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Sammanfattning 
Bakgrund: Fysisk inaktivitet är ett folkhälsoproblem. Rekommendationen för svenska 

folket är att vara fysiskt aktiv 30 minuter om dagen, vilket uppfylls av ungefär hälften 

av den vuxna befolkningen. De senaste årens forskning har visat att stillasittande är en 

oberoende riskfaktor. Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en individanpassad skriftlig 

ordination, en metod för att främja fysisk aktivitet. Socialstyrelsen har konstaterat att 

rådgivning i kombination med skriftlig ordination ger bättre följsamhet vid FaR® än 

enbart rådgivning. Syfte: Syftet var att beskriva de faktorer som har betydelse för följ-

samheten vid FaR®. Metod: Litteraturstudien genomfördes som en allmän litteratur-

översikt med arbetssättet att gå från en tankeprocess till en kunskapsprocess. Resultat: 

Faktorer som förskrivaren, kommunikation, patientens förutsättningar och regel- 

bundenhet har identifierats. Dessa faktorer har betydelse för förskrivningsprocessen vid 

FaR® och dess följsamhet för patienten. Diskussion: Kunskapen om dessa faktorer 

skapar möjligheter för vidare utveckling av förskrivningsprocessen. Förskrivarens roll 

är viktig, att bedöma och att individanpassa ordinatonen så att förutsättningarna för 

patienten förblir goda och ger följsamhet. Slutsats: Identifieringen av faktorerna 

förskrivaren, kommunikation, patientens förutsättningar och regelbundenhet skapar 

möjligheter för vidare kvalitetsutveckling av FaR®.  
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Abstract 
Background: Insufficient physical activity is a public health problem. The Swedish 

recommendation is to be physically active for a minimum of 30 minutes every day, 

which is fulfilled by about half the adult population. Recent research has shown that 

sedentary behavior is an independent risk factor. Physical activity on prescription 

(FaR®) is an individually adapted and written prescription, a method to encourage 

physical activity. The National Board of Health and Welfare has observed that 

counseling combined with a written prescription convey better adherence than just 

counseling. Purpose: The purpose was to describe important factors improving the 

adherence to FaR®. Method: A literature overview was conducted with intent to go 

from a thought process to knowledge. Result: Factors like the prescriber, patient’s 

prerequisites, communication and regularity has been identified as meaningful to the 

process of FaR® and it´s adherence. Discussion: The knowledge of these factors 

creates a possibility to further developments of FaR®. The role of the prescriber is 

important, to interpret and individually adapt the prescription to make the best 

prerequisites and provide good adherence. Conclusions: To identify these factors, the 

prescriber, communication, patient’s prerequisites and regularity, creates opportunities 

to further generate the quality of FaR ® and it´s adherence. 

 

 

Keywords: Adherence, prescriber, individual adaptation, patient centered, 

coordinated monitoring. 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

”Simningen hade varit hennes läkares idé. Vera hade gått på en rutinkontroll 

och berett sig på att få den vanliga uppläsningen om sin vikt. Hon ljög alltid om 

sin alkoholkonsumtion, men hennes vikt var uppenbar och kunde inte döljas. 

Läkaren var ung och såg ut som en barnunge utklädd I respektabla vuxenkläder. 

- Inser ni att ni håller på att ta livet av er? Hon hade lutat sig över skriv-

bordet så att Vera kunde se att den perfekta hyn var fri från makeup och 

känna en diskret doft av vuxenparfym. 

- Jag är inte rädd för att dö, hade Vera sagt. Hon tyckte om att göra drama-

tiska uttalande, men tänkte att det här förmodligen var sant. 

- Det är förstås möjligt att ni inte kommer att dö, läkaren hade en klar röst, en 

aning för gäll för att vara angenäm att lyssna på. Åtminstone inte 

omgående. 

Hon hade räknat upp de otrevliga symptom som skulle kunna bli följden av 

Veras frosseri. Tagit henne i örat som en gammeldags ordningsman. 

- Det är på tiden att ni gör en del svåra livsstilsval, Ms Stanhope! 

 

                                                                                 (Ann Cleves, Döda talar inte) 
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BAKGRUND 

Fysiska aktivitet på recept (FaR®) är en metod avsedd att främja fysisk aktivitet och 

förebygga sjukdom (Bilaga I). Metoden är under pågående implementering och är införd 

inom stora delar av dagens hälso- och sjukvård. En del av processen innebär att arbeta fram 

tydlig struktur för förskrivning, uppföljning och utvärdering av FaR®. Det är av stor 

betydelse att få reda på om patienten följer ordinationen, dess effekt och vad som eventuellt 

behöver förändras. Detta för att belysa frågan som är delvis obesvarad idag, hur följsamheten 

vid ordinationerna kan påverkas positivt. 

  

FaR® skapades av Folkhälsoinstitutet som ett resultat av flertalet genomförda projekt på 

uppdrag av regeringen. Det första resulterade i den nationella kampanjen; "Sätt Sverige i 

rörelse" under år 2001. Utvecklingen har medfört en efterfrågan av fungerande arbetsmodell-

er, beskrivningar och erfarenheter av vad som fungerar. Att främja fysisk aktivitet indelas i 

olika nivåer för  individuell anpassning efter individen, klargöra roller, olika aktörers 

agerande och de olika arenorna inom FaR®. Nivåerna omfattar allt från remisser, till 

muntliga- och skriftliga råd och egna aktiviteter. Tjänstgörande legitimerad Hälso- och 

sjukvårdspersonal har förskrivningsrätt för FaR®. Ett stöd till förskrivarna är Fysisk aktivitet 

i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS), en informationsbank med kunskap 

och tydliga råd inför förskrivning till friska patienter och patienter med olika sjukdomar 

(www.fyss.se). 

 

Förskrivning av FaR® inom hälso- och sjukvården representerar ett förändrat förhållningssätt 

där både personal och organisation på ett tydligare sätt integrerar förebyggande insatser i det 

dagliga arbetet. En annan grundläggande del i arbetet med FaR® är samverkan mellan hälso- 

och sjukvård och andra aktörer i samhället, till exempel frivilligorganisationer med långvarig 

erfarenhet av att arbeta med fysisk aktivitet, motion och träning. Arbetet med FaR® har  ökat 

behovet av samverkan mellan olika vårdgivare inom hälso- och sjukvården (Faskunger, 

Lejon, Ståhle & Lamming, 2007). 
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Inom hälso- och sjukvård definierar man följsamhet på olika sätt, två vanligt förekommande 

är compliance och adherense. Med compliance menas envägskommunikation, en given ordi-

nation och dess följsamhet och med adherence avses ett samarbete med patienten vid val av 

och planering av behandling (Haynes, Taylor & Sackett, 1979; Schaffer & Yoon, 2001).  

 

Statens Folkhälsoinstitut har utarbetat elva övergripande mål för den svenska folkhälsan. Ett 

av dessa är: "Regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefinnande och har en sjuk-

domsförebyggande effekt" (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Låg fysisk aktivitet och stillasitt-

ande innebär flera cirkulatoriska och metaboliska nackdelar t.ex. förhöjda koncentrationer av 

glukos och triglycerider, minskad muskelkraft samt sämre psykiskt välmående. Med fysisk 

aktivitet menas all kroppsrörelse till följd av skelettmuskulaturens sammandragning med 

resultatet ökad energiförbrukning. Ett minimum av 30 minuters måttlig aktivitet per dag 

rekommenderas för bibehållande av hälsa. Fysisk aktivitet definieras som en systematisk 

påverkan på kroppen över tid, syftet är att öka de fysiska och psykiska förutsättningar som 

leder till ökad prestationsförmåga. Högt upp i åldrarna kan man träna upp sina muskler, 

vältränade 70-åringar är i bättre form än otränade 40-åringar. Vältränade 70-80 åringar som 

fortsätter vara fysiskt aktiva har cirka 50 procent högre fysisk prestationsförmåga än övriga 

jämnåriga. Det goda åldrandet (gerotrancendens) definieras som ett tillstånd där de egna 

aktiviteterna inte utgörs av ungdomens eller medelålderns livsideal utan av en ny syn på sig 

själv och på tillvaron (Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2012). 

 

Låg fysisk aktivitet är ett allmänt folkhälsoproblem. Ungefär halva den vuxna befolkningen 

rapporterar en fysisk aktivitetsnivå som motsvarar den rekommenderade, var tionde person är  

inaktiv och ytterligare 40 % har en fysisk aktivitetsnivå som är riskabelt låg för hälsan. De 

senaste årens forskning har visat att stillasittande är en oberoende riskfaktor när det gäller 

flera sjukdomar och för tidig död. Stillasittande och fysisk aktivitet är två faktorer oberoende 

av varandra med delvis skilda fysiologiska effekter. Socialstyrelsen konstaterade, vid sin 

litteraturgenomgång inför de nationella rekommendationerna av FaR®, vikten av att bryta 

stillasittandet med många korta pauser och att rådgivning i kombination med skriftlig ordin-

ation gav bättre följsamhet än enbart rådgivning (Statens Folkhälsoinstitut, 2011).  
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Befolkningens egenansvar är en viktig del i det allmänna folkhälsoarbetet. Omvårdnadsteore-

tikern Dorothea Orem arbetade fram en omvårdnadsteori gällande den egna individens 

möjligheteter och skyldigheter mot sig själv. Hennes omvårdnadsmål var att hjälpa patienten 

till självständighet vid aktiviteter som patienten inte var i stånd att utföra själv. Hennes egen-

vårdsmodell delades in i tre teorier, egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Dessa 

tre teorier bildade sedan tillsammans en generell teori om omvårdnad. Egenvård definierades 

som utförandet av aktiviteter som individen utförde efter eget initiativ och för sin egen skull, i 

syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Egenvårdsbrist utgjorde en beskrivning av 

och förklaring till varför en person blev i behov av omvårdnad enligt följande, personen var 

inte i stånd att utföra egenvård som tillgodosåg samtliga egenvårdsbehov. Teorin omvård-

nadssystem omfattade begreppen omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och olika omvård-

nadssystem. Vårdens huvudsakliga uppgift beskrevs som upprätthållande av individens 

strukturella och funktionella integritet och välbefinnande genom hela livscykeln, samt 

främjande av en normal utveckling. Tolkningen av detta angavs vara individens förmåga att 

bibehålla sin autonomi kring egenvård, den professionella vårdaren trädde endast in vid 

brister (Orem, 2001). 

 

Inom vården finns det en stor potential att arbeta hälsofrämjande genom återkommande möten 

mellan personal och olika patientgrupper. Vid dessa möten finns tillfällen att, på ett för patien-

ten hjälpsamt sätt, erbjuda information om fördelar och vinster med fysisk aktivitet. Möjlighet 

finns att anpassa informationen till varje patient, vilket är betydande för rätt informationsnivå 

och adekvata råd. En modell med olika insatsnivåer anpassade till patientens hälsotillstånd 

och behov, motivationsgrad och tilltro till den egna förmågan att genomföra ordinationen har 

utvecklats som ett komplement till FaR®. Den består av sju nivåer av FaR® samt två nivåer 

som innebär remiss. Modellen är ett komplement och ett stöd till Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (Statens Folkhälsoinstitut, 2011).  

 

När det gäller patientens acceptans av fysisk aktivitet på recept har detta främst studerats 

bland motiverade deltagare och genom kvalitativa intervjuer. Patienter som tar del av fysisk 

aktivitet på recept tycks njuta av det och vinna på det t.ex. genom förbättrad livskvalitet (Bak-

Sörensen, Skovgaard & Puggaard, 2006). 
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Lite är känt om orsakerna till bortfallet och patienter i riskzonen som avböjer FaR®. En bety-

delsefull faktor är hur väl förskrivaren kan bedöma patientens motivation till fysisk aktivitet. 

Ytterligare studier av framgångsrik fysisk aktivitet på recept och positiva faktorer är önskvärt 

för den framtida utvecklingen (Bak-Sörensen, Skovgaard & Puggaard, 2006). 

 

Utvärderingen av FaR® är ett område med flera svårigheter, det finns t.ex. inte några över-

gripande gemensamma variabler lämpliga för uppföljning. FaR® skrivs ut med hänsyn till 

individen och bör med hjälp av motiverande samtal individanpassas och därmed bli genom-

förbart för den enskilde. När det gäller följsamheten vid ordinationen är detta ett område 

under utveckling. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer som hade betydelse för följsamheten vid föreskrivning av 

fysisk aktivitet på recept.  

METOD 
Litteraturstudien genomfördes som en allmän litteraturöversikt. Arbetssättet var att gå 

från en tankeprocess till en kunskapsprocess (Friberg, 2006) utifrån arbetssyftet 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Kvalitetsgranskning utfördes av både kvalitativa 

och kvantitativa vetenskapliga artiklar utifrån studiens syfte och frågeställning, enligt 

Fribergs metod för kvalitetsgranskning. Meningsbärande enheter valdes ut genom 

granskning av artiklarnas resultat och med frågeställningen; vad relaterade till följsam-

het. En kvalitativ textanalys med induktiv ansats utfördes (Olsson & Sörensen, 2007). 

De meningsbärande enheterna bearbetades utifrån det manifesta och därefter det latenta 

innehållet (Graneheim & Lundman, 2003). Kondensering användes som process vid 

förkortandet av de meningsbärande enheterna (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

Subkategorier med gemensamma nämnare skapades och därefter kategorier med syftet 

som ett övergripande tema. Detta utgjorde en röd tråd genom de kondenserade mening-

arna och koderna (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

Urval 

Litteraturstudien bygger på primärkällor, både kvalitativa och kvantitativa artiklar.  
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Sökningen efter vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna PubMed, CINAHL, Swe-

Pub och Google Scholar. Inklusionskriterierna var; artiklarna skulle svara mot syftet, 

vara publicerade mellan år 2003-2013, på engelska eller svenska (Bilaga II). De skulle 

innehålla abstract samt att studiernas deltagare var över arton år. Artiklarna skulle vara 

peer reviewed granskade och i fulltext. Manuella sökningar utfördes genom granskning 

av referenslistor från vetenskapliga artiklar och en pilotsökning utfördes för att säker-

ställa sökordens användbarhet. Sökorden som användes var fysisk aktivitet (physical 

activity), fysisk aktivitet på recept (physical activity on prescription), hälsofrämjande 

arbete (health promotion), rådgivning (counselling) och vuxna (adults). Boolersk 

söklogik användes genom AND (Östhlund, 2006).  

Datainsamling och genomförande  

Litteraturen söktes fram både manuellt och genom sökning i databaser. Den första sök-

ningen på fysisk aktivitet på recept (physical activity on prescription) resulterade i 

Meshtermen health promotion som därefter användes vid sökningarna. Sökningarna 

utfördes i flera omgångar i de olika databaserna för att få fram artiklar som svarade mot 

syftet, var primärkällor och som fanns att tillgå i fulltext (Bilaga III). Kvalitetsgransk-

ning utfördes av de valda vetenskapliga artiklarna enligt Fribergs granskningsmall 

(Friberg, 2006). De meningsbärande enheterna valdes ut genom granskning av artiklar-

nas resultat och med frågeställningen, vilka faktorer relaterade till följsamhet (Olsson & 

Sörensen, 2007). 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden utgick från autonomiprincipen och rättviseprincipen enligt SBU 

Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården (www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/ 

Utvardering-av-metoder-i-halso-och-sjukvarden--En-handbok/). Inga tillstånd krävdes 

då undersökningen utfördes som en allmän litteraturstudie.  

Förförståelse och undersökningens betydelse 

Studien utfördes med förförståelsen att följsamhet ur ett patientperspektiv är beroende 

av individanpassning vid förskrivningstillfället. När det gäller uppföljning av följsamhet 

är detta beroende av enhetliga mätmetoder och variabler för att resultatet ska uppnå en 

tillförlitlighet. Denna litteraturstudie lämnar bidrag genom att lyfta fram faktorer som 

påverkar följsamheten av FaR®. 
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– Erfarenhet 

– Erfarenhet i kom- 

   bination med kön 

– Samordnad statistik  

 

RESULTAT 
Resultatet visade de faktorer som påverkade följsamheten vid FaR ®, vilka redovisas i 

tio subkategorier som grupperats i fyra övergripande kategorier, se figur 1.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Visar faktorer som påverkar följsamheten. 

 

Förskrivaren 

Under denna kategori identifierades tre subkategorier; förskrivarens erfarenhet och kön 

d.v.s. om förskrivaren är man eller kvinna, kön i kombination med erfarenhet och bety-

delsen av en samordnad statistik för uppföljning av FaR®.  Dessa faktorer visade sig 

vara betydelsefulla vid själva förskrivningen och dess följsamhet. 

Erfarenhet 

Förskrivarens erfarenhetslängd visade sig betydelsefull vid val av metod för rådgivning av 

patienter avseende deras fysiska aktivitet. En Kanadensisk studie påvisade att primärvårds-

läkare över trettiofem år med minst sex år i tjänst till 69,8% (n=13 166) oftare utförde verbal 

rådgivning gällande fysisk aktivitet. Detta i relation till att primärvårdsläkare med minst 

femton års tjänstgöring till 15,85 % (n=13 166) oftare lämnade skriftliga recept på fysisk 

aktivitet än sina nyutexaminerade kollegor (Petrella, Chastity & Overend, 2007). 

– Strukturerad träning   

   över tid 

– Påvisbar förbättring 

 

 

– Individuell anpassning 

– Rådgivning 

– Samhällsinformation 
 

– Betalningsvilja 

– Logistik 

 

 

 

Regelbundenhet 
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Resultatet visade att förskrivarens erfarenhetslängd hade betydelse för hur patienterna 

rekommenderades fysisk aktivitet, vilket resulterade i ett val av ordinationsmetod. Detta val 

hade i sin tur betydelse för förskrivningens följsamhet för patienten (Petrella, Chastity & 

Overend, 2007). 

Kön och erfarenhet 

Huruvida förskrivaren var en manlig eller en kvinnlig läkare i kombination med erfarenhetens 

längd visade sig vara avgörande för resultatet vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept. 

Kvinnliga primärvårdsläkare över trettiofem år med minst femton år i tjänst lämnade skriftliga 

recept på fysisk aktivitet oftare än sina manliga kollegor. Manliga primärvårdsläkare över 

femtiofem år var mer benägna att bedöma patienters kondition än sina kvinnliga kollegor. 

Dessa skillnader hos förskrivaren visade på stor sannolikhet att följsamheten blev olika för 

den enskilde individen beroende på förskrivarens kön och erfarenhet (Petrella et al., 2007). 

Samordnad statistik 

En samordnad statistik hade stor betydelse för uppföljning och utveckling av FaR® både ur 

ett patient- och förskrivarperspektiv och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vid utvärdering 

av FaR® användes data från samtliga landsting/ regioner, Dagens Medicin, personliga kon-

takter och hälso- och sjukvårdens nationella nätverk för FaR®. Detta utvärderingssätt var 

mycket svårarbetat och statistik saknades över patienternas fysiska aktivitet efter mottagande 

av FaR®. Behovet påvisades av att en förbättrad, samordnad registrering och statistik. Detta 

borde öka möjligheterna att utvärdera och identifiera framgångsfaktorerna vid förskrivning 

och implementering av FaR®. En samordnad statistik borde öka patientens möjligheter att 

erhålla FaR® förskrivet via utvärderade metoder och därigenom uppnå bättre uppföljning och 

på sikt ökad följsamhet för patienten (Kallings, 2012). 

Regelbundenhet 

Strukturerad träning över tid och påvisbara förbättringar identifierades som subkategori-

er. Regelbunden träning under en längre tid d.v.s. över sex månader och för patienten 

påvisbara förbättringar visade sig vara betydelsefulla faktorer.  
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Strukturerad träning över tid 

Genom strukturerad och regelbunden träning upplevde patienterna ett ökat välbefinnande.  

Positiva resultat blev bekräftelse på förbättring. De patienter som fick hjälp med att lägga upp 

ett individuellt anpassat program för regelbunden träning upplevde efter sex - tolv månader 

förbättringar. Dessa kvarstod vid uppföljningstillfällena efter sexton månader. Mätvärden med 

starka kopplingar till risk för vällevnadssjukdomar förändrades positivt. Det konstaterades 

även viktnedgång, förändringar i blodtrycket och en bättre livskvalitet. Mycket svårt sjuka 

patienter som fått ett cirkulatoriskt stöd inopererat kunde med regelbunden träning få en 

markant ökad träningskapacitet, vilket påvisade en ökad följsamhet av FaR®. Detta även då 

träningen påbörjades först tre månader efter ingreppet och patienterna vid uppstart var vid 

dålig hälsa. Deras program var väl genomarbetat och kombinerade dagliga promenader, 

måttlig träning på löpband eller cykel med högintensiv träning för andningsmuskulaturen. 

Den enda faktorn som inte påverkades positivt var andnöd. Struktur och regelbundenhet gav 

förändringar som ökade patientens motivation att fortsätta med den fysiska aktiviteten och 

därmed ökade följsamheten (Kallings, 2008; Sörensen et al.; Elley, Kerse, Arroll & Robinson, 

2003; Lauotaris, Dritsas, Adamapoulos, Manginas, Gouziouta, Kallistratos, Koulopoulou, 

Voudris, Cokkinos & Sfirakis, 2010). 

Påvisbar förbättring 

Att förbättring bekräftades ansågs vara en positiv faktor gällande följsamheten av fysisk 

aktivitet. Genomgående visade studierna att den fysiska aktiviteten ökade över tid. Dessutom 

påvisades förbättrad livkvalitet och minskning av riskfaktorn stillasittande vilket tyder på 

ökad följsamhet vid FaR®. När det gällde personer med mild till måttlig förhöjning av blod-

trycket gjordes upprepade provtagningar av hälsovariabler som kroppsmått, blodprov samt 

blodtryck. Dessa mätvärden visade på fortlöpande förbättringar. I studierna användes moti-

verande samtal (MI-samtal) en eller flera gånger, deltagarna skattade sig själva med hjälp av 

en skala över de olika motivationsstadierna. Förändringsmotivationen indelades i fem olika 

stadier enligt Stages of Change (SOC): Omedveten – Medveten – Förberedelse – Handling – 

Bibehållande (Prochaska & DiCLemente, 1986). Då patienten förflyttade sig till nästa steg i 

processen tolkades detta som påvisbar förbättring och ökning av träningsmotivationen 

(Kallings, 2008). 

 



  

14 

Under MI- samtalen erbjöds en återkoppling av processen vilket gav patienten möjlighet att 

reflektera över situationen och medvetandegöra livsstilsval, med syftet att stödja patienten 

under vägen fram till målet.  FaR® i kombination med MI resulterade i bestående föränd-

ringar vilket styrkte antagandet, att tid för planering och samtal har stor betydelse gällande 

följsamheten för patienten (Kallings, 2008; Ek, 2011; Sjöling, Lundberg, Englund, Westman 

& Jong, 2011; Sörensen, Bak- Sörensen, Skovgaard, Bredahl & Puggaard, 2010). 

Förutsättningar 

De subkategorier som identifierades under förutsättningar var deltagarnas betalnings-

vilja för FaR® och logistik, med detta menas t.ex. tidsförutsättningar och tillgång till 

träningslokaler. 

Betalningsvilja  

En avgörande faktor vid FaR® visade sig vara patienternas betalningsvilja, vilken var bero-

ende av ekonomiska faktorer men även av patienternas egna prioriteringar. Patienter med hög 

inkomst och högskoleutbildning var mer villiga att betala för hälsoförbättringar, både kort-

siktiga och långsiktiga. Ett samband påvisades mellan Body Mass Index (BMI), inkomst, 

utbildningsnivå och viljan att betala för bättre hälsa och välbefinnande. Vid jämförelse av 

patienternas betalningsvilja för olika hälsoförbättringar visade kortsiktigt förbättrad hälsa 

d.v.s. ökat välbefinnande ett högre resultat. Denna betalningsvilja för kortsiktig förbättrad 

hälsa var oberoende av variablerna; BMI, inkomst och utbildningsnivå. Valet av metoder med 

resultat i snabba hälsoförbättringar för patienterna, gav möjlighet till ett ökat resultat även på 

lång sikt (Rome, Persson, Ekdahl & Gard, 2010). 

 

Logistik 

Vid utvärdering av organiserad träning efterfrågades positiva och negativa faktorer. Som 

positiva faktorer framfördes individuella instruktioner, anpassad träning och stöd från 

andra deltagare. Som negativa faktorer uppgavs logistiska faktorer som t.ex. besvär att 

ta sig till aktiviteten, vilket för patienten kunde innebära transportsvårigheter. När det 

gällde gruppaktiviteter hade dessa ibland andra logistiska problem som säsongsbegräns-

ningar, t ex sommaruppehåll eller begränsat antal tillfällen per termin (Ek, 2011). 
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 Andra svårigheter visade sig vara att planera organiserad träning som en del av deras 

dagliga rutiner. För patientens följsamhet visade det sig vara av största vikt att redan vid 

förskrivningstillfället ta hänsyn till logistiska svårigheter som transport eller tidsbrist. I 

dessa fall borde patienten själv givits möjlighet att med hjälp av samtalsstöd påverka 

och utforma aktiviteterna, eventuellt borde vardagliga aktiviteter valts som infogats i 

deras dagliga liv (Ek, 2011). 

Kommunikation 

Identifierade subkategorier var individuell anpassning, rådgivning och samhällsinforma-

tion. Med detta menade vi individuell anpassning av förskrivning, att rådgivning utför-

des vid förskrivning och att samhällsinformation gällande fysisk aktivitet och dess bety-

delse marknadsfördes i olika medier.  

Individuell anpassning 

FaR® i kombination med MI-samtal har påvisat förstärkt effekt. Detta tillsammans med 

att råd och förskrivning utfördes av vårdgivare med personkännedom, i en för patienten 

känd miljö, gav en positiv koppling till hälsofaktorer och en ökning av träning på friti-

den. Grundläggande för MI är att samtalen baseras på ömsesidig respekt och en trygghet 

mellan vårdgivaren och patienten. Detta skapade patientcentrering med en individan-

passad dialog, där relationen byggdes upp successivt i fem olika faser under samtalet. 

Vid uppföljning utfördes en självskattad bedömning av patientens placering i förändr-

ingsprocessen. Vid tre och sex månader återfanns en ökning av antalet patienter i fasen 

bibehållande, vilket tolkades som en förflyttning till ett mer aktivt steg.  En dansk studie 

visade ett stort bortfall vid fyramånaders uppföljning. Detta tolkades som en brist på 

individanpassning vid själva ordinationen, patientcentrerat samtalsstöd kom här först in 

i nästa steg.  Det som visade sig vara positivt för följsamheten var att den individuella 

anpassningen byggde på dialog genom hela processen. Denna innefattade rådgivning, 

planering, genomförande och utvärdering (Sjöling et al. 2011; Kallings et al. 2003; 

Sörensen et al. 2011; Ek 2011). 
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Rådgivning 

Genom läkarens rådgivning vid förskrivningtillfället av FaR® påvisades under åren 2002-

2004, en ökning av antalet förskrivningar. En kort fråga gällande patientens livsstil startade 

upp en process, som resulterade i positiva effekter gällande patienternas upplevda livskvalitet. 

Detta påvisade resultat inom flera områden avseende livskvalitet; fysisk rörelseförmåga, 

kroppssmärta, social funktion, vitalitet och mental hälsa. Rådgivningen utfördes på olika sätt, 

allt från en kort fråga i det vardagliga mötet mellan patient och vårdgivare, till längre och 

djupare rådgivning. Rådgivning i olika former visade sig vara av stor vikt för förskrivningens 

följsamhet för patienten (Kallings & Leijon Hellenius, 2007; Aittasalo, Miilunpalo, Ståhl & 

Kukkonen-Harjula, 2006).  

 

Samhällsinformation  

Massmediakampanjer och stegräknarprogram visade sig vara både effektiva och kostnads-

effektiva. Båda dessa program visade en trovärdighet gällande framtida kostnadsbesparing 

och en minskning av den fysiska inaktiviteten, vilket ledde till hälsoförbättringar. Detta tydde 

på att den enskilde individen var mottaglig för massmedial påverkan. Denna form av 

information och påverkan visade sig öka den enskildes medvetenhet gällande fysisk aktivitet 

och därmed ökade följsamheten (Cobiac, Vos & Barendregt, 2009). 

DISKUSSION 

Studien utfördes som en allmän litteraturöversikt med syftet att beskriva faktorer som har 

betydelse för följsamheten vid förskrivning av FaR®. Receptet skrivs ut med hänsyn till 

patienten och individanpassas med hjälp av motiverande samtal. FaR® är en metod avsedd  

att främja fysisk aktivitet och förebygga sjukdom. Frågan hur följsamheten vid ordination-

erna påverkas positivt är delvis obesvarad idag, utvärderingen av FaR® är ett område under 

utveckling. Studiens resultat förskrivaren, regelbundenhet, kommunikation och förutsätt-

ningar visar faktorer som påverkar följsamheten vid FaR®.  

Metoddiskussion 

Litteraturstudien utfördes som en allmän litteraturöversikt för att erhålla en översikts-

bild över området. Arbetssättet som användes var att gå från en tankeprocess till en 

kunskapsprocess för att möjliggöra en anpassning av syftet (Friberg, 2006). 
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Metoden att utgå från ett arbetssyfte upplevdes som positivt. Det slutgiltiga syftet växte 

fram under arbetets gång. Vid studiens uppstart var syftet att fokusera på förskrivnings-

processen tydligt, anknytningen till patientperspektivet var inte färdigställt. Inför den 

kvalitativa textanalysen formulerades det slutgiltiga syftet och fastställdes under arbetet 

med textanalysen.  

 

Studiens reliabilitet grundas på kvalitetsgranskningen enligt Friberg och urvalet av de 

meningsbärande enheterna som utfördes av olika personer. Validiteten stärks genom att 

flertalet av artiklarna är både kvalitativa och kvantitativa. Artiklarnas deltagare svarade 

på frågor med öppna svar, vilka därefter kombinerades med vedertagna mätmetoder 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Etiska överväganden utgår från autonomiprincipen och rättviseprincipen enligt SBU 

Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården. Artiklarna som använts är etiskt godkända 

och utgår från patientens rätt att ha ett reellt inflytande över det som berör patienten. 

Valda artiklar belyser patienter med olika bakgrund och förutsättningar, etiskt, kulturellt 

och samhällsekonomiskt, vilket speglar rättviseprincipen grundtankar. 

 

Förförståelsen gällande följsamheten ur ett patientperspektiv är beroende av individan-

passning vid förskrivningstillfället. I resultatet styrks detta genom fyra artiklar, därav tre 

med hög kvalitet. När det gäller uppföljningen beroende av enhetliga mätmetoder och 

variabler för att uppnå tillförlitlighet, bekräftas inte denna av studiens artiklar.  

 

Studien lyfter fram faktorer som påverkar följsamheten av FaR®. Resultatet är värde-

fullt för vidare undersökningar inom området. Artiklarna till grund för denna studie 

kommer från olika länder, deltagarna är vuxna personer och ingen ytterligare ålders-

gräns preciseras. Resultatet är överförbart på uppföljning av följsamheten av FaR® i  

ett flertal länder med snarlik struktur inom och hälso- och sjukvårdsområdet. 
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Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva faktorer med betydelse för följsamhet vid FaR® ur ett 

patientperspektiv. Resultatet relateras till omvårdnadsteoretikern Dorothea E. Orem.  

 

Resultatet visar att logistiska problem i form av svårigheter att transportera sig till aktiv-

iteter, tidsbrist och säsongsbegränsningar påverkar FaR´s ® följsamhet vid organiserade 

träningsformer. Moore, Moore & Murphy, (2011) beskriver ytterligare ett perspektiv 

med träning i grupp, att detta av många upplevs som besvärande och obekvämt. Social 

gemenskap och träning tillsammans med patienter i liknande situationer har betydelse 

för följsamheten, de som tränar regelbundet via FaR® fungerar som förebilder för nya 

deltagare. En studie riktad till fysiskt inaktiva kvinnor med olika etnisk bakgrund rap-

porterar god följsamhet. Kvinnorna ordineras fysisk aktivitet kombinerat med patient-

centrerade samtal. Deltagandet i grupperna kräver logistik avseende enbart kvinnligt 

deltagande med hänsyn till de muslimska kvinnorna (Gademann, Deutekom, Hosper, & 

Stronks, 2012). Enligt Ek (2011) har organiserad träning många fördelar och Moore, 

Moore & Murphy (2011) beskriver positiva förebilder och stödet från andra deltagare 

som betydelsefullt.  

 

Logistiken att skapa fungerande grupper med god följsamhet kräver ett stort, varierat 

utbud och en god samordning. Patientcentrerade samtal utgör en viktig del i arbetet med 

att finna rätt aktivitet för varje person. Dessa studier uppvisar förutom logistik, även 

kulturella skillnader som betydelsefulla för följsamheten vid FaR®, vilket inte funnits i 

tidigare material. Orem beskriver redan på 50-talet kulturella skillnader, deras betydelse 

vid egenvård och hennes egenvårdsteori med begreppet tillgänglighet styrker studiens 

resultat gällande logistik.  

 

Resultatet betalningsvilja är beroende av socioekonomiska aspekter. Detta framkommer 

genom faktorn att inte prioritera betalning för träning har betydelse för patienternas för-

utsättningar.  Detta resultat styrks av andra studier som lyfter fram ytterligare argument, 

som att den fysiska miljön i belastade bostadsområden inte uppmuntrar till fysisk aktiv-

itet. 
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I områden med stor arbetslöshet har de boende ofta en ”tycka-synd-om-känsla”, de 

ifrågasätter meningen med att försöka göra livet bättre. Det visar sig att patienter gärna 

deltar för en rabatterad avgift, men när prisreducering upphör har de inte ekonomiska 

möjligheter att fortsätta, detta påverkar följsamheten för patienten (Conn et al., 2011; 

Moore et al.,2011). Orem lyfter fram förutsättningar som grund för hennes teori 

gällande egenvård, att ta ett eget ansvar för sin hälsa. Hon förutsättningar som  

tillgänglighet, kännedom om egenvårdsmetoder och dess variationer inom familjer, 

kulturella grupper och samhällsklasser (Orem, 2001).  

 

I studien med kvinnor från olika kulturell bakgrund bor flertalet i belastade områden, 

vilket inte uppmuntrar till fortsatt fysisk aktivitet. Risken för fysiskt våld är stor i denna 

miljö och tillgängligheten till träningslokaler är sämre. Följsamheten är trots detta god 

under studien och har endast ett fåtal avhopp. Det mätbara resultatet är inte signifikant. 

Intressant är att i diskussionen förmedlas ett ytterligare perspektiv, att involvera dietist 

(Gademann et al., 2012).  Detta påvisar två olika problem, det ena kan kopplas till moti-

vation medan det andra är en ekonomisk fråga som oftast har samband med ett politiskt 

ställningstagande. Ett område att arbeta vidare med som ett komplement till FaR® är att 

genom patientcentrering förmedla kunskap om kosthållning och matlagning till olika 

etniska grupper och samhällsklasser. Fysisk aktivitet tillsammans med kostrådgivning 

ger troligtvis bättre effekt, därmed ökar följsamheten för patienten. 

 

Resultatet visar att massmedial påverkan är kostnadseffektiv och leder till betydande förbätt-

ringar av befolkningens hälsa, samt en kostnadsbesparing för hälsosektorn. En studie visar att 

när patienter själva efterfrågar fysisk aktivitet ökar följsamheten och motivationen. Kunskap 

och förståelse för dess nytta, förvärvas bland annat genom allmän information. Denna ökade 

medvetenhet bidrar till bättre följsamhet för patienten (Moore et al., 2011). Redan på 90-talet 

tar Orem upp vikten av att vetenskapliga rön gällande egenvård tillgängliggörs och förs ut till 

befolkningen, därmed ökar medvetenheten (Orem, 2001). Flera studier betonar vikten av att 

fråga om patientens livsstil, en kort fråga i patientmötet kan med rätt hantering påverka livs-

kvalitén i flera olika dimensioner. Moore et al. (2011) diskuterar i sin artikel hur motivations-

bedömning vid förskrivning bör hanteras.  
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Ett patientcentrerat förhållningssätt anpassat till individens egen kunskap bidrar till minskning 

av ambivalensen inför deltagande i åtgärdsprogram och denna form av rådgivning vid FaR® 

påvisar effekt. En allmänt hållen patientinformation har inte samma effekt. Orem framhäver 

att kända åtgärder och metoder för egenvård omvandlas till kunskap och egenvårdsåtgärder 

till beteendevanor (Orem, 2001). Faktorn rådgivning tolkas som samstämmig med Orems 

egenvårdteori gällande följsamheten vid FaR®. Ömsesidig respekt, förtroende och individuell 

anpassning vid förskrivning är viktiga faktorer för patienten och för följsamheten av FaR®. 

Studiens resultat samhällsinformation och individuell anpassning bekräftas genom Orems 

egenvårdsteori. 

 

Regelbunden strukturerad träning över tid bidrar ofta till förändring av individens beteende. 

För att nå förändring arbetar patienten med målsättning, självrapportering och återkoppling av 

den fysiska aktiviteten. Individens beteende ändras först med hjälp av positiv återkoppling av 

resultatet vilket leder till medvetna livsstilsval (Conn et al., 2011). Denna förändring av livs-

stil kan även leda till andra livsstilsval, t ex. minskat saltintag. Orem menar att egenvård 

måste läras in, anpassas och medvetet utföras kontinuerligt över tid beroende på ålder, utveck-

ling, hälsa, speciella hälsotillstånd, utveckling, levnadsförhållanden och energiförbruknings-

nivå. Hon lyfter fram att förändring av beteende tar tid och sker först när åtgärder och 

metoder är kända och omvandlas till kunskap. Därefter omvandlas egenvårdsåtgärderna till 

förändrade beteendevanor. Beslutsunderlag bakom teorin om egenvård är bl.a. att egenvård är 

ett arbete som kräver tid, energi, finansiella resurser och ett kontinuerligt engagemang. 

Åtgärder för användning inom egenvård grundar sig på tekniker och metoder utvalda för att 

möta känd eller framtida efterfrågan av utveckling och funktionsreglering. När åtgärder och 

metoder är kända omvandlas de till kunskap och egenvårdsåtgärder till beteendevanor (Orem, 

2001). 

 

Resultatet förskrivaren, erfarenhet, kön och erfarenhet bör styrkas av ytterligare materi-

al för att säkerställa dess trovärdighet. Intressant är dock att resultatet förskrivaren och 

dess betydelse styrks genom ytterligare artiklar. Två andra artiklar framhäver vikten av 

att förskrivning sker vid ett fysiskt möte, att förskrivaren har kunskap om och erfarenhet 

av att tydliggöra och bedöma patientens kunskap och motivation för livsstilsförändring. 
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Vidare förstärks resultatet förskivaren genom att det personliga mötet mellan läkare och 

invandrarkvinnor ger en god följsamhet, medan utskick till samma grupp inte ger ett 

enda svar (Conn et al., 2011; Gademan et al., 2012).  

 

Slutsats 

Ett lyckat resultat för patienten kräver identifiering och beskrivning av faktorer med be-

tydelse för följsamheten vid FaR®. Detta gör att själva förskrivningen kan ske på ett 

sätt som ökar patientens möjlighet att lyckas med sin träning. Kunskapen om faktorerna; 

förskrivaren och dennes erfarenhet, olika former av kommunikation, allt från individuell 

anpassning till rådgivning under förskrivningsprocessen, patientens förutsättningar, 

även då socioekonomiska faktorer och träningens regelbundenhet, skapar möjligheter 

för vidare utveckling av förskrivningsprocessen och dess följsamheten för patienten. 

När det gäller förskrivarens roll är denna viktig vid bedömning, patientcentrering, 

rådgivning och individanpassning genom hela förskrivningsprocessen. Handledning av 

förskrivarna vid individanpassning och patientcentrering för rätt nivåplacering under 

FaR®, har betydelse för patientens resultat. Träningens regelbundenhet och struktur-

ering över tid bidrar till ett positivt resultat för patientens följsamheten och resultat.  

 

Forskningsimplikationer  

För att få utökad gemensam kunskap och förståelse gällande faktorer med betydelse för följ-

samheten för patienten vid FaR® behövs ytterligare undersökning och samordning inom om-

rådet uppföljning. Det finns idag en brist på samordning av utvärderingsmetoder. Betydande 

områden är outforskade, som att påvisa förbättringar och skapa tid för reflektion. Uppföljning 

av träning behöver utvecklas, när bör den ske, hur ofta och vilken förbättring krävs för ett 

konstaterat resultat. Gemensamma nämnare saknas avseende brytpunkten, när ett aktivt livs-

stilsval kan konstateras. Frågan om det är mätvärdena i sig eller den egna reflektionen kring 

det ökade välbefinnandet som leder till livsstilsförändring behöver besvaras. Tillvägagångs-

sättet gällande individanpassning och patientcentrering behöver undersökas ytterligare för 

framtida utveckling med hänsyn till varje patients unika livssituation.  
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Bilaga III 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning (t.ex. 

fritext, abstract, 

nyckelord, MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar 

 

2013-02-

17, 15:00 

CINAHL Physical activity on 

prescription and health 

promotion 

År 2003-2013, 

abstract 

1. Abstract 

2. Mesh-term 

 

15 1. Ej fulltext 

2.  Motsvarade ej  

     syftet 

Willingness to pay for 

health improvements 

of physical activity on 

prescription. 

 

2013-02-

17, 15:00 

CINAHL Physical activity on 

prescription and health 

promotion 

År 2003-2013, 

abstract 

3. Abstract 

4. Mesh-term 

 

15 1.Ej fulltext 

2.Motsvarade ej  

     syftet 

Exercise on 

prescription in general 

practice: A systematic 

review 

 

2013-02-

17, 17:20 

SwePub Physical activity on 

prescription 

År 2003-2013 Fritext 8 1. Ej fulltext 

2. Motsvarade ej  

    syftet 

Fysisk aktivitet på 

recept- en 

underutnyttjad resurs. 

2013-03-

03, 22:40 

PubMed Patient counselling and 

physical activity on 

prescription and adult 

År 2003-2013 Fritext 53 1. Ej fulltext 

2. Motsvarade ej  

    syftet 

1. Exercise on 

prescription: changes 

in physical activity 

and health-related 

quality of life in five 

Danish programs. 

2. Cost-effectiveness 

of interventions to 

promote physical 

activity: a modelling 

study. 

3. Physical activity 

counselling and 

prescription among 

Canadian primary 

care physicians. 



 

 

4. From innovation to 

practice: initiation, 

implementation and 

evaluation of 

physician-based 

physical activity 

promotion program in 

Finland. 

2013-02-

17, 16:01 

Scolar Physical activity on 

prescription  

År 2003-2013 Fritext 16 1. Ej fulltext 

2. Motsvarade ej  

    syftet 

1. Physical activity on 

prescription. 

2. The effect of 

exercise on 

prescription on 

physical activity and 

wellbeing in a multi-

ethnic female. 

3. Physical activity on 

prescription in 

primary health care: a 

follow-up of physical 

activity level and 

quality of life 

2013-03-

03, 12:06 

Scolar Physical activity on 

prescription and health 

promotion and patient 

perspective 

År 2003-2013 Fritext 51 1. Ej fulltext 

2. Motsvarade ej  

    syftet 

3. Aktuella  

    artiklar hittade i 

 annan sökning 

 

1.  Promoting public 

health by Physical 

activity on 

Prescription, with 

focus on organized 

exercise. 

2. Effectiveness of 

motivational inter-

viewing and physical 

activity on prescrip-

tion on leisure 

exercise time in 



 

 

subjects suffering 

from mild to moderate 

hypertension 

2013-03-

03 

   Manuell sökning   Benefits of physical 

training on exercise 

capacity, inspiratory 

muscle function and 

quality of life in 

patients with 

ventricular assist 

devices long term post 

implantation.    

2013-03-

03 

   Manuell sökning   Effective-ness of 

counselling patients 

on physical activity in 

general practice: 

cluster randomized 

controlled trial. 

2013-05-

03 

   Manuell sökning   Interventions to 

Increase Physical 

Activity Among 

Healthy Adults: Meta-

Analysis of 

Outcomers. 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga IIII 

Artikelöversikt      

Författare 

Land    År           
1 Titel 

Syfte Urval       Data-

insamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kallings, 

L. 

Sverige 

2008 

 

Physical 

activity on 

prescription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det 

övergripande 

målet med 

studien var att 

undersöka 

verkan och 

effekt av 

individuell 

förskrivning av 

fysisk aktivitet 

som en modell 

inom vården att 

förorda fysisk 

aktivitet. 

Arbetet utgår från 2 

redan gjorda studier: 

Studie A: Patienter 

på rutinbesök på 

utvalda vårdcentraler 

med diagnos kopplad 

till låg fysisk aktiv-

itet eller med behov 

av ökad fysisk 

aktivitet för att för-

hindra en framtida 

diagnos. Studie B: 

Deltagare inbjöds 

skriftligen från på-

gående kohortstudie. 

Män och kvinnor, 

födda 1937 och 1938 

bosatta I Stockholms 

Län.  

 

 

Studie A: En perspektiv studie under 6 

månader. 481 individer samtyckte till att 

delta. Efter motiverande samtal förskrevs 

fysisk aktivitet. Frågeformulär som inne-

fattade frågor om fysisk aktivitet, föränd-

ringsmotivation samt livskvalitet vid 

start och 6 månader. 240 individer 

svarade på ytterligare ett formulär 

gällande följsamheten (adherence) efter 6 

månader och klassificerades i 4 kateg-

orier. Studie B: 101 individer randomise-

rades i en behandlingsgrupp (47) och en 

kontrollgrupp (54) som ingick i en 6 

månaders studie jan. – juni 2006. Behan-

dlingsgruppen fick FaR och kontrollgru-

ppen allmänna rekommendationer om 

fysisk aktivitet. Behandlingsgruppen fick 

fortlöpande samtal, uppföljning och 

tillfrågades om fysisk aktivitet och stilla-

sittande.  

Studie A: 298 patienter var med vid 6 

månaders uppföljning. Utifrån patient 

karakteristika kunde det inte ses någon 

skillnad mellan de som fullföljde och de 

som hoppade av (181) mer än att de 

sistnämnda var något yngre, 48,7 jäm-

fört med 51,9 år. Efter 6 månader syntes 

en signifikant ökning av fysisk aktivitet 

hos 39. Förändring i motivation hade 

förändrats och 42 % hade flyttat sig till 

ett mer aktivt förändringssteg. 

Signifikanta förhöjningar påvisades 

gällande livskvalitet.  En majoritet av 

patienterna (65 %) rapporterade 

följsamhet vid förskrivningen av fysisk 

aktivitet efter 6 månader. Studie B: 

Nivån av fysisk aktivitet ökade 51 % i 

behandlings-gruppen mot 27 % i 

kontrollgruppen. Detta visade både 

registrering av fysisk aktivitet samt 

stegräknare och stillasittande tid 

minskade. Även kroppsmått samt 

riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar 

förbättrades överlag men mest i 

behandlingsgruppen. 

 

 

 

Hög-

kvalitet 13 

av 14 



 

 

Författare 

Land År 
2 Titel 

Syfte Urval  Data-

insamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Sörensen, 

Bak 

Sörensen, 

Skovgaard, 

Bredahl, 

Puggaard, 
Denmark, 

2010  

Exercise on 

prescription; 

changes in 

physical 

activity and 

health-

related 

quality of 

life in five 

Danish 

programs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att analysera 

förändringar i 

fysisk aktivitet 

och 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

bland deltagare i 

5 snarlika FaR-

program och att 

utvärdera om 

deltagarna 

förbättrar 

specifika 

mätvärden 

Patienter som 

behandlas för eller 

har ökad risk för 

hjärt- kärlsjukdom, 

hypertoni eller typ-2 

diabetes. 

Studien var 

uppföljande utan 

kontroller. 

Deltagarna fick 

frågeformulär och 

dessa var tidigare 

validerade. Frågorna 

fokuserade på fysisk 

aktivitet i dagliga 

livet, cykling, i 

arbete, hushåll, 

stillasittande, träning 

och sömn.  

5 olika vårdenheter med snarlika 

program för fysisk aktivitet på recept 

deltog. Man följde patienterna under 16 

månader. (T0, T4, T 10 och T16.) 

Allmänläkarna rekryterade patienter och 

erbjöd ett samtal för att undersöka om 

patienten var motiverad för förändring 

samt villig att betala en avgift för träning 

(67-100 euros). De som ville vara med 

fick en skriven ordination. Under 4 

månader gruppträning med instruktör. 4-

5 motiverande samtal under 10 månader. 

Träningen anpassades individuellt, 24 

tillfällen totalt med intensivare träning 

under första månaden. Vid varje tillfälle 

mättes den fysiska aktiviteten och vid 

första tillfället på träningscentret erbjöds 

deltagarna att delta i utvärdering och de 

fick även en oberoende utvärderare som 

fick information om hälsa och personlig 

data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

449 deltagande medelålder 57. Ingen 

signifikant skillnad mellan de olika 

programmen Man fann ingen signifikant 

skillnad mellan de som fullföljde och de 

som hoppade av. 

De var ett stort bortfall i studien (T4= 

326 73%, T10 218 48% samt T16 152 

34%)och detta ersattes med medelvärde 

av de observationer som man fick in. 

Resultatet visar en ökning av fysisk 

aktivitet som finns kvar även vid 10 och 

16 månader. 

Ingen signifikant skillnad i SF-12 men 

däremot i EQ-5D där 4-10 deltagande 

fick en förbättrad livskvalitet. 

Medel 

kvalitet 10 

av 14 



 

 

Författare 

Land   År 
3 Titel 

Syfte Urval       Data-

insamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Sjöling M, 

Lundberg 

K, 

Englund E, 

Westman 

A, Jong C 

M. 

Sverige. 

2011. 

 

Effectivenes

s of 

motivational 

interviewing 

and physical 

activity on 

prescription 

on leisure 

exercise 

time in 

subjects 

suffering 

from mild    

to moderate 

hypertension

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

om en 

kombination av 

MI och FaR 

skulle öka 

frivillig 

träningstid och 

genom detta 

förbättra 

hälsorelaterade 

variabler. 

Familjedoktorn 

rekryterade deltagare 

när de mötte 

kriterierna: Vuxna 

män och kvinnor med 

milt till medelmåttigt 

förhöjt blodtryck 

(syst. 140-179) (diast. 

90-109), < 60 

minuters fysisk 

aktivitet per vecka 

eller mindre än 2 

tillfällen/vecka. 

Data samlades in 

med berättande i MI-

samtal, fysiologiska 

mätvärden. Dagbok 

med fysisk aktivitet: 

tid, typ av aktivitet, 

sammanhang, 

intensitet och 

duration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien genomfördes mellan september 

2006 och december 2007. Totalt blev det 

31 patienter. Medelålder 61,6. 

Ett första MI-samtal utgjorde grunden för 

FaR® och första uppgiften om fysisk 

aktivitet. 

MI-samtalen upprepades sedan vid 3,9 

och 15 månader. 

Fysisk aktivitet dokumenterades i 

dagbok och följdes upp vid varje samtal. 

Mätvärden – BMI, Hba1C, midjemått, 

blodfetter samt VO2 togs vid start, 3,9 

och 15 månader. 

HRQoL vid 0 och 15 månader. 

 

R-ANOVA användes för att utforska 

skillnader i värdena över tid. 

För att reducera data, matades 

medelvärden för träning in veckovis. 

VO2max och SF-36 analyserades med t-

test där p-värdet < än 0,05 ansågs 

statistiskt signifikant. 

Det flesta resultaten förbättrades 

signifikant under de 15 månaderna. 

För livskvalitet visade t-test  

förbättringar i fysiska uppgifter, kropps-

'smärta och vitalitet 

Ingen förändringsmotivation 

vad gällde tobak och alkohol-

konsumtion men en patient kunde sluta 

med blodtrycksmedicin. 

Hög-

kvalitet 12 

av 14 



 

 

Författare 

Land   År 
4 Titel 

Syfte Urval        Data-

insamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kallings, 

Leijon 

Hellenius 

m fl 2007 

 

Physical 

activity on 

prescription 

in primary 

healthcare; a 

follow up of 

physical 

activity 

level and 

quality of 

life.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

införandet av 

fysisk aktivitet 

på recept, FaR® 

som en rutin i 

kliniska 

verksamheten 

och vilken 

effekt detta hade 

på nivån av 

fysisk aktivitet 

och livskvalitet 

efter 6 månader. 

 Patienterna som 

deltog hade en 

diagnos som var 

relaterad till låg 

fysisk aktivitet eller 

hade behov av fysisk 

aktivitet för att 

förhindra en framtida 

sjukdom. 

Patienterna fick 

besvara ett 

frågeformulär vid 

start och efter 6 

månader. Fråge-

formuläret innehöll 

frågor om 

patientuppgifter, 

öppna frågor om vem 

som förskrivit FaR®, 

vilken form 

av fysisk aktivitet 

samt av vilken orsak 

Tretton vårdcentraler, geografiskt 

spridda i Sverige, deltog under 2001-

2003. 

Alla patienterna kom för besök på 

vårdcentralen. De erbjöds ett 

patientcentrerat motiverande samtal för 

finna ut om fysisk aktivitet var hjälpsamt 

för patienten och om så var fallet skrevs 

ett recept. 

När det gällde fråga om fysisk aktivitet 

användes en tidigare använd fråga där 

fysisk aktivitet delas upp i fyra nivåer. 

Förändringsmotivationen bedömdes med 

en fråga som var speciellt avsedd för 

fysisk aktivitet och använd tidigare även 

denna. 

För att mäta livskvalité användes två 

validerade formulär, SF-36 samt EQ-5D. 

En kvantitativ studie som presenterar 

medelvärden och standardavvikelser för 

parametriska variabler.   

 

481 patienter fick recept på FaR®. 298 

patienter = 62 % var med i  

uppföljningen. De flesta recepten skrevs 

ut av sjukgymnaster. Studien visar på en 

signifikant ökning av fysisk aktivitet, 

både i dagliga livet och i träning. 

I början var 24 % i begrundansfas av 

Förändringsmotivationen 41 % i 

förberedelse och 13 % i återfall. 

Studien visar en förändring i motivation 

till handling och bibehållande. 

Båda formulären för livskvalité visade 

på en ökad livskvalité både fysiskt 

och mentalt. 

Författarna menar att styrkan i studien 

är att den är gjord under ”vanliga” för- 

hållande och att patienterna fått det 

utskrivet av sinaordinarie vårdgivare 

Hög-

kvalitet 12 

av 14 



 

 

Författare 

Land År 
5 Titel 

Syfte Urval         Data- 

insamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Laoutaris I 

D, Dritsas 

A, 

Adamopou

-los S, 

Manginas 

A, 

Gouziouta 

A, 

Kalliistrato

s M,  

Voudris V, 

Cokkinos 

D, Sfirakis 

P 

Grekland 

2011 

Benefits of 

physical 

training on 

exercise 

capacity, 

inspiratory 

muscle 

function and 

quality of 

life in 

patients with 

ventricular 

assist 

devices 

long-term 

postimplant-

ation. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån en 

hypotes att 

patienter med 

VAD 

=ventricular 

assist device, 

kunde svara 

gynnsamt på ett 

strukturerat 

träningsprogram 

även en lång tid 

efter 

insättningen. 

22 patienter fick 

antingen invärtes 

eller utvärtes im-

plantat av VAD  för 

vänster eller för både 

vänster och höger-

kammarstöd. En 

randomiserad studie 

med 10 patienter i 

träningsgruppen och 

5 i kontrollgruppen. 

Inklusionskriterier – 

minst 3 mån. sedan 

impl-antatet, cirkul-

atoriskt stabil, från-

varo av arytmi, 

infektion och för-

flyttningsproblem. 

Datainsamlingen 

utfördes med trän-

ingsprotokoll; hjärt-

och lungövningstest 

som mättes med peak 

VO2. 

15 patienter I åldern 38,3 +- 15,9 år 

randomiserades 2:1 I träningsgrupp och 

kontrollgrupp. 

Båda grupperna fick råd om att 

promenera 30 – 45 minuter per dag. 

TG fick dessutom aerobics träning på 

cykel eller löpband 45 minuter 3-5 

ggr/vecka kombinerat med ett 

högintensivt träningsprogram för 

andningsmusklerna, ett datorprogram för 

utandning 2-3 ggr/vecka I 10 veckor. 

Patienterna testades med hjärt- och lung- 

övningstest, 6 minuters gångtest, 

spirometri, mätning av inandnings-

muskulaturens styrka, Pimax samt 

frågeformulär för livskvalitet. 

Data analyserades och presenterades med 

medelvärde och standardavvikelser 

utifrån medianen med kvartiler.  

 

Livskvalité och utgångsvärdet för 

träning mätt med peakVO2 och 6 

minuters gångtest skilde sig inte mellan 

grupperna 

Träningskapacitet och livskvalitet ökade 

signifikant i TG, men inte I 

kontrollgruppen.  6 minuters gångtest 

ökade med 14 %, andnöd påverkades 

inte signifikant i någon grupp. 

 

Medel 

kvalitet 10 

av 14 



 

 

Författare 

Land    År 
6 Titel Syfte Urval      Data-   

insamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

 Ek A, 

Sverige 

2011 

Promoting 

public 

health by 

physical 

activity on 

prescription, 

with focus 

on 

organized 

exercise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

FaR-

förskrivningen 

som involverar 

organiserad 

verksamhet och 

vilken effekt 

denna har. 

>  18 år 

Vara I behov av ökad 

fysisk aktivitet för att 

behandla eller 

förebygga sjukdom 

relaterad till låg 

fysisk aktivitet. 

Förskrivningen ska 

innehålla organiserad 

aktivitet minst en 

gång I veckan och 

kan kombineras med 

aktiviteter I dagliga 

livet. 

Frågeformulär vid 

start, 15 frågor samt 

vid 3 och 6 månader 

me 13 frågor. 

En klinisk observationsstudie över tid. 

98 patienter (82 %) kvinnor deltog från 

vårdenheter I 4 olika län I Sverige. 

De följdes under sex månader. 

I starten samlades patientuppgifter som 

ålder, kön utbildning, civilstånd, yrke, 

vikt och längd samt skälet till FaR-

förskrivningen. 

Frågeformulären innefattar uppgifter om 

fysisk aktivitet på fritiden, stillasittande 

tid samt förändringsmotivationen enligt 

Stages of Change. Dessutom innehöll de 

frågor om följsamhet till förskrivningen. 

De flesta frågor var flervals eller skalor 

men även egna svar kunde anges. 

För att mäta användes nominala, ordinal 

samt skalor med kvoter. 

Då det fanns mycket kvalitativa 

användes statistik för icke parametriska 

variabler. 

 

Vid 3 månader svarade 80 % och vid 6 

månader 72 %..Majoriteten av de 

deltagande var mellan 50 och 69 år. 

Nästan 70 % klassades som överviktiga 

eller feta > 25 BMI. 

Inga signifikanta skillnader i 

patientuppgifterna från start eller i nivån 

av fysiska aktiviteten från start till 6 

månaders uppföljning. 

Däremot kund man utläsa förändringar i 

motivationen till fysisk aktivitet och att 

fler fanns i bibehållandefasen, en 

signifikant ökning. 

Den stillasittande tiden minskade 

signifikant. 

Hindrande faktorer: kostnader, brist på 

uppföljning, säsongsaktiviteter 

motiverande faktorer: individuell 

ordination och anpassning, motivation, 

social support. 

Hög-

kvalitet 14 

av 14 



 

 

Författare 

Land År 
7  Titel 

Syfte Urval     Data-    

insamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Rome Å. 

Persson U. 

Ekdahl C. 

Gard G. 

2010. 

Sweden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willingness 

to pay for 

health 

improvemen

ts of 

physical 

activity on 

prescription 

 

Att uppskatta 

betalningviljan 

för olika 

hälsoförbätt-

ringar och 

viktminskning 

vid fysisk 

aktivitet på 

recept bland en 

utvald grupp av 

individer 

inomFaR. Syftet 

var även att 

undersöka 

prediktorer vid 

WTP(= Willing 

to pay) för olika 

hälsoförbättring

-ar och 

viktnedgång vid 

fysisk aktivitet 

på recept.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urvalskriterierna är 

vuxna, över 18 år 

med en stillasittande 

livsstil och en eller 

flera av följande 

sjukdomar hjärt-

kärlsjukdom, typ 2-

diabetes, fetma, 

muskuloskeletal 

smärta eller 

sjukdomar, psykisk 

sjukdom eller 

andningsproblem. 

Metoden som 

användes var öppna 

frågor och studien 

gjordes parallellt med 

en randomiserad 

studie Physical 

Activity on 

Prescription i 

sydöstra sjukvårds-

distriktet i Sverige 

inom Region Skåne.  

Studien utfördes som en kvantitativ 

studie. Deltagarna i de båda grupperna 

tillfrågades hur mycket de var villiga att 

betala för de olika hälsoför-delarna av 

FaR efter deltagande. De fick även under 

studien fylla i en träningsdagbok för att 

mäta följsamheten. Intervention gruppen 

hade två träningspass per vecka (måttligt 

intensiva), utbildning om fysisk aktivitet 

och motivations-rådgivning enskilt en 

gång per vecka. Kontrollgruppen hade ett 

träningspass per vecka (låg intensitet). 

Deltagar-avgiften för intervention 

gruppen var 300 kr. och kontrollgruppen 

var 200 kr. för fyra månader. 

Skillnaderna mellan de båda grupperna 

testades med ett t-test och ett chi-

kvadrat-test. WTP beskrivs genom 

medelvärde och standardavvikelse samt 

andelen som är villiga att betala.  

En jämförelse mellan WTP (båda 

grupperna) för de olika 

hälsoförbättringarna visade signifikanta 

skillnader både med och utan betalning 

mellan välbefinnande (vikt nedgång) 

och hälsa förbättrad på lång sikt kontra 

viktförlust. 

En signifikant skillnad visade sig också 

mellan hälsa förbättrad på kort- eller 

lång sikt med betalning. 

BMI, inkomst och utbildnings nivå 

visade signifikant samband med viljan 

att betala för bättre hälsa och bättre 

välbefinnande. 

Den högsta betalningsviljan för båda 

grupperna visade ökat välbefinnande 

(kortsiktig förbättrad hälsa). 

Intervention gruppen visade högst 

betalningsvilja för bättre hälsa 

(långsiktig förbättring av hälsan). 

Kontrollgruppen hade en högre andel 

ovilliga att betala än 

interventionsgruppen gällande både 

hälsoförbättringar och viktminskning. 
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Cost-

Effectivenes

s of 

intervention

s to Promote 

Physical 

activity: A 

Modelling 

Study. 

 

Undersökning 

för att 

indentifiera 

åtgärder riktade 

mot den 

australiska 

befolkningen 

med bevis på 

effektivitet för 

att förbättra 

deras fysiska 

aktivitet 

lämpliga för 

implementering.  

Utvärdering av 

kostnads-

effektiviteten av 

att främja fysisk 

aktivitet. 

Urvalet utfördes på 

olika sätt i de olika 

stegen. 1: Urvalet 

hämtades från 

statistiska register 

och allmänläkarnas 

statistik. 

2: Urvalet hämtades 

från statistiska reg-

ister och allmänläk-

arnas statistik. 

3. Urvalet hämtades 

från ett qvasiexperi-

ment i en Australisk 

kampanj. 

4. Urvalet hämtades 

från statistiska reg-

ister och statistik-

underlag gällande 

internet access. 

5. Urvalet hämtades 

från Rockhamton 10 

000 steg pro-

grammet 

6. Urvalet hämtades 

registret över hushåll 

från Res smart 

programmet. 

 

Sex förbättringsprogram gällande 

kostnadseffektivitet valdes ut. 

1. Fysisk aktivitet på recept: Patienterna 

undersöks inaktiva patienter får recept på 

fysisk aktivitet på recept med 

efterföljande samtal med en fysiolog. 

2. Rådgivning av fysiolog på recept: 

Undersökningsenkäter skickades ut till 

alla utvalda patienter och inaktiva 

patienter bjuds in att delta i en serie 

samtal med fysiolog. 

3. Massmedia kampanj: En sex-veckors 

kampanj gällande fysisk aktivitet via 

massmedia, reklamdistribution och 

lokala aktiviteter och evenemang. 

4. Res smart: En kampanj riktad till 

hushåll med skräddarsydd information 

gällande allmänna kommunikations-

medel och utdelning av reklamobjekt för 

att minska bilanvändningen. 

5. Stegräknare: Ett kommunfinansierat 

program som uppmuntrar användningen 

av stegräknare för att öka fysisk aktivitet. 

6. Internt: Deltagare rekryters via 

massmedia med syfte att få tillgång till 

information och rådgivning gällande 

fysisk aktivitet på en hemsida 

 

 

 

Två av förbättringsprogrammen 

utmärkte sig som mest effektiva och 

kostnadseffektiva. Det var massmedia-

kampanjen och stegräknarprogrammet. 

Båda dessa förbättringar är utmärkande 

och har en 100 % trovärdighet gällande 

framtida kostnadsbesparing.  Endast 

rådgivningen av fysiolog hade en låg 

trovärdighet gällande framtida 

kostnadsbesparing. Detta program 

innebar en del kostnader för deltagaren, 

om dessa kostnader togs bort fick 

programmet en 100 % trovärdighet 

gällande framtida kostnadsbesparing. 

Rangordnade efter kostnadseffektivitet 

är ordningen enligt följande steg-

räknare, massmediakampanj, internet-

rådgivning, friskvård på recept, res 

smart och sist friskvårdsrådgivning av 

fysiolog.  Det ses som mycket troligt att 

aktivisterna leder till betydande 

förbättringar gällande befolkningens 

hälsa och en kostnadsbesparing för 

hälsosektorn. 
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From 

innovation 

to practice: 

initiation, 

implementat

ion and 

evaluation 

of a 

physician-

based 

physical 

activity 

promotion 

program in 

Finland. 

 

 

 

 

Syftet var att 

öka rådgivning 

och förskrivning 

av fysisk 

aktivitet på 

recept bland 

läkare inom 

primärvård- och 

övrig hälso- och 

sjukvård på de 

kommunala 

hälsocentra, 

företagshälsovår

d, privata 

kliniker och 

rehabiliterings-

center. En 

sekundär 

målgrupp var 

läkare som 

arbetar på 

sjukhus. 

58 läkare valdes 

slumpmässigt av de 

läkare som är 

medlemmar i 

Finlands reumatiker 

förening till en 

pilotstudie för att 

prova fram 

förskrivningsblankett

, rådgivningsmaterial 

och 

träningsprotokoll. 

Alla praktiserade 

läkare 16 692 under 

2002 fick via mail 

svara på 2 frågor 

relaterade till 

hälsorådgivning och 

förskrivning av fysisk 

aktivitet på recept. 

Antal svar var 

12 945.  

En kvantitativ studie som genomfördes 

genom att fem organisationer inbjöds att 

delta av Finlands reumatiker förening. 

Denna förenings medlemmar består till 

94 % av läkare. Från varje organisation 

valdes 1-2 medlemmar till styrgrupp och 

en person till en ledningsgrupp. 

Programmet pågick 2001-2003. 

Förskrivningsformulär togs fram med 

hjälp av resultat från tidigare studier. 

Receptet skulle råda utövarna till ”god 

förskrivnings grunder” grundat på 

tidigare studier inom området hälsa och 

beteendeförändring. Två förskrivnings 

formulär, en användningsmanual och ett 

träningsprotokoll var färdigställda under 

hösten 2001och provades av en 

pilotstudie med 58 läkare. Det slutgiltiga 

materialet var färdigt februari 2002. En 

webbsida skapades med tillgång till 

materialet.  15-30 läkare rekryterades 

som handledare för förskrivningen, 

utbildningen utfördes av läkare i 

ledningsgruppen. Introduktion av 

förskrivningssättet informerades i alla 

lämpliga forum. 

 

 

 

 

 

3048 förskrivningsblock delades ut fram 

till slutet av 2004, 50 % till hälsocenter 

och 15 % till företagshälsovården, 24 % 

till lokala förskrivare och 11 % till 

sjukhus. Vägledningsmaterialet och 

förskrivningsblocken publicerades via 

”Finish Medical Association” vilket 

visade sig vara en bra väg för att nå ut 

till målgruppen. Antalet hälsocenter 

som beställde förskrivningsblocken var 

96, detta representerar ca 34 %. 

Svarssiffran gällande om läkaren frågar 

patienterna om fysisk aktivitet ökade 

med 1,9 % från 2002-2004 vilket visar 

en signifikant ökning. Svarsfrekvensen 

var 85 % år 2002 och 82 % år 2004. På 

frågan gällande om läkarna förskriver 

fysisk aktivitet på recept och lämnar 

skriftligt material till minst en patient av 

tre, var resultatet 12,2% år 2002 och 

11,0% år 2004, detta visar en signifikant 

nedgång med 1,3 %. 
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Physical 

Activity 

Counseling 

and 

Prescription 

Among 

Canadian 

Primary 

Care 

Physicians 

 

Det primära 

syftet var att 

bestämma 

fördelningen av 

primärvårdens 

rådgivningsverk

-samhet allt från 

att be patient-

erna berätta om 

sina vanor till en 

mer formell 

bedömning av 

fysisk kapacitet 

och förskrivning 

på recept. En 

sekundär mål-

sättning var att 

identifiera 

faktorer såsom 

läkarnas demo-

grafi och praxis 

som kan bidra 

till att förklara 

de rapporterade 

uppgifterna 

gällande rådgiv-

ning och fysisk 

aktivitet. 

 

 

 

The College of 

Familjy Physicians in 

Canada (CFPC) 

genomförde 

undersökningen 

bland 28 340 

primärvårdsläkarna i 

alla delar av landet. 

Läkarna som hade 

genomför det 2-åriga 

forskarutbildningen 

på en av de sexton 

medicinska 

universiteten som 

blivit certifierade a 

CFPC. 

Primärvårdsläkare 

som gått minst ett års 

forskarutbildning 

före 1994 gå ett av 

CFPC ej godkänt 

universitet 

inkluderades. Urvalet 

gjordes bland alla 

allmän praktiserande 

läkare i Canada via 

utdrag från 

vedertagna register. 

Läkarnas mailuppgifter och faxuppgifter 

användes för genomförandet av studien 

som är en kvalitativ studie utförd genom 

en modifierad Dillmanmetod. Under en 

fem månaders period (febr.-juni 

2001)mailades frågeformulär (på 

engelska och franska)ut till alla de 

28 340 deltagarna. Frågeformulären har 

utvecklats av CFPC och består av 16 

sidor som undersöker flera områden, 

gällande hälsoarbetet bestod detta av fem 

utvalda frågor. Oberoende variabler 

följdes vilka inkluderade demografi, år i 

tjänst, form av praktik, ensampraktik 

eller grupp, familje-primärvårds eller 

specialistläkare, upptagningsområde 

(stad, land osv.), region, och upplevd 

tillgänglighet av medicinska tjänster. För 

möjliga jämförelser delades ålder och år i 

tjänst upp i grupper. Samband analy-

serades och vid observation användes 

Bonferroni post hoc analyser för att 

bestämma signifikansen. Oberoende och 

beroende variabler analyserades. 

Av 27 980 primärvårdsläkare retur-

nerade 14 319 användbara frågeform-

ulär och 13 166 var berättigade till 

deltagande i studien, svarsfrekvens 51, 

2 %, av dessa var 61,1% män, 73,4% 

arbetade i privata verksamheter och 

hade tagit examen för mer än 22 år 

sedan. 85 % av de tillfrågade rappor-

terade att de frågar patienterna om deras 

fysiska aktivitet, medan 25,2% bedömer 

patientens lämplighet som en del av den 

fysiska undersökningen. De flesta 

läkarna 69,8% rapporterade att de utför 

muntlig rådgivning för att främja fysisk 

aktivitet, medan endast 15,85 använde 

skriftligt recept som en del av arbetet 

med att främja fysisk aktivitet. 

Undersökningen visade att kvinnliga 

primärvårdsläkare över 35 år med minst 

6 år i tjänst var mer benägna att utföra 

verbal rådgivning, med minst 15 år i 

tjänst var mer benägna att lämna 

skriftliga recept på fysisk aktivitet. 

Manliga primärvårdsläkare över 55 år 

var mer benägna att bedöma patientens 

kondition. 

Medel 

kvalitet 9 

av 14 



 

 

Författare 

Land År 
11  Titel 

Syfte Urval  Data-

insamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Elley R.C. 

Kerse N. 

Arroll B. 

Robinson 

E. 2003. 

New 

Zealand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effective-

ness of 

counselling 

patients on 

physical 

activity in 

general 

practice: 

cluster 

randomized 

controlled 

trial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering av 

den långsiktiga 

effekten av 

friskvård på 

recept, ett 

initiativ från 

allmänpraktis-

erande läkare 

som ger 

rådgivning 

gällande fysisk 

aktivitet. 

Alla kliniker erbjöds 

deltagande, urvalet 

gjordes efter storlek 

och randomisering 

via datasystem innan 

rekrytering av 

deltagare. En region 

med 42 kliniker i 

New Zeeland valdes 

ut. Alla patienter 40-

47 år, vilka besökte 

sin klinik mellan 

april 2000-april 2001 

erbjöds deltagande.  

De utvalda deltog 

under fem dagar, de 

fyllade i ett fråge-

formulär baserat på 

nivåer efter fysisk 

aktivitet för att utröna 

lämplighet. Exkluder-

ing skedde om det 

inte ansågs lämpligt 

av hälsoskäl eller om 

de inte förstod 

engelska, eller om det 

fanns risk att de 

lämnade regionen. 

 

 

 

Genomförandet skedde som en kluster 

randomiserad kontrollerad studie. De 

utvalda patienterna deltog under en fem 

dagars period, de fick fylla i ett fråge-

formulär baserat på nivåer efter fysisk 

aktivitet för att utröna lämplighet. Mätn-

ingar gjordes vid deltagande och uppfölj-

ning efter 12 månader gällande ämnes-

omsättning, risken för hjärtinfarkt, blod-

tryck och välbefinnande. Mätning utförd-

es av försämringar gällande det allmänna 

hälsotillståndet den senaste månaden och 

inläggning på lasarett under det senaste 

året. Detta utfördes via frågeformulär 

och flera elektroniska tester utfördes 

beträffande deras fysik. Slumpmässiga 

blodprover utfördes för att följa 

blodfetter och deras medicinering följdes 

genom att de fick fylla i frågeformuläret 

SF-36. Undersökningsgruppen fick 

rådgivning enskilt av en sjuksköterska 

som även förskrev fysisk aktivitet på 

recept (green preskription). 

Kontrollgruppen fick sedvanlig 

behandling. Kontroller och jämförelser 

utfördes på 800 patienter från 40 

kliniker. 

74 % av rekryterna (878/1322) deltog i 

studien. Uppföljning efter 12 månader 

utfördes på 85 % av deltagarna 

(750/878). Deltagarna var 451, av 

deltagarna fick 385 behandling av en 

allmänpraktiserande läkare och 66 av en 

sjuksköterska. 2,8 % av kontroll-

gruppen och 95 % av undersöknings-

gruppen uppgav att de fick friskvård på 

recept (green preskription) under det 

senaste året. Båda gruppernas värden 

visade förbättring vid 12-månaders 

utvärdering. När det gäller blodtrycket 

visade detta inte på några signifikanta 

förändringar mellan de båda grupperna 

inte heller risken för hjärtinfarkt visade 

på någon signifikant skillnad. Det är 

tydligt att fysisk aktivitet på recept 

(green prescription) är effektivt för att 

öka den fysiska aktiviteten och därmed 

förbättra livskvaliteten efter en period 

av 12 månader med utan påvisbara 

övriga effekter. Dessa långsiktiga 

förbättringar visar på 

livsstilsförbättringar som viktnedgång 

och minskning av saltintag. 
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Fysik 

aktivitet på 

recept - en 

underutnyttj

ad resurs. 

Stora 

variationer 

mellan 

landstingen, 

visar 

statistik över 

förskriv-

ningen. 

Syftet med 

denna artikel var 

att sammanställa 

antalet FaR som 

förskrivits under 

senare år. För att 

kunna jämföra 

förskrivningen i 

olika landsting 

och regioner har 

antalet FaR satts 

i relation till 

invånarantal och 

besök i hälso- 

och sjukvården. 

 

Uppgifter gällande 

befolkningsunder-

lag, antal besök i 

hälso- och sjuk-

vården respektive 

antal vårdcentraler 

hämtas från Sveriges 

kommuner och lands-

tings register. Stati-

stik om andelen  som 

rapporterar en stilla-

sittande fritid hämta-

des från undersök-

ningen "Hälsa på lika 

villkor" år 2007-

2009. Statistik gäll-

ande antal FaR som 

förskrivits har häm-

tats från Sveriges 

kommuner och 

landsting. En viss 

felmarginal finns då 

landstingen /regio-

nerna inte registrerar 

på ett enhetligt sätt.  

 

 

 

 

Tidigare sammanställda data för åren 

2007-2009 används och en 

primärvårdsenkät genomförd av Statens 

Folkhälsoinstitut (SFI) och 

Riksidrottsförbundets årliga samman 

ställning. För år 2010 och som 

komplettering till övriga år har sökningar 

gjorts på landstingens/regionernas 

webbplatser, i rapporter, i en 

undersökning av Dagens Medicin, via 

personliga kontakter och via hälso-och 

sjukvårdens nationella nätverk för FaR. I 

de fåtal fall där data för år 2000 saknas 

har respektive landsting/region gjort 

kvalificerade skattningar av antalet 

recept baserat på olika källor. För att 

bedöma hur vanligt FaR är i Sverige och 

för att kunna jämföra olika landstings 

regioners förskrivningsfrekvens under år 

2010 har antalet FaR satts i relation till 

antalet invånare. 

Data från samtliga landsting/regioner 

visar att drygt 49 000 FaR ingår i 

statistiken för år 2010. Spridningen i 

antalet FaR är stor mellan 

landstingen/regionerna: från ca 500 till 

7300. I snitt 14 % av befolkningen 

anger att de har en mestadels 

stillasittande fritid. Spridningen mellan 

landstingen/regionerna ligger mellan 

11-15%. Den totala förskrivningen av 

FaR motsvarande år 2010 ca 37/1000 

stillasittande invånare. Mindre än 

ett(0,8) FaR/1000 besök inom hälso-och 

sjukvården förskrevs år 2010. De 

senaste åren har antalet förskrivningar 

av FaR ökat kontinuerligt sedan 2007, 

det totala antalet på nationell nivå har 

tredubblats från 17 000 till 49 000 år 

2010. Det som kvarstår är mycket 

implementerings-arbete och detta kan 

göras tillsammans med 

implementeringen av Socialstyrelsens 

riktlinjer om sjukdomsförebyggande 

metoder och utbildningsinsatser för att 

höja medvetenheten. 
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