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Sammanfattning    

 

Fysisk inaktivitet är en riskfaktor och bidragande orsak till sjukdom och ohälsa. Det är 

ett folkhälsoproblem som kostar samhället stora pengar varje år. Fysisk aktivitet på 

recept är en relativt ny företeelse och ett led i att försöka arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Sambandet mellan upplevelsen av hälsa och fysisk aktivitet på recept 

behöver klarläggas tydligare. Syftet med arbetet är att beskriva patientens upplevelse av 

fysisk aktivitet på recept och hur det påverkar patientens hälsa. Metoden är en 

litteraturstudie baserad på 11 originalartiklar. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderades för att få ett brett perspektiv. Resultatet presenteras i tre huvudteman: att 

vara fysiskt aktiv med FaR, att få ordinationen FaR och att förbli aktiv. Resultatet visar 

att FaR ger en ökad fysisk aktivitet och ger en ökad upplevelse av välbefinnande, 

livskvalitet och hälsa. Att få förskrivet FaR upplevs överlag som positivt och hjälper till 

att göra fysisk aktivitet till en vana. FaR inspirerar till en mer hälsosam livsstil. I den 

efterföljande diskussionen tas de delar av resultatet upp som var betydelsefulla för 

patienterna och på så sätt är viktiga för sjuksköterskans dagliga hälsofrämjande arbete. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, fysisk aktivitet på recept, FaR, upplevelse, hälsa, 

hälsofrämjande. 
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INLEDNING 

Med bakgrund av våra erfarenheter ute i praktik och under våra studier av sjukdomar 

kopplade till livsstil och levnadsvanor, har vi konstaterat att vi rör på oss mindre. Fysisk 

aktivitet är inte längre en självklar del i vårt dagliga liv. Då vi har uppfattat det som att 

sjuksköterskan har till uppgift att främja hälsa och förebygga ohälsa borde fysisk 

aktivitet vara en del i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Vi började därefter 

fundera på nya alternativa metoder till att främja fysisk aktivitet och under praktik på 

vårdcentral stötte vi på fysisk aktivitet på recept, kallat FaR. Vi blev då nyfikna att reda 

ut förhållandet mellan patienters upplevda hälsa och FaR. Vi ville även titta på hur det 

upplevs att få FaR som ordination, om det fungerar i praktiken och om det leder till en 

mer hälsosam livsstil som innefattar fysisk aktivitet. Vi ville studera vad forskningen 

säger inom detta område för att vi som sjuksköterskor ska kunna använda oss av denna 

metod i vårt hälsofrämjande arbete. 

 

 

BAKGRUND 

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE 

Att arbeta hälsofrämjande innebär att sjuksköterskan har till uppgift att främja hälsa, 

förebygga ohälsa och sjukdom (Socialstyrelsen, 2005). Det finns enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2008) skillnader mellan begreppen att förebygga sjukdom och 

att främja hälsa. Kunskap om förebyggande insatser handlar om vad som orsakar 

sjukdom och vad som är möjligt att göra för att förhindra utvecklingen av sjukdom. 

Hälsofrämjande handlar istället om de processer som ger en utveckling mot hälsa och 

upplevelse av hälsa hos individen. I kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) för 

sjuksköterskans ansvarsområden, står det att sjuksköterskan ska fokusera på det friska 

hos patienten och kunna uppmärksamma och förebygga hälsorisker. I sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete ingår det att stödja och undervisa, för att patienten med sina egna 

resurser och med hjälp av egenvård ska kunna främja sin egen hälsa. För att uppnå den 

subjektiva upplevelsen av hälsa behöver individen själv göras delaktig. Bing (2003) 

beskriver att människan kan stöttas till att få kontroll över sin hälsa och förändra den i 

en positiv riktning som en del i det hälsofrämjande arbetet. 

 

HÄLSA 

Hälsa är ett filosofiskt begrepp med många innebörder och definitioner.  Dessutom har 

perspektivet på hälsa ändrats med tiden. Traditionellt har hälsa beskrivits ur två 

huvudperspektiv. Ett är det så kallade biomedicinska perspektivet, där sjukdom beskrivs 

som en motsats till hälsa. Vårdens ansvar blir då att bota sjukdom så att hälsa kan 

återställas. Kroppen ses som en maskin med fungerande delar, när alla delar/organ 

fungerar upplever vi hälsa. Vid sjukdom kan en del behöva repareras. Detta perspektiv 

antyder att vi inte har något eget ansvar för vår hälsa. Om sjukdom drabbar oss, gör 

någon annan oss bra igen. Har vi inte sjukdom, har vi hälsa. Det andra perspektivet 

kallas det holistiska eller humanistiska. Detta perspektiv beskriver människan som en 

helhet. Här framträder att hälsa inte enbart är frånvaro av sjukdom. Att vara drabbad av 
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en sjukdom utesluter inte att individen kan uppleva hälsa. Hälsa är kopplat till hela 

människan, hennes dagliga liv och upplevelser. Hälsa innebär en känsla av 

meningsfullhet, välbefinnande och sammanhang. Individen har själv resurser att avgöra 

vad hälsa innebär för sig och är kapabel till att ta ansvar för sin egen hälsa. Vård som 

har detta perspektiv ser människan som en enhet och denna värdering ligger till grund 

för omvårdnaden. Vårdens uppgift är att stötta patientens egna resurser för att kunna 

uppleva hälsa (SSF, 2008).  

Idag kompletterar de både perspektiven varandra. Detta uttrycks genom 

Världshälsoorganisationens definition av hälsa från 1948 som reviderades 1986. Här 

tagen från statens folkhälsoinstitut (2006, s.10). ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller 

handikapp”. ”Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett 

positivt koncept som betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk 

förmåga”.  Hälsa som resurs i vardagen tas även upp ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

Wiklund (2003) beskriver hälsa i termer av hälsohinder och resurser. Människan kan 

uppleva hälsohinder som på ett djupare plan hindrar oss från att uppleva hälsa. 

Människan har även tillgång till resurser som gör det möjligt att handskas med ohälsan 

och att främja hälsa. Resurserna kan bestå av yttre resurser så som familj, vänner, arbete 

och ekonomiska tillgångar. Medan de inre handlar om egenskaper som motivation och 

självförtroende (Wiklund, 2003). Hälsa, hälsohinder och resurser ingår i människans 

livsvärld. Genom livsvälden ser vi och lever vår verklighet. Livsvärlden består av vårt 

dagliga liv, våra erfarenheter och upplevelser. Genom livsvärlden förhåller vi oss till 

världen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Vår hälsa är 

beroende av hur vi förhåller sig till världen och är en självklar del i våra liv (Wiklund, 

2003). 

 

I Sverige har medellivslängden som mått för hälsa stigit de senaste åren. Vi lever längre 

och hälsoproblem som förr var stora som t.ex. spädbarnsdödlighet och tuberkulos har 

minskat. Dessa hälsoproblem har kunnat minska tack vare högre utbildningsnivå, ökade 

ekonomiska resurser, förbättrad sjukvård och ökade kunskaper om betydelsen av att 

arbeta med att förebygga ohälsa och främja hälsa. För att öka förutsättningarna till en 

god hälsa för alla, behövs förebyggande åtgärder. Sena åtgärder kan leda till onödig 

ohälsa som kunde ha förebyggts med tidiga åtgärder. En god hälsa är idag kopplat till 

individens egna val och levnadsvanor, samt miljön runt omkring oss, vår ekonomi och 

tillgång till hälso- och sjukvård. De hälsoproblem som ökat på senare år är kopplade till 

vår livsstil och våra levnadsvanor som exempelvis fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Det förebyggande hälsoarbetet behöver mer inrikta sig på att skapa förutsättningar för 

goda livsvillkor och levnadsvanor. Hälsan är en angelägenhet för alla, från den enskilda 

medborgaren till hälso- och sjukvården till riksdag och regering (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). 

 

BEHOV AV EN HÄLSOSAM LIVSSTIL 

 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) ges 

rekommendationer avseende metoder för att förebygga sjukdom och ohälsa genom att 

förändra levnadsvanor. De levnadsvanor som väger tungt i Sveriges totala 
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sjukdomsbörda är riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor, rökning och otillräcklig 

fysisk aktivitet. Tidigare har riktlinjer publicerats gällande allmänna råd om goda 

levnadsvanor, nu skulle fokus ligga på att beskriva själva metoderna till att hjälpa 

människor att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Fokus ligger på evidensbaserade 

konkreta metoder för att uppnå förändring som till exempel tillvägagångssättet för att 

komma igång med fysisk aktivitet. Tidigare har fokus legat enbart på önskat resultat.  

I SBU:s rapport Metoder för att främja fysisk aktivitet (2007) hänvisas till en 

undersökning där tre av fyra svarade att de trodde att minst en halvtimmes fysisk 

aktivitet om dagen var positivt för hälsan. Samma undersökning visade att personerna 

var betydligt mindre aktiva än så. Kunskapen om nyttan med fysisk aktivitet finns, men 

omsätts inte alltid i parktiken. Det finns även en skillnad i aktivitetsnivå beroende på 

arbete och utbildningsnivå. Personer med hög utbildning rör på sig mer än de med låg 

utbildning. Vilken socioekonomisk grupp man tillhör har därmed betydelse för 

förutsättningarna till fysisk aktivitet (SBU, 2007).  

Brist på fysisk aktivitet och en allt mer stillasittande livsstil leder till sjukdom vilket i 

sin tur leder till ökade kostnader för hälso- och sjukvård och övriga delar av samhället 

(Leijon, Kallings, Faskunger, Laerum, Börjesson & Ståhle, 2008). Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, SBU (2007) skriver att det är svårt att beräkna kostnaderna för 

fysisk inaktivitet då en stor del består av indirekta kostnader från andra 

sjukdomstillstånd. Få kostnadsberäkningar är gjorda och de som finns anses vara 

underskattade. En kostnadsberäkning som är gjord av Statens folkhälsoinstitut (2011) 

visade att sjukdomar relaterade till fysik inaktivitet kostar det svenska samhället ungefär 

7 miljarder kronor varje år.  

 

FYSISK AKTIVITET 

Kroppen är gjord för rörelse och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet, motion och träning 

gör att vi upplever välbefinnande både fysiskt och psykiskt (Henriksson & Sundberg, 

2008). Fysisk aktivitet definieras som all rörelse som ger en förhöjd energiomsättning. 

Begreppet motion används om fysisk aktivitet som är planerad och där målet består i 

förbättrad hälsa och välbefinnande. Träning innebär att målet är att förbättra sin fysiska 

kapacitet och detta begrepp används främst inom idrotten. Fysisk aktivitet kan därmed 

bestå av vardagliga sysslor som trädgårdsarbete, transport till jobbet eller städning 

(Leijon et al, 2008). Alla vuxna personer rekommenderas att vara fysiskt aktiva minst 

150 minuter i veckan eller 30 minuter per dag med en intensitet som är minst måttlig, 

alternativt 75 minuters hög intensitet på aktiviteten. Aktiviteten bör spridas ut på flera 

dagar under veckan. Aktiviteten ska ge en höjning av puls och andningsfrekvens, men 

den bör även kombineras med styrketräning två gånger i veckan. Äldre personer bör 

träna balans utöver den allmänna rekommendationen. För att undvika långvarigt 

stillasittande rekommenderas en paus för en kort stunds rörelse regelbundet 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2011). Barn och ungdomar rekommenderas att 

vara aktiva minst 60 minuter per dag (Berg, 2008). Fysisk aktivitet används för att 

förebygga ett antal sjukdomstillstånd, som högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes, 

övervikt och övriga hjärt- och kärlsjukdomar (Pellmer & Wramner 2007). 

Enligt Henriksson och Sundberg (2008) sker följande i kroppen vid fysisk aktivitet: 
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 Hjärtat blir starkare och får en ökad pumpförmåga. Kranskärlen i hjärtat ökar sin 

förmåga att vidgas vilket förbättrar hjärtats syretillförsel. Fysisk aktivitet bidrar 

till att sänka viloblodtrycket och vilopulsen. Timmarna efter aktivitet sjunker 

blodtrycket med 5-20 mmHg beroende på ökad struktur och funktion i kärlen 

samt minskad frisättning av stresshormoner. Kroppen får en bättre cirkulation. 

 Skelettmusklernas funktion och struktur stärks vilket leder till en ökad 

muskelmassa med förbättrad balans, koordination och muskelstyrka. Belastning 

av skelettet gör att det blir mineraltätare och risken för frakturer minskar. Det 

blir en ökad hållfasthet och funktion i leder, ledband och senor.  

 Förbättrad balans av blodfetter och nivåerna av HDL, det goda kolesterolet ökar. 

Det sker en ökad fettnedbrytningsaktivitet i kroppen och den subkutana 

fettmängden minskar.  

 Känsligheten för insulin i vävnaden ökar vilket ger en förbättrad 

blodsockerkontroll vilket minskar risken för typ-2 diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdomar.  

 Andningsmuskulaturen blir starkare och mer uthållig. Det sker en förbättring av 

andningsminutvolymen och lungans gasutbyte.  

 En högre tömningsfrekvens i magsäcken. 

 En förbättrad svettningsfunktion och därmed en bättre värmeregleringsförmåga. 

 Fysisk aktivitet hjälper till att bibehålla den kognitiva förmågan. Kvalitén på 

sömnen förbättras och ett ökat välbefinnande upplevs.  

För hälso- och sjukvården rekommenderar socialstyrelsen (2011) ett antal åtgärder vid 

behandling av patienter med otillräcklig fysisk aktivitet. Grunden är ett rådgivande 

samtal med en motiverande grund. Under samtalet ges enkla råd och information 

anpassad till individens situation. Det rådgivande samtalet kan kompletteras med en 

skriftlig ordination. Den skriftliga ordinationen ska ses som en överenskommelse 

mellan patient och vårdgivare och vara individuellt anpassad. I Sverige används ofta 

fysisk aktivitet på recept, FaR, som skriftlig ordination. FaR avser att hjälpa individen 

att uppleva dessa goda effekter av fysisk aktivitet, både fysiskt och psykiskt.  

 

FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT  

Fysisk aktivitet på recept finns i ett flertal länder utanför Sverige i olika former och 

under olika benämningar. I Norge används ”Grønn resept” som är en ordination av 

fysisk aktivitet, men fokuserar även på att anpassa kosten. ”Grønn resept” är begränsat 

till vissa sjukdomsdiagnoser och patienter får inte samtidigt ha läkemedelsbehandling. I 

Danmark används ”motion på recept” som innebär att läkaren förskriver receptet till en 

sjukgymnast som utformar ett träningsprogram. Receptet är inte begränsat till någon 

diagnos. En handbok finns att tillgå vid förskrivningen. I Finland finns också en version 

av recept på fysisk aktivitet. Läkare har förskrivningsrätt och en handbok finns att tillgå 

med rekommendationer runt fysisk aktivitet och de stora folksjukdomarna. Det finns två 
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betydande skillnader mellan Sverige och de övriga nordiska länderna. I Norge, 

Danmark och Finland är det enbart läkarna som har förskrivningsrätt. I Sverige får 

legitimerad personal förutom läkare, som sjuksköterska och sjukgymnast förskriva 

fysisk aktivitet på recept. Större ekonomiska satsningar har gjorts i de andra nordiska 

länderna jämfört med Sverige. I Sverige sker vidareutveckling av modeller för fysisk 

aktivitet på recept på lokal nivå, medan i Danmark har det satsats på att utveckla en 

modell som ska gälla på en nationell nivå (Kallings & Ståhle, 2005). Arbetet med fysisk 

aktivitet på recept förekommer även i ett flertal länder utanför norden, främst i 

Storbritannien, USA, Nya Zeeland, Kanada och Australien (Kallings & Leijon, 2003). 

 

Fysisk aktivitet på recept, FaR, i Sverige har sitt ursprung i ett projekt som startades 

2001 av Folkhälsoinstitutet på regeringens uppdrag som fick namnet ”Sätt Sverige i 

rörelse 2001”. Målet var att bidra till en förändring av samhällets och individers 

inställning till fysisk aktivitet. En av orsakerna till projektet var att det inom samhället 

och hälso- och sjukvården fanns ett behov av att inte bara behandla sjukdomar utan även 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Detta behov krävde att nya arbetssätt behövde 

utvecklas för svenska förhållanden. Ett nationellt pilotprojekt startades med avsikt att 

förskriva fysisk aktivitet på recept, kallat FaR (Kallings & Leijon, 2003). 

FaR är en del i att främja fysisk aktivitet och ett komplement till läkemedelsbehandling 

(Leijon et al, 2008). FaR används främst inom primärvården men blir allt vanligare även 

inom specialistvården, särskilt inom psykiatrisk verksamhet (Statens folkhälsoinstitut, 

2011). FaR innebär att patienten får individuellt anpassade råd om fysisk aktivitet av 

legitimerad personal. Ordinationen av fysisk aktivitet kan innebära ett enkelt råd i 

skriftlig form till strukturerade ledda aktiviteter.  Både sjuksköterska, sjukgymnast och 

läkare kan skriva ut FaR om de uppfyller kunskapskraven för uppgiften. 

Kunskapskraven är relaterade till patientens hälsotillstånd. I handboken FYSS: Fysisk 

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (Ståhle, 2008), är 

kunskapskraven inte detaljerat beskrivna, det finns istället hjälp för förskrivaren att 

ordinera fysisk aktivitet anpassad efter sjukdom och hälsotillstånd. Leijon et al (2008) 

skriver att målgruppen för FaR är främst individer som inte utvecklat sjukdom, men har 

en eller flera riskfaktorer. Personer med redan utvecklad sjukdom ingår också i 

målgruppen. Det viktiga är att ordinationen anpassas efter individens förmåga. Oavsett 

målgrupp är det slutgiltiga målet med FaR att patienter på egen hand ska kunna utföra 

och bibehålla regelbunden fysisk aktivitet. Receptet innehåller vilken typ av fysisk 

aktivitet som förskrivaren och patienten gemensamt kommit fram till är det lämpligaste 

för individen. Receptet reglerar även dos, det vill säga intensiteten på aktiviteten och 

varaktigheten, samt hur ofta aktiviteten ska utföras, till exempel antal gånger i veckan 

(Leijon et al, 2008).  

Förskrivaren av en behandling är skyldig att följa upp hur ordinationen fungerar. 

Uppföljning av FaR ger en bättre följsamhet hos patienten. Patienter beskriver att 

uppföljning av ordinationen innebär att vården signalerar att de anser att förändringen 

som patienterna genomför har betydelse. Den dosering som till en början ordineras 

behöver utvärderas och eventuellt trappas upp, ändras eller anpassas då behovet 

förändras över tid (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  
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PROBLEMFORMULERING 

 

Förskrivning av fysisk aktivitet på recept, med avsikt att motivera till fysisk aktivitet 

och främja hälsa, blir allt vanligare. Det kan kopplas till att befolkningen är mer 

stillasittande och av det följer ohälsa.  Vi lever idag i ett samhälle som inte inbjuder till 

fysisk aktivitet. Vår samhällsstruktur uppmuntrar snarare stillasittande (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). Det är inom sjukvården välkänt och beskrivet ovan att fysisk 

aktivitet har många positiva effekter på hälsan, både fysiskt och psykiskt. Hälsa är som 

beskrivet ett komplext begrepp och en individuell upplevelse. Kan fysisk aktivitet på 

recept hjälpa patienter att få en ökad upplevelse av hälsa och bli en självklar del i hälso- 

och sjukvårdens framtida hälsofrämjande arbete? Det är därför av vikt att patientens 

upplevelse av hälsa och livskvalitet kopplat till fysisk aktivitet på recept, belyses med 

hjälp av litteratur. Detta för att sjuksköterskor ska kunna arbeta hälsofrämjande och 

hjälpa patienter att motiveras till ökad fysisk aktivitet.  Detta arbete syftar till att 

beskriva vad människor upplever vid fysisk aktivitet på recept och därmed vad som 

upplevs som resurser men även hinder för att klara av att utföra sin aktivitet. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelse av fysisk aktivitet på recept och hur det 

påverkar patienters hälsa.  

 

METOD 

DATA 

Arbetet är gjort som en litteraturstudie enligt Axelssons modell (2008) och bygger på 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få en så bred evidensbaserad 

kunskapsmängd som möjligt. Kvalitativa artiklar bidrar till att ge en djupare förståelse 

och är en hjälp i det praktiska vårdarbetet (Friberg, 2006a). Enligt Segesten (2006) 

anses kvantitativa artiklar ha starkast bevisvärde. Kvantitativa undersökningar visar 

genom jämförelser av mätningar om en behandling eller omvårdnadsåtgärd uppnår 

önskat resultat på ett bättre sätt jämfört med en annan. Det är en fördel att kombinera 

olika typer av evidens för att få en starkare grund att arbeta enligt ett visst sätt eller en 

viss modell i det dagliga vårdarbetet (Segesten, 2006). 

 

DATAINSAMLING 

Till vår litteraturstudie användes artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter och som 

är peer reviewed och originalartiklar. Sökningen efter artiklar gjordes i databaserna 

Pubmed och Cinahl. Sökorden som användes var: Exercise on prescription, physical 

activity on prescription, exercise referral schemes, qualitative, quality of life och health. 

Dessa användes i olika kombinationer för att få en så bred sökning som möjligt och för 

att kunna se vilka artiklar som återkom. Kombinationerna användes för att avgränsa 

området och få artiklar som väl överensstämde med syftet. Artiklar mellan 2003-2012 
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inkluderades för att få så aktuell forskning som möjligt. Det fanns även en ambition att 

få med artiklar från ett flertal olika länder för att få med olika perspektiv och 

erfarenheter. Sammanlagt bearbetades 86 titlar som var kopplade till området och 

utifrån dessa valdes 50 artiklar ut vars titel verkade motsvara syftet. I de 50 artiklarna 

lästes deras abstract. De abstract som motsvarade syftet och uppfyllde kriterierna peer 

reviewed och årtalen 2003-2012 bestod av 14 artiklar. Dessa 14 lästes igenom noga 

varav 11 motsvarade syftet. Tre stycken valdes bort då de inte överensstämde med 

syftet. Artiklarnas referenslistor gicks igenom och där valdes ytterligare en artikel ut. 

Sökprocessen redovisas i en tabell (Bilaga 1). Totalt valdes sex kvalitativa och fem 

kvantitativa studier. 

 

DATAANALYS 

Studierna lästes igenom noggrant för att få en helhet över vad de handlade om. 

Studierna granskades med hjälp av Fribergs mall (2006b) för att bedöma kvalitén. Data 

analyserades sedan enligt Axelssons modell (2008). Studierna bearbetades vidare 

genom att det gjordes en sammanställning i en tabell över syfte, metod och resultat 

(Bilaga 2). Tabellen utgjorde grunden för att på ett övergripande sätt kunna se likheter 

och skillnader mellan artiklarna. Tabellen visar att artiklarna är tagna från skilda 

områden men att de har ett gemensamt fokus på fysisk aktivitet på recept och berör på 

något sätt patientens upplevelse av området. Nästa steg beskriver Axelsson (2008) som 

att från en helhet gå till delar för att kunna skapa en ny helhet av summan av alla 

artiklar.   Artiklarnas resultatdel lästes igenom ytterligare för att finna skillnader och 

likheter och utifrån dessa fynd skapades teman med hjälp av färgpennor och en 

tankekarta för att ge struktur till presentationen av resultatet.  

 

 

RESULTAT 

Fysisk aktivitet på recept har olika beteckningar i olika länder. I detta resultat kommer 

fysisk aktivitet på recept att hänvisas till den svenska förkortningen FaR. Resultatet 

beskriver patientens upplevelse av fysisk aktivitet, FaR och hälsa. Detta beskrivs genom 

tre huvudteman och sju subteman som presenteras nedan: 

 

Huvudteman 
 

Subteman 

 

Att vara fysiskt aktiv med FaR. 

 

Ökad fysisk aktivitet 

 

Upplevelse av välbefinnande och 

livskvalitet 

 

Hinder och resurser för att vara fysisk 

aktiv 
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Att få ordinationen FaR. 

Positivt och negativt med FaR 

 

Betydelsen av stöd och uppföljning 

 

 

Att förbli aktiv 

 

En hälsosam livsstil 

Skapa en vana 

 

ATT VARA FYSISKT AKTIV MED FaR 

 

Ökad fysisk aktivitet. 

Fysisk aktivitet i förhållande till FaR innefattar ett flertal faktorer. Två kvantitativa 

studier gjorda i Sverige var framträdande avseende fysisk aktivitet på recept, FaR 

(Kallings, Leijon, Hellénius & Ståhle, 2008; Kallings, Leijon, Kowalski, Hellénius & 

Ståhle, 2009). Den ena studien är från 2008 (Kallings et al) och pågick under sex 

månader med 481 deltagare. Studien gick ut på att utvärdera genomförbarheten och 

effekterna av fysisk aktivitet på recept. Den andra studien är från 2009 (Kallings et al) 

och pågick under sex mån med 240 deltagare. Denna studie gick ut på att följa upp FaR 

genom självrapportering av fysisk aktivitet. Båda studierna visade att den fysiska 

aktiviteten ökade signifikant jämfört med tidigare. Deltagarna var betydligt mer fysiskt 

aktiva efter att de hade fått hjälp med FaR än innan. Liknande studier har gjorts utanför 

Sverige. Två studier (Sørensen, Bak Sørensen, Skovgaard, Bredahl & Puggaard, 2010; 

Rosell, Raahauge Madsen, Lykke Mortensen & Iversen, 2005) från Danmark visade på 

samma resultat, att den fysiska aktiviteten ökade relaterat till fysisk aktivitet på recept. 

Liknande resultat kan även ses i studier från Storbritannien (Crone, Smith & Gough, 

2005; Stathi, McKenna & Fox, 2004; Wormald & Ingle 2004), USA (Dunn, 2007; 

Ingram, Wilbur, Mcdevitt,. & Buchholz, 2011), Australien (Kolt, Schofield, Kerse, 

Garret, Ashton, & Patel, 2012) och Nya Zeeland (Lawton, Rose, Elley, Dowell, Fenton, 

& Moyes, 2009). Gemensamt för alla ovan nämnda studier är att den fysiska aktiviteten 

inte bara ökade relaterat till fysisk aktivitet på recept utan även bibehölls under 

studiernas gång. Studierna varade mellan sex och 12 månader till två år.  

 

Upplevelse av välbefinnande och livskvalitet 

De kvantitativa studierna relaterade till fysisk aktivitet på recept mätte inte bara den 

fysiska aktivitetsnivån. De använde även instrumentet SF-36 som mäter livskvalitet och 

välbefinnande, genom att deltagarna uppskattar sin fysiska och psykiska hälsa. I fyra av 

fem av de studier som använde sig av SF-36 fann de en signifikant ökning av 

livskvalitet och välbefinnande bland deltagarna (Kallings et al, 2008; Kallings et al, 

2009; Kolt et al, 2012; Lawton et al, 2009). I den femte studien var resultaten 

motstridiga, det gick inte att visa en statistisk signifikant ökning av livskvalité och 

välbefinnande (Sørensen et al, 2010). I Kolts et al (2012) studie delades deltagarna (n= 

330) in i två grupper där den ena gruppen enbart fick fysisk aktivitet på recept, medan 

den andra gruppen fick fysisk aktivitet på recept med ett tillägg i form av stegräknare. 
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Gruppen med stegräknare ökade sin aktivitet till det dubbla jämfört med den andra 

gruppen. Även välbefinnandet och livskvalitet ökade i båda grupperna, men det var 

ingen skillnad i ökningen mellan grupperna trots att den ena gruppen ökade sin aktivitet 

mer. Kallings et al (2009) frågade deltagarna huruvida de trodde att ökningen i deras 

välbefinnande var relaterat till deras ökade fysisk aktivitet. Av de som uppgav att deras 

välbefinnande hade ökat ansåg 89-99 % att det var direkt kopplat till den fysiska 

aktiviteten. Deltagarna var indelade i fyra grupper relaterat till hur väl de följde sitt FaR. 

Grupp A följde, grupp B följde men hade valt en annan aktivitet än vad FaR anvisade, 

grupp C följde delvis och D följde inte alls. Det konstaterades att även grupp C och D 

uppgav att deras välbefinnande hade ökat och var kopplat till att de hade fått en ökad 

fysisk aktivitetsnivå trots att de inte följde FaRs anvisningar (Kallings et al, 2009). 

Kvantitativa studierna visar att det statistiskt är ett ökat välbefinnande kopplat till fysisk 

aktivitet och FaR. I de kvalitativa beskrivs detta välbefinnande mer detaljerat, hur det 

uppnås, upplevs och vilka faktorer som är inblandade. I en kvalitativ intervjustudie 

gjord av Stathi et al (2004) deltog 13 äldre personer som hade fått utskrivet FaR.  I 

Storbritannien innebär detta att personerna går ett program och deltar i aktiviteter. 

Deltagarna i studien beskriver ett ökat välbefinnande jämfört med innan de deltog i 

programmet. Välbefinnandet beskrivs som förbättrad självkänsla och ökat 

självförtroende då de upptäckte att de klarade mer än vad de hade trott från början. De 

sa framförallt att de hade fått ett bättre humör och en bättre sömn. De kände sig starkare 

både mentalt och fysiskt och hade mindre stress och oro i det dagliga livet (Stathi et al, 

2004). De beskrev det som att de fick lättare att hantera stress och händelser som var 

potentiellt stressframkallande i vardagen (Crone et al, 2005). Deltagarna i en liknande 

studie från Storbritannien med 30 deltagare (Wormald & Ingle, 2004) beskrev 

upplevelsen av välbefinnandet på ett liknande sätt. Deltagandet i programmet och den 

ökade fysiska aktiviteten ledde till ökat självförtroende, gjorde att de upplevde att de 

mådde bättre och orkade mer, samt fick en bättre livskvalitet. Likt studierna gjorda av 

Stathi (2004) och Wormald & Ingle (2004) beskiver Dunn (2007) och Ingram et al 

(2011) liknande resultat i sina kvalitativa studier gjorda i USA med afro-amerikanska 

kvinnor som fick fysisk aktivitet på recept. Det gemensamma för dessa kvinnor var att 

deras aktivitet enligt receptet var promenader. Den första studien hade 14 deltagare 

(Dunn, 2007) och den andra hade 33 deltagare (Ingram et al, 2011). Likt de engelska 

deltagarna upplevde även dessa kvinnor en bättre självkänsla och ett ökat 

självförtroende. Flera kvinnor gick ner i vikt och de som inte gick ner i vikt upplevde 

ändå en positiv förändring i kroppens utseende. Detta känns igen bland de åtta 

deltagarna i en kvalitativ studie i Danmark som hade fått fysisk aktivitet på recept 

(Rosell et al, 2005). Deltagarna beskrev att de som hade gått ner i vikt eller förändrat sin 

kropps utseende tyckte detta var en stor del i känslan av välbefinnande. Gemensamt för 

de kvalitativa studierna från de olika länderna, var att fysisk aktivitet och fysisk aktivitet 

på recept gjorde att deltagarna mådde bättre både fysiskt och psykiskt. 

 

Hinder och resurser för att vara fysisk aktiv. 

Ett flertal studier beskriver tidsbrist som ett hinder för att lyckas vara fysiskt aktiv och 

följa receptet. Tidsbristen beror på att deltagarna upplever det svårt att hinna med och 

kombinera familjeliv och arbete med att vara fysiskt aktiv (Dunn, 2007; Ingram et all, 

2011; Kallings et al, 2009; Rosell et al, 2005). Ohälsa och sjukdom ansågs också som 

ett hinder för att kunna vara fysiskt aktiv. Exempel på detta kunde vara övervikt, 
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ledbesvär, smärta och trötthet (Dunn, 2007; Ingram et al, 2011; Kallings et al, 2009). 

Deltagarna var även rädda för att förvärra sitt hälsotillstånd ytterligare eller skada sig 

om de började med någon fysisk aktivitet (Rosell et al, 2005; Stathi et al, 2003). En 

studie beskriver att området där deltagarna bodde upplevdes otryggt och därmed inte 

inbjöd till exempelvis promenader (Ingram et al, 2011). Andra beskrev sig till en början 

osäkra och generade inför att besöka något träningscenter eller gym (Stathi et al, 2004; 

Wormald & Ingle, 2004). De faktorer som beskrivs som hinder för att följa receptet och 

vara fysisk aktiv av några beskrevs i motsatt betydelse av andra deltagare. De faktorerna 

sågs istället som resurser för individen och var motiverande för dem. Familj och 

hälsoproblem uppgavs vara faktorer som motiverade deltagarna till att vara fysiskt 

aktiva (Dunn, 2007; Stathi et al, 2004). Det var motiverande att någon intresserade sig 

för individens aktivitet, vare sig det var familjen eller någon från hälso- och sjukvården 

(Dunn, 2007). Ett flertal var motiverade av att de ville gå ner i vikt och av att veta att 

fysisk aktivitet var något som var bra för dem och deras hälsa (Dunn, 2007; Ingram et 

all, 2011; Rosell et all, 2005).  

 

ATT FÅ ORDINATIONEN FaR. 

 

Positivt och negativt med FaR 

 

Enligt Kallings et al (2009) studie verkar upplevelsen av att få FaR vara generellt 

positiv. I gruppen som följde receptet var hela 98 % positiva. Även de personer som inte 

följde upplevde det som positivt att få ordinationen FaR. Övervägande positiva 

erfarenhet ses även i ett flertal andra studier (Ingram et al 2011; Rosell et al, 2005; 

Stathi et al, 2004; Wormald & Ingle, 2004). FaR bidrog till att ändra uppfattningen om 

fysisk aktivitet från något negativt till något positivt. Deltagarna beskriver det som att 

de fick en mer positiv attityd till fysisk aktivitet (Rosell et al, 2005). De beskriver att de 

i början hatade och tyckte det var oerhört jobbigt med fysisk aktivitet, men under 

programmets gång ändrades deras inställning. Nu kunde de inte tänka sig att avstå från 

fysisk aktivitet (Stathi et el, 2004). Ett flertal faktorer bidrog till den positiva 

upplevelsen och den ändrade inställningen. Deltagare beskrev det som att de fick 

möjlighet till en omstart för att komma igång med fysisk aktivitet med hjälp av receptet 

(Ingram et al, 2011). Deltagarna upplevde att fysisk aktivitet på recept var väl 

strukturerat och hjälpte dem till att få en egen struktur på sin fysiska aktivitet. Det 

underlättade och var motiverande för dem att ha specifika riktlinjer om vilken fysisk 

aktivitet de skulle utföra, hur ofta de skulle göra det och hur länge (Ingram et al, 2011; 

Wormald & Ingle, 2004). De som var aktiva innan FaR ville att FaR skulle fokusera på 

tid, frekvens och intensitet för deras aktivitet. De som inte var aktiva innan ville ha råd 

om livsstilsförändringar och hjälp att inkludera fysisk aktivitet i vardagen (Ingram et al, 

2011).  Det fanns lite olika uppfattningar om vilken typ av aktivitet som var mest 

lämplig och det varierade mellan egna hembaserade aktiviteter eller gruppaktiviteter på 

ett träningscenter av något slag. Deltagarna i Stathi et al, (2004) och Wormald och 

Ingles (2004) studier gick ett program där de utövade fysisk aktivitet på ett gym. De 

uppskattade detta då de menade att de tidigare hade upplevt det svårt att följa ett 

hembaserat program. De tyckte det gymbaserade alternativet var bättre för att de fick 

stöd av kunnig personal och hade bestämda tider som de skulle vara där. Det fanns dock 
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vissa som fann det svårt att komma på dessa tider när personalen var närvarande då de 

hade ett heltidsjobb. De hade ändå önskat hembaserade aktiviteter men med ett ökat 

stöd och uppföljning. Ett flertal påpekade även att det blev lite enformigt med 

gymaktiviteten. De hade velat ha fler alternativ som till exempel simning, gympa och 

framförallt mer aktiviteter i grupp. Då den största delen upplevde FaR som något 

positivt fanns det några i Stathis et al (2004) och Wormald och Ingles (2004) studie som 

blev besvikna på upplägget av programmet och velat ha mer sociala kontakter. De 

tyckte inte heller att de mådde bättre eller upplevde några direkta positiva förtjänster. 

 

Betydelsen av stöd och uppföljning 

Stöd och uppföljning under FaR påvisas vara en viktig faktor för att lyckas med sin 

fysiska aktivitet (Dunn, 2007;Ingram et al 2011; Rosell et al, 2005; Stathi et al, 2004; 

Wormald & Ingle, 2004). Flera studier har deltagare som påpekar att FaR tillgodoser 

deras mentala och fysiska hälsobehov, men inte deras sociala behov (Crone et al, 2005; 

Stathi et al, 2004; Wormald och Ingle, 2004). Deltagana efterfrågade både stöd från 

andra som fått utskrivet FaR, stöd från sitt sociala nätverk och stöd från hälso- och 

sjukvården. Kvinnorna i Dunns (2007) studie beskrev att det var viktigt med stöd från 

sin familj och vänner, medan deltagarna i Rosell et al (2005) inte tyckte det stödet var 

avgörande för sin fysiska aktivitet utan poängterade istället stödet från andra som också 

hade fått FaR. Deltagarna i Stathi et al (2004) och Wormald och Ingle (2004) betonade 

att de saknade stöd från andra som hade fått FaR utskrivet och hade gärna velat träffa 

fler som var i samma situation. Deltagarna i Rosell et al (2005) och Wormald och Ingle 

(2004) studier sade att det var avgörande med uppföljning från personal kopplat till 

hälso- och sjukvård för att lyckas bibehålla sin fysiska aktivitet. Denna uppföljning såg 

lite olika ut, vissa hade uppföljande besök hos en sjukgymnast (Rosell et el, 2005) och 

vissa hade ett telefonrapporteringssystem, där de rapporterade in när de hade varit 

fysiskt aktiva. Rådgivning och stöd via telefonsamtal förekommer också (Ingram et al, 

2011). I Ingrams et al (2011) studie fungerade inte uppföljningen riktigt som det var 

tänkt då de deltagare som inte utförde sin aktivitet fick dåligt samvete av att inte följa 

förskrivningen och undvek därför att rapportera in och svara på uppföljande 

telefonsamtal.  

 

ATT FÖRBLI AKTIV 

Målet med FaR är att förändra individers aktivitetsnivå och att de ska lyckas bibehålla 

en fysisk aktiv livsstil. I kvantitativa studier gjorda av Kallings et al (2008) och Kallings 

et al (2009) påvisade de statistiskt att FaR hade en del i förändringen mot en mer aktiv 

livsstil. Studiernas resultat visar detta genom en beteendeförändringsmodell som 

innehåller stadierna: ingen tanke på förändring, överväger förändring, redo att förändra, 

förändrar det vill säga går från tanke till handling, bibehåller förändringen det vill säga 

håller fast vid det nya sättet att vara. Modellen innehåller även ett stadie av återfall till 

den gamla livsstilen. Receptet påverkade individerna så att de förflyttade sig mot 

stadierna handling och bibehålla. Ett flertal som försökt ändra sin situation förut och 

återfallit lyckades nu med FaRs hjälp vidhålla sin nya rutin med fysisk aktivitet 

(Kallings et al, 2008; Kallings et al, 2009).   
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En hälsosam livsstil 

Deltagare i kvalitativa studier ger exempel på hur och varför de lyckades bibehålla sin 

fysiska aktivitet under och efter FaR. Deltagare uppgav att det faktum att själva 

rekommendationen kom från deras läkare eller från någon i hälso- och sjukvården var 

avgörande för att börja med fysisk aktivitet men framförallt för att fortsätta var fysiskt 

aktiv. Rekommendationen fick deltagarna att inse att detta faktiskt var nödvändigt för 

deras egen hälsa och välbefinnande (Stathi et al, 2004). De positiva effekterna relaterat 

till fysisk aktivitet fungerade som motiverande för att fortsätta vara fysisk aktiv. De 

positiva effekterna upplevdes ge bättre hälsa. Deltagare kände sig friskare och mer 

hälsosamma. De beskrev att de kände det som deras hälsa hade förbättrades både fysiskt 

och psykiskt. Dock beskrivs de psykiska effekterna som ökat självförtroende, självtillit, 

en känsla av ökat välbefinnande och livskvalitet viktigast som motivation för att 

fortsätta vara aktiva på egen hand (Dunn, 2007; Rosell et al, 2005; Stathi et al, 2004; 

Wormald & Ingle, 2004). Deltagarna uppgav att de före FaR inte hade funderat närmare 

på om deras inaktivitet påverkar deras hälsa negativt. Under FaR fick de en ökad 

kunskap om fysisk aktivitets betydelse för hälsan och efteråt kändes det som att de nu 

var fysiskt aktiva i den utsträckning som krävs för att det skulle ha en positiv inverkan 

på deras hälsa (Dunn, 2007; Rosell et al, 2005; Wormald & Ingle, 2004). Kunskapen 

om att de själva kunde förbättra sin hälsa på egen hand var motiverande (Wormald & 

Ingle, 2004).  Denna ökade kunskap och erfarenhet använde de sedan för att hjälpa 

andra i sin omgivning. De hjälpte familjemedlemmar att bli mer aktiva och detta var 

ytterligare motiverande för dem själva då de kände att de kunde förbättra inte bara sin 

egen hälsa, utan även sina familjers hälsa (Dunn, 2007). Att vara fysiskt aktiv 

inspirerade dem också till att hålla en mer hälsosam livsstil, de började tänka på maten 

de åt och ta reda på mer fakta om hur de själva kunde leva mer hälsosamt (Dunn, 2007). 

  

Skapa en vana 

Kvinnorna i en studie (Dunn, 2007) påpekade för att fortsätta vara fysiskt aktiva var det 

viktigt att göra det till en vana och en rutin. Lika självklart som att laga mat till familjen 

varje dag skulle de vara fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet skulle som mat vara högt 

prioriterat i deras dagliga liv. Receptet på fysisk aktivitet hjälpte kvinnorna att sätta upp 

mål och hjälpte dem till att skapa en ny rutin. Rosell et al (2005) skriver att de som 

redan tidigare var fysiskt aktiva hade lättare att göra det till en vana. De som inte var 

aktiva innan upplevde att tre månaders fysisk aktivitet på recept inte var tillräckligt för 

att skapa en vana och kunna fortsätta vara fysiskt aktiva på egen hand. Deltagarna i 

Stathi (2004) studie beskriver vikten av att göra fysisk aktivitet till en vana för att lyckas 

fortsätta. Då de flesta deltagarna i studien var pensionerade berättade de att de såg 

fysisk aktivitet på samma sätt som att gå till jobbet varje dag. Det kändes motigt ibland 

och de visste att de skulle bli trötta, men efteråt har de ändå lyckats genomföra 

aktiviteten och detta gjorde att de kände sig stolta och nöjda med sin prestation.  

 

 

DISKUSSION 

Diskussionen består av en metoddiskussion, där valet av metod utvärderas. Den består 

också av en resultatdiskussion, där valda delar av resultatets innehåll lyfts fram. 
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Metoddiskussion 

Metoden litteraturstudie var lämplig med tanke på tidsramen. Det hade varit intressant 

att göra egna intervjuer med patienter, då någon kvalitativ intervjustudie gjord i Sverige 

relaterat till ämnet upplevelsen av fysisk aktivitet på recept med ett vårdvetenskapligt 

perspektiv inte kunnat hittas. För denna litteraturstudie valdes både kvantitativa och 

kvalitativa studier. Detta beslut grundades sig i olika orsaker. Dels på grund av bristen 

på kvalitativ forskning inom det ämne som valts. Dels för att det ansågs värdefullt att ha 

med kvantitativa studier som beskriver att en större del av befolkningen upplever fysisk 

aktivitet på recept som positivt och upplever en ökad livskvalitét. Dels ville kvalitativa 

studier inkluderas för att de fokuserar mer på upplevelsen och den personliga 

erfarenheten av fysisk aktivitet på recept. Det kändes värdefullt att först se kvantitativa 

studier som visar att hälsan och livskvaliten ökar relaterat till fysisk aktivitet på recept 

och sen gå djupare in på vilket sätt detta uppnås med de kvalitativa studierna. Ett flertal 

studier är gjorda kopplat till området och de flesta är kvantitativa, men få studier 

motsvarade vårt syfte. Detta kan bero på att ämnet är en relativt ny företeelse inom 

hälso- och sjukvård. Fem kvantitativa och sex kvalitativa valdes ut, vilket var en 

någorlunda jämn fördelning. Vi hävdar att dessa speglar det fenomen vi har valt att 

studera. Två studier var från Sverige, två från Danmark, två från USA, tre från 

Storbritannien, en från Nya Zeeland och en från Australien. Studierna inkluderar nästan 

alla länder som arbetar med fysisk aktivitet på recept och är gjorda efter år 2003. Det 

var betydelsefullt för vårt syfte att få med studier gjorda i olika länder och i olika 

kontext för att syftet skulle kunna besvaras. Detta är en styrka med vår studies resultat, 

men kan också vara en svaghet. En svaghet för att studierna är gjorda i olika länder med 

skillnader i folkhälsa, samhällsstruktur och kultur. Studierna är även inriktade på olika 

grupper av människor, exempelvis är äldre och kvinnor överrepresenterade. Fler studier 

med män i arbetsför ålder hade kunnat tillföra viktiga synpunkter till resultatet. Trots 

detta var likheterna i studiernas resultat övervägande. Då de flesta studierna var skrivna 

på engelska var en av de kvalitativa studierna publicerad på danska. Denna valdes för 

att den överensstämde väl med syftet, tillförde värdefulla synpunkter och stärkte 

resultatet i övrigt. Någon liknande kvalitativ studie från Danmark kunde inte hittas 

publicerad på engelska. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Själva informationssökningen förutsatte kännedom om att fysisk aktivitet på recept har 

olika benämningar i olika länder. Detta krävde en hel del studier av litteratur inom 

området för att kunna formulera sökord med relevanta träffar. Det skulle ha varit en 

fördel att läst in sig mer grundligt inom ämnet innan syftet formulerades. Studierna 

granskades överskådligt och från detta gjordes en sammanställning med hjälp av en 

tabell över syfte, metod och resultat (Bilaga 1). Det hade funnits en risk att resultatet 

motsvarat syftet sämre om tabellen inte hade gjorts. Under analysarbetet fokuserade vi 

på att hitta skillnader och likheter i studierna. Det upplevdes betydligt lättare att hitta 

likheter än skillnader, vilket också präglar resultatet. Det kan ha sin orsak i att 

författarna är ovana vid analysprocessen. Formulera teman och subteman gick smidigt 

och en god hjälp var att först göra en tankekarta. Tankekartan byggde på genomgång av 

studierna där användandet av färgpennor tydliggjorde innehållet och bidrog till att skapa 

teman och subteman. 
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Resultatdiskussion 

 

Ökad fysisk aktivtet 

Resultatet visar på en ökning av den fysiska aktiviteten efter förskrivning av fysisk 

aktivitet på recept. Då den längsta studien varade i två år (Lawton et al, 2009) tyder 

detta på att aktiviteten inte bara ökade utan även bibehölls under studiernas gång. Dock 

varade ett flertal av studierna i endast 6-12 månader och vilket gör att det är osäkert att 

uttala sig om FaR leder till bibehållen fysisk aktivitet på lång sikt. Det är svårt att mäta 

den fysiska aktivitetsnivån objektivt. Mätningen av den fysiska aktivitetsnivån i 

resultatet bygger på självrapportering. Ingram et al (2011) beskriver att de kvinnor som 

inte utförde sin fysiska aktivitet undvek att rapportera in detta och närvara vid 

uppföljning. De som utförde sin aktivitet var mer villiga till att rapportera in och följas 

upp. Personal i hälso- och sjukvård upplever att vissa patientgrupper gärna säger det 

som de tror att sjukvården vill höra, att de är fysisk aktiva trots att det finns faktorer 

som tyder på motsatsen (Devereaux Melillo, Crocker Houde, Williamson & Futrell, 

2000). Detta tyder på att det finns en risk att den fysiska aktivitetens klara ökning i 

denna litteraturstudies resultat inte är så stor som det påvisas.   

  

Upplevelser av FaR 

Upplägget med fysisk aktivitet på recept ser inte likadant ut i alla länder. Trots detta 

påvisades ett flertal likheter i upplevelserna trots skilda sammanhang och upplägg. 

Även om upplägget var annorlunda så hade de gemensamt att alla deltagare utförde 

någon form av fysisk aktivitet. I samtliga studier upplevde de flesta deltagarna ett ökat 

välbefinnande och en bättre livskvalitet kopplat till fysisk aktivitet och fysisk aktivitet 

på recept. De vanligaste positiva upplevelserna var en ökad självkänsla, ett ökat 

självförtroende, mer ork och bättre humör. Det fanns få negativa synpunkter och 

upplevelser i förhållande till de positiva. Orsaker till detta är inte helt klarlagda. 

Upplägget på studien kan vara en anledning. Kvantitativa studier ger litet utrymme till 

orsaker bakom negativa upplevelser då du ofta är bunden till ett specifikt frågeformulär. 

Vi hävdar att det är en svaghet att inte få med de negativa synpunkterna då de är 

värdefulla för att kunna förbättra förskrivningen av FaR. Leijon, Faskunger, Bendtsen, 

Festin och Nilsen (2011) studie undersöker vilka som inte följer FaR och varför. 

Orsakerna skilde sig mellan män, kvinnor, äldre och yngre. Män uppgav låg motivation 

som det främsta skälet, medans kvinnor uppgav ohälsa, sjukdom och smärtor.  

Deltagarna i de yngre grupperna var under 65 år. De uppgav tidsbrist och ekonomiska 

faktorer som anledningar mer frekvent än de äldre. Den äldre gruppen (över 65 år) 

uppgav istället sjukdom och smärtor mer frekvent än de yngre. Vårt resultat visar dock 

att dessa faktorer kunde övervinnas med hjälp av stöd, uppföljning och de positiva 

effekterna deltagarna upplevde av fysisk aktivitet.  

 

Det kan diskuteras om de positiva upplevelserna verkligen var knutna till den ökade 

fysiska aktiviteten. I Kallings et al (2009) ställdes frågan om deltagarna trodde att deras 

ökade upplevelse av välbefinnande var beroende av deras ökade fysiska aktivitet. Trots 

att nästan alla svarade ja på denna fråga, känns det osäkert om det verkligen var 

sanningsenligt då frågan är av ledande natur. Dock finns det inget objektivt sätt att mäta 

detta. Enda alternativet är att fråga patienten och lita på patientens egen upplevelse. 
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Wiklund (2003) bekräftar detta genom att beskriva att välbefinnande är en subjektiv 

upplevelse och saknar objektiva grunder för bedömning. Det är unikt och uttrycker en 

känsla hos individen. Vi anser att en större förståelse av välbefinnandet relaterat till 

fysisk aktivitet på recept hade kunnat uppfyllas om fler studier hade ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Intressant nog visade en studie (Kolt et al, 2012) att 

välbefinnandet inte förändrades om de ökade sin aktivitet ytterligare från att vara aktiv 

30 minuter per dag till ännu längre. Trots att välbefinnandet enligt Kallings et al (2009) 

var beroende av den fysiska aktiviteten, upplevdes välbefinnandet i Kolt et al (2012) 

konstant och inte relaterat till mängden fysisk aktivitet. Jansson och Andersson (2008) 

skriver att desto mer inaktiv en person är från början, desto större blir effekten på 

hälsan. De personerna som är inaktiva upplever en större hälsoeffekt än de som redan är 

lite fysisk aktiva från början. Även Henriksson och Sundberg (2008) tar upp att 

kroppsligt sett förbättras de som är otränade och inaktiva mer än de som redan är 

vältränade vid en höjning av sin aktivitetsnivå.  

 

Fysisk aktivitet påverkar även individen psykiskt sett. Resultatet visar att fysisk aktivitet 

har en positiv inverkan på stress och individens förmåga att hantera stress. Det beskrivs 

som en minskad förekomst av stress i livet efter att ha börjat med fysisk aktivitet. När 

de utförde fysisk aktivitet beskrevs det som en paus från stress och oro. Genom att vara 

fysisk aktiv lättade den upplevda stressen både under aktiviteten och i det vardagliga 

livet (Crone et al, 2005; Dunn, 2007; Ingram et al, 2011; Stathi et al, 2004). Att fysisk 

aktivitet har en positiv inverkan på stress är sedan tidigare vetenskapligt förankrat. 

Andersson (2012), Jonsdottir och Börjesson (2005) och Jonsdottir och Ursin (2008) 

skriver att fysisk aktivitet hjälper oss att utveckla och öka vår förmåga att hantera stress. 

Enligt Andersson (2012), Jonsdottir och Börjesson (2005) och Jonsdottir och Ursin 

(2008) påverkar fysisk aktivitet vår upplevelse av välbefinnande. Individer som är 

fysisk aktiva regelbundet mår bättre och upplever en högre grad av välbefinnande än 

individer som inte är fysiskt aktiva. Detta visar att vårt resultat överensstämmer i stort 

sett med tidigare forskning inom området. Jonsdottir och Börjesson (2005) beskriver 

vikten av att fysisk aktivitet ska ha en självklar roll i arbetet med att förebygga och 

behandla stress och stressrelaterade sjukdomar. Stress är en stor del av dagens samhälle 

och är en faktor som leder till ohälsa och sjukdom (Jonsdottir & Börjesson, 2005). På 

grund av detta anser vi det av betydelse att poängtera att stress kan motverkas och 

behandlas med så enkla medel som fysisk aktivitet.  

 

Upplevelser av hinder och resurser 

Fysisk aktivitet påverkar hela individen, fysisk och psykiskt. Vårt resultat visar att de 

positiva effekterna av fysisk aktivitet gjorde att deltagarna upplevde en bättre hälsa. Det 

fanns dock faktorer som underlättade denna process och faktorer som försvårade det 

hela. Deltagarna beskriver detta som hinder och resurser för att kunna utföra fysisk 

aktivitet och vara mer hälsosamma. Wiklund (2003) beskriver att hinder är de faktorer 

som gör det svårt för patienten att uppleva hälsa. I detta fall är hinder de faktorer som 

begränsar och hindrar patienterna från att utföra fysisk aktivitet. Resurser beskrivs som 

de faktorer vi har tillgång till som hjälper och underlättar för oss att främja vår egen 

hälsa. I detta fall främja vår hälsa genom att vara fysisk aktiv. Resurser som vi har kan 

vara yttre och inre resurser (Wiklund, 2003). Hinder kan även delas in i yttre och inre 

hinder. Yttre hinder som framkommit i resultatet är jobb, familj, tidsbrist, ohälsa och 



 16 

miljön. Med miljön menas dels miljön runt omkring individernas egna boende men även 

miljön i träningslokalen. Ohälsa eller sjukdom sågs som ett hinder för att kunna klara av 

att utföra fysisk aktivitet men var ofta orsaken till varför receptet förskrevs. Exempel på 

inre hinder var en låg självkänsla och självförtroende. De kände att de saknade 

motivation och tvivlade på sin förmåga att kunna klara av aktiviteten. Det var olika 

svårt för deltagarna att kunna övervinna sina hinder trots att de ofta upplevde samma typ 

av hinder. Att det var olika svårt kan haft sin grund i deltagarnas upplevelse av sina 

egna inre och yttre resurser. Exempel på yttre resurser som framkommit i resultatet är 

stöd och intresse från familj, vänner och hälso- och sjukvård. Exempel på inre resurser 

var självtillit, självkänsla och självförtroende. FaR ses både som en inre och en yttre 

resurs. Det underlättade att skapa en strukturerad tillvaro och att göra fysisk aktivitet till 

en vana. FaR var en hjälp till att känna motivation. Det bidrog till ett ökat 

självförtroende och att kunna lita mer på sin egen förmåga.  Det var tydligt att det som 

sågs som hinder för vissa sågs som resurser av andra. Vad som upplevs som hinder och 

resurser är något som är individuellt och därför bör FaR vara individuellt. Leijon et al 

(2008) och Kallings och Leijon (2003) påpekar vikten av att få ett individanpassat 

recept och att det ska bygga på en gemensam överenskommelse mellan patient och 

förskrivare. Detta överensstämmer och stärks av vårt resultat. 

 

En hälsosam livsstil 

Vi anser det viktigt att lyfta fram att FaR inte bara påverkar patienternas fysiska 

aktivitetsnivå utan inspirerade till en mer hälsosam livsstil. Patienterna som fick 

ordinationen FaR beskrev en förändring av sitt tankesätt. De lyckades inte bara bli mer 

aktiva utan hade tillägnat sig nya kunskaper och kunnat utveckla sitt sätt att tänka kring 

sin livsstil. Kunskapen om fysisk aktivitets betydelse för hälsan ansågs värdefull och 

bidrog till förändringar i den inaktiva livsstilen. FaR bidrog till att patienterna fick 

reflektera över sin hälsa och livssituation samt sina tankar och känslor kring fysisk 

aktivitet. Patienterna fick ett nytt sätt att förhålla sig till världen. Här är 

livsvärldsperspektivet tydligt, då det framhåller patientens egna erfarenheter och 

upplevelser. Dahlberg et al (2003) skriver att i livsvärlden söker vi efter en mening med 

våra handlingar. Deltagarna hittade meningen med FaR genom att utöka sin kunskap, 

ändra sitt tankesätt och sin inställning. En förändring i livsstilen innebär en förändring i 

den levda världen som är patientens livsvärld. Kallings och Leijon (2003) hävdar att 

individens fysiska aktivitets vana är relaterad till den övriga livsstilen. Goda vanor följs 

ofta av goda vanor. Är vi fysisk aktiva regelbundet äter vi ofta mer hälsosamt och 

näringsrikt och vi röker mindre. Har vi en inaktiv livsstil äter vi mer onyttigt och röker 

oftast.    

 

Sjuksköterskans roll i FaR 

Sjuksköterskan träffar ofta patienter med ohälsosamma vanor och en inaktiv livsstil i 

sitt dagliga arbete. Att arbeta hälsofrämjande är sjuksköterskans uppgift enligt 

kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005). Vi ska stötta patientens förmåga att 

handla på ett hälsosamt sätt och klara av svårigheter i det vardagliga livet (Wiklund, 

2003).  FaR är ett medel som vi skulle kunna använda oss av i detta arbete. Vi hävdar 

att FaR borde vara en självklar del i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. I 

sjuksköterskans hälsofrämjande arbete ingår det att stödja och undervisa, för att 
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patienten med sina egna resurser ska kunna främja sin egen hälsa. Detta är målet med 

FaR, att hjälpa och stödja patienten på det sätt han/hon behöver för att kunna uppleva 

hälsa genom att utöva fysisk aktivitet. 

 

 

SLUTSATSER 

Om inte patienten använder sig av FaR är förskrivningen meningslös. Sjuksköterskans 

uppgift är att möjliggöra för patienten att kunna använda sig av sin förskrivning för att 

förbättra både sin kroppsliga och upplevda hälsa. 

 

Praktiska implikationer 

 

 Patienten bör alltid erbjudas stöd och uppföljning för att kunna tillgodogöra sig 

och ha nytta av sitt recept på fysisk aktivitet. 

 Möjligheter till kontakt med andra patienter som fått FaR borde finnas då detta 

upplevs motiverande och som ett värdefullt stöd.   

 Patienten bör erbjudas olika typ av aktiviteter efter eget önskemål. Exempel på 

detta kan vara gruppaktiviteter eller hembaserade aktiviteter. 

 FaR passar inte alla. Individanpassningens betydelse kan inte nog betonas. 

Lyssna på patientens berättelse, genom den kan vårdpersonal och patient komma 

överens om vilken hjälp till fysisk aktivitet som passar bäst för individen. 

 

Slutord 

Sjuksköterskans arbete ska bygga på evidensbaserad kunskap och erfarenhet. Genom 

vår litteraturstudie framkommer det tydligt att det är vetenskapligt bevisat att FaR 

fungerar i praktiken. Patienter beskriver FaR som positivt att få förskrivet och upplever 

en bättre hälsa genom FaR. Detta är något som sjuksköterskan bör uppmärksamma och 

använda sig av i sitt hälsofrämjande arbete.  
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BILAGA 1 

 

Databas Sökord Begränsnnigar Träffar Valda artiklar 

Cinahl Physical 

activity on 

prescription 

AND health 

År 2003-2012 (10 

år) 

Peer reviewed. 

54 6  

Cinahl Exercise on 

prescription 

OR physical 

activity on 

prescription 

OR exercise 

referral 

schemes AND  

qualitative 

År 2003-2012 (10 

år) 

Peer reviewed. 

20 3 

Pubmed 

 

Physical 

activity on 

prescription 

AND health 

AND patient 

AND 

qualitative 

År 2003-2012 (10 

år) 

Peer reviewed. 

12 1 

Manuell 

sökning 

(referenslistor) 

 

 

 År 2003-2012 (10 

år) 

Peer reviewed. 

 1 
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BILAGA 2 

 

 Problem och syfte Metod (urval & 

analys) 

Resultat 

Titel: Physical 

activity on 

prescription in 

primary health 

care: a follow-up 

of physical 

activity level and 

quality of life 

Författare: 
Kallings, L.V., 

Leijon, M., 

Hellénius, M.-L. 

& Ståhle, A.  

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Medicine & 

science in sports. 

Årtal: 2008 

Land: Sverige 

 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

genomförbarheten 

och effekterna av 

fysisk aktivitet på 

recept i 

primärvården, 

avseende nivån av 

fysisk aktivitet och 

livskvaliten 6 

månader senare.   

Kvantitativ metod.  

13 vårdcentraler, 

sprida över landet 

deltog . 481 patienter 

mellan 12-81 år, 75% 

var kvinnor. 

Deltagarna fick fysisk 

aktivitet på recept och 

fick fylla i ett 

frågeformulär vid start 

och 6 månader senare.  

Data angående nivån 

på 

fysisk aktivitet, 

motivation till fysisk 

aktivitet och 

livskvalitet samlades 

in. Data analyserades 

statistiskt. 

Författarna kom fram till att 

det fanns en signifikant 

ökning av den själv 

rapporterade aktivitetsnivån, 

motivationen och 

livskvaliteten. Vilket 

indikerar att fysisk aktivitet 

på recept är passande att 

användas som behandling i 

primärvården och i 

hälsoförebyggande vård. 

Titel: Exercise on 

prescription; 

changes in 

physical activity 

and health-related 

quality of life in 

five danish 

programmes. 

Författare: 
Sørensen, J., Bak 

Sørensen, J., 

Skovgaard, T., 

Bredahl, T. & 

Puggaard, L. 

Tidskrift:  
European journal 

of public health 

Årtal: 2010 

Land: Danmark 

Syftet med studien 

var att analysera 

förändringar i 

fysisk aktivitet och 

hälso- relaterad 

livskvalitet bland 

deltagare i fem 

olika program för  

fysisk aktivitet på 

recept.  

Kvantitativ metod. 

449 deltog i studien 

59% var kvinnor, 

medelålder 57 år. 

Deltagarna hade fått 

förskrivningen fysisk 

aktivitet på recept av 

sin läkare. Deltagarna 

ingick i ett program 

med träning och 

motiverande samtal. 

Deltagarna fyllde i ett 

frågeformulär 

avseende fysisk 

aktivitet och 

hälsorelaterat 

välbefinnande vid start 

och följdes sedan upp 

efter 4, 10, 16 mån. 

Data analyserades 

statistiskt. 

 

Deltagarna rapporterade en 

ökad fysisk aktivitet och 

hälso- relaterad livskvalitet 

efter 4 mån och bibehöll 

denna förbättring under hela 

studiens gång. Dock var det 

ett signifikant bortfall vid 

uppföljningstillfällena. 
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Titel: Women’s 

walking program 

for African 

American women: 

Expectations and 

rekommendations 

from participants 

as experts  

Författare: 

Ingram, D., 

Wilbur, J., 

Mcdevitt, J. & 

Buchholz, S.  

Tidskrift: Women 

& health 

Årtal: 2011 

Land: USA 

Syftet var att 

beskriva afro-

amerikanska 

kvinnors 

upplevelser, 

förväntningar och 

förslag till 

förbättringar genom 

att delta i ett 

hälsofrämjande 

program för ökad 

fysisk aktivitet.  

 

Kvalitativ metod, 

fokusgrupper. 33  

kvinnor mellan 40-

65 år deltog och 

delades upp i 4 

fokusgrupper 

beroende på 

behandling. I 

behandlingen ingick 

fysisk aktivitet på 

recept, loggbok, 

telefonrapportering 

och workshops. 

Studien varade i 12 

månader. 

Intervjuerna skedde 

som en diskussion i 

fokusgrupperna och 

bandades, 

transkriberades, 

kodades och 

analyserades. 

Analysen gjordes 

enligt Lincoln och 

Guba, 1985.  

Förväntningar- anledningar 

varför kvinnorna ville vara med 

i programmet. 

 

Hinder och begränsningar för 

fysisk aktivitet som kvinnorna 

upplevde det. 

 

Redovisat de olika delarna i 

behandlingen, hur kvinnorna 

upplevde t.ex. fysisk aktivitet 

på recept. 

Titel: GP 

experience referral 

schemes: 

Improving the 

patient’s 

experience. 

Författare: 
Wormald, H.& 

Ingle, L. 

Tidskrift: Health 

education  journal 

Årtal: 2004 

Land: 
Storbritannien 

Syftet var att 

upptäcka patienters 

uppfattningar om 

distriktsläkarens 

förskrivning av den 

engelska 

motsvarigheten till 

fysisk aktivitet på 

recept för att kunna 

se potentiella 

förbättringar ur ett 

patientperspektiv.  

Kvalitativ metod, 

fokusgrupper. 

30 st deltagare 

mellan 25-84 år, var 

av 20 var kvinnor. 

Deltagarna bestod av 

både de som 

fullföljde 

programmet och de 

som hoppade av.  De 

delades upp i 6 

fokusgrupper. 

Intervjuerna 

bandades och 

transkriberades. Data 

analyserades och 

kodades. Analys 

enligt Ritchie och 

Spencer, 1994.  

Deltagarna var positiva till 

programmet och beskrev 

förändringar som förbättrat 

självförtroende, välbefinnande 

och hälsa. 

 

Ökad medvetenhet om 

fördelarna med fysisk aktivitet 

 

I stort sett nöjda med 

förskrivningen och personalens 

agerande, men saknade fler 

gruppaktiviteter och sociala 

möjligheter.    

Titel: The 

experiences of 

older people 

participating in 

Syftet med studien 

är att få en insikt i 

hur fysisk aktivitet 

och den engelska 

Kvalitativ metod, 

semi-strukturerade 

intervjuer skedde 

enskilt eller i grupp. 

Resultatet beskrivs i två delar: 

 

Processen av förbättring, 

kroppslig och mental, genom 
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exercise referral 

schemes 

Författare: Stathi, 

A., McKenna, J. & 

Fox, K, R.  

Tidskrift: The 

journal of the 

royal society for 

the promotion of 

health. 

Årtal: 2004 

Land: 

Storbritannien 

motsvarigheten till 

fysisk aktivitet på 

recept kan vara 

positivt för äldre. 

13 deltagare, 63-79 

år, 5 var kvinnor. 

Intervjuerna 

bandades och 

transkriberades. Data 

kodades med hjälp 

av QSR N-vivo 

qualitativ software 

och analysen gjordes 

enligt Creswell, 

2003.  

deltagande i fysisk aktivitet på 

recept 

 

Frågor som väcktes under 

deltagandet angående 

upplägget. 

Titel: Self-

reporred 

adherence: A 

method for 

evaluting 

prescribed 

physical activiyt in 

primary health 

care patients  

Författare: 
Kallings, LV., 

leijon, M., 

Kowalski J., 

Hellénius, M. & 

Ståhle, A.  

Tidskrift: Journal 

of physical and 

health  

Årtal: 2009 

Land: Sverige 

Syftet med studien 

var att undersöka 

självrapporterad 

följsamhet till 

individanpassat 

recept på fysisk 

aktivitet i primär 

vården.  

Kvantitativ metod. 

Patienterna valdes ut 

från 13 st 

vårdcentraler. 240 

patienter deltog 

mellan 12-80 år, 75 

% kvinnor. 

Deltagarna fick fylla 

i ett frågeformulär 

avseende fysik 

aktivitetsnivå, 

motivation, 

välbefinnande och 

upplevelse av att få 

receptet, vid start 

och efter 6 månader. 

Patienterna delades 

in i 4 grupper efter 

hur väl de följde 

receptet. 

  

En majoritet av patienterna 

följde receptet.  

 

Aktivitetsnivån ökade i alla 

fyra grupperna, även i de 2 

grupper där man valde att inte 

följa receptet. 

 

Välbefinnandet ökade och 

patienterna uppgav att det var 

relaterat till ökad fysik 

aktivitet.  

 

Upplevelsen av att få FaR var 

övervägande positiv.  

 

Titel: 

Psychosocial 

mediators of a 

walking 

intervention 

among african 

american women 

Författare: Dunn, 

M, Z. 

Tidskrift: Journal 

of transcultural 

nursing 

Årtal: 2007 

Land: USA 

Syftet var att 

undersöka hur man 

kan uppnå en bättre 

följsamhet till 

fysisk aktivitet på 

recept. 

Kvalitativ metod, 

semistrukturerade 

intervjuer i fokus 

grupper. 14 afro-

amerikanska kvinnor 

i åldrarna 45-66 år. 

Studien varade under 

9 månader. 

Kvinnorna erhöll 

fysisk aktivitet på 

recept som 

innefattade 

promenader. 

Intervjuerna 

Resultatet fokuserar på orsaker 

bakom varför kvinnorna inte 

följde receptet och de som 

följde det. 

  

Hindrande orsaker och 

möjliggörande/motiverande 

orsaker beskrivna ur 

kvinnornas egna berättelser.  

 

Positiva och negativa 

erfarenheter av upplevelsen. 
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bandades, 

transkriberades och 

kodades. Analys 

enligt Miles och 

Huberman, 1994; 

Spradly, 1979.  

Titel: Healthy 

steps trial: 

Pedometer-based 

advice and 

physical activity 

for low-active 

older adults. 

Författare: Kolt, 

s., Schofield, G., 

Kerse, N., Garret, 

N., Ashton, T & 

Patel, A. 

Tidskrift: Annals 

of family medicine 

Årtal: 2012 

Land: Australien 

Syftet är att göra en 

jämförelse av 

effektiviteten av 

fysisk aktivitet på 

recept med två 

olika innehåll. Där 

det ena inkluderar 

stegräknare.  

Kvantitativ metod. 

En randomiserad 

kontrollerad studie 

där 330 inaktiva 

äldre över 65 år 

ingick. 

Studien på gick 

under 12 månader. 

Deltagarna 

slumpades till en 

intervention och en 

kontroll grupp. 

Interventiongruppen 

fick stegräknare som 

tillägg till receptet. 

Deltagare fick fylla i 

ett frågeformulär, 

avseende fysisk 

aktivitet och 

livskvalitet vid start, 

efter 3 månader och 

efter 12 månader. 

Vid dessa 

uppföljningstillfällen 

kontrollerades 

blodtryck och vikt. 

I båda grupperna ökade den 

fysiska aktiviteten 

interventionsgruppen dubblade 

sin aktivitet i förhållande till 

kontrollgruppen. 

 

Livskvalitet och psykisk hälsa 

förbättrades i båda grupperna 

men det var ingen signifikant 

skillnad mellan dem. 

Titel: Motion på 

recept - et 

kvalitativt studie 

af ændringer i 

patienternes 

adfærd og 

forestallninger om 

fysisk aktivitet 

Författare: 

Rosell, A. C., 

Raahauge Madsen, 

L., Lykke 

Mortensen, E., & 

Iversen, L.  

Tidskrift: 

Månedsskrift for 

Syftet är att 

undersöka om 

fysisk aktivitet på 

recept ger en 

positiv inställning 

till fysisk aktivitet 

och leder till en 

ökad fysisk 

aktivitetsnivå. 

Kvalitativ metod, de 

fick fylla i ett 

frågeformulär 

angående sin fysiska 

aktivitetsnivå och 

deltog även i semi-

strukturerade 

intervjuer. 8 

deltagare, 2 män och 

6 kvinnor, mellan 

31-64 år.. De blev 

intervjuade vid 2 

tillfällen. I början av 

fysisk aktivitet på 

recept programmet 

och en månad efter 

Resultatet presenteras i åtta 

stycken kategorier:  

 

Fysisk aktivitetsnivå 

 

Avsikten med fysisk aktivitet 

 

Personlig kontroll i förhållande 

till fysisk aktivitet 

 

Self-efficacy (självtillit, 

självförtroende) i förhållande 

till ökad fysisk aktivitet 

 

Attityder till fysisk aktivitet 
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Praktisk 

Lægegerning 

Årtal: 2005 

Land: Danmark 

 

 

avslutat program. 

Intervjuerna 

transkriberades, 

kodades och 

analyserades enligt 

Malterud, 1996.  

Subjektiva normer i förhållande 

till fysisk aktivitet 

 

Socialt stöd till fysisk aktivitet 

 

Fysisk aktivitet som vana 

 

Titel: Exercise on 

prescription for 

women aged 40-

74 recruited 

through primary 

care: two yyaer 

randomised 

controlled trial 

Författare: 

Lawton, B., Rose, 

S. Elley, C R. 

Dowell, A. Fenton, 

A. & Moyes, S. 

Tidskrift: British 

journal of sports 

medicine 

Årtal: 2009 

Land: Nya 

Zeeland 

Syftet var att 

bedöma 

effektiviteten av ett 

program med fysisk 

aktivitet på recept 

för inaktiva kvinnor 

under två år som 

utgick från primär 

vården. 

Kvantitativ metod. 

Nya Zeeland 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen 

fick 

telefonrådgivning 

och besök hos 

sjuksköterska som 

tillägg. 1089 inaktiva 

kvinnor mellan 40 

och 74 år deltog. De 

fick fylla i ett 

frågeformulär 

avseende fysisk 

aktivitet, livskvalité. 

vid start, efter 12 och 

24 månader.  Vid 

uppföljnings 

tillfällen 

kontrollerades även 

blodtryck och ett 

antal blodprover. 

Aktivitetsnivån ökade både vid 

12 och 24 månader för båda 

grupperna men ökningen var 

större i interventionsgruppen. 

 

Livskvaliteten och den 

psykiska hälsan ökade 

signifikant i 

interventionsgruppen vid båda 

uppföljningstillfällena. 

Titel: “I feel 

totally at one, 

totally alive and 

totally happy’: a 

psycho-social 

explanation of the 

physical activity 

and mental health 

relationship 

Författare: 
Crone, D., Smith, 

A. & Gough, B.  

Tidskrift: Health 

education research  

Årtal: 2005 

Land: 
Storbritannien 

Syftet är att 

undersöka 

förhållandet mellan 

fysisk aktivitet och 

psykisk hälsa så 

som det upplevs av 

patienten under 

fysisk aktivitet på 

recept program, 

med en kvalitativ 

ansats. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ metod, 

semistrukturerade 

intervjuer 

genomförda 

individuellt och i 

fokusgrupper. 18 

deltagare, 13 

kvinnor, medelålder 

55,5 år. Intervjuerna 

bandades, 

transkriberades och 

kodades. Analysen 

skede enligt 

grounded theory 

method, Strauss och 

Corbin, 1998.  

 

 

Resultatet resulterade i tre 

stycken kategorier: 

 

Känslor av självaccepterande 

och tillfredställelse. 

 

Socialt sammanhang  

 

Att finna lösningar och 

åtgärder 

 

Resultat från programmet, att 

finna en mening. 
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