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Abstrakt 

Fysisk aktivitet är viktigt för att minska livsstilssjukdomarnas utbredning. Den fysiska 

aktiviteten är idag låg, både i Sverige och i övriga delar av världen. För att öka den fysiska 

aktiviteten har metoder tagits fram för att främja fysisk aktivitet och förändra dåliga vanor. 

Två av dessa kallas ordinerad fysisk aktivitet och motiverande samtal. Syftet med denna 

litteraturstudie var att belysa effekten av ordinerad fysisk aktivitet och motiverande samtal på 

utfall såsom fysisk förmåga, livskvalitet och livsstilsförändring samt hur dessa metoder kan 

användas som behandling. Litteratursökning utfördes i två databaser, artiklarna granskades av 

båda författarna och resulterade i 16 vetenskapliga artiklar varav sex ifrån Sverige som 

analyserades och sammanställdes i resultatet. Resultatet visade att båda dessa metoder var väl 

beprövade och hade bevisat positiva effekter för patienter med en försämrad livsstil. 

Kombinationen motiverande samtal och aktivitetsrapportering gav en ännu bättre effekt hos 

dessa patienter. Författarna anser att dessa metoder bör implementeras i den svenska 

sjukvården i större utsträckning än vad de gör idag. Det behövs mer kunskap om hur 

sjuksköterskan skulle kunna använda sig av dessa metoder i sitt arbete att främja fysisk 

aktivitet och hälsa. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, Hälsoupplysning, Livskvalitet, Motiverande samtal, 

Primärprevention, Sekundärprevention. 
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Bakgrund  

Fysisk aktivitet och dess effekt 

Leijon, Kallings, Faskunger, Laerum, Börjesson och Ståhle (2008, s.48) definierar fysisk 

aktivitet som alla former av rörelse (muskelaktivitet) som ger ökad energiomsättning som 

exempelvis promenader, hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, 

motion och träning såsom planerad fysisk aktivitet med viss avsikt, t.ex. att få bättre hälsa, 

öka välbefinnande eller öka prestationsförmågan inom en viss idrott. De menar även att 

huvuddelen av individers veckoförbrukning av energi i form av rörelse kan kopplas till fysisk 

aktivitet, aktivitet som inte klassas som schemalagd motion eller idrott. Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) (2010, s. 26) bör vuxna, friska personer utöva fysisk 

aktivitet 150 minuter om dagen. Fysisk aktivitet i denna rekommendation avser all form av 

rörelse, alltså inte bara planerad fysisk aktivitet. 

En stillasittande livsstil ökar risken för att drabbas av sjukdom, medan regelbunden fysisk 

aktivitet gynnar hälsa och välbefinnande samt har en tydlig sjukdomsförebyggande effekt 

(Faskunger, Leijon, Ståhle & Lamming, 2007). Att ha en stillasittande livsstil ger en 

fördubblad risk gentemot fysiskt aktiva att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Ordination av 

fysisk aktivitet kan ges både i förebyggande syfte men också i behandlande syfte av sjukdom. 

Att vara fysiskt aktiv gynnar inte bara den fysiska hälsan även den psykiska erhåller flera 

positiva effekter, såsom minskad oro, depression och ökad livskvalitet, (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Nationalencyklopedin definierar livskvalitet så här: 

Livskvalitet är ett ord som beskriver om en person har möjlighet att leva ett 

bra liv eller inte. Livskvalitet kan handla om sådant som man kan mäta, 

exempelvis om man har arbete, bostad eller tillräckligt med pengar, kan 

röra sig fritt med mera. Men livskvalitet kan också avse hur man själv 

upplever sin situation, om man tycker att man har det bra eller inte. Det kan 

påverkas av om man är frisk eller sjuk, om man kan bestämma över sitt eget 

liv och om man kan göra sådant man själv tycker är viktigt med mera. 

(Nationalencyklopedin, 2012). 

Conn, Hafdahl och Brown (2009) visar att fysisk aktivitet är en nyckelfaktor för en god 

livskvalitet. De menar också att för kroniskt sjuka kan livskvaliteten höjas signifikant med 

hjälp av fysisk aktivitet. 
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Fysisk aktivitet och hälso- och sjukvården 

Simons-Morton, Calfas, Oldenburg och Burton (1998) visade i sin reviewstudie av tolv 

vetenskapliga artiklar att inom sjukvården har intresset för att främja fysisk aktivitet ökat. Det 

kan dock vara en utmaning att implementera kunskapen om de hälsonyttiga effekterna av 

fysisk aktivitet i praktisk verklighet. De visar även på att primärvården bör bedriva preventivt 

arbete både primärt och sekundärt genom att använda fysisk aktivitet som behandling för att 

minska livsstilsjukdomarna hos befolkningen.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) (2012) har gjort en nationell undersökning för att ta 

reda på vad invånarna anser om att sjukvårdspersonal tar upp livsstilsfrågor vid besök hos 

hälso- och sjukvården. Resultaten visade att 84 % av patienterna tycker att det är bra att 

sjukvårdspersonal tar upp frågan om patientens levnadsvanor. Hela 73 % tyckte att 

sjukvården skall kräva livsstilsförändringar, till exempel ökad fysisk aktivitet hos patienterna 

istället för att ordinera läkemedel i de fall det är motiverat sett till vilken sjukdom patienten 

drabbats av. 

I Sverige används Fysisk aktivitet på recept (FaR
®

) inom hälso- och sjukvården som ett sätt 

att främja fysisk aktivitet och som en alternativ evidensbaserad behandling (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011).  

Att använda ordinerad fysisk aktivitet i hälso- och sjukvårdsarbetet för att få patienten att röra 

sig mer har visat sig ha god effekt. Fysisk aktivitet på recept (FaR
®

) är ett vedertaget begrepp 

och innefattar en individuellt anpassad ordination som motsvarar eller kompletterar 

konventionell behandling (Leijon et. al, 2008, s.48-49). Detta koncept har visat sig ha mycket 

goda effekter för framförallt personer med mycket låg fysisk aktivitet (Swinburn, Walter, 

Arroll, Tilyard & Russell, 1998). Ordination av fysisk aktivitet kan utföras av legitimerad 

personal, förutsatt att vederbörande besitter den kunskap som krävs för att utföra uppgiften på 

ett för patienten säkert sätt med tanke på dennes hälso- och sjukdomsstatus (Leijon et. al, 

2008, s.55). I patientsäkerhetslagen 6 kap. 2 § (SFS 2010:659) står det att läsa att den hälso- 

och sjukvårdspersonal som ordinerar åtgärd/ behandling
 
bär själv ansvaret för åtgärden.  

Motiverande samtal 

En annan åtgärd som kan användas av hälso- och sjukvårdspersonal för att främja patienters 

fysiska aktivitet är MI - motiverande samtal (Motivational Interviewing) som visat sig vara en 

fungerande metod för att framkalla positiva livsstilsförändringar, både när det gäller fysisk 
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aktivitet, kost och rökning (Ackerman, Falsetti, Lewis, Hawkins & Heinschel, 2011; Pérula et 

al., 2011) 

 MI utvecklades av den amerikanska psykologen och professorn William R Miller i början av 

1980-talet. Han beskriver själv sin metod enligt nedan: 

“Motivational interviewing is a directive, client-centered counseling style for 

eliciting behavior change by helping clients to explore and resolve 

ambivalence” (Rollnick & Miller,1995, s. 325). 

MI bygger på tre nyckelord: samarbete, framkalla och autonomi. Vikten av samarbete inom 

MI mellan behandlare och patient är betydande. Behandlaren skall ha en relation liknande ett 

partnerskap till patienten istället för en auktoritär hållning och metoden går ut på att stödja 

istället för att övertala. Behandlaren skall arbeta för en personlig, positiv atmosfär som kan 

framkalla förändring utan att vara tvingande. Ordet framkalla innebär att behandlaren skall 

locka fram positiva egenskaper istället för att förmedla dessa till patienten. Autonomi handlar 

om att ansvaret för förändringen skall ligga hos patienten. Patienten har rätt att välja om 

denne vill ta emot rådgivningen eller inte gör det. Målet med MI är att öka den inre 

motivationen så att förändringen är patientens val och inte påtvingad (Miller & Rollnick, 

2010, s. 62-64). 

Sjuksköterskan och motiverande åtgärder 

Enligt Socialstyrelsen (2005) skall en legitimerad sjuksköterska identifiera och förebygga 

hälsorisker och vid behov motivera till förändrad livsstil, undervisa och stödja patienter och 

närstående i syfte att uppmuntra till en hälsosam livsstil och att förhindra ohälsa.  

Författarna har valt att kalla all form av recept på fysisk aktivitet för ordinerad fysisk aktivitet 

i denna litteraturstudie. 

Problemformulering 

Motiverande metoder såsom ordinerad fysisk aktivitet och MI har visat sig ha positiva 

effekter i jämförelse med konventionell rådgivning från sjuksköterskan för patientens 

fysiska aktivitet och sjukdomstillstånd. En del forskning är gjord på dessa områden. 

Det finns få studier för hur dessa metoder kan användas av sjuksköterskor i sitt arbete 

då mycket av litteraturen inriktas på läkare och sjukgymnaster. Författarna valde att 

fokusera på effekten av dessa motiverande åtgärder och hur de kan användas för att 

främja hälsa genom fysisk aktivitet. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa effekten av ordinerad fysisk aktivitet och MI 

på utfall såsom fysisk förmåga, livskvalitet och livsstilsförändring samt hur dessa metoder 

kan användas som behandling. 

 

Metod  

Den här uppsatsen är en litteraturstudie. Litteraturstudien baseras på ett systematiskt val av 

texter från ett avgränsat område. Den valda litteraturen analyseras och kvalitetsgranskas vilket 

genererar en beskrivande sammanställning av forskningsproblemet/området (Friberg, 2006, s. 

116). 

 

Litteratursökning 

Sökning av vetenskaplig litteratur har skett via databaserna PubMed och Cinahl. Sökorden 

som använts redovisas i tabell 1. Artikelsökningarna i sin helhet redovisas i tabell 2. Manuella 

sökningar redovisas i tabell 3 och 4. 

Tabell 1. Sökord 

Headings (Cinahl) Meshtermer (PubMed) Fritextord 

Counseling, 

Exercise, 

Nurs* 

Exercise, 

Health behavior, 

Health promotion, 

Healthy people programs, 

Nurse*, 

Nursing care, 

Patient care, 

Patient compliance, 

Preventive medicine, 

Primary care nursing, 

Primary health care, 

Public health, 

Prevalence 

Primary nursing, 

Quality of life, 

Sweden 

Hypertensive, 

Motivational interviewing, 

Physical activity on 

prescription, 

Physical activity on 

prescription in primary 

healthcare, 

Physical activity reports. 

 

 

 

 

 

*= Sökning med första stavelsen, sökmotorn inkluderar ord med första stavelsen och med 

olika ändelser. 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökning 

Datum 

Databas 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade i 

resultatet 

111215 

PubMed 

Physical activity on 

prescription AND 

Primary Health Care 

AND Nurse* 

Published in the last 10 

years, Humans, 

Swedish, English 

5 *3 

**1 

***0 

****0 

Leijon, Bendtsen, 

Nilsen, Ekberg & Ståhle 

(2008) 

111215 

PubMed 

Physical activity on 

prescription AND 

Sweden 

Published in the last 10 

years, Humans, 

Swedish, English 

5 *3 

**1 

*** 0 

****0 

Persson, Ovhed & 

Hansson (2010) 

120105 

Pubmed 

Physical activity reports 

AND primary care AND 

effect 

Published in the last 10 

years, Humans, 

Swedish, English 

43 *28 

**13 

***1 

****0 

Carroll, Lewis, Marcus, 

Lehman, Shaffer, 

Sciamanna (2010) 

120105 

PubMed 

Physical exercise AND 

quality of life AND 

hypertensive 

Published in the last 10 

years, Humans, 

Swedish, English 

24 *18 

**4 

***1 

****0 

Cuevas Fernandez, 

Marco Garcia, 

Rodriguez Alvarez, 

Iglesias Giron, Aguirre-

Jaime (2007) 

120119 

PubMed 

Public health AND 

Preventive medicine 

AND health promotion 

AND health behavior 

AND patient compliance 

AND exercise 

Published in the last 10 

years, Humans, 

Swedish, English, 

Abstract 

8 *5 

**1 

***1 

****0 

Williams, Lewis, 

Dunsiger, Whiteley, 

Papandonatos, 

Napolitano, Bock, 

Ciccolo, & Marcus 

(2008) 

120119 

PubMed 

Public health AND health 

promotion AND health 

behavior AND nursing 

care AND patient 

compliance AND 

exercise 

Published in the last 10 

years, Humans, English, 

All adults: 19+ years, 

Abstract, Links to full 

text 

17 *6 

**6 

***1 

****1 

Brodie, Inoue & Shaw 

(2008) 

Wilbur, Vassalo, 

Chandler, McDevitt & 

Michaels Miller (2005) 

YunHee Shin, 

SangKyun Yun, 

HeeJung Jang, 

JeeHyeuck Lim (2006) 

120202 

PubMed 

Physical activity on 

prescription AND 

Motivational interviewing 

Published in the last 10 

years, Humans, English, 

All adults: 19+ years, 

Abstract 

1 *0 

**0 

***0 

****0 

Sjöling, Lundberg, 

Englund,Westman Jong 

(2011) 

120202 

Cinahl 

Counseling AND 

Exercise AND Nurs* 

Published between 

2001-2011, English, 

Abstract, Full text, 

Human, All adults, 

Peer-reviewed 

11 *7 

**1 

***0 

****0 

Brodie, Inoue (2004) 

Bakan, Durmaz Akyol 

(2007) 

Horsley Tompkins, 

Belza, Brown (2009) 
*Antal förkastade efter läsning av titel 

** Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 

**** Antal förkastade pga ej tillgång till fulltext 

Tabell 3. Översikt manuella sökningar på referenslista. 

Datum Manuell sökning i referenslista Inkluderade i resultatet 

120203 Leijon, Ekman, Nilsen, Ekberg, 

Walter, Ståhle, Bendtsen (2010). 

Sørensen, kraagstrup, skovgaard, 

puggaard (2008). 
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Tabell 4. Översikt manuella sökningar på författare. 

Datum Manuell sökning på författare Inkluderade i resultatet 

111215 Kallings et al. Kallings, Leijon, Hellénius & 

Ståhle (2008) 

120202 Leijon et al. Leijon, Bendtsen, Nilsen, Festin, 

Ståhle(2009). 

Leijon, Stark-Ekman, Nilsen, 

Ekberg, Walter, Ståhle, Bendtsen 

(2010). 

 

Urval 

Inklusionskriterier 

För att en artikel skulle inkluderas i resultatet skulle den var publicerad under de senaste tio 

åren. Språket skulle vara svenska eller engelska. Samtliga artiklar kvalitetsbedömdes enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa studier (se bilaga 1). För att 

artikeln skulle inkluderas krävdes 80 % eller mer av totalpoängen och graderades till grad 1. 

Inkluderade artiklar skulle belysa fysisk aktivitet och dess effekt vid olika tillstånd, till 

exempel livsstilssjukdomar eller inaktivitet. 

Exklusionskriterier 

Endast originalartiklar inkluderades i denna litteraturstudie vilket medförde att review-artiklar 

och metaanalyser exkluderades. Efter kvalitetsbedömning med Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvantitativa studier exkluderades artiklar vars kvalitet bedömdes till lägre 

än grad ett. I de fall det visade sig att artiklarna inte förde något etiskt resonemang eller var 

godkända av en etisk kommitté exkluderades artikeln i fråga. 

Värdering av vetenskaplig kvalitet 

Kvalitetsbedömning gjordes enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

kvantitativa studier (se bilaga 1). Artikelns samtliga delar granskades och poängsattes, 

delpoängen räknades ihop till en totalsumma och sedan räknades en procentsats ut av 

maxpoängen. Maxpoängen blev 44 poäng istället för 47 efter att mallen modifierats för att 

passa denna studie genom att exkludera punkten: ”patienter med lungcancerdiagnos”.  

För att graderas till grad I skulle artikeln nå minst 80 % av maxpoängen, minst 70 % för grad 

II och 60 % för grad III. Endast artiklar graderade till grad I inkluderades i litteraturstudien. 

Författarna bedömde artiklarnas kvalitet tillsammans för att alla artiklar skulle få likvärdig 

bedömning.  
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Analys 

Tillvägagångssättet av analysen har inspirerats av Friberg (2006, s 121-122) och studiens 

syfte. Artiklarna lästes igenom flera gånger av båda författare för att få en gemensam 

överblick av innehållet. Författarna plockade ut relevant data utifrån syftet ur artiklarnas 

resultatinnehåll, dessa data grupperades baserat på innehållet i underkategorier som sedan 

bildade kategorier och frambringade ett övergripande tema (se figur 1). Datan tolkades och 

sammanställdes för att bilda studiens resultat.  

 

 

Figur 1. Tema, kategorier och underkategorier 

 

Etiska överväganden 

De etiska aspekter som tagits hänsyn till var att endast använda artiklar som var granskade och 

godkända av en etisk kommitté. Artiklar som inkluderades i litteraturstudien skulle vara 

publicerade i refereebedömda tidskrifter, detta har säkerställts via kontroll i databasen 

Ulrichweb (2012). Resultatpresentationen har inte färgats av förutbestämda åsikter av vad som 

borde framgå utan speglar de faktiska resultat som framkommit i de granskade och 

analyserade artiklarna. 
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Resultat 

Resultatet presenteras i kategorier och underkategorier (se Figur 1). Det analyserade resultatet 

kommer från 16 kvantitativa artiklar; sex stycken från Sverige, fyra stycken från USA, två 

stycken från England och en vardera från Turkiet, Sydkorea, Danmark och Spanien. 

Ordination av fysisk aktivitet som behandling 

Ordinationsfrekvens 

Ordinationsfrekvensen av FaR
®
 ökar i Sverige och dessa skrivs främst ut av sjukgymnaster 

och läkare. Sjuksköterskor och distriktssköterskor skriver också ut dessa men inte i samma 

utsträckning som sjukgymnaster och läkare (Kallings, Leijon, Hellénius & Ståhle, 2008; 

Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg, & Ståhle, 2008; Leijon, Bendtsen, Nilsen, Festin & Ståhle, 

2009). År 2006-2007 var det i Östergötland 1,32 % av alla som besökte en hälsocentral som 

fick fysisk aktivitet ordinerad. En majoritet, 66 %, av dem var kvinnor och 34 % män (Leijon 

et al., 2008) Tompkins, Belza och Brown (2009) visade att ungefär hälften av de deltagande 

sjuksköterskorna diskuterar fysisk aktivitet och övriga livsstilsfrågor med 75 % av sina 

patienter. 

Möjliggörande och hinder 

Flera faktorer kunde påverka den fysiska aktivitetsordinationens resultat för patienten. 

Längden på patientens besök visade sig ha betydelse för följsamheten. Även ordinatörens 

kunskap hade betydelse, sjukvårdspersonalen var ofta osäker på vad som är en god 

behandling för patienten och dess tillstånd. Patientens vilja till förändring var kanske den 

största faktorn för god effekt av ordinationen, låg vilja resulterade i lägre effekt (Tompkins et 

al., 2009). 

En svensk studie visade att arbetet med fysisk aktivitet som behandling kan underlättas för 

läkare och sjuksköterskor som är kliniskt verksamma. Att ordinera FaR
®
 innebär att patienten 

skall ha ett motiverande samtal eller liknande och sedan följas upp. Detta arbete kan vara 

tidskrävande för en läkare eller sjuksköterska som har ett stort upptagningsområde. Därför 

testades ett nytt koncept på en del hälsocentraler i Sverige som gick ut på att sjuksköterskan 

eller läkaren som behandlar patienten remitterade patienten till en sjukgymnast för ett FaR
®
. 

Sjukgymnasten har ett motiverande samtal med patienten och ordinerar den fysiska aktivitet 

som är relevant för den specifika patienten och dess tillstånd. Sjukgymnasten följer upp 

patienten med jämna mellanrum. Detta koncept har visat sig höja frekvensen av antalet FaR
®
 

- ordinationer.(Persson, Ovhed & Ekvall Hansson, 2010). 
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Indikationer för ordination 

En svensk studie visade att endast 53 personer av 481 (11 %) var tillräckligt fysiskt aktiva 

enligt svenska läkarsällskapets rekommendationer och 10 % utförde nästintill ingen fysisk 

aktivitet alls (Kallings et al., 2008). Flera sjukdomar och tillstånd kan behandlas och lindras 

med hjälp av fysisk aktivitet. De sjukdomar som framförallt behandlas är våra så kallade 

livsstilssjukdomar, såsom diabetes, övervikt, smärtor i kroppen och kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL). Resultaten visade att muskel- och skelettproblematik ofta i form av 

smärta är den absolut vanligaste anledningen till att ordinera fysisk aktivitet som behandling. 

Därefter följer diabetes, övervikt, KOL, astma och mental hälsa. (Kallings et al., 2008; Leijon 

et al., 2008; Leijon et al., 2009). 

Fysisk förmåga 

Effekt på fysisk kapacitet 

Flera studier har visat att ordinerad fysisk aktivitet har gett positiva resultat på utförandet av 

fysisk aktivitet, så som intensitet och frekvens vad det gäller antalet aktivitetsminuter/vecka 

(Carroll et al., 2010; Kallings et al., 2008; Shin, Yun, Jang & Lim, 2006). 

Studier har tittat på hur personer som erhållit fysisk aktivitet på ordination har upplevt 

förändringarna, Kallings et al. (2008) visar att patienterna endast upplever positiva effekter av 

ordinationen av fysisk aktivitet. Enligt Tompkins et al. (2009) upplevde även sjuksköterskor 

att deras patienter endast hade positiva fysiska effekter av ordinationen. Carrol et al. (2010) 

menar att effekten av ordinerad fysisk aktivitet är oberoende av patientens kön. Inte heller 

vilken fysisk förmåga patienten hade innan behandlingsstart verkar spela någon roll för 

effekten av behandlingen. Wilbur, Vassalo, Chandler, McDevitt och Michaels Miller (2005) 

visade på vilken effekt ordinerad fysisk aktivitet har vad det gäller kroppsfett i procent och 

maximal fysisk kapacitet för kvinnor. Resultaten visar signifikant förbättrade värden för båda 

utfallen. 

För att mäta den fysiska kapaciteten kan flera instrument användas. Brodie och Inoue (2005) 

använde sig av ett såkallat 6-minute walk test (sex minuters gångtest) för att utvärdera den 

fysiska kapaciteten hos patienter med hjärtsvikt. Efter fem månaders ordinerad fysisk aktivitet 

tillsammans med MI hade resultaten i gångtestet förbättrats signifikant. En liknande studie 

gjorde Bakan och Akyol (2007) dock utan MI och behandlingen pågick i tre månader istället 

för fem. Resultaten blev liktydiga med studien gjord av Brodie och Inoue (2005) alltså en 

signifikant förbättring av den fysiska kapaciteten med hjälp av ordinerad fysisk aktivitet. 
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Fysiologiska parametrar så som blodtryck, hjärtfrekvens, body mass index (BMI), 

midjeomfång, blodfetter och syreupptagningsförmåga (VO2) samt aktivitetsminuter/vecka 

kan förbättras med hjälp av motiverande samtal (MI) i kombination med FaR
®
. Vikt och 

blodsocker förbättrades lite (Sjöling, Lundberg, Englund, Westman & Jong, 2011). Med hjälp 

av ordinerad fysisk aktivitet, motiverande samtal och övervakad fysisk aktivitet kan patienter 

erhålla en bättre mental hälsa jämfört med patienter som endast erhåller ett rådgivande samtal 

kring fysisk aktivitets positiva effekter med sjukvårdspersonal (Sørensen, Kragstrup, 

Skovgaard & Puggard, 2008). 

 

Fysisk aktivitet 

Ordinerad fysisk aktivitet har visat sig hjälpa till att göra personer mer aktiva och bidrar till 

mer regelbunden fysisk aktivitet, samt studier visar att personer med högre utbildning och 

samhällsklass utövar mer fysisk aktivitet (Carroll et al., 2010; Leijon et al., 2009; Leijon et 

al., 2010; Shin et al., 2005).  

Bland de fysiska aktiviteter som ordineras är aerobisk fitnessträning och promenader de 

vanligaste, därefter kommer styrketräning och rörelseträning i rehabiliterande syfte. 

Majoriteten av de ordinerade aktiviteterna utfördes minst en gång i veckan (Kallings et al., 

2008; Carroll et al., 2010). 

Tompkins et al. (2009) visade att sjuksköterskor ger olika aktivitetsråd beroende på om 

patienten är boende på landsbygden eller i städer. Fokus vid förskrivning ligger på patientens 

säkerhet vid fysisk aktivitet, såsom användandet av broddar för att undvika fall och att cykla 

eller promenera på väl upplysta och säkra vägar. 

Kallings et al. (2008) visade att ungefär hälften av patienterna i studien valde att utföra sin 

ordinerade aktivitet enskilt och den andra hälften deltog i gruppaktiviteter. Leijon et al. (2009) 

visade att de som utförde aktiviteter i grupp gjorde sämre framsteg när det gällde att öka sin 

fysiska aktivitet än de patienter som förändrade hela sin livsstil med dagliga promenader och 

vardagsaktiviteter tillsammans med kostförändringar. 

Vid ordination av fysisk aktivitet till äldre har det visat sig att sjusköterskor inte använder 

någon annorlunda strategi vid valet av aktivitet, dock rekommenderas ofta äldre att utföra 

pulskontroll under pågående aktivitet för att se att hjärtat inte blir alltför belastat. Det har 
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också visat sig att sjukvårdspersonal gärna remitterar patienten för ett arbets-ekg innan start 

av behandling (Tompkins et al., 2009) 

Livskvalitet 

Flera studier visade på ett positivt samband mellan den ordinerade fysiska aktiviteten och 

livskvalitet. Det framkom att fysisk aktivitet förknippas med positiva förbättringar i de 

fysiska, psykiska och sociala livskvalitetsdimensionerna (Bakan & Akyol, 2007; Brodie, 

Inoue & Shaw, 2008; Cuevas Fernandes, Marco Garcia, Rodriguez Alvarez, Iglesias Giron & 

Aguirre-Jaime, 2007; Kallings et al., 2008; Shin et al., 2006; Sjöling et al., 2011). Cuevas 

Fernandez et al. (2007) menade att personer under 65 år endast förknippar fysisk aktivitet 

med positiva effekter inom den fysiska dimensionen och personer över 65 år upplever en 

positiv effekt inom den fysiska och psykiska dimensionen, men inte inom den sociala 

dimensionen. Det var även skillnad mellan könen hur de upplevde effekten, kvinnor upplevde 

positiv effekt i alla dimensioner och män upplevde endast positiv effekt i de fysiska och 

psykiska dimensionerna och inte i den sociala dimensionen. 

MLWHF (Minnesota Living With Heart Failure) är ett vedertaget frågeformulär som ofta 

används vid studier med hjärtsviktspatienter och riktar sig främst till livskvaliteten för denna 

patientgrupp. Handledning och specifik rådgivning kring hjärtsvikt, träning och diet förbättrar 

resultaten på MLWHF, vilket tolkas som bättre livskvalitet för dessa patienter (Bakan & 

Akyol, 2007). 

Brodie et al. (2008) beskrev att hjärtsviktspatienter som fick MI visade störst förändringar 

inom de psykiska, fysiska och sociala livskvalitetsdimensionerna och hälsostatus, jämfört med 

hjärtsviktspatienter som endast tog del av den traditionella vården som erbjuds med råd om 

träningsprogram. Fast när det gällde den mer hjärtsviktsspecifika livskvaliteten som 

undersöks via MLWHF så visade det sig att hjärtsviktspatienterna som endast fick den 

traditionella vården förbättrade sina resultat mer än de som fick MI. 

Livsstilsförändring 

Stöd 

Leijon et al. (2010) undersökte hur många som ville ha hjälp att förändra sin livsstil, till 

exempel att sluta röka, gå ned i vikt eller öka sin fysiska aktivitet. Resultatet visade att 50 % 

av deltagarna skulle vilja ha stöd och hjälp ifrån sjukvården med denna förändring. Bakan och 

Akyol (2007) menade att personer som får stöttning i förändringsprocessen visar förbättrade 
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ISEL-SF resultat (Interpersonal Support Evaluation List – Short Form) som innefattar det 

sociala stödet. 

Vilja till förändring 

I en svensk studie som undersökte människors vilja till att förändra sin livsstil framkom det 

att majoriteten av hela studiepopulationen inte ville förändra sin livsstil. Dock ville en 

signifikant majoritet av gruppen som hade ett BMI över 30, vilket indikerar fetma grad 1, 

förändra sin livsstil (Leijon et al., 2010). Brodie et al. (2008) visade att MI ökar viljan att vara 

fysiskt aktiv, från början var 98 % av deltagarna stillasittande och i förbegrundande-stadiet 

(pre-contemplation) det vill säga inga tankar på att bli mer aktiv. Efter avslutande MI-

behandling var 48 % i förberedande-stadiet (preparation), 22 % i begrundande-stadiet 

(contemplation), 13 % i agerande-stadiet (action) och endast 8 % var kvar i förbegrundande-

stadiet. Resterande kunde ej klassificeras. Detta styrks av Kallings et al. (2008) som menar att 

efter 6 månader med ordinerad fysisk aktivitet ändras viljan till förändring från förberedande-

fasen till agerande- och underhållande-fasen. 

Vidmakthållande 

Brodie et al. (2008) visade att MI även förbättrade self-efficacy (tron på den egna förmågan). 

Williams et al. (2008) visade också att self-efficacy, tillfredställelsen med sig själv och fysisk 

aktivitet ökade hos personer som var fysiskt aktiva under hela studieperioden. Wilbur et al. 

(2005) visade istället i sin studie att både de som slutförde hela tidsperioden för sin ordination 

och de som inte fullföljde ordinationen hade lägre self-efficacy. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa effekten av ordinerad fysisk aktivitet och MI 

på utfall såsom fysisk förmåga, livskvalitet och livsstilsförändring, samt hur dessa metoder 

kan användas som behandling. Huvudresultatet som framkommit var de positiva effekter som 

ordinerad fysisk aktivitet i kombination med MI frambringade. Hälso- och sjukvårdspersonal 

kan med god effekt använda sig av dessa metoder för att motivera patienten till en mer aktiv 

livsstil. 

I resultatet framkommer att i Östergötlands län erhöll 1,32 % av alla personer som besökte en 

hälsocentral under 2006-2007 FaR
®
. Statens folkhälsoinstitut (2011) undersökte frekvensen 

av antalet utskrivna FaR
® 

och visar på en tydlig uppåtgående trend. År 2007 skrevs 17024 
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FaR
® 

ut i hela landet och 2010 skrevs det ut 34685 FaR
®
 i hela landet, vilket är en fördubbling 

av frekvensen. Författarna ser positivt på det här, dock är dessa siffror relativt ojämnt fördelat 

över landet. En del landsting ordinerar väldigt många FaR
® 

medans andra är dåliga på att 

använda denna åtgärd som behandling. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) ligger 

Östergötland i framkant vad det gäller utskriftsfrekvensen. Författarna anser att det kan var 

svårt att tolka de siffror som Statens folkhälsoinstitut tagit fram då många människor besöker 

en hälsocentral för relativt lindriga besvär som inte kan behandlas med FaR
®
, till exempel en 

öroninflammation. 

Resultatet visade att det oftast är läkare och sjukgymnaster som ordinerar fysisk aktivitet. 

Swinburn et al. (1998) anser att hälso- och sjukvårdspersonal har en unik roll för att informera 

om den fysiska aktivitetens goda effekter och bör därför i större utsträckning använda sig av 

ordinerad fysisk aktivitet som en alternativ behandling istället för farmakologiska 

behandlingar. Författarna kopplar den dåliga utskriftsfrekvensen till den dåliga kunskap om 

Ordinerad fysisk aktivitet
 
som finns inom hälso- och sjukvården. Författarnas egna 

upplevelser av sjuksköterskors kunskap om aktivitetsrapportering är att de oftast inte vet om 

att de har möjligheten att skriva ut FaR
®
.  Författarna anser att Socialstyrelsen och Statens 

folkhälsoinstitut skulle kunna marknadsföra detta koncept bättre och upplysa legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal om deras möjlighet att använda detta och dess goda effekter. 

Resultatet visade att ordinerad fysisk aktivitet har en god effekt för att öka den fysiska 

aktiviteten hos patienter med en stillasittande livsstil. Detta styrks av Swinburn et al. (1998) 

som visade att patienter med en stillasittande livsstil ökade sin fysiska aktivitet med hjälp av 

ordinerad fysisk aktivitet signifikant mer än de patienter som endast erhöll ett konventionellt 

rådgivande samtal. Inom den svenska hälso- och sjukvården upplever författarna att 

konventionella rådgivande samtal fortfarande i stor utsträckning lever kvar, dock är det bättre 

än ingenting alls. Författarna anser att med tanke på all denna evidens för positiva utfall med 

ordinerad fysisk aktivitet bör FaR
® 

ordineras oftare för de tillstånd som kan behandlas med 

fysisk aktivitet med tanke på den växande incidensen av livsstilsrelaterade sjukdomar i 

Sverige. 

Resultatet visade att MI i kombination med ordinerad fysisk aktivitet gav en positiv 

förbättring på flertalet fysiologiska parametrar såsom VO2 max, blodtryck, hjärtfrekvens, vikt 

samt BMI och den inre motivationen att förändra sin livsstil. Ackerman et al. (2011) har 

också visat att MI är en kraftfull och kostnadseffektiv metod som kan användas av hälso- och 
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sjukvårdspersonal för att stärka patientens inre motivation att förbättra sin fysiska aktivitet. 

Resultatet visade även att de som deltagit i ett program som skulle främja fysisk aktivitet med 

hjälp av MI fick deltagarna lägre self efficacy efter programmet, detta anser författarna vara 

konstigt då det avviker från övriga studier som undersökt effekten av MI som visat på ett bra 

resultat vad det gäller MI och self efficacy i kombination med fysisk aktivitet. Författarna tror 

detta kan bero på att personalen som utfört MI inte gjort det på ett optimalt sätt och anser 

därför att MI-utbildning bör bedrivas i högre utsträckning för att förbättra kunskapsnivån 

inom hälso- och sjukvården. Detta styrks av Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh (2011) 

som visat att sjuksköterskor som arbetar med MI beskriver metoden som krävande och att det 

krävs mycket utbildning, erfarenhet, träning och intresse för att MI skall fungera optimalt. 

Författarnas upplevelse är att sjuksköterskor i primärvård mer ofta besitter kunskap om MI än 

sjuksköterskor inom slutenvård. Författarna tror att även sjuksköterskor inom slutenvård 

behöver denna kompetens för att starta det motiverande arbetet direkt efter ett akut 

insjuknande för att främja den fysiska aktiviteten efter insjuknandet som en sekundär 

prevention. 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer upplevde att fysisk aktivitet påverkade 

livskvaliteten olika, beroende på deras ålder. Detta styrks av Miche et al. (2009) som visade 

att äldre personer (> 65 år) upplevde en större positiv effekt på livskvaliteten av fysisk 

aktivitet jämfört med de yngre än 65 år. Författarna tror att detta kan bero på att den fysiska 

aktiviteten går ut över det sociala livet, såsom familjen och vännerna, att de inte hinner umgås 

på samma sätt som innan personerna började träna. Detta i sin tur kan leda till att det 

minskade sociala livet även påverkar den psykiska dimensionen. För de äldre kan den fysiska 

aktiviteten utgöra en social mötesplats där de kan umgås med likasinnade och på så vis 

påverkar det den sociala dimensionen av livskvalitet. I författarnas ögon borde det även gälla 

yngre personer, men resultatet visar inte på detta. Conn et al. (2009) anser att fysisk aktivitet 

till viss del hjälper kroniskt sjuka att nå en högre livskvalitet och att det behövs mer forskning 

kring detta. Författarna anser att det finns forskning som bevisar detta, som till och med 

bevisar att fysisk aktivitet är mycket bra för att kroniskt sjuka skall nå en högre livskvalitet. 

Svensk sjuksköterskeförening (2008) skriver att sjuksköterskan skall tillsammans med övriga 

samhället arbeta för och stödja åtgärder som tillgodoser befolkningens hälsa och sociala 

behov. Sjuksköterskan skall också ta hand om sin egen hälsa för att inte äventyra sitt uppdrag 

att ge medmänniskor vård. Författarna anser att detta innefattar ordination av fysisk aktivitet 

och motiverande samtal då detta är metoder som bevisat främjar fysisk aktivitet för en bättre 
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hälsa, både ur ett primärt perspektiv för att förhindra att personer drabbas av ohälsa och ur ett 

sekundärt perspektiv där fysisk aktivitet kan vara en del av behandlingen. 

Metoddiskussion 

Sökning av vetenskaplig litteratur skedde via de två databaserna PubMed och Cinahl, valet av 

dessa databaser berodde på deras anknytning till områdena medicinsk vetenskap och 

omvårdnadsvetenskap. Några av de använda sökorden kanske inte passar litteraturstudiens 

nuvarande syfte då detta ändrats under arbetets gång men resulterade ändå i användbara 

resultatartiklar. Om det nuvarande syftet varit klart tidigare i processen hade det troligtvis 

påverkat vilka sökord som använts och detta hade kunnat resultera i ett bredare 

resultatunderlag för litteraturstudien vilket hade kunnat fördjupa studiens resultat. Valet att 

inkludera sökordet ”nursing” var för att försöka hitta studier om hur sjuksköterskor kan 

använda ordinerad fysisk aktivitet för att främja hälsa. 

I ett tidigt skede under studiens gång upptäcktes två författare vara drivande inom svensk 

forskning kring fysisk aktivitet och ordination av det. En manuell sökning gjordes på 

författarnamnen för att finna fler av deras studier. Sökningarna var givande men endast ett 

fåtal fanns tillgängliga som fulltext vilket kan ha påverkat studien negativt då deras forskning 

kunde ha givit litteraturstudien ett djupare resultat och ökat överförbarheten till svensk hälso- 

och sjukvård. För att inte gå miste om relevant information lästes samtliga abstrakt i de 

artiklar som var otillgängliga för att säkerställa detta. I ett senare skede upptäckte författarna 

att dessa framstående författares referenslistor kunde använts för att finna liknande forskning 

som hade kunnat stärka denna litteraturstudies resultat ytterligare. Detta hade även underlättat 

litteratursökningen. 

Artiklar som inkluderats har bedömts ha en hög vetenskaplighet vilken bidrar till en hög 

trovärdighet i litteraturstudiens resultat. Valet att endast inkludera artiklar som graderats till 

grad I kan ha inneburit att författarna exkluderat artiklar vars resultat skulle kunna ha påverkat 

litteraturstudiens resultat men det har samtidigt givit litteraturstudien en hög vetenskaplighet 

som författarna anser är en styrka. Sex artiklar av totalt sexton är gjorda i Sverige vilket gör 

att resultatet lättare kan överföras till den svenska hälso- och sjukvården. Övriga artiklar är 

gjorda i länder som har flera likheter med Sverige vilket också ökar överförbarheten, detta 

anser författarna vara en styrka i studien. Litteraturstudien är endast baserad på kvantitativa 

artiklar vilket kan ses som en svaghet. Att det ses som en svaghet av författarna beror på att vi 
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skulle vilja ha uppnått ett djupare resultat, till exempel intervjuer med patienter som erhållit 

utskrift av aktivitetsrapportering och MI skulle kunna ha fördjupat resultatet.  

Ett av litteraturstudiens inklusionskriterium var att de vetenskapliga studierna skulle vara 

utförda på vuxna individer (19+ år) men efter granskning av artiklarna framkom att vissa av 

de manuellt framtagna studierna även utförts på personer yngre än 19 år. Då det inte framkom 

exakt vilken ålder det var på de yngsta deltagarna ändrades inklusionskriteriet till 0-100 år då 

författarna ansåg att åldern inte påverkade studiernas resultat och valde att inkludera dessa i 

litteraturstudien. En av de inkluderade studierna kan ifrågasättas vad det gäller dess etiska 

resonemang då de betalat deltagarna för att genomföra studien. Studien blev ändå inkluderad 

då den graderades ha en hög vetenskaplighet och författarna till den aktuella studien varit 

tydliga med att de betalat deltagarna. Författarna till denna litteraturstudie ansåg att 

betalningen inte påverkade resultatet i den aktuella studien och valde därför att inkludera den. 

En svårighet som författarna stött på under studiens gång var att finna ett 

sjuksköterskeperspektiv i artiklarna då majoriteten av studierna fokuserar på andra 

yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården eller fysisk aktivitet i allmänhet. Författarna har 

istället försökt koppla litteraturstudiens resultat till sjuksköterskors yrkesroll i diskussionen 

samt valt att fokusera på metoder som sjuksköterskor kan använda sig av för att motivera 

patienten till en mer fysiskt aktiv livsstil. 

Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie visar på att ordinerad fysisk aktivitet tillsammans med MI är 

en bra metod som sjuksköterskor kan använda sig av för att främja fysisk aktivitet. Denna 

studie tillför omvårdnaden kunskap om några evidensbaserade metoder som sjuksköterskor 

kan använda sig av för att uppmuntra till fysisk aktivitet och hälsa för patienter, både som 

sekundär och primär prevention. Författarna skulle vilja se mer kvalitativ forskning på 

området, även forskning inom området ur ett tydligare sjuksköterskeperspektiv skulle 

behövas. Författarna skulle vilja se studier på hur många av de patienter som skulle vara i 

behov av fysisk aktivitet som faktiskt får det ordinerat. 
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Bilaga 1. Bedömningsmall för kvantitativa studier enligt Carlsson & Eiman (2003) 



 

 

Bilaga 2.  Artikelöversikt 

Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Design/ Intervention/ Instrument Deltagare 

(/bortfall) 

Analys-metod Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Bakan et.al 

(2007) 

Turkiet 

Att undersöka effekten av en 

Roy Adaptation Model-baserad 

experimentellt utbildnings, 

fysisk aktivitet och socialt stöd-

program på anpassning hos 

personer med hjärtsvikt. 

Kvantitativ design, andrahandsanalys 

av RCT med två grupper/ Två 

rådgivningstillfällen, Två 

telefonsamtal och ett gruppmöte under 

3mån/ Tre frågeformulär – MLWHF, 

ISEL-SF och patientdemografi, 

fysiska tester – BMI, HDL, LDL och 

kolesterol samt gångtest 

43st (/1st) 

Intervention n= 21 

Kontroll n= 22 

T-test och Chi2-test. Deltagarna i interventionsgruppen anpassade sig 

bra till deras tillstånd. Patienternas livskvalitet, 

funktionskapacitet och sociala stöd ökade. 

Grad 1 

Brodie et.al 

(2005) 

England 

En jämförelse mellan två 

metoder för att öka fysisk 

aktivitet hos hjärtsviktspatienter 

över en 5 månaders period: ett 

traditionellt träningsprogram och 

ett baserat på Motiverande 

Intervjuer (MI). 

Kvantitativ design, prospektiv 

randomisering/ MI och standard vård, 

tre grupper: standard vård, MI och 

båda/ frågeformulär, kcal/kg/dag, 

patientdagbok och fysiska tester. 

92st > 60st vid 

uppföljning (/105st) 

MI+ Standardvård 

n=20 (/10) 

MI n= 22 (/8) 

Standardvård n=18 

(/14) 

Pearson’s 

korrelations-

koefficient 

De två grupper som fick MI (endast MI samt 

både MI och standard vård) visade en ökning i 

deras träningsnivå som typ av aktivitet. 

Standardgruppen visade ingen ökning i 

träningsnivå men alla grupper förbättrade sina 

gång-test. 

Grad 1 

Brodie et.al 

(2008) 

England 

Att undersöka effektiviteten av 

(a) motiverande intervjuer, 

jämfört med (b) standard vård, 

och (c) kombinationen av båda 

hos äldre hjärtsviktspatienter. 

Kvantitativ design, 

RCT/Uppföljningsstudie: tre grupper 

– standard vård, motiverande 

intervjuer och kombinationsvård/ 

enkät SF-36, LHFQ och VAS. 

60st (/32st) 

MI+ Standardvård 

n=20st 

MI n=22st 

Standardvård n=18st 

Envägsanalyser 

(ANOVA) 

 

Det var signifikanta skillnader mellan grupperna 

som fick motiverande samtal och gruppen som 

bara fick standard vård. Störst förändring inom 

hälsorelaterad livskvalitet visade guppen som 

fick MI. 

Grad 1 



 

 

Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Design/ Intervention/ Instrument Deltagare 

(/bortfall) 

Analys-metod Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Carroll et.al 

(2010) USA 

 

 

Att undersöka effekten av 

datoriserade rapporter av 

anpassad fysisk aktivitet på 

primärvårdspatienters fysiska 

aktivitet under 6mån. 

Kvantitativ design, RCT/ 

Interventionsgrupp: feedback efter 

uppföljning av fysisk aktivitet vid fyra 

tillfällen under 6mån/ 7-Day PAR, 

Likert-skalor och frågeformulär. 

394st (/41st) 

Intervention n= 

187(/22) 

Kontroll n= 207(/19) 

T-test och Chi2-test Det var ingen signifikant skillnad mellan 

interventions- och kontrollgruppen när det gällde 

att öka antal aktiva minuter/vecka under 6mån, 

standardrutinen fungerade lika bra som 

interventionen 

Grad 1 

Cuevas -

Fernandez 

et.al (2007) 

Spanien 

Att utvärdera förbindelsen 

mellan livskvalitet hos 

hypertensiva patienter (QOLHP) 

och fysisk aktivitet med en 

effektivitetsmetod, d.v.s. i de 

aktuella förhållandena för 

tillämpningen av dessa 

behandlingar. 

Kvantitativ design/ Randomiserat 

urval ur en större population/ 

specialutformat frågeformulär 

PECVEC(egendesignad skala), 

patientjournaler. Tvärsnittsstudie av 

en kohort n=2100 

361st (/39st) Mann-Whitney test  Utav de undersökta behandlingarna är det endast 

fysisk aktivitet som påverkar alla PECVEC 

skalor, särskilt för kvinnor och patienter över 

65år. För att förbättra QOLHP är fysisk aktivitet 

en bra rekommendation. 

Grad 1 

Kallings et.al 

(2008) 

Sverige 

 

 

Att utvärdera genomförbarheten 

av fysisk aktivitet på recept 

(FaR) i en rutinmässig 

primärvårdsmiljö och effekterna 

på fysisk aktivitetsnivå och 

livskvalitet för patienter efter 6 

månader. 

Kvantitativ design/ Uppföljning 6mån 

efter utskrivet recept/ Frågeformulär 

SF-36, EQ-5D 

298st (/183st) T-test och Chi2-test Den fysiska aktivitetsnivån samt livskvaliteten 

ökade hos de personer som deltog i 

uppföljningen vilket indikerar att fysisk aktivitet 

på recept (FaR) passar som en konventionell 

behandling inom primärvården. 

Grad 1 



 

 

Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Design/ Intervention/ Instrument Deltagare 

(/bortfall) 

Analys-metod Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Leijon et.al 

(2008) 

Sverige 

 

Utvärdera implementeringen av 

FaR® på en hälsocentral. 

Undersöka vilka patienter som 

får FaR® utskrivet. 

Prospektiv data samlades in från 

hälsocentralerna via deras datasystem 

och ett formulär utformat för studien. 

6300 Patienter Data analyserades 

med hjälp av det 

formulär som sänts 

ut till 

hälsocentralerna och 

sammanställdes i 

deskriptivstatistik 

Vanligaste anledningen till utskrift av FaR® var 

muskelsjukdom och övervikt. Sjukgymnaster var 

flitigast att skriva ut, läkare och sjuksköterskor 

relativt jämbördiga.  Av alla som besökte 

hälsocentralerna under tiden studien pågick var 

det 1,2% som fick FaR® utskrivet. 

Grad 1 

 

 

 

       

Leijon et al. 

(2009). 

Sverige 

Utvärdera effekten av FaR 

genom att titta på: Förändring i 

fysisk aktivitet vad det gäller 

kön, ålder, och fysisk aktivitet 

innan FaR utskrift. Typ av fysisk 

aktivitet, anledning till utskrift 

och yrkesgrupper som skriver ut 

FaR- sjuksköterskan fyllde i ett 

speciellt Excel dokument med data. 

Uppföljning av patienten gjordes av 

varje FaR-sjuksköterska på varje 

hälsocentral efter 3 månader och 12 

månader. 

6300 Patienter 

 

T-test 

Chi-2 test 

Fishers test 

Avsevärd förbättring när det gäller regelbunden 

fysisk aktivitet, från 22% till 32% av deltagarna 

var regelbundet fysiskt aktiva. 

Studien visar att de som fick FaR utskrivet av 

läkare eller ssk gjorde större förändringar än de 

som fick utskrivet av sjg. 

Vanligaste orsakerna till utskrift i turordning: 

Diabetes, Hypertoni, Mental hälsa, 

Hyperlipidemi, Muskel/skelett problem, 

stillasittande, övervikt. 

 

Grad 1 



 

 

Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Design/ Intervention/ Instrument Deltagare 

(/bortfall) 

Analys-metod Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Leijon et.al 

(2010) 

Sverige 

Undersöka populationens 

självrapporterade 1) fysiska 

aktivitet 2) vilja att förändra sin 

fysiska aktivitet 3) behov av 

hjälp med att öka sin fysiska 

aktivitet och 4) Vårdens och 

deras eget ansvar för deras 

fysiska välmående och fysisk 

aktivitet. 

Randomiserad tvärsnittsstudie. 6966 deltagare, 

samtliga folk-

bokförda i 

Östergötlands län. 

Chi2-test Vuxna känner ansvar för sin hälsa, men tycker 

samtidigt att hälsocentraler skall hjälpa de som 

vill ha hjälp vilket många vill enl. artikeln.  

Många vill ha hjälp med att sluta röka och snusa, 

öka sin fysiska förmåga och gå ned i vikt. 

Grad 1 

Persson et al. 

(2010) 

 Sverige 

Skulle fler FaR® skrivas ut om 

en sjukgymnast skötte 

receptutskrivningen 

Kontrollerad Interventionsstudie 8 hälso-centraler 

med-verkade, 1 i 

inter-ventions-grupp 

och 7 i kontroll-

gruppen. 

Journal handlingar 

och Chi2-test 

Att förenkla metoden att använda Far® genom 

att läkaren/ ssk remitterar patienten till 

sjukgymnast för MI och planering ökar antalet 

FAR® utskrifter radikalt. 

Grad 1 

Shin et al. 

(2006) 

Sydkorea 

Utveckla träningsprogram för 

kroniskt sjuka patienter. 

Utvärdera effekten genom att 

titta på följande faktorer: fysisk 

aktivitet, self efficacy och 

vidhållande till programmet. 

CCT 53 personer Chi-2-test ochT-test Interventionsgruppen hade i större utsträckning 

ökat sin fysiska aktivitet. 

Grad 1 



 

 

Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Design/ Intervention/ Instrument Deltagare 

(/bortfall) 

Analys-metod Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Sjöling et.al 

(2011) 

Sverige 

En pilotstudie med syftet att 

undersöka om kombinationen 

Motiverande Intervju (MI) och 

Fysisk Aktivitet på Recept (FaR) 

kunde öka fritidsmotionerande 

och sedermera förbättra 

hälsorelaterade variabler. 

Kvantitativ design/ MI och FaR/ 

patientdagbok, frågeformulär SF36, 

fysiska tester så som Blodtryck, BMI, 

Blodanalyser, Midjeomkrets och    

VO2 max. 

31st (/33st) T-test och 

envägsanalys 

Med hjälp av MI och FaR ökade 

fritidsmotionerandet från < 60min/vecka till en 

medelnivå av 300 (±165) min/vecka efter 

15mån. Analysen visade även signifikanta 

förbättringar på de fysiska testerna så som Vikt, 

BMI, Blodtryck, Midjeomkrets och VO2 max. 

Grad 1 

Sørensen et 

al. 

(2008) 

Danmark 

Jämföra kortvarig (0 – 4 

månaders) användning av Far® 

med endast rådgivning mot 

långvarig (0-10 månader) 

användning med coaching och 

träningshjälp. 

Kvantitativ design, RCT/ 

Cykelergometertest, DCA 2000+ för 

att mäta långtidsblodsocker, 

Viktmätning, Frågeformulär för att ta 

reda på hur mycket fysisk aktivitet 

studiedeltagarna utför. SF 12 version 

2 ( livskvalitetsfrågeformulär) 

52 st (/10st) 

Intervention n= 28 

(/7) 

Kontroll n= 24 (/3) 

Boxplot och T-test Studien visade att det inte är någon skillnad om 

försökspersonerna får träningshjälp eller ej för 

deras resultat.  Studien visar också på vikten av 

att individanpassa receptutskriften. 

 

Grad 1 

Tompkins 

et.al (2009) 

USA 

 

Att beskriva sjuksköterskors 

metodmönster för fysisk 

aktivitetsrådgivning för vuxna. 

Kvantitativ design/ Tvärsnittsstudie/ 

Egenkomponerat frågeformulär – The 

Exercise Evaluation Inventory. 

398st (/11st) Deskriptiv statistik Majoriteten av deltagarna tyckte att 

motionsrådgivning var en lika viktig åtgärd som 

läkemedel. Hinder och underlättande faktorer för 

motionsrådgivning var huvudsakligen patientens 

brist på intresse och längden på besöket. 

 

 

Grad 1 



 

 

Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Design/ Intervention/ Instrument Deltagare 

(/bortfall) 

Analys-metod Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Wilbur et al. 

(2005) 

USA 

a) Att beskriva kvinnors 

upprätthållande av ett  

aktivitetsprogram under 24 

veckor. 

b)  Identifiera effekten av 

deras self efficacy och 

bakgrund som orsak till att 

de vidhåller vid 

programmet eller inte. 

Kvantitativ design, RCT/ 

Aktivitetsprogram som utförs i 

hemmet/Frågeformulär, fysiologiska 

tester. 

90 st (/12st) Chi-2-test 

T-test 

Regressionsanalys 

De som var arbetslösa slutförde programmet i 

större utsträckning än de med jobb. Self efficacy 

var lägre för både de som avslutade programmet 

och inte när interventionen var över. 

Grad 1 

Williams 

et.al 

(2008)  

USA 

Jämföra psykosociala faktorer 

och vidmakthållandefaktorer på 

stillasittande människor som 

utför ett aktivitetsprogram. 

 

CCT/ 

 Stillasittande människor jämfördes 

med fysiskt aktiva människor 

205st (/44st) Regressionsanalys 

 

42,9% var fortfarande aktiva efter 12 månader. 

Self efficacy var den starkaste faktorn (OR= 

2,39) till att fortfarande vara fysiskt aktiv efter 

12 månader. 

 

Grad 1 

 

 


