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Abstrakt

Bakgrund: Diabetes är en allvarlig folkhälsosjukdom som påverkar kroppens egen möjlighet

till att reglera blodets glukosvärde. Den största riskgruppen för att utveckla diabetes typ 2 är

individer med övervikt. Regelbunden fysisk aktivitet har visat positiv inverkan på såväl

glukosvärden. Vilken effekt korta pauser med fysisk aktivitet har på glukosvärde i blodet vid

långvarigt stillasittande är inte lika utforskat. Det kan vara värdefullt som fysioterapeut att

kunna ge relevanta rekommendationer angående fysisk aktivitet till individer med diabetes

typ 2 eller övervikt för att kunna minska komplikationer.

Syfte: Systematiskt granska enskilda studier och sammanväga tillförlitligheten för

effekten på glukosvärde i blodet av korta pauser med fysisk aktivitet i samband med

stillasittande hos individer med diabetes typ 2 och övervikt.

Metod: Litteratursökningen genomfördes i databasen Pubmed och resulterade i åtta studier

inkluderades. Studierna kvalitétgranskades enligt PEDro scale och evidens graderingen

genomfördes genom GRADEstud.

Resultat: Korta pauser av fysisk aktivitet i samband med stillasittande resulterar i en

signifikant minskning av glukosvärde hos individer med diabetes typ 2 eller övervikt.

Kvalitétsgranskningen enligt PEDro visar att sex studier anses vara av måttlig kvalitét och två

studier av hög kvalitét. Den sammanlagda tillförlitligheten enligt GRADEstud av underlaget

bedömdes vara låg (++).

Konklusion: Effekten av fysisk aktivitet hos stillasittande individer med diabetes typ 2 eller

övervikt visade ett minskat glukosvärde jämfört med dem som var långvarigt stillasittande.

Evidensen bedömdes vara låg vilket visade på ett behov av fler högkvalitativa studier inom

området för att kunna bekräfta resultatet.

Nyckelord: Diabetes, overweight, physical activity, glycemic control, prolonged sitting,



Abstract

Background: Diabetes is a public health disease that affects the body's own ability to

regulate the blood's glucose. Overweight individuals have the highest risk of developing type

2 diabetes. The effect that physical activity has on glucose levels in conjunction with

sedentary sitting is not as explored as regular interventions of physical activity. It can be

valuable as a physiotherapist to be able to give recommendations to individuals with type 2

diabetes or overweight to reduce complications.

Purpose: Systematically review studies and their reliability on the effect of physical activity

on blood glucose in conjunction with sedentary sitting on individuals with type 2 diabetes or

overweight.

Method: The literature search was conducted on the database Pubmed and resulted in eight

studies. The studies quality was reviewed with PEDro scale and the evidence reviewed with

GRADEstud.

Results: Short breaks of physical activity in conjunction with sedentary sitting resulted in a

significant decrease of glucose levels on individuals with diabetes type 2 and overweight. The

quality review with PEDro showed that six studies were of moderate quality and two studies

of high quality. The overall reliability according to GRADEstud was rated low(++).

Conclusion: The effect of short breaks of physical activity in conjunction with sedentary

sitting on individuals with diabetes type 2 or overweight shows decreased glucose levels

compared with sedentary sitting. The evidence was rated low which shows a need for more

high quality studies in the subject to confirm the results .

Keywords: Diabetes, overweight, physical activity, glycemic control, prolonged sitting.
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1. Introduktion

1.1 Diabetes typ 2

Diabetes typ 2 är en folkhälsosjukdom i hela världen vars statistik ständigt växer. Idag har

över 500 000 individer diabetes mellitus varav 85-90% är diabetes typ 2. Det beräknas även

att över 150 000 i Sverige har sjukdomen utan att veta om det och varje dag avlider 5-6

individer med diabetes som dödsorsak (1). Den största problematiken som uppkommer i

samband med Diabetes typ 2 är hur det försämrar kroppens egen förmåga att kunna reglera

blodsocker som ger vidare komplikationer som neuropati, retinopati och perifer neuropati (2).

Diabetes typ 2 debuterar vanligtvis i hos äldre individer och forskning har visat att Diabetes

Typ 1 är vanligtvis debuterar vid tidig ålder (3). Hur man får Diabetes typ 2 kan bero på flera

olika faktorer som ärftliga, livsstilsfaktorer och övervikt (4).

1.2 Övervikt

Övervikt har visat sig innebära en större risk för typ 2 diabetes jämfört med andra faktorer

som exempelvis genetik (4). Övervikt definieras av en individs Body-mass index (BMI) och

beräknas genom en formel som involverar en individs vikt och längd (Kg/m^2). Ett BMI

värde på över 25.0 definieras som övervikt (5). I Sverige har upp till 61% av alla vuxna

mellan 45 till 64 år är överviktiga och antalet med “normalvikt” har minskat vid jämförelse

mellan åren 2004 och 2021 (6). Övervikt är den största riskgruppen för diabetes typ 2 men

bidrar även till större risk för cancer och hjärt- kärlsjukdomar (6). Det finns en tydlig

koppling mellan övervikt och diabetes typ 2. Övervikt leder till att blodet har förhöjda

glukosvärden i blodet som i sig är ett tecken på insulinresistens vilket förhöjer risken för

diabetes typ 2 (7).

1.3 Glykemisk kontroll

Glykemisk kontroll syftar på kroppen och individens strategi att reglera blodets glukosvärde.

Denna reglering kan ske på flertal olika sätt som användning av insulin, reglering av föda

men även genom fysisk aktivitet (8). Glukosvärdet i blodet kan mätas på flertal olika sätt som

till exempel blodprov och oralt, där blodprov är det vanligaste sättet. Diabetes typ 2 ändrar

kroppens egen förmåga att kunna reglera blodets glukosvärde som resulterar i ett förhöjt

blodsocker. Detta leder till en försämrad glykemisk kontroll och kan ge komplikationer som

trötthet, törst, minskad urinmängd, kraftlöshet, försämrad syn och klåda i underlivet (9). Det
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finns även akuta komplikationer som ökad risk för tidig död i form av stroke och hjärtinfarkt.

(10).

En mätmetod att mäta glukosvärde är Incremental area under the curve (iAUC) som används

i samband med diabetes typ 2 då man vill utvärdera förändringen av glukosvärde över en

längre tid. Metoden, som tar hänsyn till variationer i blodglukosvärdet efter den initiala

mätningen, är utformat i form av en graf och följer glukosvärdet över tid. iAUC är den

mätmetod som har använts som utfallsmått uppsatsen. (11)

1.4 Behandling vid diabetes typ 2

Den vanligaste behandlingen för diabetes typ 2 är blodsockersänkande läkemedel som insulin

för att förebygga sjukdomens komplikationer (12). Ett annat vanligt behandlingssätt vid

diabetes typ 2 är fysisk aktivitet som har effekten att sänka glukosvärdet i blodet och därav

kan nyttjas av individen som en metod att reglera sitt eget glukosvärde. Det finns även ett

flertal andra faktorer att tänka på i samband med diabetes typ 2 såsom att inte röka samt tänka

på kosten för att undvika övervikt (13). Det är optimalt om man kombinerar goda

levnadsvanor och läkemedel för att minska komplikationerna ytterligare som höga fetthalter

och glukosvärde. Läkemedel som brukar användas i samband med diabetes typ 2 är

Metformin, Inkretiner, hämmare av SGLT2, Sulfonureider, Glitinider, Glitazoner,

Alfa-glukosidashämmare, och Insulin (13).

1.5 Fysisk aktivitet vid diabetes typ-2

Fysisk aktivitet inkluderar all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen i jämförelse med

dess energiförbrukning i vila och är en vanlig behandlingsmetod vid diabetes typ 2 (14).

Fysisk aktivitet i samband med diabetes typ-2 är en beprövat effektiv metod för att minska

risken för komplikationer som kommer i samband med diagnosen. Fysisk aktivitet ger både

kortsiktiga och långsiktiga effekter. Upprepade interventioner av fysisk aktivitet leder till att

insulin-medierat glukosupptag underlättas då insulinbehovet blir lägre (15-16). Det är via den

positiva inverkan som fysisk aktivitet har på på glukosreglering och insulinbehov som kan

underlätta individens glykemiska kontroll och minska risken för hälsomässiga komplikationer

(16).

2



1.6 Långvarigt sittande och fysisk inaktivitet

Långvarigt stillasittande är ett växande problem i dagens samhälle. Det finns flera studier

som visar att individen spenderar mesta delen av sin vardag stillasittandes. En systematisk

översikt har exempelvis visat att universitetsstudenter sitter 7,29 timmar per dag (17).

Långvarigt stillasittande är associerat med fler olika långsiktiga komplikationer och kan leda

till ökad risk för bland annat Diabetes typ-2, hjärt- och kärlsjukdomar samt tidig död (18-19).

Långvarigt stillasittande och fysisk inaktivitet kan vara bidragande faktorer till ytterligare

komplikationer hos individer med diabetes typ 2. Det kan även bidra till att på lång sikt

utveckla organförändringar som leder till större svårigheter och komplikationer hos individen

(20).

1.7 Problemformulering

Diabetes typ 2 är mycket vanligt i dagens samhälle men kan förebyggas och behandlas bland

annat med fysisk aktivitet och läkemedel. I dagens samhälle är det vanligt att människor är

mycket inaktiva då arbete och fritid ofta spenderas stillasittande framför bildskärmar.

Inaktivitet är en stor riskfaktor vid diabetes då det kan leda till försämrad reglering av

blodsockernivån i blodet vilket kan få negativa konsekvenser för en individ med diabetes Typ

2.  Stillasittande kan  även leda till andra negativa konsekvenser såsom förhöjda blodfetter,

trötthet och kraftlöshet (13). Fysisk aktivitet har många fördelar hos individer med Diabetes

typ 2. Framförallt genom att sänka individens blodsocker, blodfetter och blodtrycket som

leder till minskade komplikationer hos individen (21).

Det finns ett behov av att sammanfatta resultat från studier som studerat effekten på

glukosvärdet av att avbryta stillasittande hos överviktiga individer och individer med diabetes

typ 2. Detta kan användas i samband med yrkesprofessionen som legitimerade fysioterapeuter

att med kunskap kunna ge relevanta rekommendationer till överviktiga patienter eller

patienter med diabetes typ 2 för att underlätta/förebygga sjukdomen och göra att dem får ett

bättre välmående både kortsiktigt och långsiktigt (22).

Denna studie fokuserade på att granska studier med syfte att undersöka

om några minuters fysisk aktivitet i timmen som bryter långvarigt stillasittandet kan ha
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påverkan på glukosvärdet hos individer med diabetes typ 2 eller övervikt (23).

2. Syfte

Syftet med studien var att systematiskt granska vetenskapliga artiklar gällande effekten av

hur korta pauser av någon form av fysisk aktivitet i samband med långvarigt sittande

påverkar glukosvärdet hos individer med Diabetes-typ 2 eller övervikt (BMI > 25kg/m2).

2.1 Frågeställningar

1. Vad är effekten av korta pauser med kort fysisk aktivitet i 1-10 minuter i timmen på

glukosvärdet vid långvarigt stillasittande hos individer med diabetes typ-2 eller

övervikt?

2. Vilken kvalité bedömt med PEDro skalan, har studier som undersökt effekten av korta

pauser med fysisk aktivitet i 1-10 minuter/timmen på glukosvärdet vid långvarigt

stillasittande hos individer med diabetes typ-2 eller övervikt?

3. Vilken grad av tillförlitlighet, enligt GRADEstud, finns för effekten av korta pauser

med fysisk aktivitet i 1-10 minuter/timme på glukosvärdet vid långvarigt stillasittande

hos individer med diabetes typ-2 eller övervikt?

3. Metod

3.1 Design

En deskriptiv litteraturstudie (24) genomfördes för att granska och värdera effekten av att

avbryta långvarigt sittande med någon form av fysisk aktivitet och hur det påverkar

glukosvärdet hos individer med diabetes typ-2 eller eller övervikt?

Litteraturstudie innebär systematisk, metodisk och kritisk granskning av litteratur utifrån ett

syfte inom ett forskningsområde. Hela metoden baseras på ett specifikt syfte som beskrivs

ovan. En litteraturstudie valdes att genomföras då det redan finns tillräckligt med

grundläggande data inom området men bristande antal studier som analyserar dess evidens.

Litteraturstudie anses lämpligt för att få en överblick av evidensgraden angående ämnet. Valet

av att genomföra en litteraturstudie anses även lämpligt för att kunna besvara denna studies

frågeställning och syfte (24).
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3.2 Urval

Databaser

Litteratursökningen genomfördes på databasen Pubmed och Uppsala universitetsbibliotek.

Pubmed är en ämnesspecifik databas med referenser till peer-granskade artiklar inom

medicin, biomedicin, omvårdnad, odontologi och sjukvård (25). Detta är någonting som

tillhandahåller den vetenskap som behövs för att kunna besvara frågeställningarna ovan.

Uppsala universitetsbibliotek användes endast för att söka artiklar och ej böcker eller

uppsatser.

PICO

Population: Vuxna individer diagnostiserade med diabetes typ 2 eller övervikt.

Intervention: Någon form av fysisk aktivitet mellan 1-10min/timmen i samband med

långvarigt stillasittande.

Control: Långvarigt stillasittande utan någon form av intervention.

Outcome: Utvärdering av glukosvärde.

Inklusionskriterier

- Studier som undersöker effekten av fysisk aktivitet i samband med långvarigt sittande.

- Studier som utvärderar utifrån glukosvärde.

- Studier vars population består av överviktiga vuxna individer eller diagnostiserade

med diabetes typ 2.

- RCT-studier.

- Kontrollgruppen ej utför någon form av fysisk aktivitet i samband med stillasittande.

- Studier publicerade 2010 till 2022.

- Artiklar på svenska eller engelska.

Exklusionskriterier

- Studier som ej har etiskt godkännande.

- Betalartiklar

Sökord, sökstrategier och urvalsstrategi

Dessa sökord användes vid litteratursökningen:
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Diabetes, mellitus, prolonged, sitting, interrupting, acute, effects, light, simple, resistance,

activities, glycemic, control, glucose, BMI och glucose concentration, overweight.

3.3 Genomförande
Datainsamlingen genomfördes från oktober till november 2022 och genomfördes på Pubmed

med tidigare angivna sökord under. Efter insamling av studier utifrån sökord valdes artiklar ut

efter relevant abstrakt som uppfyllde dessa studiers inklusion- och exklusionskriterier.

Författarna läste artiklarna var och en för sig och granskningen av artiklarna utfördes genom

PEDro. PEDro granskningen genomfördes var och en för sig av författarna, där resultatet av

granskningarna från varje artikel sedan jämfördes och diskuterades sinsemellan.

Granskningen av tillförlitligheten och sammanvägningen av artiklarna gjordes via

GRADEstud. Litteratursökningen är illustrerad i ett flödesschema (se bilaga 1).

3.4 Databearbetning
Artiklarna granskades enligt PEDro-scale (se bilaga 2). Syftet med PEDro-scale är att

bedöma studiers interna validitet, men även överförbarheten av resultatet.

Bedömningsinstrumentet anses ha acceptabel till god reliabilitet (26). Den har även en god

validitet (27). PEDRO-scale består av 11 olika kriterier, där första kriteriet ej räknas med i

bedömningen av studiernas kvalitet (se bilaga 2). Betygsättningen från PEDro-skalan till

kvalitet tolkas som 7-10 p=hög kvalitet, 4-6 p=medelhög kvalitet och 0-3 p=låg kvalitet.

En slutlig tillförlitlighetsbedömning av underlaget genomfördes enligt GRADEstud (se bilaga

3).GRADEstud baseras på GRADE som SBU använder för att bedöma tillförlitligheten för

det vetenskapliga materialet. Men där GRADEstud innefattar en förenklad version specifikt

för studenter. GRADEstud bedömningen genomfördes för att se hur tillförlitliga de utvalda

artiklarna är som en bedömning av underlaget. Detta genomfördes för att se risken för

snedvridning i de vetenskapliga artiklarna som valdes ut och granskades (28). Endast studier

av hög eller måttlig kvalitet enligt PEDro användes för tillförlitlighets granskningen.

GRADEstud valdes då verktyget ger god inblick för underlagets potentiella risk för

snedvridning vilket är ett viktigt område att undersöka då det kan ge stor påverkan på

generalisering av resultat och hur tillförlitligt underlaget är. GRADEstud är en fyrgradig skala

där den vetenskapliga grunden bedöms enligt fyra graderingar, Starkt underlag (grad 4),
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måttlig starkt underlag (grad 3), begränsat underlag (grad 2) och otillräckligt underlag (grad

1). (se bilaga 3). Ett starkt underlag innebär att det är det är väldigt liten chans till att ny

forskning kommer fram till nya bedömningar eller slutsatser, och tvärtemot för ett begränsat

underlag.

3.5 Etiska övervägande

Litteraturen har undersökts genom noggrann läsning och bedömningsmallar. Informationen

har även anförts sannfärdigt. Studien har inte använt sig av studier som inte har etiskt

godkännande. Denna forskning kan potentiellt bidra till en ökad kunskap inom

glukosreglering hos individ med övervikt eller diabetes-typ 2 , men även för Fysioterapeuter

i sin yrkesroll i att kunna ge rekommendationer till personer med diabetes typ 2 och övervikt.

Det finns ingen som kommer att påverkas negativt av detta arbete. Det är viktigt  att göra etiska

granskningar kring artiklar för att se ifall de har ett etiskt godkännande samt se ifall de förklarar

sina etiska grunder.

4. Resultat

Totalt inkluderades åtta studier som ansågs relevanta för litteratur undersökningens syfte.

Varje studie sammanfattades genom population, intervention/mätning, resultat och studiens

PEDro poäng. Se sammanfattning av studier i tabell I. Resultatet av kvalitetsgranskningen

resulterade i att två studier bedömdes ha hög kvalitet (29, 36), och sex bedömdes ha medel

kvalitet (30-35). Se bedömningar av kvalitetsgranskning under tabell II.
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4.1 Summering av inkluderade studier

Tabell I: Inkluderade studier och deras resultat

Författare:
Titel:
År:
Land:

Population
Antal

Intervention /mätning Resultat PEDro
poäng

Paddy C. Dempsey, et al
(29)

Benefits for Type 2
Diabetes of Interrupting
Prolonged Sitting With
Brief Bouts of Light
Walking or Simple
Resistance Activities

2016

Land ej specificerat

IG+KG - 24 (14
män+10
kvinnor, 62±6
år).

KG - SIT
IG - LW, SRA3

SIT - Oavbrutet
stillasittande i 7 timmar.

LW - Stillasittande i 7
timmar  med 3 minuters
paus var 30e minut av
löpband.

SRA3 - Stillasittande i 7
timmar  med 3 minuters
paus var 30e minut av
knäböj, tåhäv, gluteala
kontraktioner och knälyft.
Varje segment genomförs i
20 sekunder och repeteras 3
gånger.

Utfallsmått:
Glukos (iAUC)

Signifikant lägre
glukosvärde i båda
IG jämfört med
KG. (P<0,001)

KG:
Pre-glukos=8,0;
Post-glukos= 24,2
mmol/l

LW:
Pre-glukos=8,1;
Post-glukos= 14,8
mmol/l

SRA3:
Pre-glukos=8,1;
Post-glukos= 14,7
mmol/l

7/10

Ashleigh R. Homer, et al
(30)

Frequency of
Interruptions to Sitting
Time: Benefits for
Postprandial
Metabolism in Type 2
Diabetes

2021

Australien

IG+KG - 23 (13
män+10
kvinnor, 62±8
år)

KG - SIT
IG - SRA3, SRA6

SIT - Oavbrutet
stillasittande i 7 timmar.

SRA3 - Stillasittande i 7
timmar  med 3 minuters
paus var 30e minut av
knäböj, tåhäv, gluteala
kontraktioner och knälyft.
Varje segment genomförs i
20 sekunder och repeteras 3
gånger.

SRA6 - Stillasittandes i 7
timmar med 6 minuters
paus var 60e minut av
knäböj, tåhäv, gluteala
kontraktioner och knälyft.
Varje segment genomförs i
20 sekunder och repeteras 6
gånger.

Utfallsmått:
Glukos (iAUC)

Signifikant lägre
glukosvärde i
SRA6 jämfört med
SRA3 och KG.
(P<0,05)

KG:
Pre-glukos=8,2;
Post-glukos= 21,4
mmol/l

SRA3:
Pre-glukos=8,3;
Post-glukos= 22,1
mmol/l

SRA6:
Pre-glukos=8,0;
Post-glukos= 17,0
mmol/l

5/10
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Paddy C Dempsey, et al.
(31)

Interrupting prolonged
sitting in type 2 diabetes:
nocturnal persistence of
improved glycaemic
control

2017

Australien

IG+KG - 24 (14
män+10
kvinnor, 62±6
år)

.

KG - SIT
IG - SRA3, LW

SIT - Oavbrutet
stillasittande i 8 timmar.

LW - Avbryter stillasittande
var 30e minut med 3
minuter lätt gång under 8
timmars tid.

SRA3 - Avbryter
stillasittande var 30e minut
med 3 minuter av knäböj,
tåhäv, gluteala
kontraktioner och knälyft.
Varje segment genomförs i
20 sekunder och repeteras 3
gånger.

Utfallsmått:
Glukos (iAUC)

Signifikant lägre
glukosvärde i bäda
IG jämfört med
KG. (P<0,001)

KG:
Pre-glukos=8,2;
Post-glukos= 11,6
mmol/l

LW:
Pre-glukos=8,2;
Post-glukos= 8,9
mmol/l

SRA3:
Pre-glukos=8,2;
Post-glukos= 8,3
mmol/l

5/10

Robyn N. Larsen, et al.
(32)

Breaking up of
prolonged sitting over
three days sustains, but
does not enhance,
lowering of postprandial
plasma glucose and
insulin in overweight
and obese adults.
2015
Australien

IG+KG - 19 (11
män + 8
kvinnor,
56,7±1,5*)

KG - SIT
IG - BREAKS

SIT - Oavbrutet
stillasittande i 6 timmar.

BREAKS - Stillasittande i 6
timmar med avbrott var 20e
minut och genomföra 2
minuters lätt intensivt
vandrande på löpband.
Efter interventionen
skattades intensiteten efter
Borgs 6-20 skala för att se
om intensiteten är lätt
intensiv. Acceptabel
skattning 6-11.

Utfallsmått:
Glukos (iAUC)

Signifikant lägre
glukosvärde i
BREAKS jämfört
med KG.
(P=0,001)

KG:
Pre-glukos=8,2;
Post-glukos= 11,6
mmol/l

BREAKS:
Pre-glukos=8,2;
Post-glukos= 8,9
mmol/l

6/10

Ashleigh. R. Homer, et
al. (33)

Different frequencies of
active interruptions to
sitting have distinct
effects on 22 h glycemic
control in type 2 diabetes

2021

Australien

IG+KG - 24 (13
män+11 kvinnor,
62 ± 8 år).

KG- SIT
IG- SRA3, SRA6

SIT- Oavbrutet sittande i 7
timmar.

SRA3 - Stillasittande i 7
timmar  med 3 minuters
paus var 30e minut av
knäböj, tåhäv, gluteala
kontraktioner och knälyft.
Varje segment genomförs i
20 sekunder och repeteras 3
gånger.

SRA6 - Stillasittande i 7
timmar  med 6 minuters

Signifikant lägre
glukosvärde vid
SRA6 jämfört med
SRA3 och KG.
(P=0,007)

KG:
Pre-glukos=11,0;
Post-glukos= 11,1
mmol

SRA3:
Pre-glukos=11.2;
Post-glukos= 11,1
mmol

5/10
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paus var 60e minut av
knäböj, tåhäv, gluteala
kontraktioner och knälyft.
Varje segment genomförs i
20 sekunder och repeteras 6
gånger.

Utfallsmått:
Glukos (iAUC)

SRA6:
Pre-glukos=10.6;
Post-glukos= 10,3
mmol

Waris. Wongpipit, et al.
(34)

Interrupting Prolonged
Sitting Reduces
Postprandial Glucose
Concentration in Young
Men With Central
Obesity

2021

Kina

IG + KG-18 (18
män, 22±4 år).

KG - SIT
IG - LW

SIT - Oavbrutet sittande i 6
timmar.

LW3 - 3 minuters promenad
varje 30:e minut. (Lätt
intensitet mellan 20%-  39%
Vo2).

LW1,5 - 1.5 minuters
promenad varje 30:e minut.
(Måttlig intensiv 40% - 59%
Vo2).

Utfallsmått:
Glukos (iAUC)

Signifikant lägre
glukosvärde i IG
jämfört med
KG.(P< 0,05)

KG:
Pre-glukos=5,3;
Post-glukos= 8,5
mmol/l

LW1,5:
Pre-glukos=5,3;
Post-glukos= 7,1
mmol/l

LW3:
Pre-glukos=5,3;
Post-glukos= 7,0
mmol/l

6/10

Robyn Larsen, et al. (35)

Interrupting Sitting Time
with Simple Resistance
Activities Lowers
Postprandial
Insulinemia in Adults
with Overweight or
Obesity

2019

Australien

IG + KG - 19
(11 män, 8
kvinnor. 57 ± 12
år)

.

KG - SIT
IG - SRA3

SIT - Oavbrutet
stillasittande i 6 timmar.

SRA3 - Avbryter 6 timmars
stillasittande var 30e minut
med 3 minuter av knäböj,
tåhäv och enbens knälyft
med gluteala kontraktioner.
Varje segment genomförs i
20 sekunder och repeteras 3
gånger. Deltagare fick en
video för att efterlikna
övningarna för att dem
skulle genomföras korrekt.

Utfallsmått:
Resultat presenterades med
exponentierad coefficient
(EC) relativt till
kontrollgruppen
tillsammans med iAUC.

Ingen signifikant
skillnad i
glukosvärde
mellan IG och KG.
(P=0,43)

KG:
Pre-glukos=5,0
mmol/l;

SRA3:
Pre-glukos=5,0
mmol/l;
Post-glukos= 0,92
EC jämfört med
KG.

4/10

Dawid W Dunstan, et al.
(36)

IG + KG - 19
(11 män, 8
kvinnor. 53,8 +-

KG - Oavbrutet
stillasittande i 5 timmar.

IG - Sittande + lätt-intensiv

Signifikant lägre
glukosvärde i båda
IG jämfört med

7/10

10



Breaking Up Prolonged
Sitting Reduces
Postprandial Glucose
and Insulin Responses

2012

Land ej specificerat.

4,9 år). aktivitets pauser.
Sittande + måttligt-intensiv
aktivitets pauser.

Sittande + lätt-intensiv
aktivitets pauser.
Deltagare avbröt sittande
var 20e minut och
genomförde 2 minuter av
lätt-intensiv gång på
löpband på 3,2 km/h.

Sittande + måttlig-intensiv
aktivitets pauser.
Deltagare avbröt sittande
var 20e minut och
genomförde 2 minuter av
måttligt-intensiv gång på
löpband på 5,8-6,4 km/h.

Utfallsmått:
Glukos (iAUC)

KG. (P<0,01)

KG:
Pre-glukos=5,0;
Post-glukos= 6,9
mmol

Lätt intensiv:
Pre-glukos=5.1;
Post-glukos= 5,2
mmol

Måttligt intensiv:
Pre-glukos=5,1;
Post-glukos= 4,9
mmol

RCT - Randomized control trial, IG - Intervention group, KG - Kontrollgrupp, SRA - simple resistance activities, LW - Light walking, TIH -
Time in hyperglycemia, EC - exponentierad coefficient, SIT - Oavbrutet stillasittande, iAUC - increment area-under-the-curve.

Studierna använde sig av olika interventioner. Simple resistance activities var den vanligaste

formen av intervention. Interventionen genomfördes i två olika former som SRA3 och SRA6.

Andra interventionstypen som förekom var light walking. Total tid av stillasittande i

kontrollgrupperna varierade mellan 5-14 timmar i de olika studierna. I alla studier utför

populationen alla interventioner i en randomiserad ordning med en washout-period mellan

interventionerna.
Samma grupp (Alla deltagare) utför alla interventionerna i en randomiserad ordning med en 7 dagars period mellan varje
intervention.

Simple resistance activities

Simple resistance activities (SRA) genomfördes med två olika utföranden, SRA3 och SRA6.

SRA3 bestod av att var 30e minut genomföra enkla träningsövningar i tre minuter. SRA6

involverade att var 60e minut genomföra samma träningsövningar i sex minuter.

Träningsövningarna var tåhäv, gluteala kontraktioner och knälyft. Samma övningar

genomfördes i SRA3 och SRA6. Övningarna genomfördes i 20 sekunder och repeterades tills

interventions tiden var slut. Vissa studier har endast skrivit SRA men har haft samma

intervention som SRA3, där har SRA skrivits om till SRA3 i den aktuella studien för att

förenkla sammanfattningen och granskningen.

Fem studier undersökte effekten av SRA jämfört med kontrollgrupp (29, 30, 31, 33, 35).
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En signifikant minskning i glukosvärde vid SRA6 jämfört med kontrollgrupp påvisades i två

studier (30, 33). SRA3 användes som interventionsmetod i fem studier (29, 30, 31, 33, 35)

som visade blandade resultat jämfört med kontrollgrupp. I tre av studierna sågs ingen

signifikant skillnad inom glukosvärden jämfört med kontrollgrupp (30, 33, 35) . Övriga två

studier (29, 31) visade att en signifikant minskat glukosvärde i SRA3 jämfört med

kontrollgrupp.

I två studier genomför av Ashleigh, R Homer (30,33) utvärderades SRA3 och SRA6

interventionerna mot varandra. Ena studien visar SRA6 en signifikant minskning i

glukosvärde jämfört med kontrollgrupp och SRA3 (30). Samma resultat förekom även i andra

studien, som visade på att under hela testet fanns ingen skillnad mellan kontrollgrupp och

SRA3 i glukosvärde jämfört med SRA6 som visade en signifikant minskning (33).

Light walking

Light walking (LW) var varierande i form av hur interventionen genomfördes. Alla studier

använder inte light walking (LW) som benämning på interventionen, namnet har valts i den

aktuella studien för att generalisera benämningen för interventioner som involverade gång.

Interventionerna BREAK i Robyn N. Larsen studie och sitt less regime i Dawid. D Dunstans

studie (32,36) tolkades som variationer på LW.  Frekvensen av interventionen i studier som

hade interventionen light walking var antingen två minuters aktivitet var 20e minut (32,36)

eller tre minuters aktivitet var 30e minut (29, 31, 34).

Riktlinjer för interventionernas intensitet var varierande. I två studier fick deltagarna

lågintensivt gå under avsatt tid utan specifikt bestämd intensitet (29, 31). Waris, Wongpipit

studie anpassade intensiteten utifrån VO2 max (34), Dawid D, Dunstans studie valde

intensitet utifrån specifik hastighet (Km/h) (36). Robyn N. Larsen anpassade intensiteten

utifrån deltagarnas skattning i Borgs 6-20 skala med specifik målskattning (32). Två studier

(34, 36) använde två olika variationer av LW. Ena studien (34) använde olika durationer och

frekvenser på interventionerna, och andra studien (36) använde olika intensiteter på

interventionerna.

Light walking användes som interventionsmetod i fem studier (29, 31, 32, 34, 36). I Robyn

N. Larsens studie där det genomfördes 2 minuters interventioner visade signifikant lägre
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glukosvärde jämfört med kontrollgrupp (32). Dawid D. Dunstans studie använde två olika

former av 2 minuters interventioner med varierande intensitet och påvisade att en den högre

intensitet resulterade i ett sänkt glukosvärde i jämförelse med interventionen med lägre

intensitet (36).

De studier där interventionen genomfördes i tre minuter visade på att en signifikant

minskning av glukosvärden hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgrupp i alla tre

studier (29, 31, 34). Waris, Wongpipits studie använde även 1,5 minuters interventioner och

jämförde med 3 minuters interventioner. 1,5 minuters interventionen visade sänkt

glukosvärde jämfört med kontrollgrupp men var inte lika effektiv som tre minuters

interventionen (34).

Studier med olika interventioner

Två studier använde sig av två olika typer av interventioner för att kunna undersöka vad som

gav bäst effekt på glukosvärde. Båda studierna var genomförda av Paddy C. Dempsey och

utvärderar effekten mellan SRA3 och LW. Resultatet visade på att SRA3 resulterade i ett

snarlikt minskat glukosvärde jämfört med LW och ett signifikant minskat glukosvärde

jämfört med kontrollgrupp (29, 31).
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4.2 Kvalitetsgranskning

Tabell II: Kvalitetsgranskning av inkluderade studier enligt PEDro-scale

Artikel namn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11.

Benefits for Type 2 Diabetes of Interrupting
Prolonged Sitting With Brief Bouts of Light Walking
or Simple Resistance Activities (29)

X X X X X X X X

Frequency of Interruptions to Sitting Time: Benefits
for Postprandial Metabolism in Type 2 Diabetes
(30)

X X X X X X

Interrupting prolonged sitting in type 2 diabetes:
nocturnal persistence of improved glycaemic
control (31)

X X X X X X

Breaking up of prolonged sitting over three days
sustains, but does not enhance, lowering of
postprandial plasma glucose and insulin in
overweight and obese adults (32)

X X X X X X X

Different frequencies of active interruptions to
sitting have distinct effects on 22 h glycemic control
in type 2 diabetes (33)

X X X X X X

Interrupting Prolonged Sitting Reduces
Postprandial Glucose Concentration in Young Men
With Central Obesity (34)

X X X X X X X

Interrupting Sitting Time with Simple Resistance
Activities Lowers Postprandial Insulinemia in
Adults with Overweight or Obesity (35)

X X X X X

Breaking Up Prolonged Sitting Reduces
Postprandial Glucose and Insulin Responses (36).

X X X X X X X X

1. Eligibility criteria were specified. 2. Subjects were randomly allocated to groups. 3. Allocation was concealed. 4. The groups were similar
at baseline regarding the most important prognostic indicators. 5. There was a blinding of all subjects. 6. There was a blinding of all
therapists. 7. There was blinding of all assessors who measured at least one key outcome. 8. Measure of at least one key outcome were
obtained from more than 85% of the subjects. 9. All subjects received the treatment or control condition as allocated. 10. The results of
between-group statistical comparisons are reported for at least one key outcome. 11. The study provides both point measures and measures
of variability for at least one key outcome.

4.3 Tillförlitlighet till det sammanvägda resultatet

Två studier (29,36) bedömdes ha hög kvalité och sex studier (30-35) bedömdes ha måttlig

kvalitét enligt PEDro och inkluderades därför i bedömningen av tillförlitligheten med

GRADEstud. Det preliminära antagandet vad gäller tillförlitlighet är att tillförlitligheten är

hög (++++).

Samstämmigheten kring underlaget tolkas vara bristande. Resultaten av interventionerna är

eniga när det kommer till fysisk aktivitet i samband med stillasittande. Dock finns det

variationer inom underlaget gällande storleken på interventionernas effekt samt varierande

antal i populationerna. Detta bedöms ge -1 poäng (+++). I underlagets precision använder sig
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majoriteten av studierna sig av poweranalyser, men inte alla vilket gör precisionen något

svagare -1 poäng (++). Överförbarheten kring studierna tolkas ha god överförbarhet samt

metoderna simpla och repeterbara. Underlaget tolkas även vara generaliserbart. Inget poäng

dras av vid överförbarhet.

Den sammanlagda bedömningen av effekt av korta pauser av fysisk aktivitet på glukosvärde

vid långvarigt sittande hos individer med Diabetes typ-2 eller övervikt är att resultatets

tillförlitlighet är låg (++).

5. Diskussion

5.1 Resultatsammanfattning

Denna litteraturstudie baseras på åtta cross-over studier. Studiernas kvalitet enligt PEDro

skalan varierade mellan 4-7 poäng.

Sammanfattningsvis visar studierna att korta avbrott med fysiskt aktivitet i samband med

stillasittande ger ett minskat glukosvärde. Vilken typ av intervention som är mest effektiv

varierar resultatmässigt och det är svårt att dra någon slutsats utifrån på grund av det

begränsade antalet studier samt att endast ett fåtal studier hade flera interventionsgrupper.

Mätmetoder har varit konsekvent i form av att glukosvärden mättes med hjälp av iAUC

förutom post-glukos i en studie (36).

Resultatet av GRADEstud visade att underlaget har ett begränsat underlag (++). Detta med

avdrag på sammanständighet och precision.

5.2 Resultatdiskussion

De studier som har med interventionen SRA6 visar ett resultat på att SRA6 gav en ökad

positiv effekt på glukosvärde jämfört med annan intervention och kontrollgrupp (30,33).

Båda SRA6-studierna är genomförd av Ashleighs R. Homer som kan påverka interventionens

tillförlitlighet negativt då det krävs fler författare som undersöker interventionen för att den

ska få ökad trovärdighet.
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SRA3 användes som interventionsmetod i fem studier (29, 30, 31, 33, 35) och visade

blandade resultat jämfört med kontrollgrupp. I två av studierna sågs en signifikant skillnad

inom glukosvärden jämfört med kontrollgrupp (29, 31). Övriga tre studier (30, 33, 35) visade

ingen signifikant minskat glukosvärde i SRA3 jämfört med kontrollgrupp.

Light walking var en intervention som förekom i fem studier och visade under alla resultat att

interventionen var mer effektiv på att sänka glukosvärde i jämförelse med kontrollgruppen

(29,31,32,34,36). Det är svårt att jämföra de olika studiernas LW då det förekommer

varierande riktlinjer för interventionen. Att en studie utgår från Borgs 6-20 skala, en studie

utgår från VO2 max och en studie utgår från hastighet gör att studiernas LW inte kan

jämföras sinsemellan då det inte förekommit en standardiserad riktlinje för interventionen.

Det fanns dock två studier som hade två olika variationer på LW där de mer intensiva

interventionen var mer effektiv (34,36).

Resultatet av majoriteten av studierna som inkluderades i denna litteraturstudie visar på att

fysisk aktivitet har en god påverkan på individers glukosvärden. Det översiktliga resultatet

från denna studie stämmer överens med tidigare gjord forskning i fysisk aktivitets påverkan

på glukosvärde i samband med stillasittande (37). Studierna som inte påvisade en god

påverkan på glukosvärdena var R. Homers två studier där SRA3 inte visade signifikant

skillnad jämfört med kontrollgruppen (30,33). En tidigare litteratur översikt undersökte 42

studier av hur glukosvärde påverkas av fysisk aktivitet i samband med stillasittande. Studiens

population var bred och sträcker sig från diabetes typ 2 individer till friska individer. Studiens

resultat bedömer att fysisk aktivitet ger en god effekt på individers glukosvärden i samband

med stillasittande (37). Det fanns även en litteraturöversikt som svar inriktad på fysisk

aktivitet som en form av behandling samt prevention av diabetes typ 2. Studien specificerar

att avbryta långvarigt sittande med lätt intensiv fysiskt aktivitet eller att stå upp kan vara ett

praktiskt verktyg för att förhindra/behandla diabetes typ 2 (38).

Det är svårt att utvärdera vilken intervention som gav bäst effekt på glukosvärdet i samband

fysisk aktivitet vid stillasittande. Denna studie var ej designad för att jämföra olika

interventioners effekt och om detta var fallet skulle alla de inkluderade studierna behöva ha

flera olika interventions typer. Två studier inkluderade interventionen SRA6 och jämförde

med SRA3 där resultaten visar att SRA6 var mer effektiv. Två studier inkluderade
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interventionerna LW och SRA3, där resultaten visar att LW var mer effektiv. Det är svårt att

dra slutsaten om vilken av interventionerna SRA6 och LW är mest effektiv. Man kan dock

dra korta slutsatser inom respektive intervention. SRA6 var mer effektiv än SRA3 i två

studier som skulle kunna tyda på att en ökad duration hos interventioner är mer effektivt än

en ökad frekvens av interventioner (30,33). Två studier inom LW visade på att en högre

intensitet eller duration av intervention visar godast effekt på glukosvärde (34,36). Man

skulle kunna argumentera för att en ökad duration eller intensitet av interventioner ger större

effekt på glukosvärde jämfört med frekvensen av interventionerna.

I en tidigare genomförd metaanalys som undersökte effekten av fysisk aktivitet i samband

med stillasittande visade resultatet att gång var mer effektivt än stillasittande och stående

(39). Detta kan eventuellt innebära att en mer fysiskt intensiv intervention kan ha en bättre

effekt på glukosvärde jämfört med interventioner av lägre intensitet. Det krävs dock ett

bredare underlag av studier som jämför interventioner samt vilken intensitet, duration eller

frekvens som är optimal för att resultatet ska vara generaliserbart för fysisk aktivitet i

samband med stillasittande hos individer med diabetes typ 2 eller övervikt.

Resultatet i denna litteraturstudie har visat på relativt liknande interventionsmetoder vilket

har underlättat tolkningen av interventionernas resultat och möjliggjort att de lättare kan

utvärderas mot varandra i helhet. Ingen tidigare genomförd litteraturöversikt kunde finnas

över vilken intervention som har störst påverkan på glukosvärde i samband med stillasittande

hos individer med diabetes typ 2 eller övervikt. Det finns dock en studie samt

rekommendationer som undersökt vilken form av fysisk aktivitet som är mest effektivt vad

gäller glykemisk kontroll för individer med diabetes typ 2 (40,41). Båda artiklarna kom fram

till att en kombination av aerob- och motståndsträning har störst påverkan på glykemisk

kontroll. Detta är dock svårt att jämföra med den aktuella studien då de två studiernas

intervention innebar avsatta längre träningspass och inte specifikt studerade detta i samband

med långvarigt stillasittande.
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5.3 Metoddiskussion

Litteratursökningen genomfördes via databasen PubMed samt Uppsala universitetsbibliotek.

PubMed användes som den primära databasen att finna artiklar i och inga nya artiklar kunde

hittas i Uppsala universitetsbibliotek. Att använda enbart en databas kan vara en nackdel då

det finns risk för att relevanta studier inte kommer med i granskningen. Att nyttja sig av en

bibliotekarie skulle kunna ha varit en fördel för denna studie för att bidra till att söka efter

relevanta studier för att minska risken att potentiellt missa relevanta studier som stämmer

med denna studies syfte. Studiens inklusions- och exklusionskriterier valdes med PICO då

det ger en bra struktur för studien och tydligt beskriver studiens syfte. Artiklarna granskades

utifrån relevanta abstrakt och lästes därefter i fulltext. Efter att litteratursökningen

genomfördes blev resultatet åtta artiklar. Fem studier hade populationen diabetes typ 2 och

fyra studier hade populationen överviktiga individer. Att inkludera överviktiga individer

valdes då vid litteratursökningen var det för få studier som hade diabetes typ 2 som

population.

Alla artiklar granskades via PEDro av författarna oberoende av varandra och sedan jämfördes

och diskuterades resultaten sinsemellan. PEDro scale är ett verktyg ämnat för

fysioterapeutiska interventioner med fokus att bedöma kvalitéten hos studier (26).

Christopher G. Mahers studie anser att PEDro är tillräcklig reliabilitet för att använda i

systematisk litteraturöversikter inom fysioterapi (42). Resultatet efter

kvalitétsundersökningen var att sex studier har måttligt kvalitét och två studier av hög

kvalitét. Nackdelen med PEDro är att blindning är svårt att genomföra  i alla tre kategorier

(Blindning av deltagare, blindning av terapeut och blindning av bedömare) i

interventionsstudier som innebär fysisk aktivitet.

I Natalie A. de Morton´s studie beskrivs både blindande av deltagare och terapeut ibland som

omöjliga att uppnå en blindning inom områdena (26). Detta har stor påverkan på

bedömningen av studiers kvalitét enligt PEDro då hög poäng (7-10 poäng) kan vara svårt att

uppnå. Detta kan potentiellt påverka på verktygets trovärdighet då det påverkar beslutet var

gränsen går mellan hög- medel- och lågkvalitativa studier (43). Detta är tydligt i den aktuella

studien där inte all studier inkluderade blindning av deltagare och blindning av terapeut, samt

endast två studier inkluderade blinding av bedömare. Blindning av bedömare tolkas vara

annorlunda i denna form av studie. Argument kan göras att mätningarna bör göras av samma
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individ för att undvika potentiellt metodfel eller varierande tillvägagångssätt inom

fysioterapi, men i detta fall vad gäller valet av studier så är mätmetoden mer konkret och

standardiserad och bör därmed göra blindning av bedömare möjlig.

GRADEstud användes för att bedöma tillförlitlighet för underlaget. Båda författarna

diskuterade och genomförde bedömningen tillsammans då ingen av författarna kände sig

bekväm med att genomföra bedömningen enskilt. GRADEstud baseras på författarnas egna

tolkning av varje enskild kategori och hur det påverkar tillförlitligheten. GRADEstud är

sannolikt beroende av den bakomliggande erfarenheten hos bedömarna. Vid undersökning av

tillförlitlighet överlag beskrivs att expertis krävs inom området (44). Underlagets inledande

utgångsvärde bedömdes som högt trots endast två av studierna har hög kvalitét enligt PEDro.

Detta på grund av den diffusa linjen av när en studie blir högkvalitativ enligt PEDro med

argumenten som tidigare omnämnts. Underlaget fick avdrag vid sammanständighet på grund

av varierande populations mängder och resultat. Majoriteten av studierna kom fram till att

fysisk aktivitet har en positiv inverkan på glukosvärde i samband med små avbrott vid

stillasittande. Dock så är det varierande resultat på storleken av effekten. Precisionen

bedömdes även vara bristande då power analyser inte användes i alla studier. Överförbarheten

tolkades vara väldigt relevant då applicerbarheten på underlaget är väldigt relevant.

5.4 Klinisk nytta och framtida forskning

Resultatet av denna litteraturstudie bedöms vara generaliserbar till en större population då

utfallsmåtten och interventionerna överensstämde mellan de olika studierna. Dock så kan inte

en specifik typ av intervention rekommenderas utifrån de inkluderade studierna. I en

majoritet av studierna resulterade korta avbrott med fysisk aktivitet i en positiv effekt på det

akuta glukosvärdet i samband med stillasittande. Det som inte går att svara på eller

generalisera i denna litteraturstudie är effekten på glukosvärdet över längre tidsintervall, då

glukosvärdena inte följs upp över tid utan mäts endast under dagen som interventionerna

genomfördes.

I klinik bör interventionen anpassas utifrån individen i rummet samt miljön. När det kommer

till variabler som bör tas i till hänsyn i samband med fysisk aktivitet i samband med

stillasittande är om individen klarar av att utföra aktiviteten, medicinering eller andra

förhindrande variabler. Det är viktigt för framtida forskning att ytterligare undersöka hur
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fysisk aktivitet i samband med stillasittande kan påverka psykologiska faktorer med relevanta

mätmetoder. Dessa faktorer kan vara exempelvis depression, ångest och utbrändhet.

5.5 Etikdiskussion

I princip har denna litteraturstudie inte inneburit något etiskt problem som behöver tas hänsyn

till då författarna inte har genomfört undersökningar eller interventioner på försökspersoner.

Genom användande av PEDro och GRADEstud har författarna minskat risken för egna

tolkningar av respektive studies resultat. Samtliga inkluderade studier var etiskt godkända

vilket var ett exklusionskriterie i den aktuella studien.

6. Slutsats
Denna litteraturstudie visar att korta pauser med fysisk aktivitet i samband med stillasittande

har en god effekt på glukosvärdet hos individer med diabetes typ 2 eller övervikt. Det har

visats att både intervention i form av enkla motståndsövningar och light walking har en god

effekt på glukosvärde i samband med stillasittande. Dock kan inga slutsatser dras av vilken

intervention som ger bäst effekt. Författarna rekommenderar att regelbundet avbryta

stillasittande med fysisk aktivitet hos individer med diabetes typ 2 eller övervikt i syfte att

sänka glukosvärdet. Evidensläget för fysisk aktivitet i samband med stillasittande hos

individer med diabetes typ 2 och övervikt bedöms ha lågt underlag. För att stärka underlaget

behövs fler högkvalitativa RCT studier.
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Bilaga 1, Flödesschema över datainsamling.
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Bilaga 2, PEDro scale.
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