kyrrsetuhegðunar og því ekki hægt að draga ályktun 

um tengsl þar á milli. 

3.3.4.3 Aldur 

Í samantektarrannsókn Rhodes o.fl. (2012) kom fram að aldur er líklega jákvætt tengdur 

sjónvarpsáhorfi en neikvætt tengdur tölvunotkun. Aldur virtist einnig óháður lestri en ósamræmi var í 

rannsóknum um tengsl aldurs við setutíma og skjátíma (Rhodes o.fl., 2012). Í rannsókn Cohen, 

Matthews, Signorello o.fl. (2013) á þeldökkum og hvítum Bandaríkjamönnum kom fram að aldur hefur 

neikvæð tengsl við heildartíma kyrrsetuhegðunar en jákvæð tengsl við hlutfall kyrrsetutíma af  

heildarvökutíma. Þetta þýðir að hlutfallslega miklum tíma var eytt í kyrrsetuhegðun af 16 klst. vökutíma 

í sólarhring, ef gert er ráð fyrir 8 klst. svefni. Hjá miðaldra einstaklingum hafði aldursbilið 40-44 ára 

sérstaklega jákvætt samband við setu við tölvu á heimili og sjónvarpsáhorf í samanburði við eldri 

aldursbil (Burton o.fl., 2012). Aldur var ekki marktækur áhrifaþáttur kyrrsetuhegðunar hjá of þungum 

einstaklingum með geðklofa eða geðhrifsröskun (Janney o.fl., 2013).  

Ósamræmi er í rannsóknum síðustu ára á sambandi kyrrsetuhegðunar og aldur, tengsl virðast til 

staðar en verulega háð undirathöfnum og því ekki hægt að segja til um gerð tengslanna.  

3.3.4.4 Hjúskaparstaða 

Mótsagnakenndar niðurstöður um tengsl sjónvarpsáhorfs og hjúskaparstöðu fundust í samantekt 

Rhodes o.fl. (2012) en væg tengsl virðast vera á milli barna á heimili og minni almennrar 

kyrrsetuhegðunar. Í rannsókn Burton o.fl. (2012) kom í ljós að einhleypir og þeir sem búa einir, sitja að 

meðaltali lengur en aðrir, hvort sem er við sjónvarpsáhorf, í frítíma eða við tölvu á heimili. Í rannsókn á 

mynstri kyrrsetuhegðunar hjá þeldökkum og hvítum einstaklingum með lágar tekjur kom í ljós að giftir 

karlar sátu að meðaltali lengur en aðrir, meðan giftar konur sátu allra minnst (Cohen, Matthews, 
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Signorello o.fl., 2013). Einstaklingar sem eru með verri næringarvenjur og stunda kyrrsetuhegðun eru 

oft ekki giftir (Gillman o.fl., 2001).  

Niðurstöður rannsókna síðustu ára sýna ósamræmi í niðurstöðum um tengsl kyrrsetuhegðunar og 

hjúskaparstöðu og þau virðast háð kyni. 

3.3.4.5 Lífstíll 

3.3.4.5.1 Mataræði 

Í samantekt Rhodes o.fl. (2012) fundust takmarkaðar sannanir fyrir tengslum milli innbyrts kaloríufjölda 

og kyrrsetuhegðunar. Kyrrsetuhegðun (aðallega aukinn setutími við sjónvarpsáhorf) og minnkuð 

líkamleg virkni eru talin tengd hugtök og virðast hvor um sig valda aukningu á óhollu mataræði og 

minnkun á magni hollra matartegunda (t.d. lágu ávaxta- og grænmetismagni)(Gillman o.fl., 2001; 

Pearson og Biddle, 2011). Einnig virðist kyrrsetuhegðun auka inntöku orkuþéttra vara, dæmi um slíkar 

vörur eru snakk, drykkir og skyndibitamatur og hærri heildarorkuinntöku (Pearson og Biddle, 2011). 

Við aðlögun á orkuinntöku þar sem heildarorkuinntaka var minnkuð um 1000 kkal/dag til jafns við 

skerta orkunotkun vegna kyrrsetu, var hægt að koma í veg fyrir minnkun á insúlínvirkni um helming en 

ekki að fullu (Stephens o.fl., 2011). Orkuinntaka gæti því verið vanmetin leið til að takmarka áhrif 

langtímasetu á efnaskiptasvörun líkamans hjá ungum heilbrigðum einstaklingum (Stephens o.fl., 

2011). Einstaklingar úr hópúrtaki í Bandaríkjunum sem sátu minnst í frítíma voru líklegri til að hafa 

lægri  heildarorkuinntöku (Patel o.fl., 2010).  

Niðurstöður rannsókna síðustu ára benda til þess að kyrrsetuhegðun tengist mataræði og virðist 

hún valda óhollu mataræði og aukinni orkuinntöku.  

3.3.4.5.2 Reykingar og áfengisdrykkja 

Í samantekt Rhodes o.fl. (2012) fundust blandaðar niðurstöður um tengsl kyrrsetuhegðunar og 

reykingar en almenn kyrrsetuhegðun virtist ekki tengd reykingum. Að reykja hafði jákvæð tengsl við 

sjónvarpsáhorf og setu í frítíma skv. Burton o.fl. (2012) og tengist auknum  heildarsetutíma hjá eldri 

konum (Chomistek o.fl., 2013). Einstaklingar úr hópúrtaki í Bandaríkjunum sem sátu minnst í frítíma 

voru líklegri til að hafa aldrei reykt (Patel o.fl., 2010) og að hafa aldrei reykt eða vera hættur að reykja 

hafði neikvæð áhrif á kyrrsetuhegðun (Cohen, Matthews, Signorello o.fl., 2013). Einstaklingar í 

standandi/gangandi vinnu eru líklegri til að reykja og ólíklegri til að drekka mikið miðað við einstaklinga 

í kyrrsetuvinnu. Ekki fundust tengsl milli kyrrsetuhegðunar og áfengisdrykkju í samantekt Rhodes o.fl. 

(2012).  

Ef niðurstöður þessara rannsókna eru teknar saman benda rannsóknir til þess að reykingar séu 

tengdar aukinni kyrrsetuhegðun en niðurstöður eru misvísandi. Ónægar upplýsingar eru til um tengsl 

áfengisdrykkju og kyrrsetuhegðunar. 

3.3.5 Krabbamein 

Í samantektarrannssókn Proper o.fl. (2011) fundust engar sannanir fyrir sambandi kyrrsetuhegðunar 

og dánartíðni vegna krabbameins og sama fannst í samantektarrannsókn Thorp o.fl. (2011) þ.e. ekki 
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nægar sannanir til að álykta að langtímasamband sé til milli kyrrsetuhegðunar og áhættu á 

krabbameini. Í grein Stamatakis o.fl. (2013) var ákvarðað að atvinnutengd seta er tengd við aukna 

dánartíðni vegna krabbameins hjá konum (en ekki körlum). Í samantektarrannsókn van Uffelen o.fl., 

2010 komu fram tilfella – viðmiðarannsóknir sem sýndu jákvætt en takmarkað samband 

atvinnutengdrar setu við krabbamein. Af þeim 17 rannsóknum sem fundust voru fimm (4 viðfangs- 

viðmiðs og ein framskyggn) sem tengdu atvinnutengda setu við aukna áhættu á brjóstakrabbameini, 

krabbameini í legslímhúð eða ristil- og endaþarmskrabbameini. Tíu framskyggnar rannsóknir fundu 

engar sannanir fyrir tengslum og tvær sáu aukningu á lungakrabbameini hjá þeim sem unnu vinnu 

sem krefst hreyfingar í samanburði við kyrrsetustörf.  

Í faraldsfræðirannsókn Boyle, Fritschi, Heyworth og Bull (2011) á tengslum kyrrsetuvinnu og 

krabbameins í ristli og endaþarmi kom í ljós að ≥ 10 ára kyrrsetuvinna tengist tvöfaldri áhættu á 

krabbameini í neðri hluta ristils og áhættuaukningu um 44% á endaþarmskrabbameini miðað við þá 

sem ekki voru í kyrrsetuvinnu. Þessar niðurstöður voru óháð líkamlegri virkni í frítíma og 

líkamsþyngdarstuðul við 40 ára aldur, en ekki fundust tengsl kyrrsetuvinnu við krabbamein í efri hluta 

ristils (Boyle o.fl., 2011). Proper o.fl. (2011) fundu ónægar sannanir fyrir sambandi milli 

kyrrsetuhegðunar og krabbameins í legslímhúð þar sem tvær heimildir af háum gæðum gáfu 

mismunandi niðurstöður. Kyrrsetuhegðun og líkamlega virkni í sambandi við tíðni brjóstakrabbameins 

var rannsökuð af Cohen, Matthews, Bradshaw o.fl. (2013) og kom í ljós að aukin  

heildarkyrrsetuhegðun eykur líkur á brjóstakrabbameini hjá hvítum en ekki þeldökkum konum þegar 

bornir eru saman hæstu og lægstu fjórðungar (>12 klst./dag vs. <5,5 klst./dag). Eftir aðlögun 

niðurstaðna að kyrrsetuhegðun, minnkaði mikil líkamleg virkni líkur á brjóstakrabbameini einungis hjá 

hvítum konum og eru kyrrsetuhegðun og líkamleg virkni því sjálfstæðir áhættuþættir fyrir 

brjóstakrabbamein meðal hvítra kvenna (Cohen, Matthews, Bradshaw o.fl., 2013).  

Niðurstöður rannsókna síðustu ára virðast sýna fram á að kyrrsetuhegðun er ekki tengd aukningu á 

dánartíðni vegna krabbameins. Ósamræmi er í niðurstöðum um tengsl atvinnutengdrar setu (og 

kyrrsetuhegðunar) við áhættuaukningu krabbameins í neðri hluta ristils, krabbameins í endaþarmi, 

krabbameins í legslímhúð og brjóstakrabbameins en vísbendingar um tengsl eru til staðar.  

3.4 Kyrrsetuhegðun og sjúkraþjálfun 

Við kerfisbunda heimildaleit þessa verkefnis fannst engin rannsókn sem tengdi kyrrsetuhegðun beint 

við sjúkraþjálfun. Alls fundust sex rannsóknir sem skoðuðu mögulegar leiðir til að hafa áhrif á 

kyrrsetuhegðun, þar af fimm íhlutunarrannsóknir og ein faraldsfræðirannsókn.  

Í íhlutunarrannsókn Wisse o.fl. (2010) kom fram að skipulögð hvatning frá sjúkraþjálfara í tvö ár 

með hringingum eða bókuðum tímum, hafði þau áhrif að líkamleg virkni í frítíma jókst á tímabilinu en 

ekki líkamleg virkni í vinnu. Þó var enginn munur á milli hópsins sem fékk hvatningu og 

samanburðarhópsins sem ekki fékk hvatningu, hvorki við upphaf né enda rannsóknarinnar. 

Langtímaáætlun um hegðunarbreytingu með persónulegum ráðleggingum um æfingar og samtölum 

dugðu þannig ekki til að breyta kyrrsetuhegðun né bæta sykurstjórnun hjá sjúklingum með 

insúlínmeðhöndlaða sykursýki af tegund 2 (Wisse o.fl., 2010). Áætlun fyrir hegðunarbreytingu með 

skrefmæli og eftirfylgni gegnum síma reyndist aftur á móti ákjósanleg, sveigjanleg og hagstæð leið 
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sem hentar vel til að hafa jákvæð áhrif á skrefafjölda á dag, auka líkamlega virkni og minnka 

kyrrsetuhegðun hjá miðaldra sjúklingum í yfirþyngd og með sykursýki af tegund 2 (De Greef o.fl., 

2011). Íhlutunarhópur minnkaði setu um 23 mín/dag og stóð þessi breyting ennþá ári seinna (De Greef 

o.fl., 2011). Hjá viðmiðunarhópnum varð hinsvegar aukning á settíma.  

Í rannsókn Steeves o.fl. (2012) var leitað að möguleikum og skammtímaáhrifum þess að draga úr 

kyrrsetuhegðun hjá of þungum miðaldra einstaklingum. Þeim var því skipt í tvo hópa, annar fór í 30mín 

göngutúra á dag en hinn stóð upp og gekk á staðnum eða um herbergið meðan sjónvarpsauglýsingar 

voru í gangi (þ.e. 9-12 x 3-5 mínútna lotur yfir 90 mínútna sjónvarpsdagskrá). Þessi skipti á 

kyrrsetuhegðun og líkamlegri virkni voru gerð fimm daga vikunnar, með eftirfylgni í sex mánuði. Í 

byrjun og við lok rannsóknarinnar var enginn munur á milli hópanna en fituprósenta, mittisummál, 

mjaðmaummál, orkuinntaka og sjónvarpsáhorf hafði marktækt minnkað í báðum hópum, þrátt fyrir að 

aðeins annar hópurinn uppfyllti ráðlagðan skammt af líkamlegri virkni (virkni lengur en 10mín í senn) 

(Steeves o.fl., 2012).  

Oft fer stærstur tími kyrrsetu fram í vinnu og mikilvægt að huga að vinnuumhverfinu. Þegar seta 

verður að standandi stöðu með aðstoð bættrar vinnuaðstöðu má minnka setutíma skrifstofuvinnandi 

einstaklinga verulega, bæði í vinnu og almennt yfir daginn (Alkhajah o.fl., 2012). Í íhlutunarrannsókn 

frá 2012 þar sem áhrif Ergotron WorkFit-S, Single LD Sit-Stand Workstation á setutíma 

skrifstofuvinnandi einstaklinga voru skoðuð kom í ljós að íhlutunarhópurinn minnkaði setutíma 

marktækt (í stað setu kom aðallega standandi staða), bæði í vinnu og yfir allan daginn, eftir viku 

notkun á vinnuaðstöðunni (Alkhajah o.fl., 2012). Áhrifin voru ennþá til staðar 3 mánuðum seinna. 

Einnig fannst aukið magn HDL kólesteróls hjá íhlutunarhópnum þó önnur mæld lífmerki væru ekki 

marktæk milli hópa (Alkhajah o.fl., 2012).  

Í þversniðsrannsókn Healy o.fl. (2008) kemur fram að stutt hlé á lengri kyrrsetutíma hafi góð áhrif á 

efnaskiptagildi eins og þríglýseríð, 2 klst. blóðsykur ásamt mittisummáli og líkamsþyngdarstuðli, óháð  

heildarkyrrsetutíma og hreyfingu af miðlungs eða mikilli ákefð. Þessi niðurstaða er styrkt að hluta með 

íhlutunarrannsókn Peddie o.fl. (2013) þar sem líkamlegri virkni var stýrt í 9 klst. og sami 

einstaklingurinn notaður sem viðmið fyrir sjálfan sig. Í ljós kom að regluleg virknihlé höfðu meiri áhrif 

en samfelld líkamleg virkni á minnkun glúkósa í blóði og insúlíns í blóði hjá heilbrigðum fullorðnum 

einstaklingum í eðlilegri þyngd, þegar borið var saman við langtímasetu (Peddie o.fl., 2013). Samfelld 

líkamleg virkni minnkaði þó blóðfitu meira en virknihléin (Peddie o.fl., 2013). 
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4 Umræður 

Í þessu lokaverkefni er leitast við að varpa ljósi á þær upplýsingar sem til eru um faraldsfræði 

kyrrsetuhegðunar, tengsl kyrrsetuhegðunar við ævilengd, tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu 

fullorðinna og kanna gildi þess að beina athygli sjúkraþjálfara að kyrrsetuhegðun. Í eftirfarandi kafla 

eru svör við rannsóknarspurningunum fjórum sem settar voru fram í upphafi gerð kunnug og 

niðurstöður ræddar. Einnig eru takmarkanir verkefnisins og rannsókna þess teknar fram.  

4.1 Svör við rannsóknarspurningum 

4.1.1 Hvað er vitað um faraldsfræði kyrrsetuhegðunar? 

Niðurstöður rannsókna síðasta áratugar sýna að heilbrigður einstaklingur eyðir meirihluta 

sólarhringsins í kyrrsetuhegðun eða um 60% vökutíma (Cohen, Matthews, Signorello o.fl., 2013). 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á hlutfalli kyrrsetuhegðunar hjá einstaklingum með skert 

heilbrigðisástand og virðist hlutfallið vera hærra þar (Janney o.fl., 2013; McGuire og Ross, 2011). 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður fræðilegs yfirlits um tíðni kyrrsetuhegðunar hjá 

fullorðnum með og án hreyfiskerðingar af mismunandi orsökum (Manns o.fl., 2012). Þar var hlutfallið á 

bilinu 57% - 72% hjá einstaklingum án skertrar hreyfifærni en hærra hjá einstaklingum með skerta 

hreyfifærni eða 75% - 86% (Manns o.fl., 2012).  

Ekki er að finna samantekt hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni um kyrrsetuhegðun líkt og til er um 

líkamlega virkni. Út frá sífellt vaxandi upplýsingum um tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu og miðað við 

niðurstöður verkefnisins er full ástæða til að fylgjast náið með þróun kyrrsetuhegðunar. Taka þyrfti 

saman faraldsfræði hennar á sama hátt og með sömu skilmerkjum víðsvegar um heiminn til að 

auðvelda samanburð og aðstoða við auðkenningu áhættuhópa þar sem þörf fyrir íhlutun gegn 

kyrrsetuhegðun er aukin.  

4.1.2 Hver eru áhrif kyrrsetuhegðunar á ævilengd? 

Niðurstöður þeirra rannsókna sem fundust um tengsl kyrrsetuhegðunar við ævilengd sýndu fram á 

sterkar langtímasannanir fyrir jákvæðum tengslum kyrrsetu í frítíma (Patel o.fl., 2010) og kyrrsetu 

almennt (Koster o.fl., 2012) við almenna dánartíðni. Full ástæða er fyrir því að telja kyrrsetuhegðun 

sem sterkan áhættuþátt almennrar dánartíðni, óháð líkamlegri virkni. Mikilvægt er að rannsaka frekar í 

gegnum hvaða lífeðlisfræðilegu ferli kyrrsetuhegðun veldur aukningu á dánartíðni og af hverju hún 

fylgir ekki línulegri breytingu (Grøntved og Hu, 2011). Enn vantar þó ítarlegri sannanir á 

skammtasvörun kyrrsetuhegðunar til að hægt sé að útbúa leiðbeiningar fyrir almenning og á það jafnt 

við um undirathafnir kyrrsetuhegðunar og kyrrsetuhegðun í heild sinni (Hamilton og Owen, 2012). 

4.1.3 Hver eru tengsl kyrrsetuhegðunar við heilsu einstaklinga á aldrinum 18-
65 ára? 

Jákvæð tengsl fundust milli kyrrsetuhegðunar og dánartíðni vegna hjarta- og æðasjúkdóma, 

þunglyndis, líkamsþyngdarstuðuls, algengis sykursýki af tegund 2, atvinnuleysis, menntunar og óholls 

mataræðis. Aukin kyrrsetuhegðun tengdist einnig neikvæðari gildum á lífmerkjum efnaskipta, t.d. 
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efnaskiptum hjarta. Fleiri vísbendingar um tengsl fundust milli kyrrsetuhegðunar og heilsu en 

ósamræmis gætti í niðurstöðum eða of fáar eða litlar rannsóknir fundust. Því er ekki hægt að segja 

frekar til um tengsl við aðra þætti að svo stöddu. 

Niðurstöður verkefnisins eru að mestu leyti í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem almennt er talið 

að kyrrsetuhegðun hafi áhrif á aukna tíðni hjarta- og æðasjúkdóma og efnaskiptasjúkóma (lífmerki s.s. 

blóðsykur og insúlínstyrk), óháð mittismáli og æfingum (Hamilton og Owen, 2012). Hér hafa komið 

fram tengsl kyrrsetuhegðunar t.d. við 2 klst. blóðsykur (Dunstan o.fl., 2007) og vísbendingar um tengsl 

við þríglýseríð (Healy o.fl., 2008) og HDL kólesteról (Alkhajah o.fl., 2012). Sífellt fleiri niðurstöður 

rannsókna benda til tengsla sjónvarpsáhorfs við mittismál, systólískan blóðþrýsting, 2 klst. blóðsykur 

hjá körlum og konum en fastandi blóðsykur, þríglýseríð og slæmt gildi HDL kólesteróls til viðbótar hjá 

konum (Hamilton o.fl., 2008). Enn geta rannsóknir ekki útskýrt lífeðlisfræðilegar orsakir eða afleiðingar 

þessara tengsla og þurfa að kafa dýpra til að útskýra hvers vegna kyrrsetuhegðun er áhættuþáttur fyrir 

heilsu og hvað veitir vörn gegn þessum áhrifum (Marshall og Merchant, 2013). Út frá slíkum 

rannsóknum gæti verið hægt að leggja mat á hvort það að langtímaseta eða önnur kyrrsetuhegðun 

hafi sömu afleiðingar og tengsl. Þá væri hægt að ákvarða flokkun kyrrsetuhegðunar og hvort rannsaka 

þurfi frekar áhrif hverrar stöðu á líkamann, t.d. setu. 

Huga þarf einnig að frekari rannsóknum á tengslum kyrrsetuhegðunar við umhverfisþætti en mjög 

lítið fannst af rannsóknum á því sviði. Til dæmis vantar rannsóknir á ferðahögum, vinnuumhverfi, 

umhverfi heimilis og möguleika á hreyfingu. Einnig má nefna að skoða þarf stefnur í atvinnu-, skóla-, 

umhverfis og heilbrigðismálum en þessi atriði geta oft ákvarðað oft stóran hluta af hegðunarmynstri 

einstaklinga. Til að bæta samræmi í rannsóknum þarf t.d. að skoða frekar áhrif atvinnu en þar virðist 

skorta að tillit sé tekið til gerðar atvinnu og ákefðar, atvinnutengdrar samfélagsstöðu og lífsgæða. Á 

sama hátt þarf að skoða frekar breytur sem falla undir persónuþætti ICF og vera viss um að taka tillit til 

allra utanaðkomandi áhrifaþátta við gerð rannsóknar. 

4.1.4 Benda rannsóknir til þess að meðferðaferli sjúkraþjálfara beinist að 
kyrrsetuhegðun? 

Engin rannsókn fannst við samantekt þessa verkefnis um meðferðarferli sjúkraþjálfara og 

kyrrsetuhegðun. Gildi þess að beina athygli sjúkraþjálfara að kyrrsetuhegðun hefur því ekki verið 

rannsakað. Algengara reyndist að greinar fjölluðu um áherslu á líkamlega virkni. Rannsóknir skortir á 

notagildi nýlegra upplýsinga fyrir sjúkraþjálfara og hvort þær nýtist í meðferðarferli þeirra.  

Við gerð þessa verkefnis fundust fjórar íhlutunarrannsóknir sem könnuðu leiðir til að minnka 

kyrrsetuhegðun með aukinni líkamlegri virkni af einhverju tagi. Hreyfing af léttri ákefð gæti reynst góð 

leið til varnar áhrifum kyrrsetuhegðunar þegar hún er óumflýjanleg, til dæmis með því að brjóta upp 

langa kyrrsetukafla yfir daginn. Það, ásamt aðlögun heildarorkuinntöku (Stephens o.fl., 2011), er 

álitlegur og aðgengilegur kostur til að auka eða aðlaga orkunotkun einstaklinga, til viðbótar við 

ráðlagðan dagskammt þjálfunar (Hamilton o. fl., 2008; Salmon, Tremblay, Marshall og Hume, 2011). 

Tækninýjungar nýtast einnig að einhverju leyti til að minnka kyrrsetuhegðun (Alkhajah o.fl., 2012). 

Mælt er með því að breyta almennum leiðbeiningum líkamlegrar virkni þannig að reglulegum 

virknihléum af léttri ákefð á meðan á langtímasetu stendur og leiðbeiningum um hámarksmagn 
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kyrrsetuhegðunar sé bætt við til viðbótar þar sem fyrir er um ráðlagðan skammt líkamlegrar virkni. 

(Peddie o.fl., 2013).  

Mjög mikilvægt er að halda áfram rannsóknum á þessu sviði. Eitt fræðilegt yfirlit bendir á að aukin 

kerfisbundin áhersla sjúkraþjálfara á virkni utan æfinga gæti sýnt fram á góð áhrif á kyrrsetuhegðun 

hjá fullorðnum með skerta hreyfifærni, stoðkerfisverki eða önnur langvinn vandamál (Manns o.fl., 

2012).  Í fræðilegu yfirliti Owen o.fl. (2010) er tekið saman að nú þegar eru tengsl kyrrsetuhegðunar 

við heilsu sífellt betur rannsökuð, mælingar á kyrrsetuhegðun eru til og verið er að skoða faraldsfræði 

og mismun kyrrsetuhegðunar milli skilgreindra hópa. Því ætti að vera hægt að bera kennsl á sérstaka 

áhættuhópa vegna meginsviðs daglegs lífs, t.d. nemendur eða aðrir í kyrrsetustörfum. Þó vantar að 

bera frekari kennsl á afmarkanir kyrrsetuhegðunar, grunnvísindi og lífeðlisfræði, ásamt því að þróa og 

kanna íhlutunaraðferðir til áhrifa á kyrrsetuhegðun (Owen o.fl., 2010).  

4.2 Takmarkanir  

4.2.1 Takmarkanir rannsókna á þessu sviði 

Ókostur flestra þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á þessu sviði er að ekki er ein algild 

skilgreining á kyrrsetuhegðun. Til eru skilgreiningar byggðar á hröðun skv. hröðunarmæli eða 

skrefafjölda skv. skrefmæli án tillits til ákefðar í METs eða stöðu. Kyrrsetuhegðun er einnig samheiti 

yfir margar athafnir og svo virðist sem tengsl undirathafnanna við heilsu séu ekki eins. Í rannsóknum 

þessarar samantektar er flokkun undirathafna oft ábótavant eða að rannsóknirnar meta bara eina 

undirathöfn kyrrsetuhegðunar en ekki heildina. Í ritstjórnargrein er talið að þrátt fyrir aukningu á 

rannsóknum tengdum kyrrsetuhegðun og vitneskju um að hún sé mikilvægur þáttur í heilsu 

almennings, þá hafa rannsóknir verið einfaldaðar of mikið (Biddle, 2007). Skilgreiningar ná ekki yfir 

fjölbreytileika hegðunarinnar og of sjaldan er tekið tillit til undirathafna (Biddle, 2007).  

Annar ókostur er að mælingar á kyrrsetuhegðun eru margbreytilegar og ekki allar staðlaðar. 

Sjálfsmat var algengt mælitæki í þessari samantekt og algengt að matið væri framkvæmt með 

óstöðluðum spurningalista eða spurningum. Dregið hefur verið í efa að sjálfsmat sé nægjanlega gott 

mælitæki vegna hættu á svarskekkjum (Thorp o.fl., 2011), þar sem líklegt er að einstaklingar fegri hlut 

sinn eða muni ekki nákvæmlega hvernig þeir hlutir voru sem spurt er um. Hlutlægar mæliaðferðir eru 

notaðar í 17 af 35 rannsóknum í samantekt verkefnisin en þar er alltaf möguleiki á mæliskekkjum, 

sérstaklega þar sem mörg mælitæki eru í notkun og skilmerki þeirra ekki stöðluð. Frekari rannsóknir 

vantar tengdar notkun hlutlægra mælitækja í rannsóknum á kyrrsetuhegðun og flokkun 

kyrrsetuhegðunar og líkamlegrar virkni út frá mælieiningu hvers tækis. Í samantekt Thorp o.fl. (2011) 

kom fram að næstu rannsóknir ættu að mæla kyrrsetuhegðun hlutlægt með mælitækjum, ekki með 

sjálfsmati. Best virðist vera skv. Marshall og Merchant (2013) að notast við báðar mæliaðferðir en 

þannig er hægt að nálgast mikilvæga viðbót við grunnupplýsingar rannsóknar, þ.e. að hafa einnig 

undirathafnir og hvað er gert í hverri stöðu til viðbótar við hlutlausa mælingu  

Skekkjur rannsókna verkefnisins eru í samræmi við álit annarra þar sem rætt er um áberandi skort 

á flokkun undirathafna, mismunandi skilgreiningar kyrrsetuhegðunar og mismunandi mæliaðferðir 

(Marshall og Merchant, 2013). 
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4.2.2 Takmarkanir verkefnisins 

Ef tekið er mið af sönnunarsamfellunni þá skoða þær rannsóknir sem liggja að baki samantekt 

verkefnisins, grunnhugtök, kenningar og upphafstilraunir á grunnhugtökunum. Það eru neðri tveir 

hlutar sannanasamfellunnar, þ.e. grunnrannsóknir og vísindalegar undirstöðurannsóknir (Wong, 

2012). Flestar rannsóknirnar eru lýsandi rannsóknir, tilraunir á heilbrigðum, litlar hóparannsóknir og 

klínískar tilraunir á litlum hópum. Þó fundust einnig slembivaldar viðmiðunarrannsóknir og 

samantektarrannsóknir sem ná ofar í sannanasamfelluna, þ.e. undir áhrifsrannsóknir og kerfisbundnar 

samantektir (Wong, 2012). Niðurstöður þessarar samantektar eru af flokkunarstigi þrjú samkvæmt 

flokkun Spindler o.fl. (2005) á rannsóknum eftir vísindalegum bakgrunni þeirra (sjá, töflu 1). Það gefur 

að samantekt verkefnisins er af lágum gæðum. 

Taka skal fram að höfundur verkefnisins sá einn um úrvinnslu heimilda fyrir samantektina og 

takmarkar það vissulega hversu víðtæk heimildaleit var framkvæmd í upphafi. Leitarorð voru ákveðin 

fyrirfram og notuð til þess að afmarka leitina en eftir á að hyggja gætu önnur leitarorð hentað 

rannsóknarspurningum samantektarinnar betur. Notkun á leitarorðum og hugtökum er ólík eftir 

greinum og sá möguleiki fyrir hendi að viðeigandi greinar hafi ekki náðst með í samantektina sökum 

þess að eitt eða fleiri meginhugtök vantaði í úrdrátt. Rannsóknir sem skoða kyrrsetuhegðun í heild 

sinni virðast ekki notast við sömu meginhugtök og þær sem skoða undirathafnir hennar og því er 

mögulegt að margar rannsóknir vanti sökum þess.  

Til viðbótar skoðar samantektin einungis aldursbilið 18-65 ára þar sem áhersla verkefnisins var á 

sjálfstæða fullorðna einstaklinga á vinnumarkaði. Það gæti hafa útilokað mikilvægar niðurstöður sem 

fundist hafa á rannsóknum sem gerðar eru á yngri eða eldri þátttakendum. Einnig var einungis leitað í 

tveimur gagnagrunnum og samantektin háð því að greinar séu skráðar í þá. Miklar líkur eru á því að ef 

leit hefði verið framkvæmd í fleiri gagnagrunnum að fleiri rannsóknir hefðu fundist. Til við bótar var 

krafa um að greinar hafi verið birtar í ritrýndum tímaritum og séu á íslensku eða á ensku. Það getur 

komið í veg fyrir að nýjustu rannsóknir á þessu sviði finnist þar sem þær eru mögulega enn óbirtar og 

útilokar niðurstöður víðar að úr heiminum en frá ensku- eða íslenskumælandi hluta hans.  
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5 Tillögur að breyttum starfsháttum sjúkraþjálfara 

Samkvæmt fyrstu grein siðareglna sjúkraþjálfara á Íslandi búa útskrifaðir sjúkraþjálfarar yfir 

sérþekkingu á eðlilegum hreyfingum líkamans og greiningu á frávikum frá þeim, ásamt því að hafa það 

að markmiði að efla og viðhalda líkamlegri og andlegri færni, heilsu og starfshæfni (Embætti 

landlæknis, 2010). Sjúkraþjálfarar og sjúkraþjálfaranemar í Ástralíu telja sig hafa næga þekkingu og 

hæfni til að gefa ráð um líkamlega virkni utan æfinga, telja sjúkraþjálfara vera í bestu aðstæðunum til 

að veita hvatningu til líkamlega virkari lífstíls og að þeir gætu spilað mikilvægt hlutverk í tengslum við 

almenningsheilsu (Shirley, van der Ploeg og Bauman, 2010). Það er því hlutverk sjúkraþjálfara að 

vera sem best upplýstir um kyrrsetuhegðun og afleiðingar hennar þar sem augljós hluti af starfi þeirra 

felst í forvörnum og fræðslu um þætti sem taldir eru hafa áhrif á heilsu almennings.  

Í rannsókn Shirley o.fl. (2010) kemur einnig fram að það að koma ráðgjöf um líkamlega virkni inn í 

venjulegar leiðbeiningar til skjólstæðinga virtist hentugasta leið sjúkraþjálfara til að stuðla að 

lífstílsbreytingum. Í niðurstöðum þessa verkefnis kom fram að ekki eru allir sammála um að 

ráðleggingar einar og sér dugi til að valda lífstílsbreytingu og það að setja skjólstæðingum markmið og 

sjá til þess hann hafi mælitæki til að fylgjast með stöðu sinni og árangri sínum virðist áhrifaríkara (De 

Greef o.fl., 2011). Kyrrsetuhegðun og líkamlega virkni skjólstæðinga sjúkraþjálfara ætti að mæla oftar, 

fræða ætti skjólstæðinga bæði um kosti þess að hreyfa sig og hættur þess að sitja of mikið ásamt því 

að setja með þeim markmið um bætingar (Wittink o.fl., 2011).  

Komist hefur verið að þeirri niðurstöðu að það er mikilvægt að leggja áherslu á þann tíma sem fólk 

eyðir sitjandi (undirathöfn kyrrsetuhegðunar) og skoða mikla setu sem nýjan áhættuþátt, þá með tilliti 

til hegðunar sem hefur áhrif á langvinna sjúkdóma til viðbótar við það sem vitað er um áhrif líkamlegrar 

óvirkni (Hamilton og Owen, 2012). Því er mikilvægt er að hafa áhrif á báða þætti, kyrrsetuhegðun og 

líkamlega virkni, þegar stuðla á að betri lífstíl (Cohen, Matthews, Signorello o.fl., 2013).  

Þrátt fyrir að frekari rannsókna sé þörf á flestum sviðum eru nægar upplýsingar til staðar til að 

álykta að aðgerða sé þörf sem allra fyrst. Sjúkraþjálfarar ættu því að vera duglegir að taka 

kyrrsetuhegðun inn í heildrænt meðferðarferli sitt. Þeir ættu að gefa kyrrsetuhegðun gaum við skoðun, 

mæla hana hlutlægt til að bera kennsl á áhættuhópa, nota mælingar á kyrrsetuhegðun við 

markmiðssetningu og til að meta framfarir. Þeir ættu að taka kyrrsetuhegðun með í fræðslu  og 

leiðbeiningar til skjólstæðinga og efla þannig forvarnir. Þeir ættu að hafa áhrif á kyrrsetuhegðun með 

beinni meðferð, t.d. með því að nýta sér upplýsingar um áhrif líkamlegrar virkni af léttri ákefð, uppbrot 

langra kyrrsetukafla yfir daginn eða aðlögun orkuinntöku. 



43 

6 Lokaorð 

Niðurstöður þessa lokaverkefnis taka undir sífellt háværari raddir þess að kyrrsetuhegðun einkenni 

stærstan hluta dagsins hjá almenningi og líkur séu á því að hún sé sérstakur áhættuþáttur og 

sterklega tengd heilsu almennings. Þær upplýsingar sem nú þegar eru komnar fram benda á mikla 

þörf fyrir aðgerðum sem sporna gegn þróun kyrrsetuhegðunar, þrátt fyrir að frekari rannsókna sé enn 

þörf. Afar mikilvægt er að yfirvöldum og almenningi sé gert kunnugt um áhrif kyrrsetuhegðunar á 

heilsu og hverjar séu mögulegar leiðir til lausna. Efstar á dagskrá rannsakenda ættu að vera stórar 

rannsóknir með íhlutun sem sýna fram á (a) afleiðingar mikillar kyrrsetuhegðunar fyrir 

heilbrigðisástand og (b) áhrif meðferðarúrræða. Einnig þarf að kanna frekar tengsl kyrrsetuhegðunar 

við heilbrigðistengt ástand með framskyggnum rannsóknum eða íhlutunarrannsóknum. Um leið og 

þekking á kyrrsetuhegðun leyfir ætti að leggja áherslu á myndun leiðbeininga, t.d. fyrir ráðlagðan 

hámarksskammt kyrrsetuhegðunar, sem kynna mætti fyrir stjórnvöldum og  almenningi. 
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