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Sammanfattning 

Effekter av fysisk aktivitet kan minska olika riskfaktorer för uppkomst av sjukdomar som 

diabetes typ-2 samt hjärt- och kärlsjukdomar. Det framkommer även att fysisk aktivitet i 

många fall kan vara ett bättre ingrepp jämfört med läkemedel vid förebyggande och 

behandlande syfte. Fysisk inaktivitet och följder av högt Body Mass Index kostar det svenska 

samhället cirka 2,5 miljarder SEK varje år och är en av de största orsakerna till tidig död. 

Fysisk aktivitet på recept utvecklades år 2001 för att främja fysisk aktivitet, något som all 

legitimerad vårdpersonal kan förskriva till patienter som de anser vara otillräckligt fysiskt 

aktiva. Sjuksköterskans arbetsområde innefattar både hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande åtgärder. Trots att fysisk aktivitet på recept har funnits sedan 14 år så 

är det fortfarande mycket arbete som återstår för att det ska användas i större utsträckning i 

praktiken. Syftet är att beskriva vårdpersonalens syn på att förskriva fysisk aktivitet på recept 

till vuxna. Åtta vetenskapliga artiklar har analyserats i denna litteraturstudie studie. Resultatet 

visar att brist på kunskap och tidsbrist är de två vanligaste anledningarna till att många recept 

inte utfärdats när förväntat. I diskussionen framkommer vårdpersonalens syn på förskrivning 

av fysisk aktivitet på recept och hur metoden kan kopplas till en hållbar utveckling.  

  
 Nyckelord: Fysisk aktivitet på recept, sjuksköterska, vårdare, förebyggande vård, motion 

och vuxna 
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INLEDNING 

Vet ni som jobbar inom vården att all legitimerad vårdpersonal kan skriva ut fysisk aktivitet 

på recept till patienter, om de anses vara otillräckligt fysiskt aktiva? Det är ett sätt att öka 

patientens aktivitetsnivå genom att utgå från deras egna intressen och förutsättningar. Vårt 

intresse för fysisk aktivitet på recept startade när vi läste en artikel om fysisk aktivitet på 

recept. Det ses enligt oss som en bra resurs men vi har aldrig varit med om att det används ute 

i vården under alla våra praktikplatser. Efter att ha läst om fysisk aktivitet på recept har vi 

funderat på varför det inte används mer ute i vården. Vi har därför valt att beskriva 

vårdpersonalens syn på förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) med hjälp av en 

litteraturstudie. 

  

BAKGRUND 

Fysisk aktivitet 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016a) innebär fysisk aktivitet en form av kroppsrörelse som 

bidrar till en ökad energiförbrukning när det blir en sammandragning av skelettmuskulaturen. 

Fysisk aktivitet innefattar exempelvis motion, vardagsaktiviteter och fysisk träning. Fysisk 

aktivitet ger multifaktoriella effekter och påverkar många olika biologiska och fysiologiska 

system i kroppen på samma gång. Några av kroppens system som påverkas är muskler och 

skelett, immunsystemet, nervsystemet, endokrina systemet, hjärta och kärl, det psykiska 

välbefinnandet och kroppssammansättningen. Effekten av olika typer av fysisk aktivitet beror 

på hur ansträngande aktiviteten är, dess varaktighet, vilken typ av aktivitet och dess frekvens, 

men effekten kan även bero på patientens kön och ålder. I många fall kan fysisk aktivitet vara 

en bättre åtgärd jämfört med läkemedel för att både förebygga och behandla sjukdom. Fysisk 

aktivitet reducerar risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdomar såsom högt blodtryck, diabetes 

typ 2 samt fetma (FYSS 2011).   

För att främja hälsa har yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) tagit fram allmänna 

rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna. Det rekommenderas till alla vuxna från 18 

år och uppåt att vara fysisk aktiva minst 150 minuter sammanlagt i veckan. Skulle patienten 

ha en aktivitet på hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter i veckan. För att uppnå 

rekommendationen kan patienterna antingen gå rask promenad under 30 minuter minst fem 

dagar i veckan eller löpning under 20-30 minuter, minst tre dagar i veckan.   Både måttlig och 

hög intensitet kan kombineras men bör spridas ut över veckodagarna. Skador kan uppstå vid 
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fysisk aktivitet men vinsterna överväger riskerna och fysisk aktivitet utgör mycket små risker 

för skada vid måttlig intensitet (FYSS 2011). 

 

Fysisk inaktivitet och ohälsa  
Med fysisk inaktivitet menas avsaknad av kroppsrörelser, vilket medför en energiförbrukning 

som liknar den energiförbrukning som sker vid vila. Fysisk inaktivitet under dagen kan visas 

genom en blandning av liggande, sittande eller stående ställning (FYSS 2016a). Ungefär var 

tredje människa i världen över 15 års ålder är inte fysisk aktiv på medelnivå och når inte upp 

till kriterierna för fysisk aktivitet (Hansen 2012, s. 1730). Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2016c) rapporteras en minskning av fysisk aktivitet i vardagen och istället ökar ett 

stillasittande beteende. Med stillasittande menas aktiviteter som utöver vilometabolismen inte 

ökar energiutgifterna. Typiska stillasittande aktiviteter inkluderar att sova, ligga ner och vila, 

titta på TV och passiv transport som att åka bil eller buss. Både stillasittande beteenden och 

fysisk inaktivitet i allmänhet är två oberoende riskfaktorer för många sjukdomar och en för 

tidig död. Fysisk inaktivitet bidrar till 2,1 procent av sjukdomsbördan i världen och är den 

fjärde vanligaste orsaken till förtidig död. Fysisk aktivitet är dock svår att mäta och resultatet 

är mycket beroende på mätmetod. Värdering av huruvida befolkningen uppfyller de fysiska 

rekommendationerna varierar beroende på hur mätningen har gått till.  

Fysisk inaktivitet är den näst vanligaste orsaken av de fyra ohälsosamma levnadsvanorna som 

till stor del kan förebygga de icke-smittsamma sjukdomarna om denna inaktivitet skulle 

kunna minimeras. De tre andra orsakerna är ohälsosamma matvanor, skadligt alkoholbruk 

och tobaksmissbruk. Flera allvarliga riskfaktorer för att utveckla sjukdomar påverkas även av 

dessa levnadsvanor. Bland annat är högt blodtryck, diabetes, övervikt och hyperkolesterolemi 

som de riskfaktorer som orsakat flest dödsfall (Folkhälsomyndigheten 2016c). Enligt en 

studie i Lancet dödar fysisk inaktivitet lika många människor som rökning och befolkningen 

bör inte bara bli påmind om fördelarna med att röra på sig, den bör även bli varnad för 

riskerna av att inte röra på sig (Lee, Shiroma, Lobelo, Puska, Blair & Katzmarzyk 2012, s. 7). 

 

Fysisk inaktivitet och samhällsekonomiska kostnader 

De samhällsekonomiska kostnaderna för fysisk inaktivitet och följer av högt Body Mass 

Index (BMI) beräknades till 2,5 miljarder SEK varje år enligt Folkhälsopolitisk rapport 2010 

och när Bolin och Lindgren (2006) beräknade den totala summan av alla sjukvårdskostnader 

och allt produktionsbortfall för fysisk inaktivitet i Sverige år 2002, så skattades denna till 
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drygt sex miljarder SEK. Enligt författarna hade de troligen underskattat de verkliga 

kostnaderna för inaktivitet på grund av försiktiga beräkningar, eftersom bland annat 

produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar inte kunde beräknas. Det skulle leda till stora 

samhällsekonomiska besparingar, längre livslängd och fler friska år om en del av den minst 

aktiva befolkningen kan bli måttligt aktiva. Bara i de nordiska länderna hade utgifterna till 

följd av fysisk inaktivitet kunnat minskas med flera miljarder euro. Den förväntade 

livslängden kan öka med 2,8 år för män och 4,6 år för kvinnor om det sker en förändring från 

inaktivitet till måttligt aktiv livsstil. Om det sker en förändring från inaktivitet till en aktiv 

livsstil kan den förväntade livslängden öka med 7,8 år för män och 7,3 år för kvinnor 

(Folkhälsomyndigheten 2016c). 

  
Många metoder har tagits fram för att försöka minska fysisk inaktivitet i samhället. Från flera 

olika länder finns vetenskapliga studier om hur hälso- och sjukvården kan främja fysisk 

aktivitet hos patienter. Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

inkluderar bland annat att ge enkla råd, vara rådgivande och att ge kvalificerade rådgivande 

samtal (Folkhälsomyndigheten 2016d). Vid otillräcklig fysisk aktivitet tar socialstyrelsens 

riktlinjer (2012, s. 15) även upp fysisk aktivitet på recept som ett stöd för ökad fysisk 

aktivitet. Detta innebär att patienter bland annat kan få skriva motionsdagbok. Socialstyrelsen 

rekommenderar minst 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på minst en måttlig 

intensitetsnivå (2012, s. 13). 

  

Fysisk aktivitet på recept 

Begreppet fysisk aktivitet på recept (FaR) utvecklades och började användas i större 

utsträckning i samband med “Sätt Sverige i rörelse 2001”. Tanken med FaR är att börja ändra 

människors, samhällets, gruppers och föreningars attityd till fysisk aktivitet samt påbörja ett 

långsiktigt arbete för att ändra beteendet hos invånarna. En blankett skapades kombinerat 

med skriftliga anvisningar för att fysisk aktivitet ska kunna ordineras som ett tillägg till eller 

istället för läkemedel. All legitimerad personal inom vården såsom läkare, sjuksköterska eller 

sjukgymnast kan utfärda FaR för att försöka motivera till en ökad fysisk aktivitet hos 

patienten. Ordinationen styrs bland annat av patientens intresse, diagnos samt förutsättningar. 

Men den fysiska aktiviteten bör vara så pass påfrestande att pulsen blir högre än i vila. Det 

som ska ordineras i recepten är motionens form, varaktighet samt frekvens. Fysisk aktivitet 

på recept ska sedan följas upp vid återbesök av vårdpersonalen som har skrivit receptet 

(Folkhälsomyndigheten 2016b; FYSS 2016b; Roos 2014).  
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Målet med FaR är att bidra till en ökad fysisk aktivitet (Statens Folkhälsoinstitut 2011, s. 

116) eftersom det bland annat är personer, som utifrån ett hälsoperspektiv anses vara 

otillräckligt fysiskt aktiva, som skall bli erbjudna. Fysisk aktivitet på Recept anpassas efter de 

regionala förutsättningarna. Detta gör att samarbete mellan personalen i hälso- och 

sjukvården, friskvården, politiker, beställare av vård samt aktivitetssamordnare är väsentligt. 

Ett sådant samarbete kan utjämna skillnader och förbättra förutsättningarna för ökad fysisk 

aktivitet i samhället (Statens Folkhälsoinstitut 2011, ss. 94-95).  

 

Effekten av FaR utifrån Statens Folkhälsoinstitut (2011, ss. 141-142) har blivit en ökad fysisk 

aktivitet, minskning av stillasittande på två timmar per dag och även förekomsten av flera 

riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar har kunnat reduceras. Detta 

har bevisats genom olika studier som har mätt om FaR ökade fysisk aktivitetsnivån efter ett 

antal månader samt om FaR minskade olika riskfaktor genom att jämföra skillnaderna med en 

kontrollgrupp. Det resulterade att den ökade fysisk aktiviteten gäller både för de som var 

minst aktiva och de som skattade ingen fysisk aktivitet alls. Samt för patienterna som med 

jämna mellanrum redan var fysisk aktiva hade aktiviteten också ökats. Detta visar även att 

patienterna har en god följsamhet till FaR. I Leijon, Bendtsen, Nilsen, Festin, & Ståhle (2009) 

studie undersöktes patienter som fick FaR utfärdat oberoende av anledning. Studien visade att 

graden av följsamhet till FaR uppgick till 20 procent av alla deltagarna hade ändrat på sin 

fysiska aktivitetsnivå. Men från ett hälsoperspektiv menar författarna att det inte är den 

ändrade aktivitetsnivån som är avgörande. Det som är viktigast är att deltagarna följer den 

mängd träning som ordineras. Författarna i artikeln betonar att följsamheten till FaR är minst 

lika god som till vilken annan långtidsbehandling med läkemedel, då World Health 

Organization (WHO) visa att följsamheten till långtidsbehandlingar till läkemedelsbehandling 

i snitt är 50 procent.  

 

För att erbjuda FaR ska någon bland vårdpersonalen identifiera patienter som behöver bli mer 

fysiskt aktiv för att behandla eller förebygga sjukdom då de anses vara otillräckligt fysiskt 

aktiv ur ett hälsoperspektiv. Otillräckligt fysisk aktiv innebär att personen utifrån ett 

hälsoperspektiv rör på sig lite eller sitter stilla alltför mycket. Förutsättningarna för att FaR 

skall fungera är att patienten känner sig redo för att förändra sitt beteende vad avser fysisk 

aktivitet samt att hen klarar av träning utanför hälso-och sjukvården (Statens Folkhälsoinstitut 

2011, ss. 168-169). För en bra följsamhet till FaR krävs att aktiviteten och nivån av fysisk 

aktivitet är anpassad till patienten. Därför behöver en aktivitetsanamnes tas upp information 



9 
 

framkommer om hur mycket patienten rör på sig och vilken aktivitet, vilken duration och 

vilken intensitet som kan bli aktuell. Bedömningen görs i form av frågeformulär eller i 

samband med samtal eller en kombination av båda. Intensiteten av aktivitetet är något som 

diskuteras med patienten för att komma överens om hur ansträngande det ska vara. Något 

annat som är väsentlig i samband med förskrivning av FaR är att uppskatta patientens 

motivation till att öka den fysiska aktiviteten samt vilken typ av stöd som hen behöver. Det 

finns specifika frågor som beroende på hur patienten svarar, indikerar var i 

förändringsprocessen, som patienten befinner sig. Detta visar patientens beredskap för 

förändring (Statens Folkhälsoinstitut 2011, ss. 171-172, 174-175). 

Det är viktigt att patienten får uttrycka sina egna mål och varför hen vill ändra sin fysiska 

aktivitet. Det är personalen och patienten som tillsammans kommer överens om hur det hela 

ska genomföras och när uppföljning skall ske. Slutligen får patienten receptet skriftligt, vilket 

kanske är det viktigaste. Utöver att det står motionsform, varaktighet och frekvens på receptet 

så står även orsaken till ordinationen, patientens egna mål med att öka den fysiska aktiviteten 

samt hur uppföljningen skall gå till. Det är personen som har utfärdat FaR som är ansvarig för 

att det sker en uppföljning. Uppföljningen kan ske genom telefon, återbesök eller brev. Det är 

viktigt att FaR följs upp för att bland annat kunna justera dosen om det behövs och bekräfta 

att aktivitetsnivån är individanpassad (Statens Folkhälsoinstitut 2011, ss. 175-176). 

 

Utfärdandet av fysisk aktivitet sker på olika sätt i olika länder. I Nya Zeeland utfärdas fysisk 

aktivitet på recept vanligen av en läkare eller en sjuksköterska. Receptet utfärdas antingen 

skriftligt eller elektroniskt. Skulle patienten behöva ett kontinuerligt stöd skickas receptet 

vidare till en person som har kunskap om FaR. Personen stödjer och uppmuntrar patienten 

genom samtal eller möten varje månad under tre till fyra månader. Patienten följs sedan upp 

(Ministry of Health 2016). I Storbritannien skrivs FaR ut till patienter som är 19 år och äldre. 

Personer som kan utfärda FaR är personal inom primärvården, beslutsfattare och utövare som 

har fysisk aktivitet som en del av sitt uppdrag att arbeta i lokala myndigheter och i sjukvården 

(National Institute for Health and Care Excellence 2014). 

 

Under år 2010 skrevs 49 000 recept ut i Sverige och den totala förskrivningen motsvarande 

cirka 37 recept per 1000 stillasittande invånare nationellt. Skulle varje vårdcentral i Sverige 

utfärda ett FaR per arbetsdag, skulle det medföra 300 000 FaR under ett år. Det finns studier 

som visar att FaR är effektiv och rekommenderad metod trots att den underanvänds (Kallings 

2012, ss. 2348, 2349-2350). 
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Vårdvetenskapliga begrepp relaterat till fysisk aktivitet   
Hälsa 

Wiklund (2003, ss. 79-80) menar att det inte går att dra exakta gränser för vad som är och inte 

är hälsa, då begreppet uppfattas olika mellan olika personer och vid olika tidpunkter. Hälsa är 

beroende av människans förhållande till världen och en del av människans liv, eftersom hälsa 

är en del av den kulturella och sociala miljön. Hälsa kan beskrivas som en upplevelse av 

friskhet, sundhet och välbefinnande eftersom hälsa är relaterat till hela människan. Att en 

människa är oförvillad och klok är två innebörder som beskriver begreppet sundhet. Det syns 

i vården genom att en patient är orienterad till tid, rum och person men också att patienten är 

hälsosam. Att vara hälsosam menas betyder att patienten agerar på ett hälsosamt sätt och har 

konsekvensetik. Friskhet kan beskrivas som frånvaro av sjukdom, då det har att göra med 

olika fysiska egenskaper. Välbefinnande kan uttrycka en känsla och utgår från personens 

livsvärld. Det är svårt att sätta upp kriterier för välbefinnande då det är en subjektiv 

upplevelse och unikt för varje enskild individ. 

Delaktighet utifrån Dahlberg och Segesten (2010, ss. 108-109) betyder att patienten deltar i 

sin egen vårdprocess för att utveckla hälsa och välbefinnande samt minska sårbarheten. Det 

är av betydelse för patienten själv att uppleva ett vårdande sammanhang, eftersom patientens 

vanliga omgivning förändras när sjukdom uppstår. Det finns då en stabil livsrytm och en 

upplevelse av ett harmoniskt sammanhang vilket även resulterar i att funderingar över vad 

som är bra eller känns bra vanligen inte dyker upp. Dock förekommer det ibland att patienten 

tar ett ansvar för sina hälsoprocesser i det dagliga livet genom att motionera, äta nyttigt med 

mera. Det som avgör vad som är bra utgår från patientens egen upplevelse på vad som känns 

bra. Dagens generella inställning till patientens inflytande, självbestämmande, rättigheter och 

ansvar inom hälso- och sjukvården är lika viktig som patientens delaktighet inom vården. 

 

Livsvärld  

Vårdvetenskapen och vårdandet har utgångspunkt från patientperspektivet. Kompetenta och 

vårdvetenskapligt medvetna vårdare har fokus på patientens värld och vill förstå hur 

patientens livssammanhang kan påverkas av hälsa, lidande och sjukdom. Syftet med detta är 

att försöka stärka patientens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-127). Genom 

att observera och lyssna kan vårdpersonalen ta del av patientens livsvärld (Wiklund 2003, s. 

64). Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) betonar vikten att det är genom livsvärlden som 

välbefinnande, hälsa, lidande och sjukdom utspelar sig. Det skapas ingen vårdrelation om 
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vårdpersonalen inte klarar av att möta livsvärlden. Livsvärlden är personlig och unik för var 

och en samtidigt som den utgör en värld som delas med andra.  

 

Vårdrelationen 

Wiklund (2003, ss. 155-156) betonar att vårdrelationen både kan lindra lidande och ge kraft 

och att det är vårdpersonalen och patienten som utformar relationen.  Vårdrelationen är 

asymmetrisk vilket innebär att vårdpersonalen har en större makt och ett större ansvar på 

grund av sin kunskap och sitt yrke. Om inte vårdpersonalen är lyhörd och behandlar patienten 

med respekt kan relationen orsaka ett vårdlidande. Grunden till en fungerande vårdrelation 

läggs redan vid första kontakt och beror på om patienten känner sig välkomnad av 

vårdpersonalen. Detta resulterar i att patienten upplever en tillit för vårdpersonalen, att hen 

kommer att ta ansvar för vården om patienten själv inte kan. Vårdpersonalen har även ett 

ansvar att i största möjliga mån försöka forma vården gemensamt med patienten och sträva 

mot gemensamma mål (Wiklund 2003, ss. 158, 167). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) utvecklades för att främja fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet 

är ett hälsoproblem och ger stora samhällskostnader för Sverige på grund av den otillräckliga 

aktiviteten. Sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet såsom högt blodtryck, hjärt-

kärlsjukdomar, psykisk ohälsa kostar Sverige uppskattningsvis sju miljarder SEK varje år. 

Även fetma orsakar stora kostnader för Sverige och är relaterat till fysisk inaktivitet. Fysisk 

aktivitet på recept är en underutnyttjad resurs inom vården och har funnits sedan år 2001 i 

Sverige men ännu återstår mycket arbete för att resursen ska användas till fullo i 

verksamheten. Det finns studier som visar att metoden FaR kan förebygga sjukdom och öka 

patientens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Trots att det finns positiva effekter så är 

FaR underutnyttjat i praktiken. Genom att undersöka synen på FaR ur vårdpersonalens 

perspektiv kan vi få en ökad kunskap om varför FaR underutnyttjas av vårdpersonalen. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva vårdpersonalens syn på Fysisk aktivitet på Recept till vuxna. 
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METOD 

Data 

Arbetet bygger på en litteraturstudie enligt Axelssons modell (2012, ss. 203-220) där målet är 

att få en kunskapsöversikt inom det valda området. Både studier med kvalitativa och 

kvantitativa tillvägagångssätt för att samla data har använts för att erhålla en så bred 

kunskapsöversikt av det valda området som möjligt (Axelsson 2012, s. 204). Eftersom det har 

visats att det finns tidigare forskning inom området så har den metod valts. I takt med en ökad 

mängd publicerade artiklar så ökar behovet av översikter över befintlig forskning (Axelsson 

2012, s. 205). 

  

Datainsamling 

En systematisk sökning efter vetenskapliga artiklar inom området genomfördes först i 

databaserna Cinahl, SveMed+, Medline, PubMed och Web of Science för att först få en 

kunskapsöversikt över ämnet och tidigare forskning. Sökorden som användes var physical 

activity on prescription, nurse, nursing exercise, referral, health care och attitude. Dessa 

sökord användes enbart i ord och i olika kombinationer, se bilaga 1 för sökhistoriken. 

Inklusionskriterier var refereegranskade forskningsartiklar, resultatet skulle vara relevant för 

syftet, handla om vuxna och vara skrivet på svenska eller engelska. Exklusionskriterierna var 

att artiklarna inte skulle vara äldre än år 2006, då författarna ville att resultatet skulle vara 

relativt aktuell. Urvalet var alla som hade fått fysisk aktivitet på recept utfärdat oberoende av 

sjukdom eller i förebyggande syften. Datainsamlingen baseras på en systematiskt sökning och 

mynnade ut i totalt 10 artiklar och sökningen gjordes mellan 2016-11-08 och 2016-11-30. Av 

totalt tio artiklar uteslöt författarna två vetenskapliga artiklar som inte var relevanta och som 

inte svarade på syftet. Se bilaga 2, för en översikt av artikelsökningen. 

  
Dataanalys 

Analysen gjordes enligt Axelssons modell (2012, ss. 212-214) vilket innebär att författarna 

läste igenom alla artiklar för att få en god uppfattning av innehållet och därefter gjordes en 

sammanställning av resultatet, se bilaga 2. När det var bestämt vilka artiklar som skulle 

analyseras påbörjades bearbetning och analys av data. Enligt Axelsson (2012, s. 212) ska 

helheten från artiklarna nu gå till delar, för att en ny helhet ska framträda. Den nya helheten 

behöver en struktur. Om inte struktur finns blir litteraturstudiens resultat obegripligt för 

läsaren och då kan trovärdigheten i slutsatsen gå förlorad (Axelsson 2012, s. 212). Författarna 
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läste alla artiklar ett flertal gånger och försökte skapa en struktur genom att alltid utgå från 

syftet. Axelsson (2012, ss. 213-214) betonar vikten av en struktur i arbetet men att göra den 

meningsfull kan vara knepigt. För att försöka få en struktur på texten markeras text som 

svarar på syftet med färgpennor. En grundstruktur för resultatet skapades genom att använda 

teman som underrubriker. Och utifrån dessa skapades huvudrubrikerna. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i två huvudrubriker med åtta underrubriker som beskriver 

vårdpersonalens syn på fysisk aktivitet på recept till vuxna, se tabell 1. 

 

Tabell 1. En översikt över resultatets huvudrubriker och underrubriker. 

Huvudrubriker Underrubriker 
	   

Hinder	  för	  fysisk	  aktivitet	  på	  recept • Brist på kunskap och förståelse 
• Inställning till fysisk aktivitet på 

recept 
• Inget stöd från ledningen 
• Ingen fungerande rutin 
• Förhållningssätt till tid och ansvar 

 

Nyttan	  med	  fysisk	  aktivitet	  på	  recept • Motiverar patienter 
• Patientens delaktighet  
• Stödja hälsa och välbefinnande 

 

 

Hinder för fysisk aktivitet på recept  
Brist på kunskap och förståelse  

Vårdpersonalen som Persson, Brorsson, Ekvall, Hansson, Troein och Strandberg (2013, ss. 4-

6) intervjuade i sin studie beskriver att det saknas undervisning om metoder som inte har med 

farmakologi att göra, vilket bidrar till osäkerhet när det gäller användning av FaR. Osäkerhet 

handlade om vilka sjukdomar eller tillstånd som kan behandlas med fysisk aktivitet samt hur 

FaR ska utfärdas. Vårdpersonalen som gått utbildningen på senare tid beskriver dock att 

fysisk aktivitet har nämnts i undervisningen som ett förstahandsval för behandling av många 

olika diagnoser under studiens gång. Deras syn var att de saknade möjligheter till praktisk 
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tillämpning eftersom det inte gavs någon möjlighet till träning på hur fysisk aktivitet kan 

ordineras eller hur FaR skall doseras. Studien från Stanton et al. (2015, s. 118) tar även upp 

att det finns en utbildningsbrist gällande FaR. Det påverkas också att det finns en önskan om 

ytterligare träning och utbildning gällande FaR (Dauenhauer et al. 2006, s. 92; Eriksson & 

Engström 2015, s. 82; Stanton et al. 2015, s. 114). 

 

Både Bohman et al. (2015, s. 276) och Persson et al. (2013, s. 4) studie kommer fram till att 

vårdpersonalen upplever att bristen på kunskap leder till en osäkerhet som gör att FaR inte 

utfärdas effektivt och korrekt. För att kunna uppnå varaktiga effekter på patientens hälsa 

krävs det att vårdpersonalen som skriver ut FaR, har kunskap och förståelse om metoden 

(Bohman et al. 2015, s. 275). 

 

En del vårdpersonal upplever utifrån Din, Moore, Murphy och Williams (2014, s. 751) studie 

att informationsbrist om vilka kriterier patienten skall uppnå eller vilken typ av intervention 

patienten skall få när det gäller FaR, var bland de viktiga faktorer som påverkade deras 

engagemang negativt till FaR. Men trots utbildning om FaR i form av tre timmars workshop 

så uppgav vårdpersonalen i Windt, Windt, Davis, Petrella och Khan (2015, s. 5) studie att 

kontinuerlig utbildning fortfarande var det största hindret för utskrivning. 

Vårdpersonalen i Bohman et al. (2015, s. 275) framhöll att de saknade kunskaper i att 

bedöma vilken motionsform som var mest lämplig för patienten. Detta resulterade i att 

vårdpersonalen skrev ut raska promenader rutinmässigt då detta sågs som en kostnadsfri och 

lättillgänglig aktivitet. 

Dauenhauer, Podgorski och Karuza (2006, s. 92), Stanton, Reaburn och Happell (2015, s. 

443) och Stanton, Happell och Reaburn (2015, s. 114) beskriver att vårdpersonalens syn i de 

flesta fall var att de hade fått mycket små möjligheter att få träna på att skriva ut FaR. 

 

Inställning till fysisk aktivitet på recept 

Persson et al. (2013, ss. 5-6) rapporterar att den farmakologiska behandlingen används i 

första hand då denna behandlingsprincip har ett bra stöd från det medicinska etablissemanget. 

En ytterligare orsak är kollegorna och patienterna själva förväntar sig snabba resultat från den 

farmakologiska behandlingen vilket även gör att läkemedel prioriteras högre än behandling 

med fysisk aktivitet (Bohman et al. 2015, s. 276). Persson et al. (2013, s. 4) nämner även att 

trots att det finns kunskap om vikten av fysisk aktivitet, så upplevde vårdpersonalen att det tar 
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tid att ändra en behandlingsstrategi från läkemedels inriktad behandling till att komplettera 

eller ersätta denna helt med FaR. 

 

Anledningen till att FaR har låg status är bland annat orsakat av att många tvivlar på 

metoden. En del vårdare upplever att den saknar trovärdighet. En del är osäkra på om FaR 

skulle göra skillnad. Vårdpersonalen nämner även att trovärdigheten skulle öka både för 

patienterna och för vårdpersonalen om blanketten för FaR liknade blanketten för läkemedel. 

Den har nämligen ändrats för några år sedan vilket gör att FaR inte längre liknar ett 

medicinskt recept. Detta bidrog sannolikt till en minskning av betydelsen och effektiviteten 

av metoden (Persson et al. 2013, ss. 5-6). Även Bohman et al. (2015, s. 276) tar upp att det är 

en nackdel att FaR blanketten har ändrat färg. Persson et al. (2013, ss. 5-6) tar upp att det kan 

bli svårt att jämföra fysisk aktivitet med andra behandlingar då uppfattningen av 

vårdpersonalen var att den förväntade effekten av ökad fysisk aktivitet tar tid. Detta gjorde 

även att vårdpersonalen ifrågasatte metoden och dess likvärdighet med farmakologisk 

behandling. 

Vårdpersonalens inställning till fysisk aktivitet på recept utifrån patientens perspektiv var att 

det kändes fel att utfärda FaR eftersom de upplevde att kostnaden för FaR var ett stort hinder 

och inte alla patienter har råd till alla typer av aktiviteter som rekommenderas (Bohman et al. 

2015, s. 275). En del av vårdpersonalen såg istället FaR som en felaktig användning av 

sjukvårdsbudgeten med tanke på att det finns mer allvarligare hälsoproblem. De menade att 

det är slöseri med pengar att försöka motivera människor till att göra något som de inte har 

gjort på länge, när pengarna kunde läggas på något annat istället (Din et al. 2014, s. 750). 

 

Inget stöd från ledningen 

Bohman et al. (2015, s. 275) och Eriksson och Engström (2015, s. 82) rapporterar att 

vårdpersonalen i deras undersökning uppger att förebyggande vård som FaR inte alls är 

prioriterat av chefer och organisation. Då vårdpersonalen har kommit med nya förslag och 

och idéer för att förbättra frekvensen av FaR så har de upplevt att insatsen inte har behandlats 

med förtur (Bohman et al. 2015, s. 275). Ledningen har utöver detta inte erbjudit 

vårdpersonalen kunskap samt utveckling av sin kompetens i den utsträckning som de hade 

önskat sig. Vårdpersonalen beskriver att de hade önskat sig bättre förutsättningar för att 

arbeta preventivt (Eriksson & Engström 2015, s. 82). 
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Ingen fungerande rutin  

Vårdpersonal belyser att rutiner och metoder när det gäller hantering av läkemedel är alltför 

grundmurad vilket gör att andra behandlingsalternativ lätt glöms bort (Persson et al. 2013, s. 

5). Samtidigt beskriver Bohman et al. (2015, s. 276) och Persson et al. (2013, s. 6) att 

rutinerna för FaR är oklara. Det finns heller inga tydliga riktlinjer för att registrera 

ordinationerna av fysisk aktivitet (Persson et al. 2013, s. 6).  Bohman et al. (2015, s. 276) och 

Din et al. (2014, s. 751) tar även upp brist på uppföljningsrutiner av FaR som ett hinder. De 

menar också att de datoriserade system som används för att förskriva FaR när blanketterna 

inte var standarden, var alltför komplicerade och tidskrävande. 

Din et al. (2014, s. 751) tar också upp tar också upp faktorer till hinder av FaR ordinationer, 

då det bland annat finns besvärliga pappersarbeten och förseningar från fritidsanläggningar. 

 

Förhållningssätt till tid och ansvar 

Bohman et al. (2015, s. 275), Persson et al. (2013, s. 5) och Windt et al. (2015, s. 4) beskriver 

att det var svårt att finna tid i det dagliga arbetet för att ordinera fysisk aktivitet. Din et al. 

(2014, s. 749) tar också upp tidsbristen som ett hinder för att inte kunna främja fysisk 

aktivitet. Vårdpersonalen upplevde även att det var brist på tid för en dialog med patienten 

om fysisk aktivitet såsom den fysiska aktivitetens intensitet och dos (Persson et al. 2013, s. 

4). Vårdpersonalen som jobbar inom psykiatrin framhåller dock i Stanton et al. (2015, s. 443) 

studie att det finns tid i det vardagliga arbetet för att utfärda FaR. Sjuksköterskorna beskriver 

även att det ingår i deras jobb att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet om det skulle 

behövas. 

 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2011, s. 13) är det all legitimerad vårdpersonal som kan 

ordinera FaR. Men sjuksköterskorna i Bohman et al. (2015, s. 275) studie tycker att det är 

deras yrkeskategori som bör ha det stora ansvaret över FaR, eftersom de i större utsträckning 

jobbar mer centralt med patienterna. Persson et al. (2013, s. 3) nämner att det traditionellt är 

läkarens vardagliga ansvar att informera och prata med patienter om fysisk aktivitet om 

patientens symptom eller tillstånd kan utvecklas till sjukdom. 

De flesta av vårdpersonalen upplever utifrån Din et al. (2014, s. 750) studie att FaR inte var 

deras ansvarsområde eller tillhörde deras sakkunskap men att en del av dem ändå försökte ge 

råd eller hänvisa patienterna till specialiserade tjänster istället. 
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Nyttan med fysisk aktivitet på recept 

Motiverar patienter 

FaR infördes för att motivera och öka medvetenheten för patienter att delta i regelbundna 

fysiska aktiviteter och graden av patientens motivation är avgörande för vårdpersonalen att 

utfärda FaR eller inte (Bohman et al. 2015, ss. 273-275). Bohman et al. (2015, s. 273) tar 

också upp att arbeten med att motivera patienter till fysisk aktivitet har fått en mer 

framträdande roll och ses numera som en viktig del av vårdandet. Författarna (Bohman et al. 

2015, s. 273) nämner också att vårdpersonalen upplevde hur motivationen till fysisk aktivitet 

har fått en större roll efter att Socialstyrelsen släppt riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder. Vårdpersonalen inom psykiatrin kunde arbeta förebyggande och tyckte att motion 

alltmer visat sig ge betydande fördelar i behandling och förebyggande av psykisk sjukdom 

(Stanton et al. 2015, s. 444). Trots det upplevde vårdpersonal i Persson et al. (2013, s. 4) 

studie en frustration då förebyggande arbete inte fick högre prioritet.  

 

Patientens delaktighet  

Vårdpersonalen beskriver i Bohman et al. (2015, s. 275) studie att vid omvårdnaden av 

patienterna är det viktigt att göra patienten delaktig i bland annat val av aktivitet och att utgå 

från patientens perspektiv på FaR. Genom att fråga efter och diskutera kring patientens egna 

tankar och önskemål så ökar patientens delaktighet enligt vårdpersonalens uppfattning. 

Vårdpersonalen menar exempelvis att val av aktivitet ska avgöras av patienten och inte av 

sjuksköterskan då det är viktigt att inkludera patienterna som en del av FaR samtidigt som 

vårdpersonalens inställning inte ska påverka patienten. Patienternas delaktighet bidrog också 

till en kunskap om deras livskvalitet för vårdpersonalen då patienten berättade om sina egna 

erfarenheter och åsikter. Ju mer kunskap som patienterna fick om FaR, ju mer engagerade 

blev de. Vårdpersonalen i studien framhöll också att kunskap hade betydelse för patientens 

delaktighet. Genom att erhålla kunskap upplevdes patienten bli mer motiverad till FaR och 

patientens delaktighet uppfattades öka. En av vårdpersonalen i studien berättade att 

patienterna kunde göras delaktig genom att vända på sin datorskärm vilket gjorde att de båda 

kunde se och diskutera om FaR tillsammans. Sedan skrev hon ut receptet och bad patienten 

sätta upp det på kylskåpet. Målet med det här var att bocka av varje träningspass och ta med 

receptet vid nästa besök. 
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Stödja hälsa och välbefinnande  

Bohman et al. (2015, s. 273) betonar att FaR främjar en sund gemenskap och vårdpersonalens 

uppfattning av FaR var att det hade en väsentlig påverkan på patientens välbefinnande. 

Vårdpersonal inom psykiatrin tror att fysisk aktivitet även kan hjälpa patienter med psykisk 

ohälsa genom att det förbättrar de psykiska symtomen. Men en åsikt som mer än hälften av 

alla vårdare har är att personer med psykisk ohälsa inte kommer att vilja ansluta sig till ett 

träningsprogram (Stanton et al. 2015, s. 443-445). Vårdpersonalen i intervjun med Bohman et 

al. (2015, s. 275) beskrev att de såg fördelar med FaR både ur patientens perspektiv och 

samhällets perspektiv. FaR är en viktig och betydelsefull metod för att förebygga en 

ohälsosam livsstil för patienten. 

 

DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att de största hindren ur vårdpersonalens syn var brist på kunskap och tid. 

Osäkerhet om hantering av FaR ledde till att vårdpersonalen avstod från att utfärda det. 

Många vårdare ansåg att läkemedel prioriterades över behandling med fysisk aktivitet då 

detta gav snabbare resultat. En annan orsak till varför FaR inte prioriteras är vårdpersonalen 

inte upplevde stöd från chefer och organisationer. Rutiner till FaR upplevs oklara av många 

vårdare och inga tydliga riktlinjer finns för utskrivningarna. Det är svårt att finna tid i det 

dagliga arbetet för att ordinera fysisk aktivitet trots att många vårdare ansågs att det ingår i 

deras arbete. Ett annat hinder till FaR upplevs vara kostnaden för patienten då alla inte har 

råd till alla typer som förskrivs. 

Vårdare uttrycker att FaR främjar en sund gemenskap och har en positiv påverkan på 

patientens välbefinnande. Patienternas delaktighet ur vårdpersonalens synvinkel ökar, då de 

är mer involverad i sin hälsoprocess. Motivation till fysisk aktivitet har fått en mer 

framträdande ställning samt att FaR ses som viktigt då metoden kan förebygga ohälsosam 

livsstil. 

 

Metoddiskussion  
För att besvara syftet har vi valt att göra en litteraturstudie. Genom bra gjorda 

litteraturstudier, kan vården så långt som möjligt vila på en vetenskaplig grund och utföra 

evidensbaserad vård enligt Axelsson (2012, s. 205). Då FaR enligt Kallings (2012, s. 2348) är 

en underutnyttjad resurs ville vi ta reda på varför det är så, genom att undersöka 
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vårdpersonalens syn på FaR. Urvalet var alla patienter som hade fått FaR utfärdat oberoende 

av sjukdom eller förebyggande syften. Valet gjordes då fokus för studien inte var hur FaR 

påverkar olika sjukdomar utan fokus skulle vara på vårdpersonalens syn på FaR. Tanken var 

att undersöka sjuksköterskans syn på FaR eftersom sjuksköterskan enligt tidigare forskning är 

en av de yrkeskategorier som skriver ut mest FaR (Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg & Ståhle 

2008, s. 4). Men under artikelsökningen framgick inte många artiklar som gick ut på att 

undersöka sjuksköterskans syn på FaR. För att få tillräckligt många artiklar till resultatet har 

vi därför valt att inkludera vårdpersonalens (oavsett yrkeskategori) syn istället. Sammanlagt 

hittade vi fyra kvantitativa och fyra kvalitativa artiklar. Enligt Axelsson (2012, s. 204) kan 

det vara en fördel att sammanföra både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att kunna 

studera ett problem utifrån olika perspektiv. Vi valde artiklar på engelska eftersom det är ett 

världsspråk och studierna kan komma från olika delar av världen. En annan begränsning som 

gjordes var att artiklarna skulle vara från år 2006 och framåt, för att forskningen fortfarande 

skulle vara relativt aktuell. Artiklarna som vi hittade kom bland annat från Sverige, USA, 

Storbritannien, Australien och Kanada. En styrka i vår litteraturstudie är att vi valde artiklar 

från olika länder så att resultatet skulle få ett mera globalt perspektiv. Eftersom vi inte bara 

valde artiklar från Sverige så kan resultatet generaliseras. 

 

Enligt Axelsson (2012, s. 216) ska eventuella svagheter och problem tas upp i 

metoddiskussionen. Styrkan med att använda sig av artiklar från olika delar av världen kan 

även vara en brist. Det här kan ha påverkat resultatet då FaR används olika och synen på FaR 

kan vara olika för vårdpersonalen beroende på var i världen som de jobbar. Vi begränsade vår 

sökning av artiklar till det engelska och svenska språket även fast vi behärskar både 

vietnamesiska och kinesiska språket så valde vi att inte inkludera dessa. Vi anser att det var 

en brist då vi hade kunnat utöka vår sökning och samla data även från delar av Asien. Då 

kinesiska är ett världsspråk finns det troligen mycket forskning som är översatt till kinesiska. 

En empirisk studie som innefattar intervjuer med olika legitimerade yrkeskategorier om deras 

förhållningssätt till FaR, hade kanske kunnat svara på vårt syfte tydligare. Men på grund av 

ett begränsat tidsutrymme så kunde vi inte genomföra en empirisk studie, utan valde istället 

att göra en litteraturstudie. Det gjordes ingen kvalitetsgranskning av artiklarna som vi hade 

valt ut, vilket vi anser vara en brist i arbetet. Att analysera resultatet har varit svårt och 

tidskrävande då vi inte har jobbat mycket med att analysera texter tidigare i 

utbildningen.  Styrkan i vår litteraturstudie är att resultatet skulle kunna användas för att 

eliminera hinder för FaR och därmed resultera i en ökad förskrivning i praktiken, eftersom 
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sjuksköterskans ansvarsområde inkluderar förebyggande av ohälsa. Detta kan bidra till att ge 

patienten en ökad hälsa. Genom att veta vårdpersonalens syn på FaR kan vi försöka att 

eliminera hinder och därigenom hitta åtgärder för att fler recept ska utfärdas. Vi har även valt 

att ta med rubriken nyttan med FaR för att ge en inblick på hur förskrivningen kan påverka 

patienterna. Detta för att ge vårdpersonalen en uppfattning på hur bra FaR är.  

 

Resultatdiskussion 

Öka utbildning och kunskap 

Resultatet visade en kunskap- och utbildningsbrist på FaR. Utifrån Buchholz och Purath 

(2007, s. 89) studie rapporterade majoriteten av sjuksköterskorna att bedömning av fysisk 

aktivitet och rådgivning inte var en del av deras grundutbildning. Information om fysisk 

aktivitet kom främst från konferenser, workshops och självstudier. De sjuksköterskor som 

hade rådgivning och bedömning av fysisk aktivitet i läroplanen hade en mycket högre grad av 

kunskap och förtroende för FaR. Ett annat sätt som bidrar till ökad kunskap och ett ökat 

förtroende för utvärdering av fysisk aktivitet är engagemanget i självstudier om fysisk 

aktivitet. Deltagandet i konferenser eller i seminarier för rådgivning av fysisk aktivitet gav 

mycket insikt. En undersökning som gjordes av Windt et al. (2015, s. 5) visade att en tre 

timmars workshops utbildning och verktyg för att bedöma och ordinera FaR ökade antalet 

utskrivna recept och förståelse för värdet av FaR. Sjuksköterskan har ansvar för en god 

omvårdnad till patienter som söker inom hälso- och sjukvård, då sjuksköterskeprofessionens 

ansvarsområde är omvårdnad (Dahlberg & Segesten 2010, s. 299-300). Legitimerade 

sjuksköterskor bör enligt Socialstyrelsen (2005b, s. 11) kunna identifiera och aktivt 

förebygga hälsorisker. Vid behov kan sjuksköterskor även motivera patienter till att förändra 

sin livsstil. Sjuksköterskor gör detta för att främja patientens hälsa och livsvärld. Kompetenta 

och vårdvetenskapligt medvetna vårdare har fokus på patientens värld och vill förstå hur 

patientens livssammanhang kan påverkas av hälsa, lidande och sjukdom (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 126-127). För att kunna ge god omvårdnad, motivation och aktivt 

förebygga hälsorisker måste sjuksköterskan känna sig säker i det de gör. Tidigare forskning 

visar att många vårdare känner sig osäkra på metoden FaR då de inte har fått tillräcklig 

utbildning. Genom att erbjuda mer utbildning om FaR kan förståelsen för metoden öka och 

även antalet utskrifter då det visats att utbildning resulterar i fler utskrivna recept. Vi tror att 

det behövs mer än ett utbildningstillfälle i FaR. Eftersom det finns många bra metoder för att 

främja fysisk aktivitet bör sjuksköterskor få mer utbildning för att FaR ska kunna användas 
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ännu mer. Vi menar att det bör finnas en kontinuerlig utbildning i FaR som exempelvis 

uppföljningar och uppdateringar någon gång per år för att metoden inte ska glömmas bort. 

 

Effektivisera fysisk aktivitet på recept  

Då förebyggande vård inte prioriteras finns det inte tid att bland annat utfärda FaR för 

sjuksköterskorna. Resultatet visar att FaR är tidskrävande och inte går lika snabbt att skriva ut 

som medicin. Deras syn är även att de varken har tid eller utbildning för att jobba med det. 

Dock tycker vårdpersonalen att metoden bör finnas kvar inom vården då den är relativt 

positiv, men att det ska vara exempelvis fysioterapeuter eller sjuksköterskor som ska skriva ut 

recepten på motion. Statens Folkhälsoinstitut (2011, s. 129) framhåller även att brist på tid är 

ett hinder som gör att FaR inte utfärdas mer effektivt. För att få mer tid till FaR krävs att 

organisationer och chefer prioriterar förebyggande vård. Vi tror att detta kan ske genom att 

ledningen får mer kunskap om hur effektiv metoden kan vara. Genom att vårdpersonalen får 

mer kunskap och förståelse av FaR så kan detta leda till att trovärdigheten till metoden ökas. 

Just nu finns det tvivel om metodens effektivitet och en del läkare upplever att den saknar 

trovärdighet (Persson et al. 2013, ss. 5-6). En åtgärd som skulle kunna ändra det här är om 

blanketten för FaR liknande blanketten för läkemedel (Bohman et al. 2015, s. 276). Vi håller 

med och tycker att värdet på FaR hade höjts om blanketten ändrade färg då detta skulle kunna 

öka effektiviteten.  

 

Förbättra stöd och rutiner 

Resultatet kom fram till att FaR inte skrivs ut effektivare för att vårdpersonalen inte tycker 

metoden har en fungerande rutin. Statens Folkhälsoinstitut (2011, s. 129) styrker detta 

påstående när de betonar att det som har orsakat svårigheter med FaR är bland annat att det 

saknas klara rutiner om hur FaR ska ordineras och hur uppföljningen skall ske. Vi tror att en 

viktig åtgärd för en ökad förskrivning av FaR är att rutinerna för metoden blir tydligare. 

Fysisk aktivitet på Recept ska användas på samma sätt oavsett var inom vården som patienten 

befinner sig. För att få bättre rutiner krävs även mer stöd från ledningen och organisationen. 

Resultatet visade att förebyggande vård som FaR inte är prioriterat av chefer och 

organisationer. Många hinder gör att vårdpersonalen inte använder sig av FaR. Vi tror också 

att det är viktigt att de få som använder FaR även ska känna stöd från de andra i 

personalgruppen. Eftersom sjuksköterskans ansvarsområde är att jobba förebyggande mot 

ohälsa, så ska tiden och stödet för detta arbete finnas. Helmink et al. (2012) bekräftar att en 

viktigt bidrag till motivation är det sociala stödet som personalen får från sina kollegor. Vad 
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som ökar stödet är ett motiverat multidisciplinärt team. Genom att sjuksköterskor ser en 

fördel med exempelvis metoden FaR så bidrar även detta till motivation. För att få ett 

motiverat team bör målet vara att alla yrkeskategorier skall se fördelar med FaR oavsett om 

de kan skriva ut FaR eller inte. Detta skulle sedan kunna stödja och motivera legitimerade 

yrkeskategorier till att förskriva FaR. Det är viktigt att sjuksköterskorna ser en fördel för sig 

själv, för att de ska kunna orka genomdriva förverkligandet av FaR. Blir personalen sedan 

motiverad till att använda FaR, så ökar troligen även engagemanget till att söka information 

på egen hand. Buchholz och Purath (2007) skriver att självstudier bidrar till kunskapsökning. 

Det är därför som det är viktigt att öka motivationen hos vårdpersonalen så att förskrivning 

av FaR skall kunna ske. Om vårdpersonalen inte blir motiverad så kan inte förskrivande av 

FaR öka och detta leder då till minskad effekt på fysisk inaktivitet. Och om vi inte kan få en 

ökad fysisk aktivitet i landet, så kommer även samhällskostnaderna för fysisk inaktivitet att 

öka. Samtidigt så kommer vi att se en ökad risk för olika sjukdomar och en ökad ohälsa. 

Detta anser vi vara en ond cirkel som är svår att bryta. 

 

Kopplingen mellan fysisk aktivitet på recept och en hållbar utveckling 

Romé, Persson, Ekdahl och Gard (2009, ss. 216-217, 220) studie gick ut på att undersöka 

kostnader och följder under fyra månader i samband med en interventionsstudie med FaR. 

Kostnaderna innefattade bland annat hur mycket som lades ut på träning, resan och restiden 

till träningen. Kontrollgruppen fick skriftlig information om möjligheten till att delta i 

träningsgrupp där handledning gavs en gång i veckan i måttlig intensiv nivå. 

Interventionsgruppen fick träna i grupper två gånger i veckan i lokal sportklubb samt erhöll 

två timmars utbildning i fysisk aktivitet och individuellt motiverande rådgivning av 

sjukgymnasten. De fick även instruktioner om att träna på egen hand en gång i veckan där 

aktiviteten skulle pågå minst 30 minuter och ligga på en måttlig nivå. Studien visade att 

kostnaden för fysisk inaktivitet minskade oavsett hur den fysiska aktiviteten skedde. 

Fysisk inaktivitet år 2002 kostade Sverige uppskattat mellan 5820 och 6902 miljoner SEK. 

Varje inaktiv person kostar då 2265 SEK när år 2002 bestod av 8 940 788 människor samt att 

6 999 878 var myndiga och äldre. Samtidigt är det vanligt förekommande att cirka 40 procent 

av befolkningen är inaktiva, vilket resulterar i nästan 3 miljoner inaktiva vuxna personer i 

Sverige. Kostnaden har då överförts till år 2007s prisnivå med den svenska 

konsumentprisindex som gör att priset per inaktiv person blir 2412 SEK, vilket en tillräcklig 

fysisk aktiv person inte bär (Romé et al. 2009, s. 217). 
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Resultatet visade att vårdpersonalen upplevde att kändes fel att ordinera FaR när kostnaden 

sågs som ett hinder då inte alla patienter har råd till alla typer av aktiviteter som förskrivs. 

Samtidigt beskriver Din et al. (2014, s. 750) att en del vårdare såg FaR som ett slöseri med 

pengar till att försöka motivera patienter till en fysisk aktivitet som de kanske inte genomfört 

på många år och att pengarna därför kunde läggas på något annat istället. Att arbeta 

förebyggande är en av sjuksköterskans uppgifter (SFS 1982:763). Detta gör att 

vårdpersonalen kan ordinera FaR om de identifierat att en patient behöver det. Vilken typ av 

aktivitet och vilka kostnader det blir, kan istället diskuteras. Det viktigaste är att vi ändå 

försöker förebygga eller förhindra ohälsa och sjukdom. Ur ett patientperspektiv bör 

sjuksköterskan ta hänsyn till vilka förutsättningar patienterna har ekonomiskt och bestämma 

aktiviteter utifrån det. 

Att minska fysisk inaktivitet gynnar i slutändan både samhället och patienten själv såväl, 

ekonomiskt som hälsomässigt. Genom att fysisk aktivitet bidrar till ökat välbefinnande och 

en ökad livskvalite som Kallings, Leijon, Hellénius och Ståhle (2008, s. 158) nämner att det 

gör redan vid sex månader efter FaR, och hälsa beskrivs som en upplevelse av välbefinnande 

samt frånvaro av sjukdom, så borde FaR resultera i att patienten kan uppleva hälsa. 

Vi vet redan att fysisk inaktivitet är en bidragande riskfaktor till olika sjukdomar som vi kan 

förhindra genom att arbeta förebyggande. Skulle patienten få någon sjukdom, så kommer 

pengar att läggas ut på exempelvis läkarbesök och läkemedel, som skulle kunna förhindras. 

Det är inte hållbart om fysisk inaktivitet ökar då detta leder till en ökad samhällskostnad som 

kunde ha lagts på något annat istället. Om minskad fysisk inaktivitet frigör ekonomiska 

resurser så skulle detta kunna förbättra löneförhållanden för sjuksköterskor vilket skulle bidra 

till att fler vill arbeta. En ökad personaltäthet kan medverka till en lugnare och bättre 

arbetsmiljö när sjuksköterskorna inte behöver stressa i lika stor utsträckning som när 

personalbrist råder. Då stress är den vanligaste orsak till sömnsvårighet (Bengtsson 2013) kan 

det göra att sjuksköterskorna inte kan vila ut och är ständigt trötta. Stress är även det 

vanligaste skälet till sjukskrivning enligt Försäkringskassan (2015). Tillslut kan stress leda till 

att de inte orkar mer och sjukskriver sig. Det uppstår en ond cirkel när fler och fler 

sjukskriver sig och det blir svårare att anställa personal som vill jobba under dessa 

förhållanden. 

Patienter kan bli påverkade av dessa omständigheter genom att stressade sjuksköterskor inte 

hinner prata och knappt ser patienten. Patienten kan då uppleva att hen inte är välkomnad 

vilket gör att grunden till en fungerande vårdrelation rubbas. Patienten kan även uppleva att 

hen inte blir behandlad med respekt och att sjuksköterskan inte är lyhörd för patientens 
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livsvärld. Detta leder till att sjuksköterskan inte stärker patientens hälsoprocess utan bidrar till 

ett vårdlidande istället. 

 

En hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv kan vara att patienten med hjälp av FaR får ett 

större nätverk, genom att gå ut mer för att träna. Träning kan dels leda till att patienterna får 

mer energi för att göra saker men även till att patienten träffar och få kontakt med fler 

människor. Folkhälsomyndigheten (2014) definierar socialt hållbarhet som att människors 

lika värde står i centrum. För att uppnå detta krävs att människor är delaktiga i 

samhällsutvecklingen och känner förtroende för varandra. Patienterna blir delaktiga i 

samhällsutvecklingen genom att prata med vänner, diskutera, umgås och dela åsikter. På det 

här sättet kan patienterna både utvecklas själva och utveckla andra människor. En hållbar 

utveckling ur ett ekologiskt perspektiv är att patienterna med hjälp av fysisk aktivitet på 

recept kan bidra till en bättre miljö då de istället för att ta bilen till affären eller jobbet kan gå 

eller cykla. Det här leder till mindre gasutsläpp och minskad bränsleförbrukning. Genom att 

få FaR utfärdat kan detta eventuellt spara på de läkemedel som patienten egentligen skulle ha 

fått. Läkemedel kan vara ett hot mot miljön och bidra till föroreningar, eftersom produktionen 

av läkemedel ökar utsläpp och läkemedel kan påverka fysiologiska processer i andra 

organismer när det hamnar i naturen. Rent vatten är livsnödvändigt för allt liv och därför är 

målet att åstadkomma strategier för att minska belastningen på vattenresurser från 

läkemedelsproduktionen (Larsson, 2015). Patientens livsmiljö kan även förbättras med hjälp 

av fysisk aktivitet då mer energi leder till att patienten har mer ork att ta hand om miljön i 

hemmet. 

Därför är det viktigt att vi som jobbar inom vården identifierar patienter som behöver och vill 

ha FaR, utfärdar det. Detta kan bidra till en minskad samhällskostnad, bättre 

arbetsförhållande för sjuksköterskor, men framförallt till en ökad hälsa och ett ökat 

välbefinnande samt ett minskat lidande för patienten. 

 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. 

År 2004 fick Socialstyrelsen uppdrag av regleringsbrevet att kartlägga hälso-och sjukvårdens 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser (Socialstyrelsen 2005a, s. 10). Att som 

sjuksköterska arbeta hälsofrämjande innebär tidiga insatser med speciell uppmärksamhet på 

riskfaktorer. Några exempel på riskfaktorer kan vara rökare eller personer som saknar 

nätverk. Men ur ett patientperspektiv kan det här innebära välbefinnande för patienten. 

Vårdpersonalen ska utan att ta över ansvaret för den enskilda människans hälsa stödja 
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tillfrisknandeprocessen. Eftersom hälsa är subjektivt och kan upplevas olika, så är det viktigt 

att vårdpersonalen har ett patientperspektiv under mötet med patienten. Det hälsofrämjande 

arbetet handlar även om att se helheten och göra riskbedömningar utöver att hantera sjukdom 

(Socialstyrelsen 2005a, s. 31). Legitimerade sjuksköterskor bör ha förmåga att identifiera och 

aktivt förebygga hälsorisker. Vid behov kan sjuksköterskor även motivera patienter till 

förändrade livsstilsfaktorer. Det är sjuksköterskans ansvar att bedöma patientens resurser och 

förmåga till egenvård. I syfte till att främja hälsa och att förhindra ohälsa kan stöd visas i 

form av undervisningar till både patienter och närstående (Socialstyrelsen 2005b, s. 11). Och 

utifrån kap. 2 c § av Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) ska sjukvården arbeta för att 

förebygga ohälsa, vilket innefattar alla yrkeskategorier. 

Dock upplevde många vårdare utifrån Din, Moore, Murphy och Williams (2014, ss. 750, 752) 

studie att FaR inte var deras ansvarsområde eller sakkunskap men att en del av dem ändå 

försökte ge råd eller hänvisa patienterna till specialiserade tjänster istället. Bohman et al. 

(2015, s. 275) tycker att yrkeskategorin som jobbar mer centralt med patienterna i större 

utsträckning, bör ha det stora ansvaret över FaR. 

 

Fördelen med att använda FaR som behandling istället för mediciner är att detta ger patienten 

en möjlighet att känna sig delaktig och ta ett eget ansvar för sin hälsa (Qwarngård 2014). 

Folkhälsomyndigheten (2016b) nämner att FaR anpassas bland annat till patientens 

önskemål. Detta gör att vårdpersonalen och patienten först måste ha en vårdrelation eftersom 

det är inom en vårdrelation som vårdandet och målsättningar byggs upp. 

Fysisk aktivitet på recept handlar alltså inte bara om att förebygga sjukdom och ohälsa utan 

även om att skapa en vårdrelation till patienten där vårdpersonalen stödjer patienten i sin egen 

hälsoprocess. Det viktiga är inte vilken yrkeskategorin som skall ha mer ansvar än den andra, 

utan alla bör ha lika stor ansvar när det gäller att arbeta förebyggande och ordinera FaR. Vi 

tror att om en vårdare identifierar en patient som är lämplig för FaR, då tar vårdpersonalen 

tag i metoden istället för att skicka uppgiften vidare. Detta kan minska fördröjningen till 

påbörjande av livsstilsförändring och förhindra att det blir sekundärprevention istället för 

primärprevention. Det underlättar även att vårdpersonalen inte behöver bevaka vem som gör 

vad utan det blir enklare när alla gör samma sak. Det kan också bli lättare att stödja och 

hjälpa varandra när samtliga vet hur det fungerar och att vårdpersonalen inte behöver gå till 

en specifik person vid behov. Därför bör kunskap och information ges till all legitimerad 

vårdpersonal, som gör att de känner sig säkra på att ordinera FaR och är medveten om att det 

är något de kan använda sig av. 
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SLUTSATSER  
Fysisk aktivitet på recept underutnyttjas i praktiken eftersom det brister i vissa delar som 

exempelvis kunskap, rutiner och tid. Dessa behövs bland annat för att vårdpersonalen ska 

känna sig säkra vid förskrivningen och för att kunna ge råd samt bedöma patienter. Fysisk 

aktivitet på recept framhäver patientens delaktighet då metoden utgår ifrån patientens 

önskemål och förutsättningar. För att ta del av patientens livsvärld bör en vårdrelation 

skapas.  En ökad fysisk aktivitet som FaR kan leda till, kan det medverka till minskade 

samhällsekonomiska utgifter och därigenom en hållbar utveckling då Sverige redan idag 

lägger flera miljoner SEK på sjukdomsrelaterade kostnader som hade kunnat 

förebyggas.  Genom att ledningen och personalen inom sjukvården är medvetna om de 

positiva följder som FaR medför och de brister som finns, så kan åtgärder sättas in för att öka 

förskrivningen. Detta kan eventuellt bidra till en minskning av fysisk inaktivitet i samhället. 
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begränsningar 
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abstrakt 
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30/11/16 Cinahl 224 träffar 
 
Physical activity 
AND 
referral  
AND 
Health care 
 

143 träffar 
 
Från år 2006-2016, 
Engelska 
 

1 
 

1 

08/11/16 SveMed+ 1 träff 
 
Sjukdomsföreby-
ggande arbete 
 

1 träff 
 
Peer reviewed 
tidskrifter,  
läs online 
 

1  1 

25/11/16 Cinahl 43 träffar 
 
Nursing AND 
physical activity 
AND prescription 
 

15 träffar 
 
Engelska,  
2006-2016,  
vuxna 

2 1 

25/11/16 Medline 23 träffar 
 
Physical activity on 
prescription AND 
nurse 

18 träffar 
 
2006-2016, tog bort 
sökordet nurse och 
använde perspective 
istället 

4 1 

27/11/16 PubMed 60 träffar 
 
Physical activity on 
prescription AND 
nurse 
 

37 träffar 
 
Publicerad inom 10 år.   

1 1 

28/11/16 Cinahl 3 träffar 
 
”exercise-
prescription” AND 
attitude AND nurse 

3 träffar 
 
Engelska 

2 2 

08/11/16 PubMed 1105 träffar 
 
“physical activity on 
prescription” AND 
adults	  AND 
Exercise Prescription 

129 träffar 
 
Free full text, full text, 
humans, publicerad 
inom fem år  
 

2  1 
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Författare  

Årtal 

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

Bohman, D.M., 

Mattsson, L., & 

Borglin, G. 

 

Årtal 
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Primary healthcare 

nurses' experiences of 

physical activity 

referrals: an interview 

study 

 

Tidskrift 

Primary health care 

research & 

development 

 

Land 

Sverige 

 

Syftet med studien är att 

belysa distriktssköterskors 

upplevelser av FaR.  

 

Kvalitativ studiedesign. 

Deltagarna var 12 

distriktssköterskor från sju 

olika vårdcentraler i södra 

delen av Sverige. Data 

samlades genom 

semistrukturerade intervjuer. 

Analysen var en fyra stegs 

innehållsanalys baserad på 

Burnard (1996)s studie, som 

går ut att identifiera, kodar och 

kategoriserar viktiga meningar 

och dominerande teman från 

texten. 

 

 

 

Sjuksköterskor upplever 

FaR som en viktig insats 

till att främja ett 

hälsosamt samhälle. 

Förståelse och kunskap 

om FaR var en 

grundförutsättning för 

att uppnå varaktiga 

effekter på hälsan. 

Sjuksköterskorna 

upplevde även att 

vårdcentralens bristande 

rutiner till FaR var ett 

hinder till varför FaR 

inte utfärdades oftare. 



34 
 

 

 

Författare  

Årtal 

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

 

 

  

 

Författare 
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Podgorski, C.A. & 
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Prescribing Exercise for 

Older Adults: A Needs 

Assessment Comparing 

Primary Care 

Physicians, Nurse 

Practitioners, and 

Physician Assistants 

 

 

Tidskrift 

Gerontology & 

Geriatrics Education 

 

Land 

USA 

 

Syftet med denna 

undersökning var att lära 

sig om den aktuella 

utbildnings behov av FaR i 

förhållande till att utöva 

recept för äldre vuxna 

 

Kvantitativ studiedesign. 

Deltagarna var 177 läkare, 

läkarassistenter och 

sjuksköterskor. Data samlades 

in genom frågeformulär. 

Envägs variansanalys 

användes när man jämförde 

kategoriska och kontinuerliga 

variabler, medan Cronbachs 

alpha utnyttjades för att 

bedöma tillförlitligheten hos 

två specifika delskalor. Allt 

statistik beräknades med SPSS 

version 10.0. 

 

 

 

Resultatet kom fram till 

att 83 procent av 

vårdpersonalen aldrig 

någonsin haft någon 

formell utbildning om 

motion på recept. De 

resterande som hade 

fått en formell 

utbildning har fått det 

genom seminarier och 

genom sina egna 

personliga 

kunskapssökande 

insatser. 
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Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

 

 

 

 

Författare 

Din, N.U., Moore, 

G.F., Murphy, S., 

Wilkinson, C och 

Williams, N.H. 

 

Årtal 

2014 

 

Titel 

Health professionals’ 

perspectives  

on exercise referral 

and physical  

activity promotion in 

primary care:  

Findings from a 

process evaluation  

of the National 

Exercise Referral  

Scheme in Wales 

 

Tidskrift  

Health Education 

Journal 

 

Land 

Storbritannien 

 

Syftet för denna uppsats är 

att undersöka 

vårdpersonalens 

uppfattning och deras roll 

för att främja fysisk 

aktivitet på recept. 

 

Kvalitativ studiedesign. 

Deltagarna var 46 vårdpersonal   

Data samlades genom 

semistrukturerade 

gruppintervjuer. Intervjuer 

transkriberades ordagrant och 

analyseras med hjälp av 

referensramen metoden 

tematisk analys 

 

 

 

Många utav 

vårdpersonalen tyckte 

att fysisk aktivitet på 

recept var utanför deras 

kunskap och 

erfarenheter men att det 

var lika viktigt som 

bland annat 

rökavvänjning. Ett 

hinder som 

rapporterades var 

osäkerheten om 

patientens 

urvalskriterier. Det 

framkom även bristande 

feedback om patientens 

framsteg. 
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Titel  

Tidskrift 
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Författare 

Eriksson, A 
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Engström, M. 

 

Årtal 

2015 

 

Titel 

Distriktssköterskors 

beskrivningar av 

sjukdomsförebygg-

ande arbete i daglig 

verksamhet och 

strukturella 

förutsättningar för 

detta arbete. 

 

Tidskrift 

Nordic Journal of 

Nursing Research 

 

Land 

Sverige 

 

Syftet med studien var att 

beskriva hur 

distriktssköterskor 

upplever att det 

sjukdomsförebyggande 

arbetet genomförs 

i daglig klinisk 

verksamhet. 

 

Kvalitativ studiedesign. 

Deltagarna var 9 

distriktssjuksköterska med 

minst tre års yrkesverksamhet.  

Data samlades genom 

semistrukturerade intervjuer 

som berörde 

sjukdomsförebyggande arbete. 

Data analyserades utifrån 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

 

 

Många 

distriktssköterskor 

kände till 

Folkhälsoinstitutets 

rekommendationer för 

fysisk aktivitet på 

recept men använde sig 

inte utav FaR som 

arbetsmetod. Det var 

brist på stöd från 

ledningen för att jobba 

med det 

sjukdomsförebyggande 

arbetet. Utbildning och 

kompetensutveckling 

av bland annat FaR är 

något som flera 

distriktssköterskor 

uppmanar att de 

behöver.  
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Författare 

Persson, G., Brorsson, 

A., Ekvall Hansson, 

E.,Troein, M. & 

Strandberg, E.L.  

 

Årtal 

2013 

 

Titel 

Physical activity on 

prescription (PAP) 

from the general 

practitioner's 

perspective - a 

qualitative study 

 

Tidskrift 

BMC family practice 

 

Land 

Sverige 

 

Syftet är att undersöka och 

förstå innebörden av 

förskrivning av fysisk 

aktivitet från en läkares 

perspektiv.   

 

Kvalitativ studiedesign. 

Deltagarna var 15 läkare. Data 

samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer. 

Datainsamlingen analyserades 

med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

 

Läkarna säger att det inte 

finns en tradition av att 

förskriva fysisk aktivitet även 

om de informerar om vikten 

av fysisk aktivitet. Vilket gör 

att det svårt att ändra 

attityden.  

Det är nödvändigt att andra 

sjukvårdspersonal är 

involverad för att få patienten 

till att bli motiverad för att öka 

fysisk aktiviteten.  

Det finns en tvivel på FaR och 

metoden är även låg 

prioriterad när det gäller som 

behandlingsalternativ.  

Det kom även fram att det 

saknar tydliga riktlinjer och 

rutin. 

Författare  

Årtal 

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 
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Titel  
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Författare 

Stanton, R., 

Reaburn, P. 

& 

Happell, B. 

 

Årtal 

2015 

 

Titel 

Barriers to exercise 

prescription and 

participation in people 

with mental illness: 

the perspectives of 

nurses working in 

mental health. 

 

Tidskrift 

Journal of Psychiatric 

& Mental health 

nursing 

 

Land 

Australien 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

frekvensen av motion på 

recept utfärdat av 

sjuksköterskor som arbetar 

inom psykiatrin. Deras 

samstämmighet med 

tidigare identifierade 

hinder för motion på 

recept i mental hälsa. 

 

Kvantitativ studiedesign. 

Deltagarna var 34 

sjuksköterskor. Data samlades 

in genom frågeformulär. 

Författarna analyserade data 

genom en 

envägsvariantsanalys, post 

hoc-analys och Chi-kvadrat-

test, för att sedan göra 

beskrivande statistik. 

 

 

 

 

Resultatet visade att 

mer än hälften av alla 

deltagare tror att 

patienterna kan delta i 

träningarna. Många 

sjuksköterskor är 

intresserade och i att 

förskriva patienter 

fysisk aktivitet på 

recept och  tror att 

motion kan hjälpa 

deras psykiska hälsa. 

Sedan kom författarna 

fram till att den största 

delen av 

sjuksköterskorna 

tycker att förskrivning 

av övningar och 

motion är en del av 

deras arbetsuppgifter. 
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Författare  

Årtal 

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

 

 

  

 

Författare 

Stanton, R., 

Happell, B. 

& 

Reaburn, P. 

 

Årtal 

2015 

 

Titel 

Investigating the exercise-

prescription practices of 

nurses working in inpatient 

mental health settings 

 

Tidskrift 

International Journal of 

Mental Nursing 

 

Land 

Australien 

 

 

Syftet är att undersöka 

förhållandet mellan 

sjuksköterskors 

självrapporterade fysisk 

aktivitet deltagande och 

frekvensen av fysisk 

aktivitet på recept. Samt 

undersöka FaR metoder 

för sjuksköterskor som 

arbetar i psykiatrisk 

slutenvård. 

 

Kvantitativ studiedesign. 

Deltagarna var 34 

sjuksköterskor.  

Data samlades genom 

Frågeformulär. Analysen 

användes av beskrivande 

statistik.  

 

 

 

Det var bara en liten 

andel av 

sjuksköterskorna som 

hade träning i 

förskrivning av fysisk 

aktivitet. Nästan alla 

rapporterade ett intresse 

för att delta i ytterligare 

träning i FaR för 

personer med psykisk 

ohälsa. Det visar att det 

inte finns ett 

förhållande mellan 

frekvensen av 

förskrivning av fysisk 

aktivitet med den 

självrapporterade 

fysiska aktivitetsnivå. 
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Författare  

Årtal 

Titel  

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

 

 

 
 
 
 

 

Författare 

Windt, J., Windt, A., 

Davis, J., Petrella, R.  

& Khan, K. 

 

Årtal 

2015 

 

Titel 

Can a 3-hour 

educational workshop 

and the provision of 

practical tools 

encourage family 

physicians to prescribe 

physical activity as 

medicine? A pre–post 

study  

 

Tidskrift 

BMJ Open 

 

Land 

Kanada 

 

Att utbilda lokala 

husläkare värdet av fysisk 

aktivitet recept, och förse 

dem med verktyg för att 

bedöma och ordinera FaR 

 

Kvantitativ studiedesign. 

Deltagarna var 158 läkare. 

Data samlades genom ett 

skräddarsytt frågeformulär  

Grundläggande deskriptiv 

analys utfördes i Microsoft 

Excel, Microsoft Of fice, 2013 

Edition.  

 

 

 

25 husläkare svarade 

på frågeformulären och 

deltog i verkstaden, 

med 100% 

uppföljning 

svarsfrekvens. De 

rapporterade skriftligen 

att fysisk aktivitet på 

recept i sin kliniska 

praktik ökade 

signifikant 4 veckor 

efter interventionen. 


