
Hvatning gegnum tölvupósta dregur úr setuvinnu skrifstofufólks í 
meira en einn tíma daglega 
  

Hvatning til bæði gangandi og standandi funda, ötulari notkun rafknúinna 
lyftiborða og hvetjandi áminningar gegnum SMS og tölvupósta höfðu 
góð áhrif í nýju rannsóknarverkefni. 
  
Við rákumst á áhugaverð greinarskrif á heimasíðu „Videncenter for ARBEJDSMILJØ“ í 
Danmörku og ákváðum að þýða efnið lauslega og endursegja. Greinin er eftir Anne-
Mette Holm frá 21. apríl 2016 
  

(Árni Jósteinsson fyrir Vinnuumhverfissetrið ehf 2016) 
  
  

 
  

  Standandi fundir eru liður í að draga úr setutímum á skrifstofunni. 

  
71 mínúta – það er tíminn sem heppnaðist að minnka setutímann hjá fjórum 
skrifstofuvinnustöðum eftir mánaðar þátttöku í rannsóknarverkefninu „Take a Stand“. 
Eftir 3 mánuði hafði setu tíminn minnkað um 48 mínútur. 
  
317 starfsmenn hjá fjórum mismunandi fyrirtækjum tóku þátt í íhlutun sem var 
framkvæmd af hinu danska „ Center for Interventionsforskning på Statens Institut for 
Folkesundhed, Syddansk Universitet“ í samvinnu við dönsku ríkisstofnunina „Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø“. 
  
- Við vonuðumst til að átakið gæti minnkað setutímana um allt að 60 mínútur þannig að 
við erum mjög glöð og ánægð með niðurstöðurnar segir verkefnisstjórinn fyrir 
íhlutunarverkefnið ph.d. – nemandinn Ida Høgstedt Danquah hjá „Center for 
Interventionsforskning på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet“ þ.e. 
miðstöð um íhlutanarannsóknir hjá stofnun lýðheilsu við syddansk háskólann. 
  

Við sitjum of mikið! 
  
Atferli kyrrsetu eykur áhættuna á hjartasjúkdómum, sykursýki-2, offitu, auknum fjölda 
krabbameina og ótímabærum dauðsföllum sýna rannsóknir. Fullorðnir einstaklingar við 
skrifstofustörf sitja marga tíma á hverjum degi, bæði við vinnu og í frítímanum. 
Rannsóknir sýna að þetta er samtals meira en 10 tímar á dag þannig að meirihluta 
vökutíma fólks er varið sitjandi. Það var því tilgangur verkefnisins að draga úr 
setutímunum við vinnuna. 
  



Verkefnið miðaðist við fernskonar boðskap: 
  

• Sleppið stólunum – notið lyftiborðin daglega með virkum hætti 
 

• Notaðu verkvíxlun í vinnunni – prófaðu að skipta um stellingu á ca. hálftíma 
fresti og minnstu þess að „næsta stelling – er besta stellingin“ 

  

• Endurskapaðu fundarhöldin þín – fundi – eða hluti funda – má halda standandi 
eða gangandi 

  

• Standið saman - setjið ykkur sameginleg markmið hjá vinnustaðnum. Slíkt ýtir 
undir upplifun félagsskaps og þið getið hjálpað hvort öðru við að eiga heilsusamari 
vinnudaga. 

  

Sendiherrar staðarins 
  
Þátttakendur í íhlutunarverkefninu fengu upplýsingar um kyrrsetu atferli og heilbrigði. Á 
öllum vinnustöðunum sem tóku þátt í verkefninu voru valdir sendiherrar sem fóru fyrir 
íhlutuninni og fylgdu málum eftir. Stjórnendur voru virkjaðir frá byrjun og það var lögð 
mikil áhersla á stuðning þeirra með hliðsjón af að átakið myndi heppnast. 
  
Rannsóknarfólkið beindi líka sjónum að hlutlægum breytingum á vinnustöðunum eins og 
aðstöðu fyrir standandi fundi, bæði formlega og óformlega. Þá voru skipulagðar leiðir 
fyrir gangandi fundi og vinnustaðirnir fengu plaköt til að hengja upp með boðskap 
verkefnisins. 
  

Smá hvetjandi skilaboð 
  
Þátttakendurnir settu sér einstaklingsbundin markmið og höfðu tækifæri á fá senda 
tölvupósta og SMS frá verkefnisstjórnendum með áminningum. Ennfremur fengu allir 
þátttakendur post-it blokkir og póstkort verkefnisins til að muna eftir að standa upp við 
skrifborðin sín.-Þátttakendurnir tóku almennt mjög vel á móti íhlutuninni. Þau vildu 
gjarnan prófa þetta. Þetta eru jú inngrónar venjur sem þarf að rjúfa – og því skipti miklu 
máli að þetta var sameginlegt átak með gagnkvæmum stuðningi – og að þau voru 
saman um þetta segir Ida Høgstedt Danquah. 
  
Áhugasamir geta kynnt sér greinarskrifin nánar hjá Videncenter for Arbejdsmiljø eða 
heimsótt heimasíðu Center for Interventionsforskning til að fá nánari útlistun á þessu 
áhugaverða verkefni. 
 


