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FORORD
Flere og flere arbejdstagere i Danmark sidder ned i størstedelen af arbejdstiden, og en
opgørelse fra 2016 viser, at 37 % af danske arbejdstagere sidder ned i mindst trefjerdedele af arbejdstiden (2016). Yderligere anslås det, at voksne danskere sidder i 3-6
timer om dagen i fritiden (Overgaard et al., 2012).
Viden om siddetid er primært indsamlet ved hjælp af selvrapporteret
information fra spørgeskemaer. Selvrapportering af siddetid kan være vanskelig og
forbundet med stor måleusikkerhed. Det anbefales derfor i forskningsmæssig
sammenhæng at anvende information om siddetid indhentet via bevægelsesmålere.
Tidligere studier har vist, at særligt længerevarende perioder med siddetid kan hænge
sammen med forværring af helbredet, dette er dog ikke tidligere undersøgt i relation til
lænderyg- og nakke-skulderbesvær. Teoretisk set kan en sammenhæng mellem siddetid
og lænderyg- og nakke-skulderbesvær skyldes en mangelfuld og ensidig muskelaktivitet
og manglende variation af kropsposition.
Formålet med projektet var at undersøge, hvorvidt risikoen for og intensiteten af 1:
lænderygbesvær og 2: nakke-skulderbesvær øges af:
1. meget siddetid under arbejde og henover hele døgnet (total mængde af siddetid)
2. længerevarende sammenhængende arbejdsperioder med siddetid (antal perioder
på 20 minutter eller mere uden afbrydelser)
3. fordelingen af perioder med siddetid under arbejde
Medarbejdere inden for brancherne: Rengøring, industri og transport har en høj
forekomst af muskelskeletbesvær samt en varierende andel af siddetid i arbejdet, hvilket
gjorde dem til en relevant gruppe at undersøge formålet i.
Vi ønsker at takke følgegruppen ”MSB og fysiske arbejdsbelastninger” samt de
videnskabelige samarbejdspartnere: Mette Aadahl, Svend Erik Mathiassen, Marie Birk
Jørgensen, Nidhi Gupta og David Hallman for deres bidrag til projektet. I tillæg ønsker
vi også at takke projektgruppen bag DPhacto for indsamling og oparbejdelse af data,
samt de to lektører der har givet feedback til rapporten; Mogens Theisen-Pedersen og
Kristian Overgaard.
Dette projekt ”Længerevarende stillesiddende arbejde: En risikofaktor for
lænderygbesvær?” er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden (04-201409/20140072606).
God læselyst!
Anne Cathrine Tjellesen
Forskningschef
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SAMMENFATNING
Baggrund
37 % af alle medarbejdere i Danmark sidder ned mere end 75 % af arbejdsdagen, og andelen er stigende. Ikke kun ansatte med kontorarbejde, men også ansatte i jobs der tidligere indebar mere fysisk aktivitet, fx i industri og transport, har mere og mere siddetid i
arbejdstiden. Meget siddetid anses som en selvstændig risikofaktor for forringet helbred,
særligt længerevarende stillesiddende perioder menes at øge risikoen. Dog er der tvivl
om disse sammenhænge, grundet at de fleste studier er baseret på selvrapporteret information om siddetid. Selvrapporteret information om siddetid kan være upræcis og
påvirket af blandt andet helbredsstatus og fysisk aktivitetsniveau i fritiden, derfor er
direkte måling af siddetid (målt vha. bevægelsesmålere) at foretrække. En helbredsrisiko
ved megen stillesiddende tid kan være ondt i ryggen (nakke-skuldre eller lænderyg).
Mulige årsager til, at meget siddetid kan give ondt i ryggen, kan være en manglende
brug af musklerne eller ensidig belastning.

Formål
Formålet med projektet var at undersøge, hvorvidt risikoen for og intensiteten af 1: lænderygbesvær og 2: nakke-skulderbesvær øges af:
4. meget siddetid under arbejde og henover hele døgnet (total mængde af siddetid)
5. længerevarende sammenhængende arbejdsperioder med siddetid (antal perioder
på 20 minutter eller mere uden afbrydelser)
6. fordelingen af perioder med siddetid under arbejde

Metode
Formålene blev besvaret ved anvendelse af data fra DPhacto-kohorten. DPhacto omfatter
data fra 704 medarbejdere fra 15 danske virksomheder og indeholder teknisk målt siddetid under arbejde og i fritid henover ca. fire døgn samt oplysning om nakke-skulderog lænderygbesvær hver måned gennem et år.
Siddetid blev opgjort i andel af arbejdstid eller alt vågentid (arbejdstid +
fritid) per døgn. Til opgørelse af længerevarende perioder med siddetid blev al siddetid
per døgn adskilt på arbejdstid og vågentid og inddelt i korte (≤ 5 min), mellemlange (>5 ≤ 20 min) og længere (> 20 min) perioder.
Nakke-skulder- og lænderygbesvær blev opgjort som intensitet af smerte
på en skala fra 0 – 10, hvor 10 var den værst tænkelige smerte og 0 ingen smerte. Sammenhænge mellem siddetid og nakke-skulder- og lænderygbesvær blev estimeret ved
brug af regressionsmodeller, justeret for relevante faktorer.

Resultater
De teknikske målinger viste, at der var stor variation i, hvor meget deltagerne sad ned,
både henover al vågentid og i arbejdstiden. Ligeledes viste data, at mere end hver tredje
af alle deltagere havde nakke-skulderbesvær (37 % angav en intensitet af nakke-skulderbesvær ≥ 5) eller lænderygbesvær (37 % angav en intensitet af lænderygbesvær ≥ 5).
iv

Overordnet viste tværsnitsanalyserne ingen klare sammenhænge mellem siddetid, hverken henover al vågentid eller i arbejde, og nakke-skulder- og lænderygbesvær.
Body Mass Index (BMI) påvirkede sammenhængen mellem siddetid og
lænderygbesvær signifikant, og derfor gennemførtes en analyse adskilt på høj (≥ 25
kg/m2) og lav BMI (< 25 kg/m2). Deltagere med en høj BMI havde en negativ sammenhæng mellem siddetid og lænderygbesvær, hvorimod der sås en positiv sammenhæng blandt de med en lav BMI.
Forekomsten af nakke-skulderbesvær >4, steg ved øgning af siddetid i
mellemlange perioder i arbejde, hvorimod en øgning af siddetid i korte perioder i arbejde var relateret til en lavere forekomst af nakke-skulderbesvær.
Der sås en negativ sammenhæng mellem øget total siddetid i arbejde og
intensitet af både nakke-skulder- og lænderygbesvær henover et år. For lænderygbesvær
sås, at 5 minutter mere siddetid per arbejdsdag svarede til en lavere intensitet af lænderygbesvær henover et år på 0,05. Tilsvarende negative sammenhænge mellem forskellige
varigheder af perioder med siddetid på arbejde og intensitet af lænderygbesvær henover
et år sås.
Deltagere med den højeste tredjedel af siddetid under arbejde havde det
hurtigste fald i intensitet af nakke-skulderbesvær henover et år blandt. Ved inddeling af
deltagerne i brancherne rengøring, industri og transport sås ligeledes negative
sammenhænge mellem andel siddetid i arbejde og intensitet af nakke-skulderbesvær
henover et år.

Diskussion
Dette projekt havde til formål at undersøge sammenhænge mellem siddetid og ondt i
ryggen. Siddetid blev opgjort ved brug af tekniske målinger henover flere arbejdsdøgn.
Detaljegraden af de tekniske målinger muliggjorde undersøgelse af den samlede siddetid, opdeling af siddetiden i arbejde og fritid samt i perioder af forskellig varighed.
Overordnet viste resultaterne, at siddetid, uanset om det er i arbejde eller
fritid, ikke øger hverken nakke-skulder- eller lænderygbesvær, hverken ved baseline
eller henover et år, blandt arbejdstagere i brancherne rengøring, industri og transport.
Dog sås, at megen siddetid, blandt de med en BMI < 25 kg/m2, relateredes til høj forekomst af lænderygbesvær ved baseline. I tillæg, sås mest nakke-skulderbesvær ved
baseline blandt de med meget siddetid i arbejde i mellemlange perioder (5–20 min).
Nakke-skulderbesvær henover et år faldt hurtigere i intensitet blandt de med den højeste
tredjedel af siddetid i arbejde.
At mere siddetid giver mindre ondt i ryggen kan blandt andet forklares
ved, at denne undersøgelse er gennemført blandt medarbejdere i brancher, der primært
har stående manuelt arbejde, og derfor kan siddetid i arbejde fungere som pause og hvile
fra aktiviteter, der i højere grad end siddetid leder til ondt i ryggen.
Resultaterne fra dette projekt er nogle af de første, der anvender siddetid
målt ved dagligdags aktiviteter henover flere døgn, opdelt i arbejde og fritid og i
perioder af forskellig varighed. Dog giver resultaterne ingen klare indikationer på, at
siddetid under arbejde udgør en betydelig risiko, men nærmere virker beskyttende, for
nakke-skulder eller lænderygbesvær i disse brancher, men der er behov for flere studier
til undersøgelse af sammenhænge mellem siddetid og andre fysiske arbejdskrav for at
kunne give klare anbefalinger.
v

SUMMARY
Background
37 % of employees in Denmark sit more than 75 % of work hours and the number is
increasing. Not only office workers sit a lot, also manufacturing and transport workers,
who were previously exposed to higher levels of physical activity at work, tend to sit
more and more. High amounts of sitting and especially prolonged sitting are thought to
be hazardous for health. The majority of knowledge is based on self-reported sitting, and
since self-reported sitting may be unprecise and biased by status of health and level of
leisure time physical activity, these associations are questioned. Therefore, technical
measures are preferred to estimate the amount of sitting. One health-risk associated with
high amounts of sitting may be back pain (neck-shoulder or lower back). The
associations between high amounts of sitting and back pain may be explained by lack of
physical activity or long-term sustained posture.

Objective
The objective of this study was to investigate whether the risk for 1: low back pain and 2:
neck-shoulder pain was increased by:
1. High amounts of sitting during work and across the entire waking time (total
amount of sitting).
2. Prolonged continuous periods of sitting during work (amount of periods of ≥ 20
min without interruptions).
3. The distribution of sitting periods during work.

Methods
The Dphacto cohort was used for analysis of the objectives. DPhacto includes data from
704 employees from 15 Danish companies and holds technically measured sitting during
work and leisure time across 4 continuous days as well as monthly neck-shoulder and
low back pain across a year.
Sitting was calculated in relative amounts of work time or waking time
during 24 hours. All periods of sitting were categorized in short (≤ 5 min), moderate (>5 ≤ 20 min) and prolonged (> 20 min) periods and separated in work and leisure time.
Neck-shoulder and low back pain were rated on a scale from 0 – 10, where
10 was the worst possible pain and 0 was no pain. Associations between sitting and
neck-shoulder or low back pain were estimated by use of regression models, adjusted for
relevant confounders.

Results
The technical measurements showed a variety in relative amount of sitting time across
the participants, both during all waking time and work time. Moreover, the data showed
that 37 % of the participants rated their neck-shoulder pain ≥ 5, and 37 % of the participants rated their low back pain to ≥ 5. No clear associations were seen between sitting
time, both during work and all waking time, and neck-shoulder pain or low back pain.
vi

Body mass index (BMI) moderated the association between sitting time and
low back pain, and therefore the analysis was stratified on high BMI ≥ 25 kg/m2 and low
BMI < 25 kg/m2. Among those with a high BMI, a negative association between sitting
time and low back pain was seen; on the contrary, a positive association was seen among
those with a low BMI.
The prevalence of neck-shoulder pain >4 on a 0-10 scale, increased by increased sitting in moderate periods during work time. On the other hand, an increase of
sitting in short periods during work was associated to a lowered prevalence of neckshoulder pain.
Higher total sitting time during work was associated to lowered neckshoulder and low back pain across a year; correspondingly, sitting 5 minutes more during work time per day would be expected to lower the low back pain by 0.05 on a 0-10
scale across a year. Similar negative associations were seen for the different durations of
sitting periods and low back pain across a year.
Stratification of the sitting time in tertiles showed the higher tertile of sitting time during work time to be associated to the greatest decrease in neck-shoulder
pain across a year. Stratification of the participants in the occupational groups (cleaning,
manufacturing and transportation) showed similar negative associations between sitting
time during work and neck-shoulder pain across a year as in the non-stratified analysis.

Discussion
This study aimed to investigate associations between sitting time and neck-shoulder
pain and low back pain. Sitting time was technically measured across continuous
workdays. The level of detail made investigations of total amount of sitting as well as in
periods of different durations and separated in work and leisure time possible.
The results showed no increases in either baseline or across a year in neither neck-shoulder pain nor low back pain by increases in sitting time, independent of
being performed during work or leisure time among employees in the cleaning,
manufacturing or transportation sectors. However, among those with a BMI < 25 kg/m2,
a positive association between sitting and low back pain was seen at baseline. A positive
association was also seen between sitting during work time in moderate periods (5 – 20
min) and neck-shoulder pain at baseline. The higher tertile of amount of sitting during
work time showed the greatest decrease in neck-shoulder pain across a year.
The more you sit, the less pain you have in neck-shoulder or low back pain;
this association may be explained by the fact that this study is performed among bluecollar workers, primarily having standing manual work tasks, and therefore it may be
assumed that sitting time can act as a pause from other tasks being stronger related to
neck-shoulder and low back pain.
This study is one of the first to analyze technically measured free-living sitting time,
separated in work and leisure and periods of different durations. These results do not
indicate sitting time to be a significant risk factor for neck-shoulder pain or low back
pain among blue-collar workers in the cleaning, manufacturing and transportation
sectors. However, more studies investigating the associations between sitting time and
other physical activities during work are needed to be able to give recommendations.
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INDLEDNING
Omkring 40 % af medarbejdere i Danmark sidder mindst tre-fjerdedele af arbejdstiden
(2014), og andelen af siddetid i arbejde ser ud til at stige; i 1987 var andelen af
medarbejdere med meget siddetid i arbejde 34 %, og i 2005 var det steget til 40 %
(Forebyggelseskommissionen, 2009). Derudover antages det, at voksne danskere sidder i
3-6 timer dagligt i fritiden (Overgaard et al., 2012).
Meget siddetid betragtes som en selvstændig helbredsrisiko (Overgaard et al., 2012) og
menes at føre til øget risiko for diabetes, hjertekarsygdom og dødelighed (Wilmot et al.,
2012) samt muskelskeletbesvær. En sammenhæng mellem meget siddetid og nakkeskulder- og lænderygbesvær kan teoretisk beskrives ud fra fysiologiske betragtninger,
der angiver, at en manglende muskelaktivitet (inaktivitet), ensidig biomekanisk
belastning på ryggen, og/eller manglende variation i ryggens position kan lede til besvær
(Beach et al., 2005; Vuori, 2001).
Dog har tidligere studier ikke kunnet vise en systematisk sammenhæng
mellem siddetid og intensitet af nakke-skulder- og lænderygbesvær (Ariëns et al., 2001;
Chen et al., 2009; Lis et al., 2007; Mayer et al., 2012; Roffey et al., 2010). Dette kan skyldes,
at tidligere studier primært er baseret på selvrapporteret siddetid, som i forhold til
teknisk målt siddetid, ex indsamlet vha. bevægelsesmålere, er en upræcis målemetode
(Gupta et al., 2017), blandt andet på grund af dårlig hukommelse (Miranda et al., 2006).
Yderligere kan selvrapporteret varighed af siddetid være påvirket af faktorer som
selvvurderet helbred og fysisk aktivitet i fritiden (Holtermann et al., 2014). Majoriteten af
de tidligere studier er baseret på data med begrænset variation i varigheden og
fordelingen af siddetid i arbejdstiden, eksempelvis er nogle studier udelukkende
gennemført blandt kontoransatte (Cagnie et al., 2007; Skov et al., 1996), hvilket
begrænser resultaternes overførbarhed til andre brancher.
Intensitet af nakke-skulder- og lænderygbesvær varierer meget henover tid
(Axén et al., 2014; Axen & Leboeuf-Yde, 2013), derfor er det nødvendigt med hyppig
opfølgning for at kunne undersøge udviklingen (Gupta et al., 2015; Korshøj et al., 2017;
Lunde et al., 2017). Da nakke-skulder- og lænderygbesvær er meget udbredt blandt
danske arbejdstagere (Arbejde og helbred, 2014), er en af de mest betydelige
helbredsudfordringer i den danske befolkning (Forebyggelseskommissionen, 2009) og
derfor også har store konsekvenser for både arbejdstager, virksomhed og samfund
(Andersson, 1999; Hartvigsen et al., 2004; Katz, 2006), er det relevant at undersøge, om
siddetid påvirker intensiteten af besværet i nakke-skulder- og lænderyg.
Et studie af 200 medarbejdere, der både indsamlede siddetid via selvrapportering og
udførte præcise tekniske målinger over flere døgn, viste en stor variation mellem
individer i varighed af siddetid. Yderligere var denne selvrapportering systematisk
skævvredet og betød, at den selvrapporterede siddetid, i timer per døgn, blev
overestimeret med 200 minutter (3,33 time) i forhold til den teknisk målte siddetid
(Gupta et al., 2017). Den anvendte metode kan med stor præcision angive de fysiske
aktiviteter og kropspositioner og er efterprøvet i både laboratorie og felt, hvor den er
fundet valid (Ingebrigtsen et al., 2013; Korshøj et al., 2014; Skotte et al., 2014; Stemland et
al., 2015).
9

Da det videnskabelige grundlag for anbefalinger om varighed og fordeling af siddetid
primært er baseret på selvrapporteret siddetid kan det være usikkert, hvilket kan have
betydelige helbredskonsekvenser for den danske befolkning (Overgaard et al., 2012).
Derfor er der et behov for studier baseret på tekniske målinger af siddetid med henblik
på at undersøge sammenhænge mellem siddetid og nakke-skulder- og lænderygbesvær i
pålidelige data.
Nyere studier peger på, at det særligt er de længerevarende sammenhængende perioder
med siddetid, der udgør et helbredsproblem (Healy et al., 2011), dog er de
længerevarende perioder med siddetid ikke undersøgt i forhold til intensitet af nakkeskulder- og lænderygbesvær. I tillæg kendes betydningen af den totale varighed og
fordeling af siddetid henover hele døgnet (både i arbejde og fritid) ikke i forhold til
nakke-skulder- og lænderygbesvær.
For at kunne give praktiske anbefalinger om varighed og fordeling af siddetid med
henblik på reduktion af intensitet af nakke-skulder- og lænderygbesvær både til den
generelle befolkning men også særligt målrettet arbejdstagere, er det nødvendigt at
undersøge sammenhænge mellem siddetid og nakke-skulder- og lænderygbesvær
adskilt i perioder af arbejde og fritid. Ligeledes er det relevant at undersøge, om det er
den totale siddetid eller de længerevarende perioder af siddetid uden tilstrækkelige
afbrydelser, der potentielt udgør en risiko for nakke-skulder- og lænderygbesvær.
Kohortestudiet DPhacto indeholder data, der giver mulighed for at undersøge
sammenhænge mellem siddetid og nakke-skulder- og lænderygbesvær. I DPhacto er
siddetid opdelt i arbejde og fritid og indsamlet med tekniske målinger henover flere
døgn. De detaljerede målinger af siddetid muliggør, at siddetid undersøges som både
total siddetid og fordeling af korte, mellemlange eller længerevarende uafbrudte
perioder. Data i DPhacto er indsamlet i en population med en varierende andel af
siddetid i arbejde og fritid. Yderligere er der i DPhacto indsamlet intensitet af nakkeskulder- og lænderygbesvær hver fjerde uge henover et år, og derfor er det muligt både
at undersøge sammenhæng mellem siddetid og nakke-skulder- og lænderygbesvær ved
start af undersøgelsen samt henover et år (Jørgensen et al., 2013). Populationen i DPhacto
er medarbejdere fra brancherne rengøring, industri og transport. Disse medarbejdere er
generelt kortuddannede og har forskellige former for manuelt arbejde (Arbejde og
helbred, 2014). Derudover har de en høj forekomst af muskelskeletbesvær, hvilket øger
risikoen for reduceret arbejdsevne, langtidssygefravær og førtidig tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet, og de er derfor en yderst relevant population at undersøge formålet i.
Formålet med projektet var at undersøge, hvorvidt risikoen for og intensiteten af 1:
lænderygbesvær og 2: nakke-skulderbesvær øges af:
1. meget siddetid under arbejde og henover hele døgnet (total mængde af siddetid)
2. længerevarende sammenhængende arbejdsperioder med siddetid (antal perioder
på 20 minutter eller mere uden afbrydelser)
3. fordelingen af perioder med siddetid under arbejde
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METODE
Data til besvarelse af formålet er fra DPhacto (Jørgensen et al., 2013; Jørgensen et al.,
2019), der indeholder data indsamlet blandt 1.087 medarbejdere fra 15 virksomheder i
rengøring-, industri- og tranportbranchen.

Rekruttering
Hoveddelen af virksomhederne blev rekrutteret i samarbejde med fagforeningen 3F. De
deltagende medarbejdere er ikke nødvendigvis repræsentative for medarbejdere i
rengøring-, industri- og transportbrancherne, både fordi deltagelse var frivillig, og fordi
virksomheder, der melder sig til sådanne projekter, for det meste har en særlig interesse
og et engagement i forbedring af arbejdsmiljø. Alle medarbejdere fra produktionen blev
tilbudt deltagelse, hvorimod deltagere i administrative og/eller ledende stillinger kun
blev tilbudt deltagelse, når det var et krav fra virksomheden.
Forud for dataindsamlingen mødtes virksomhedens ledelse, tillids-,
arbejdsmiljø-, fagforenings- og medarbejderrepræsentanter med forskergruppen.
Herefter blev medarbejdere inviteret til mindst et informationsmøde på hver
virksomhed, typisk med tilstedeværelse af lokale 3F-formænd. Ved
informationsmøderne modtog alle medarbejdere mundtlig og skriftlig information om
projektet og et kort screeningsspørgeskema til udfyldelse under eller umiddelbart efter
mødet. Efterfølgende kunne medarbejderne give tilsagn, om de ønskede at deltage i
projektet eller ej. Deltagelse var frivillig, og tilsagn om deltagelse kunne til enhver tid
trækkes tilbage uden efterfølgende konsekvenser. For at sikre bedst mulig deltagelse og
lokalt ejerskab blev planlægning af dataindsamlingen på den enkelte virksomhed udført
i tæt samarbejde med både 3F og virksomheden.

Dataindsamling
Dataindsamlingen forløb i perioden fra april 2012 til maj 2014 og blev udført på
arbejdspladserne i arbejdstiden, med løbende opstart og afslutning på de enkelte
virksomheder. Alle målinger blev udført af uddannet forsknings- og sundhedspersonale.
I de indledende målinger (baseline) indgik et spørgeskema, test af fysisk
kapacitet og helbred samt tekniske målinger af fysisk aktivitet og kropsposition.
Efterfølgende blev deltagerne adspurgt månedligt, via sms-beskeder, angående
intensitet af nakke-skulder- og lænderygbesvær henover et år.
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Figur 1 Tidslinje over dataindsamling i projektet

Spørgeskema
Ved baseline udfyldte deltagerne et computerbaseret spørgeskema omhandlede alder,
køn, fødeland, rygning, værste muskelskeletbesvær (Kuorinka et al., 1987) de seneste tre
måneder i nakke-skulder og lænderyg, indtag af receptpligtig medicin de seneste tre
måneder, diagnose med diskosprolaps, niveau af fysisk aktivitet i fritiden, jobtitel,
jobanciennitet, løftebyrder i arbejde, fysisk anstrengelse under arbejde (Borg, 1990),
indflydelse i arbejde (Pejtersen et al., 2010) og social støtte fra leder og kolleger (Pejtersen
et al., 2010).
Efter et år blev deltagerene bedt om at besvare et computerbaseret
spørgeskema omhandlede antal dage med nakke-skulder og lænderygbesvær det
seneste år, og hvorvidt deres fysiske aktivitet i arbejde havde ændret sig det seneste år.

Helbredsmålinger
I forbindelse med udfyldelse af baselinespørgeskema blev alle deltagere tilbudt
helbredsmålinger indeholdende: i) Blodtryk, målt med Omron M6 Comfort (Japan), tre
på hinanden følgende gange efter minimum 5 minutters siddende hvile. Blodtryk over
140/90 mmHg blev evalueret som forhøjet blodtryk (Bang & Wiinberg, 2009). ii) højde,
målt opretstående uden sko (Seca model 213 1721009, Tyskland); iii) vægt og
fedtprocent, målt uden sko og strømper på en bioimpedansvægt (Tanita BC418, U.S.A).
Body Mass Index (BMI) blev beregnet som vægt/højde2 (kg/m2).

Tekniske målinger af fysisk aktivitet og kropsposition
Fysiske aktivitet og kropsposition blev målt med accelerometri ved hjælp af ActiGraph
GT3X+ (ActiGraph, U.S.A). Alle deltagere blev bedt om at bære 3 accelerometre placeret
på den øvre del af ryggen, dominerende overarm og højre lår (figur 2). De anvendte
accelerometre er små (19 g, 4,6 x 3,3 x 1,5 cm), vandtætte og ledningsfrie, de blev klistret
12

direkte på huden for at sikre korrekt placering under hele målingen samt for at skabe
mindst mulig gene.
Figur 2 Viser påsatte accelerometre til måling af fysisk aktivitet og kropsposition

Deltagerne blev bedt om at bære accelerometrene 24 timer i døgnet i 4 til 6 døgn,
indeholdende minimum to arbejdsdage og om muligt også to fridage. Deltagerne blev
bedt om at notere tidspunkt for påbegyndelse og afslutning af arbejde og sovetider i en
dagbog. Deltagerne blev ligeledes instrueret i at tage accelerometrene af ved
hudirritation, og hvordan accelerometrene skulle genmonteres, hvis de faldt af. Efter
endt måling blev accelerometre og dagbøger indsamlet på arbejdspladsen.
Rå data fra accelerometrene blev downloadet i det kommercielle software (ActiLife) og
blev efterfølgende behandlet i et specielt udviklet software (Acti4) designet til estimering
af fysisk aktivitet og kropsposition (Korshøj et al., 2014). Estimeringen af fysisk aktivitet
og kropsposition ved hjælp af Acti4 er efterprøvet både under kontrollerede forhold i
laboratorie og under ikke kontrollerede forhold i felt. Acti4 har under begge forhold vist
meget tilfredsstillende resultater på at kunne klassificere forskellige fysiske aktiviteter og
kropspositioner. Acti4 er således en valid metode til estimering af fysiske aktiviteter
(gang, løb, trappegang og cykling) og kropspositioner (ligge, sidde og stå) (Ingebrigtsen
et al., 2013; Korshøj et al., 2014; Skotte et al., 2014; Stemland et al., 2015). Ved hjælp af
accelerometer-målingerne var det derfor muligt at kortlægge deltagernes fysiske
aktivitet og kropsposition. Dagbogsregistreringerne blev anvendt til at inddele de målte
døgn i arbejdstid, fritid (henholdsvis på arbejdsdage og på fridage) og søvn. Tid med
løftede arme under arbejde blev defineret ud fra det totale antal minutter med
overarmen over 60° og 90° fra lodlinjen.
Kriteriet for, at en måling af arbejdstid skulle inkluderes i analyserne, var en varighed på
minimum 4 timer og 75 % af en estimeret normal arbejdsdag.
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Månedlig indsamling af intensitet af nakke-skulder- og
lænderygbesvær
Alle deltagere blev inviteret til at deltage i opfølgning på selvvurderet intensitet af
nakke-skulder- og lænderygbesvær ved hjælp af følgende spørgsmål ”På en skala fra 010, hvad har din værste (nakke-skulder eller lænderyg) smerte været inden for den sidste
måned? (0=ingen smerte, 10=værst mulig smerte)” (Kuorinka et al., 1987). Spørgsmålene
blev sendt til deltagerne på sms hver fjerde søndag via det kommercielle
internetbaserede software ”SMS-Track” (https://sms-track.com/). Ved ubesvaret
spørgsmål fik deltageren samme spørgsmål tilsendt igen den efterfølgende dag. Ved
fortsat ubesvaret spørgsmål blev telefonisk kontakt forsøgt den følgende uge. Procedure
for udsendelse og rykker blev udført i henhold til anbefalinger fra SMS-Track
(https://sms-track.com/).

Eksklusion fra målinger
Deltagere blev ekskluderet fra alle målinger, hvis de var gravide eller havde feber på
testdagen, yderligere blev deltagere ekskluderet fra accelerometer-målingerne, hvis de
havde plasterallergi.

Statistiske opgørelser
Alle statistiske analyser er gennemført i SPSS (IBM SPSS Statistics 22.0 til Windows,
U.S.A) eller SAS (SAS Institute, U.S.A).
Data, der indgår i analyserne, er beskrevet ud fra gennemsnit med
tilhørende standardafvigelse eller som andele (%) af spørgeskemabesvarelser og
helbredsmålinger.
Analyse til besvarelse af om intensiteten af lænderygbesvær ved baseline, var højere ved
i) meget siddetid under arbejde og henover hele døgnet, ii) længerevarende
sammenhængende arbejdsperioder med siddetid og iii) fordelingen af perioder med
siddetid under arbejde, blev gennemført ved brug af en lineær regression. I analysen
indgik siddetid (total og i perioder af ≤ 5 min, >5 - ≤ 20 min og > 20 min i både vågentid
og arbejdstid) som timer/dag, og intensitet af lænderygbesvær blev opgjort på en skala
fra 0-10. Yderligere undersøgte vi, om faktorer, der tidligere er beskrevet som
udslagsgivende for denne sammenhæng, havde en effekt. Derfor blev diagnose med
diskosprolaps og anstrengelse i arbejde inkluderet som konfoundere 1 og BMI som
moderatorer 2. Resultaterne afrapporteredes adskilt på BMI, inddelt i ≥ 25 kg/m2 og < 25
kg/m2 (Korshøj et al., 2017).
En konfounder er en faktor, der påvirker sammenhængen mellem eksponering (siddetid) og
udfald (lænderygbesvær), hvis analysen ikke justeres for en konfounder, kan den lede til
fejlagtige konklusioner, hvorimod justering af en konfounder vil give et resultat, der ikke er
påvirket af konfounderen.
2 En moderator er en faktor, som eksponeringen (siddetid) er påvirket af, og som derfor også
påvirker sammenhængen til udfaldet (lænderygbesvær). For at kunne se sammenhængen uden
påvirkning fra moderatoren kan man opdele deltagerne på baggrund af moderatoren og
undersøge sammenhængen i de to undergrupper.
1
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Undersøgelsen af, om intensiteten af lænderygbesvær henover et år øges af i) meget
siddetid under arbejde og henover hele døgnet, ii) længerevarende sammenhængende
arbejdsperioder med siddetid og iii) fordelingen af perioder med siddetid under arbejde,
blev gennemført ved brug af en lineær mixed model. I analysen blev siddetid opgjort
som ved baseline (beskrevet ovenfor). De gentagne målinger af intensitet af
lænderygbesvær blev opgjort på en skala fra 0-10 fra hver enkel måling. Yderligere
undersøgte vi, om tidligere beskrevne konfoundere havde en effekt. I tillæg er tid (0-12
måneder) indsat som moderator, dog uden at analysen er opdelt på månedsbasis, da
man så ikke ville kunne se tidsudviklingen i intensitet af lænderygbesvær (Korshøj et al.,
2018).
Sammenhæng mellem siddetid under arbejde og intensitet af nakke-skulderbesvær ved
baseline er undersøgt ved brug af en korrelationsanalyse. Yderligere blev det undersøgt,
om der var forskel i intensitet af nakke-skulderbesvær mellem de tre brancher ved brug
af en variationsanalyse. Siddetid blev opgjort som andelen af arbejdstid brugt i siddende
position (%). Nakke-skulderbesvær blev opgjort for de seneste tre måneder fra baseline
på en skala fra 0-10 (Hallman et al., 2016a).
Analysen af, om forskellig varighed af siddetid i arbejde og i fritid (perioder af ≤ 5 min,
>5 - ≤ 20 min og > 20 min) påvirkede risiko for at have meget nakke-skulderbesvær ved
baseline, blev undersøgt i en logistisk regression. Siddetid blev opgjort som andel tid
brugt i de tre perioder i både arbejde og fritid. Intensitet af nakke-skulderbesvær blev
opgjort for de seneste tre måneder fra baseline på en skala fra 0-10 og derefter opdelt i
høj og lav (5-10 og 0-4). Analysen blev justeret for følgende konfoundere: alder, køn,
rygning, BMI, jobanciennitet, løftebyrder i arbejde, selvrapporteret fysisk aktivitet i
arbejde og fritid og siddetid med løftet over skulderhøjde i både arbejde og fritid
(Hallman et al., 2016b).
Til undersøgelse af, om intensiteten af nakke-skulderbesvær henover et år øges af
andelen af siddetid under arbejde, blev lineær mixed models brugt. Siddetid blev opgjort
som andelen af arbejdstiden brugt i siddende position (%). De gentagne målinger af
intensitet af nakke-skulderbesvær blev opgjort på en skala fra 0-10 fra hver enkel måling.
Tid (0-12 måneder) blev indsat som moderator, dog uden at analysen er opdelt på
månedsbasis, da man så ikke ville kunne se tidsudviklingen i intensitet af nakkeskulderbesvær. Analysen blev justeret for følgende konfoundere: alder, køn, BMI,
branche, løftearbejde, siddetid i fritid, selvrapporteret fysisk aktivitet i arbejde og i fritid
samt andelen af arbejdstiden, hvor deltageren arbejdede med armen løftet mere end 60° i
forhold til lodlinjen (Hallman et al., 2016a).
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RESULTATER

Udvælgelse og karakteristika af deltagerne
I forbindelse med dataindsamlingen til DPhacto blev 2.107 arbejdstagere præsenteret for
projektet og tilbudt deltagelse, af dem meldte 1.087 sig som deltagere, og døgnmålinger
blev gennemført blandt 909 deltagere, se figur 3. Alle deltagere fra produktionen blev
tilbudt alle døgnmålinger, og deltagere fra administrationen blev tilbudt døgnmålinger i
det omfang, virksomheden ønskede det, og der var apparatur til rådighed. Yderligere
blev der anvendt forskellige kvalitetskriterier for de enkelte analyser. På grund af at ikke
alle deltagerne deltog i alle undersøgelserne og fordi analyserne ikke har det samme
udfald, varierer antal deltagere i de gennemførte analyser.
Ud af de 909 deltagere, der deltog i døgnmålingerne, indgik 704 deltagere i
tværsnitsstudiet omkring siddetid og lænderygbesvær og i tværsnitsstudiet af
sammenhæng mellem fordeling af siddetid og nakke-skulderbesvær indgik 659
deltagere udelukkende fra produktionen.
I analyserne af sammenhænge mellem siddetid og lænderygbesvær
henover et år indgik 665 deltagere, og i relationen mellem siddetid og nakkeskulderbesvær henover et år indgik 625 deltagere.
Figur 3 Flow oversigt
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Trods et varierende antal deltagere er inkluderet i de forskellige analyser, ses der ikke
betydningsfulde forskelle i karakteristika, som alder, køn, BMI, anciennitet og andel af
siddetid i arbejde og henover al vågentid mellem de inkluderede grupper af deltagere i
de forskellige analyser, sandsynligt grundet at deltagerne er gengangere i alle
analyserne. I tabel 1 er karakteristika af deltagerne præsenteret.
Blandt de deltagere, der er inkluderet i analyserne, viste de tekniske målinger af
siddetid, at deltagerne udelukkende sad i gennemsnit 33 % af deres arbejdstid og i 44 %
af al deres vågne tid henover et døgn. Yderligere viste disse opgørelser af siddetid, at
ikke alle deltagerne havde den samme andel af siddetid i arbejde, da den gennemsnitlige
siddetid i arbejde varierede fra 2 % til 92 % af arbejdstiden. Siddetiden henover al
vågentid varierede fra 9 % til 83 %.
Ved baseline angav 30 % af deltagerne, at de ikke havde haft lænderygbesvær det
seneste år, og 26 % af deltagerne angav ikke at have haft nakke-skulderbesvær det
seneste år. For de med lænderygbesvær angav 33 % at have en smerteintensitet på 1-4,
på en skala fra 0-10, og 37 % at have en smerteintensitet på 5 eller derover, på en skala
fra 0-10. Blandt deltagere med nakke-skulderbesvær angav 63 % en smerteintensitet på
1-4, på en skala fra 0-10, og 37 % angav en smerteintensitet på 5 eller derover, på en skala
fra 0-10.

Måling af nakke-skulder- og lænderygbesvær
henover et år
Dataindsamlingen med sms-beskeder fungerede godt, og for nakke-skulderbesvær var
der en svarfrekvens på 95 % ved baseline og 85 % ved den sidste måling 12 måneder
efter. De fleste deltagere (90 %) svarede på mindst 10 ud af 14 sendte sms-beskeder for
nakke-skulderbesvær.
For lænderygbesvær besvarede 65 % af deltagerne alle de 14 sendte smsbeskeder, og 85 % besvarede 12 ud af de 14 sendte sms-beskeder. Det gennemsnitlige
niveau af lænderygbesvær henover et år var 2,3 (SD 2,1), på en skala fra 0-10, hvor 10 er
værst tænkelige smerte.
Tabel 1 Karakteristika af deltagere inkluderet i analyserne (N=704)

Antal

Alder (år)
Køn (kvinder)
Nuværende ryger
Body Mass Index (kg/m2)
Body Mass Index <25 kg/m2
Body Mass Index ≥25 kg/m2
Jobanciennitet (år)
Selvrapporteret fysisk anstrengelse under arbejde
(skala 0-10, hvor 10 er højest)
Løfte- og bærearbejde (skala 1-6)
Løfte- og bærearbejde <50 % af arbejdstid

704
312
204
688
448
240
674
674
700
412

Gennem
snit

SD

45,0

9,9

%

Range

18 – 68
44,3
29,7

27,4

16,2 – 45,1

4,9
65,1
34,9

13,0
5,8
3,6

0 – 45

10,1
2,2

1 – 10

1,5
58,9
17

Løfte- og bærearbejde ≥50 % af arbejdstid
Indflydelse i arbejde
(skala 0-100, hvor 100 er mest indflydelse)
Social støtte på arbejde
(skala 0-100, hvor 100 er mest støtte)
Branche
Rengøring
Industri
Transport
Administration
Rate af oplevet anstrengelse under arbejde
(skala 1 -10)
Moderat og hård fysisk aktivitet i fritiden
(timer/dag)
Højeste smerte intensitet ved lænderygbesvær
seneste 3 måneder*
Smerte intensitet ved lænderygbesvær = 0*
Smerte intensitet ved lænderygbesvær 0-4*
Smerte intensitet ved lænderygbesvær ≥5*
Højeste smerte intensitet ved nakke-skulderbesvær
seneste 3 måneder*
Smerte intensitet ved nakke-skulderbesvær 1-4*
Smerte intensitet ved nakke-skulderbesvær ≥5*
Ingen dage med nakke-skulderbesvær det seneste
år
Diagnosticeret med diskosprolaps
Antal dage med brug af smertestillende medicin
de seneste 3 måneder >7 dage
Samlet varighed af inkluderede tekniske malinger
under arbejde (timer)
Samlet varighed af inkluderede tekniske målinger
henover alt vågentid (timer)
Inkluderet varighed af tekniske målinger under
arbejde (timer/dag)
Inkluderet varighed af tekniske målinger henover
alt vågentid (timer/dag)
Siddetid i arbejde (% arbejdstimer)
Siddetid henover al vågentid
(% af alle vågne timer)

288
500

63,0

26,2

0 – 100

500

78,6

16,2

0 – 100

128
472
62
42

18,2
67,0
8,8
6,0

674

5,8

2,2

704

0,5

<0,1

0,0 – 0,5

701

3,4

3,1

0 – 10

212
228
261
659

30,2
32,5
37,2
3,4

3,0

413
246

62,7
37,3

172

26,1

56

8,0

69

9,8

704

19,9

8,0

4,0 – 51,3

704

42,9

15,7

10,7 – 88,7

704

7,7

1,6

3,3 – 14,5

704

16,8

1,7

9,3 – 24,0

704

33,2

21,8

1,6 – 91,6

704

43,9

12,6

9,0 – 82,6

Standard afvigelse (SD)
* Smerte intensitet er angivet på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er højest.
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41,1

Tværsnitssammenhæng mellem siddetid og
lænderygbesvær
Ved baseline sås ingen sammenhæng mellem total mængde af siddetid i arbejde og i al
vågentid per døgn og lænderygbesvær. Der var heller ingen sammenhæng mellem
længerevarende perioder med siddetid i arbejde eller henover hele døgnet og
lænderygbesvær.
De statistiske modeller viste, at BMI modererede sammenhængen mellem
siddetid og lænderygbesvær signifikant (tabel 2 i Korshøj 2018, SJWEH). Derfor
gennemførtes en analyse af sammenhængen mellem siddetid og lænderygbesvær adskilt
på høj BMI (≥ 25 kg/m2) og lav BMI (< 25 kg/m2). Yderligere blev analysen justeret for
oplevet anstrengelse under arbejde og diagnose med diskosprolaps.
De justerede analyser viste, at deltagere med høj BMI fik mindre lænderygbesvær ved
mere siddetid, både når siddetiden blev opgjort som samlet varighed i arbejde og som al
vågentid, samt når siddetid var opdelt i korte, mellemlange og lange perioder i både
arbejdstid og i al vågentid. Blandt deltagere med en lav BMI sås at mere siddetid hang
sammen med mere lænderygbesvær, både når siddetiden blev opgjort som samlet
varighed i arbejde og som al vågentid samt opdelt i korte, mellemlange og lange
perioder i både arbejdstid og i al vågentid (tabel 2). Trods at ikke alle sammenhængene
opnår statistiks signifikans indikerer de generelt den samme retning (tabel 2).
Tabel 2 Sammenhæng mellem andel af siddetid i arbejde og henover al vågen tid samt opdelt i korte,
mellemlange og lange perioder og lænderygbesvær på en skala fra 0-10, hvor 0 er ingen smerte, opdelt på
BMI <25 kg/m2 (n=238) og BMI ≥ 25 kg/m2 (n=447). Signifikante sammenhænge er markeret med fed.

Lav BMI <25 kg/m2
β
SE
p
Siddetid på arbejde
Total siddetid
Korte perioder (≤ 5 min)
Mellemlange perioder (>5 - ≤ 20 min)
Lange perioder (> 20 min)
Siddetid i al vågen tid
Total siddetid
Korte perioder (≤ 5 min)
Mellemlange perioder (>5 - ≤ 20 min)
Lange perioder (> 20 min)

Høj BMI ≥ 25 kg/m2
β
SE
p

0,13
0,35
0,17
-0,01

0,10
0,17
0,14
0,10

0,22
0,04
0,21
0,89

-0,16
-0,19
-0,21
-0,07

0,08
0,14
0,11
0,07

0,04
0,18
0,051
0,33

0,17
0,70
0,57
-0,26

0,20
0,26
0,24
0,17

0,41
<0,01
0,02
0,13

-0,37
-0,26
-0,46
-0,18

0,15
0,25
0,19
0,13

0,02
0,30
0,02
0,17

Tværsnitssammenhæng mellem korte,
mellemlange og lange perioder med siddetid og
forekomst af nakke-skulderbesvær
Blandt deltagere med meget siddetid i arbejde fandtes en højere forekomst af nakkeskulderbesvær. Mere specifikt fandt vi, at meget siddetid i mellemlange perioder hang
sammen med en øget intensitet af nakke-skulderbesvær >4, på en skala fra 0-10.
Hvorimod, meget siddetid i korte perioder var relateret til en lavere forekomst af nakke19

skulderbesvær >4, på en skala fra 0-10. Der sås ingen sammenhæng mellem siddetid i
lange perioder og forekomst af nakke-skulderbesvær >4, på en skala fra 0-10 (tabel 3).
Ved siddetid i fritid fandtes ingen sammenhænge med forekomst af nakkeskulderbesvær >4, uanset perioden af siddetidslængde (tabel 3). Både analyserne i
arbejde og fritid var justeret for alder, køn, rygning, BMI, jobanciennitet, fysisk aktivitet i
fritiden og siddetid med armene over skulderhøjde. Alle disse faktorer er angivet i
tidligere studier som konfoundere og blev derfor inkluderet i den justerede analyse.
Tabel 3 Sammenhæng mellem andel af siddetid i arbejde og fritid, opdelt i korte, mellemlange og lange
perioder og risiko for nakke-skulderbesvær >4, på en skala fra 0-10, hvor 0 er ingen smerte (n=595), justeret
for alder, køn, rygning, BMI, jobanciennitet, løftearbejde, fysisk aktivitet i arbejde, fysisk aktivitet i fritiden,
tid med overarmen løftet mere end 90° fra lodlinjen.

Siddetid på arbejde
Korte perioder (≤ 5 min)
Mellemlange perioder (>5 - ≤ 20 min)
Lange perioder (> 20 min)
Siddetid i fritid
Korte perioder (≤ 5 min)
Mellemlange perioder (>5 - ≤ 20 min)
Lange perioder (> 20 min)

OR

95 %CI

p

0,68
1,32
0,92

0,48 – 0,98
1,04 – 1,69
0,78 – 1,09

0,04
0,02
0,33

1,25
0,76
0,90

0,71 – 2,21
0,52 – 1,10
0,71 – 1,14

0,44
0,15
0,37

Sammenhæng mellem siddetid og nakke-skulderog lænderygbesvær henover et år
Overordnet viste analyserne negative sammenhænge mellem øget siddetid i arbejde og
intensitet af både nakke-skulder- og lænderygbesvær henover et år (tabel 4 og 5).
Ved inddeling af andel af siddetid under arbejde i højeste tredjedel,
midterste tredjedel og laveste tredjedel sås det største fald i intensitet af nakkeskulderbesvær henover et år blandt deltagere med den højeste tredjedel af siddetid
under arbejde.
Ved inddeling af deltagerne i brancherne rengøring, industri og transport
sås ligeledes negative sammenhænge mellem andel siddetid i arbejde og intensitet af
nakke-skulderbesvær henover et år, og kun blandt deltagerne i transport sås en
signifikant sammenhæng (tabel 4). Alle analyser med nakke-skulderbesvær som udfald
blev justeret for alder, køn, BMI, branche, løftearbejde, andel af siddetid i fritiden,
selvrapporteret niveau af fysisk aktivitet i arbejde og fritid og tid med overarmen løftet
mere end 60° fra lodlinjen, da tidligere studier har vist, at disse faktorer kan påvirke
sammenhængen mellem siddetid og nakke-skulderbesvær.
Tabel 4 Sammenhæng mellem 10 % stigning i total siddetid i arbejde blandt alle deltagere og opdelt på
brancher, og nakke-skulderbesvær på en skala fra 0-10, hvor 0 er ingen smerte henover et år (n=595), justeret
for alder, køn, BMI, branche, løftearbejde, andel af siddetid i fritiden, selvrapporteret niveau af fysisk
aktivitet i arbejde og fritid og tid med overarmen løftet mere end 60° fra lodlinjen.

Siddetid på arbejde
Samlede population (n=595)
Rengøring (n=120)
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β

95 %CI

p

-0,01
-0,01

-0,01 – 0,00
-0,03 – 0.01

0,03
0,40

Industri (n=448)
Transport (n=57)

0,00
-0,04

-0,01 – 0,00
-0,06 - -0,01

0,35
<0,01

For intensitet af lænderygbesvær henover et år viste de justerede analyser, at der var en
negativ sammenhæng mellem andel af siddetid i arbejde og intensitet af
lænderygbesvær henover et år (tabel 5). Denne negative sammenhæng svarer til, at for
hver øgning af siddetid på arbejde med 5 min/arbejdsdag vil man kunne forvente et fald
i intensitet af lænderygbesvær på 0,05 point, på en skala fra 0-10, henover et år.
Forskellig varighed af perioder med siddetid ændrede ikke den negative
sammenhæng, da korte, mellemlange og lange perioder af siddetid på arbejde og
intensitet af lænderygbesvær henover et år ligeledes viste negative sammenhænge (tabel
5). Ligeledes fandtes der også negative sammenhænge mellem både total, korte,
mellemlange og lange perioder med andel af siddetid i al vågen tid og intensitet af
lænderygbesvær.
Tabel 5 Sammenhæng mellem 10 % stigning i total siddetid på arbejde, og 10 % stigninger i siddetid på
arbejde opdelt i korte, mellemlange og lange perioder, og lænderygbesvær på en skala fra 0-10, hvor 0 er
ingen smerte (n=665), justeret for diagnose med diskosprolaps, højeste intensitet af lænderygbesvær de
seneste tre måneder fra baseline, løftearbejde og andel af siddetid i fritiden.

Siddetid på arbejde
Total siddetid
Korte perioder (≤ 5 min)
Mellemlange perioder (>5 - ≤ 20 min)
Lange perioder (> 20 min)

β

SE

P

-0,05
-0,12
-0,12
-0,12

0,01
0,02
0,02
0,02

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
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DISKUSSION
Overblik over projektet
Dette projekt havde til formål at undersøge sammenhænge mellem siddetid og ondt i
ryggen (lænderyg og nakke-skuldre). Siddetid blev med accelerometre målt præcist og i
en detaljegrad, der muliggjorde undersøgelse af både den samlede siddetid, men også
opdelt i arbejde og fritid samt i perioder af forskellig varighed.
Overordnet viste resultaterne, at meget siddetid ikke øger forekomsten
eller intensiteten af hverken nakke-skulder- eller lænderygbesvær, hverken ved baseline
eller henover et år, blandt arbejdstagere i brancherne rengøring, industri og transport.
Generelt viste resultaterne, at der ikke var forskel på sammenhængen mellem siddetid
og nakke-skulder- og lænderygbesvær, når siddetiden var i arbejde eller i fritid eller med
varierende længde af periode, på nær for siddetid i arbejde i mellemlange perioder (5 –
20 min), hvor vi fandt at meget siddetid i mellemlange perioder hang sammen med mere
nakke-skulderbesvær ved baseline.
Dog fandt vi, at meget siddetid var forbundet med en højere forekomst af
lænderygbesvær, blandt deltagere med en BMI < 25 kg/m2 ved baseline, hvilket var i
modsætning til sammenhængen blandt deltagere med en BMI ≥ 25 kg/m2, hvor meget
siddetid var forbundet med en reduceret forekomst af lænderygbesvær.
Henover et år sås det hurtigste fald af nakke-skulderbesvær i den tredjedel
af deltagerne der havde den højeste siddetid i arbejde.

Sammenhænge mellem siddetid og
lænderygbesvær ved baseline
Ved baseline sås ingen sammenhæng mellem total mængde af siddetid i arbejde og i
vågentid per døgn og lænderygbesvær. Ligeledes findes der i litteraturen ikke evidens
for en sammenhæng mellem siddetid og lænderygbesvær ved analyse af både
selvrapporteret siddetid (Chen et al., 2009; Lis et al., 2007; Roffey et al., 2010) og siddetid
målt med accelerometre, efter samme metode som i dette studie (Gupta et al., 2015;
Lunde et al., 2017). Derfor virker det ikke sandsynligt, at den manglende evidens kan
tilskrives eventuelle mangler i metoden til at samle information om siddetid, så som
fejlestimering grundet dårlig hukommelse (Miranda et al., 2006) eller livsstilsfaktorer
(Holtermann et al., 2014; Nilsen et al., 2011). En mulig forklaring på den manglende
evidens kan eventuelt findes i analysemetoden, hvor studier hidtil har undersøgt en
kropspositions (f.eks. at sidde) sammenhæng med lænderygbesvær uden at tage højde
for, at en ændring af siddetiden vil medføre en ændring af tiden brugt på andre
kropspositioner eller aktiviteter, da tiden henover et døgn er konstant (Chastin et al.,
2015), hvilket understreger, at fremtidige studier af helbredseffekter af siddetid, bør tage
højde for, hvad der sker, når man ikke sidder.
Tidligere studier, der undersøger sammenhængen mellem siddetid og lænderygbesvær,
angiver, at særligt længerevarende perioder med siddetid er skadelige for muskel-skelet
helbredet (Lis et al., 2007; Thorp et al., 2014), dog understøttes dette ikke af projektets
resultater, hvor der ikke findes forskel mellem siddetid i korte, mellemlange og lange
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perioder og lænderygbesvær. Trods, at der ikke ses forskel mellem korte, mellemlange
og lange perioder med siddetid, må det antages, at pauser fra siddende aktiviteter kan
øge eksponeringen for andre aktiviteter, der i højere grad leder til lænderygbesvær, så
som løft og akavede bevægelser (da Costa & Vieira, 2010; Larsson et al., 2007).
I tillæg, er det ikke tidligere undersøgt, hvilke faktorer der kan påvirke sammenhængen
mellem siddetid og længerygbesvær. I dette projekt undersøgte vi dette og fandt, at BMI
påvirkede sammenhængen mellem siddetid og længerygbesvær signifikant og derfor
gennemførtes en analyse adskilt på høj (BMI ≥ 25 kg/m2) og lav BMI (< 25 kg/m2). Blandt
deltagere med en høj BMI sås, at mere siddetid var forbundet med en mindre forekomst
af lænderygbesvær, hvorimod at mere siddetid hang sammen med en højere forekomst
af lænderygbesvær blandt deltagere med en lav BMI. Disse modsatrettede
sammenhænge kan forklares ud fra, at de med en høj BMI i højere grad har brug for den
pause, som siddetiden giver fra andre aktiviteter, der i højere grad giver
lænderygbesvær, f.eks. løftearbejde eller arbejde i akavede positioner (da Costa & Vieira,
2010; Korshøj et al., 2017; Larsson et al., 2007). Omvendt, kan den manglende aktivitet og
ændring af kropsposition eventuelt give anledning til lænderygbesvær blandt de med en
lav BMI (Beach et al., 2005; Vuori, 2001).

Sammenhænge mellem siddetid og nakkeskulderbesvær ved baseline
Forekomsten af nakke-skulderbesvær >4 var forbundet med meget siddetid i
mellemlange perioder i arbejde, hvorimod meget siddetid i korte perioder i arbejde var
relateret til en lavere forekomst af nakke-skulderbesvær, og der sås ingen sammenhæng
mellem siddetid i lange perioder i arbejde og forekomst af nakke-skulderbesvær. Uanset
længden af siddetiden i fritiden sås der ingen sammenhæng mellem siddetid i fritiden
og forekomst af nakke-skulderbesvær >4.
Disse resultater tydeliggør nødvendigheden af detaljerede data på siddetid og ikke kun
indsamling af den totale siddetid til undersøgelse af sammenhænge med nakkeskulderbesvær. Tidligere studier, der undersøger effekten af den totale selvrapporterede
siddetid i arbejde, angiver, at øget siddetid i arbejde leder til øget nakke-skulderbesvær
(Ariëns et al., 2001; Cagnie et al., 2007; Yue et al., 2012). Disse modstridende resultater
kan både skyldes den upræcise afrapportering af siddetid, der ikke muliggør inddeling
af siddetiden i perioder med forskellig varighed, samt at studierne er gennemført på
jobgrupper med forskellige eksponering for siddetid og anden fysisk aktivitet i arbejde
(Celis-Morales et al., 2012; Clark et al., 2011).
I denne undersøgelse af forskellig varighed af perioder med siddetid i arbejde findes, at
øget siddetid i korte perioder relateres til reduceret nakke-skulderbesvær, hvilket er i
overensstemmelse med tidligere studier, der angiver, at variationen i kropsposition og
aktivitet er større ved korte perioder af siddetid, hvilket beskytter mod
muskelskeletbesvær generelt (Mathiassen, 2006; Toomingas et al., 2012). Omvendt kan
sammenhængen mellem siddetid i mellemlange perioder og en høj forekomst af nakkeskulderbesvær forklares ud fra de længere perioder med begrænset bevægefrihed, der er
en velkendt risiko for nakke-skulderbesvær (Côté et al., 2009; Mayer et al., 2012). Dog,
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findes ikke at megen siddetid i lange perioder relateres til en høj forekomst af nakkeskulderbesvær, hvilket ikke stemmer overens med den teoretiske antagelse om en
sammenhæng mellem mellemlange perioder af siddetid og nakke-skulderbesvær. Dette
kan eventuelt forklares ved at der ikke er nok deltagere der har mange lange perioder
med siddetid (Hallman et al., 2016). Derfor er det nødvendigt med mere viden om hvilke
aktiviteter der udføres mens man sidder, før der kan opnås viden om relationen til
nakke-skulderbesvær, og til forklaring af hvorfor meget siddetid i længere perioder ikke
leder til højere forekomst af nakke-skulderbesvær.

Sammenhænge mellem siddetid og
lænderygbesvær henover et år
Resultaterne viste, at tid (det år som lænderygbesvær-data blev indsamlet henover)
påvirkede sammenhæng mellem siddetid og lænderygbesvær, og derfor blev tid
inkluderet i analysen som en modererende faktor. Der sås en negativ sammenhæng
mellem total siddetid i arbejde og lænderygbesvær henover et år, svarende til, at 5
minutters mere siddetid per arbejdsdag vil sænke lænderygbesvær henover et år med
0,05, på en skala fra 0-10. Ligeledes var der tilsvarende negative sammenhænge mellem
forskellig varighed af perioder med siddetid på arbejde og intensitet af lænderygbesvær
henover et år.
I modsætning til disse resultater har tidligere studier med selvrapporteret siddetid vist,
at øget siddetid i arbejde leder til øget lænderygbesvær (Henson et al., 2013; Larsen et al.,
2014; Yates et al., 2012). Dog, viste et studie ligeledes en negativ sammenhæng mellem
øget siddetid i arbejde og lænderygbesvær over tid ved brug af tekniske målinger af
siddetid (Lunde et al., 2017). Både dette projekt og studiet med tekniske målinger (Lunde
et al., 2017) er gennemført blandt arbejdstagere med primært manuelle jobs, og derfor
kan det antages, at siddetid giver en pause fra andre aktiviteter, der leder til højere risiko
for lænderygbesvær, så som løftearbejde (Coenen et al., 2014; da Costa & Vieira, 2010;
Larsson et al., 2007). Studierne med selvrapporteret siddetid (Henson et al., 2013; Larsen
et al., 2014; Yates et al., 2012) er gennemført blandt jobgrupper uden manuelt arbejde,
hvilket ligeledes bidrager til at forklare de modstridende fund.
Resultaterne viste ligeledes, at øgning af siddetid i arbejde, uanset varigheden af
perioden, var forbundet med sænket lænderygbesvær henover et år, hvilket kunne
indikere, at det er pausen fra andre aktiviteter, den siddende tid giver, der er gavnlig i
forhold til reduktion af lænderygbesvær, og ikke hvor længe pausen varer.

Sammenhænge mellem siddetid og nakkeskulderbesvær henover et år
Henover et år faldt nakke-skulderbesværet, når den totale siddetid i arbejde øgedes.
Tidligere studier har ligeledes fundet, at øget siddetid i arbejde, målt med
selvrapportering, var forbundet med mindsket nakke-skulderbesvær (Grooten et al.,
2007; Picavet et al., 2016). Ligesom ved lænderygbesvær kan reduktionen af nakkeskulderbesvær forklares ved, at siddetid kan fungere som en pause fra andre aktiviteter,
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der i højere grad, end siddetid, leder til nakke-skulderbesvær, så som løftearbejde
(Coenen et al., 2014; da Costa & Vieira, 2010; Larsson et al., 2007).
Omvendt viste et studie med videooptagelser af siddetid, at meget siddetid
på arbejde var forbundet med en øget risiko for hyppige og længerevarende perioder
med nakke-skulderbesvær henover en 3-årig periode (Ariëns et al., 2001), dette
modstridende fund kan eventuelt tilskrives metoden til måling af siddetid samt forskelle
mellem deltagerne i de to studier. I dette projekt blev siddetid målt uden afbrydelser
henover ca. 2,5 døgn, hvorimod videooptagelserne blev filmet henover 4 perioder på en
arbejdsdag af 10-14 minutters varighed per optagelse.
Resultaterne opdelt på branche viste at der i rengøring og industri ikke var nogen
sammenhæng mellem siddetid i arbejde og nakke-skulderbesvær. I transportbranchen
var der en negativ sammenhæng, så mere siddetid hang sammen med mindre nakkeskulderbesvær. Da branchegrupperne ikke er ligeligt fordelt på køn, kan disse forskelle
forklares ved at der ikke er en lige fordeling af køn i de tre brancher og at dette påvirker
fordeling af siddetid på arbejde (Hallman et al., 2015).
Ved inddeling af andel siddetid under arbejde i højeste tredjedel, midterste tredjedel og
laveste tredjedel sås det hurtigste fald i intensitet af nakke-skulderbesvær henover et år
blandt deltagere i den højeste tredjedel af siddetid under arbejde. Dermed antages det at
siddetid kan fungere som en pause fra andre aktiviteter, der i højere grad leder til nakkeskulderbesvær.

Væsentlige styrker og svagheder ved projektet
En væsentlig styrke ved projektet er, at data på siddetid er indsamlet ved hjælp af
teknisk måling i stedet for via selvrapport (Clark et al., 2011; Gupta et al., 2017;
Lagersted-Olsen et al., 2014), der er upræcis, og derfor kan lede til fejlagtige resultater på
sammenhænge med helbredsudfald (Celis-Morales et al., 2012). Derudover er metoden,
der blev anvendt til opgørelse af siddetid, fundet valid i efterprøvninger i både
laboratorie og felt (Ingebrigtsen et al., 2013; Korshøj et al., 2014; Skotte et al., 2014;
Stemland et al., 2015). Dernæst blev siddetid opgjort henover flere sammenhængende
døgn med en høj detaljeringsgrad og opdeling af arbejdstid, fritid og tid, hvor man
ligger i sin seng. Denne inddeling gjorde det muligt at gennemføre analyser på siddetid i
arbejde og fritid separat. I tillæg muliggjorde detaljeringsgraden af siddetidsdata
inddeling af siddetid i forskellige varigheder (≤ 5 min, >5 - ≤ 20 min og > 20 min), og
ligeledes inddelt i arbejdstid og fritid. Dette bidrog til, at belyse om de forskellige
varigheder af siddetid påvirkede nakke-skulder eller lænderygbesvær forskelligt. En
anden styrke ved siddetidsdata i dette projekt er, at det ikke kun er indsamlet i en
branche, hvilket betyder, at der er en bred variation, i hvor længe deltagerne sidder
henover døgnet, og også hvor lange perioder de sidder i (Jørgensen, 2019) i forhold til
tidligere studier gennemført i enkelte brancher (Cagnie et al., 2007; Skov et al., 1996).
Det er dog en svaghed, at siddetid ikke er målt gentagne gange henover det
år, der blev indsamlet nakke-skulder- og lænderygbesvær, da det derfor er udelukket at
udetale sig om, hvor stabil siddetiden er henover et år. Dog viste analyser justeret for
selvrapporterede ændringer i fysisk aktivitet på arbejde enslydende resultater med de
afrapporterede. Yderligere, er der ikke indsamlet information om hvilke aktiviteter eller
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arbejdsopgaver der udføres i siddeperioderne og derfor kan det være vanskeligt at
beskrive sammenhængen til nakke-skulder- og lænderygbesvær. Dette belyser
nødvendigheden af indsamling af integreret eksponering fra flere kropsdele,
kropspositioner og aktiviteter henover arbejdsdagen.
Dertil er de gentagne målinger af nakke-skulder- og lænderygbesvær, henover et år,
ligeledes en styrke ved projektet. Da intensiteten af nakke-skulder- og lænderygbesvær
kan variere meget henover tid (Axén et al., 2014; Axen & Leboeuf-Yde, 2013), er det en
styrke at indsamle data hyppigt (Gupta et al., 2015; Korshøj et al., 2017; Lunde et al.,
2017).
Da projektet kun omhandlede arbejdstagere fra rengørings-, industri- og
transportbrancherne, er disse resultater ikke direkte overførbare til andre brancher, som
eksempelvis kontoransatte.

Praktisk betydning af projektets resultater
Samlet set, viste resultaterne, at siddetid ikke leder til en højere forekomst af hverken
nakke-skulder- eller lænderygbesvær, hverken ved baseline eller henover et år, blandt
arbejdstagere i brancherne rengøring, industri og transport. Disse resultater kan blandt
andet forklares ved, at dette projekt er gennemført blandt medarbejdere i brancher, der
primært har manuelt arbejde, og derfor kan det antages, at siddetid i arbejde fungerer
som pause fra aktiviteter, der i højere grad, end siddetid, er en risiko for at få ondt i
ryggen. At variation af kropsposition under arbejde bidrager til reduktion af
muskelskeletbesvær, understøttes af dette projekt, der viser at siddetid i korte perioder
leder til lavere forekomst af nakke-skulder- og lænderygbesvær henover et år.
Trods disse detaljerede data tyder projektets resultater på, at nakkeskulder- og lænderygbesvær ikke kun påvirkes af enkeltstående eksponeringer, som
siddetid, men i højere grad af, hvad deltagerne laver, når de ikke sidder ned. Dette kan i
fremtidige projekter undersøges ved at integrere eksponering fra flere forskellige
kropspositioner og aktiviteter henover hele arbejdsdagen, for dermed at kunne beskrive
sammenhængen til nakke-skulder- og lænderygbesvær fyldestgørende.
Disse resultater indikerer at anbefalinger omkring reduktion af siddetid i
arbejde, blandt disse brancher, potentielt kan lede til højere forekomst og intensitet af
nakke-skulder- og lænderygbesvær, hvorfor reduktioner af siddetid ikke bør anbefales,
før der eksisterer mere viden om disse sammenhænge. På den anden side, er denne
viden ikke tilstrækkeligt til at kunne anbefale mere siddetid i arbejde i disse brancher, da
meget siddetid er forbundet med risici for andre sygdomme som diabetes og
hjertekarsygdom (Wilmot et al., 2012; Overgaard et al., 2012), der ikke er afdækket i dette
projekt.
Derfor er der behov for mere viden om sammenhænge mellem siddetid, i
kombination med andre kropspositioner og aktiviteter og ondt i ryggen, inden klare
anbefalinger kan gives.
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KONKLUSION
Projektets resultater giver ingen klare indikationer på, at siddetid under arbejde, eller
henover hele døgnet, udgør en betydelig risiko for nakke-skulder eller lænderygbesvær
blandt medarbejdere i rengørings-, industri- og transportbranchen. Ej heller
fremkommer nogle klare indikationer på, at længerevarende perioder med siddetid er
forbundet med øget nakke-skulder- eller lænderygbesvær. Dog ses indikationer på, at
siddetid i korte perioder leder til sænket nakke-skulder- og lænderygbesvær henover et
år, hvilket støtter op om den generelle anbefaling om, at variation af kropsposition under
arbejde bidrager til reduktion af muskelskeletbesvær.
Derudover indikerer disse resultater, at reduktion af siddetid i arbejde blandt disse
brancher potentielt kan forbindes til øget nakke-skulder- og lænderygbesvær, hvorfor
reduktioner af siddetid ikke bør anbefales. Ej heller, kan disse resultater understøtte
anbefalinger om mere siddetid i arbejde, før der eksisterer mere viden om disse
sammenhænge.
For at kunne give klare anbefalinger er der behov for flere studier, der
undersøger effekter af både siddetid og forskellige fysiske arbejdskrav i samlede
analyser.
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EFTERSKRIFT
Dette projekt undersøgte sammenhænge mellem siddetid og nakke-skulder- og
lænderygbesvær. Projektet belyser enkelte eksponeringer i relation til et helbredsudfald
uden nødvendigvis at tage højde for andre eksponeringer, der er forbundne til den
undersøgte. Her kunne andre eksponeringer være tid, man står eller går på arbejde eller
henover hele døgnet, forstået på den måde, at døgnets 24 timer er konstante, uanset
hvordan vi vælger at fordele dem mellem eksempelvis siddetid, og tid man står og går.
Derfor er den tid, man bruger på at sidde forbundet med den tid, man bruger på at gå,
da man ikke kan fjerne siddetid uden at øge tid brugt på en anden aktivitet.
På baggrund af denne tankegang, der tager udgangspunkt i, at døgnets 24 timer er
konstante, er der indledt et samarbejde mellem dette projekt og et sideløbende projekt
omhandlende sammenhæng mellem tid brugt på at stå og gå og besvær i lænderyg,
hofter og knæ. Formålet med dette samarbejde er at undersøge sammenhænge mellem
forskellige sammensætninger af tid brugt på at sidde, stå og gå henover 24 timer og
risiko for lænderygbesvær henover et år. Resultaterne fra dette samarbejde vil derfor
supplere resultaterne fra dette projekt med viden om, hvordan fordelingen af tid brugt
på at sidde, stå og gå leder til mindst muligt lænderygbesvær.
Projektet blev gennemført med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden samt med
sparring fra følgegruppe og referencegruppe. Tak til alle deltagere, deltagende
virksomheder, bidragsydere, samarbejdspartnere og kolleger, der har gjort dette projekt
muligt at gennemføre.
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