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Abstrakt 

Bakgrund: Senare års forskning visar att en stillasittande vardag kan vara utav bidragande 
orsak till flera livsstilsförvärvade sjukdomar och förtidig död. Individer i dagens 
informationssamhälle har god kunskap om hur de upprätthåller en bra livsstil. Men trots 
detta så fortsätter människor att leva osunt. Syfte: Var att belysa faktorer av betydelse för 
patienters följsamhet vid ordination av fysisk aktivitet på recept. Metod: En litteraturöversikt 
gjordes med hjälp utav litteratursökningar i databaserna Cinahl och PubMed. Vetenskapliga 
artiklar valdes ut genom bestämda inklusions- och exklusionskriterier för att senare 
genomgå en mer djupgående granskning. Efter granskningen resulterade det i 15 
vetenskapliga artiklar i form av primärkällor, varav nio var kvalitativa och sex var 
kvantitativa. Analysen utgjordes i ett senare skede genom tre steg med inspiration hämtad 
ifrån Friberg (2012). Resultat: Resultatet visade att faktorer som påverkar följsamheten hos 
patienterna är ålder, kön, sysselsättning, sjukdom, motivation och stöd, träningslokaler samt 
hur väderförhållandena är. Diskussion: Som resultatet påvisar så beror patienternas 
följsamhet vid råd om fysiskt aktivitet på en mängd olika faktorer. Sjukdomen kan 
exempelvis i stor utsträckning påverka upplevelsen av det egna värdet. Det är 
sjuksköterskans uppgift att utgå ifrån patientens självuppfattning i arbetet med att stödja och 
hjälpa dem att upprätthålla och bevara sin hälsa. Slutsats: Patienter som får fysisk aktivitet 
på recept har alla olika behov utifrån de i resultatet påvisade faktorerna. Författarna föreslår 
därför en utveckling utav instrumentet mot en mer individanpassad ordination. Patienter 
med högt BMI kan förslagsvis ha ett större behov utav motivation medan patienter med högt 
blodtryck behöver få råd om att skapa mer tid i sin vardag genom en omprioritering av egna 
åtagandanden.   
 
 
Nyckelord: Omvårdnad, Fysisk aktivitet, följsamhet, litteraturöversikt, sjuksköterska.   
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Introduktion 

Fysisk aktivitet som prevention anses skydda mot vissa sjukdomar samt ha förmågan att 

kunna främja hälsan. Under vårt framtidsyrke som sjuksköterskor kommer vi att möta 

människor som drabbas av ohälsa relaterat till en alltmer stillasittande livstill samt 

bristfälligt näringsintag. Det placerar oss som sjuksköterskor i en idealisk position att ge stöd 

och motivera dessa patienter till ändrade hälsovanor. Men tidigare forskning i ämnet har 

påvisat att trots de påvisade fördelarna i form av viktminskning och minskat blodtryck hos 

denna patientkategori så är den dåliga följsamheten fortfarande ett stort problem. Därför vill 

vi med denna litteraturstudie ta reda på vilka faktorer som är avgörande för patienters 

följsamhet vid råd om fysisk aktivitet.  

Bakgrund 

Senare års forskning har visat på att en allt mer stillasittande vardag med bland annat ett 

stillasittande arbete och en fritid framför TV och datorn kan vara en utav bidragande orsak 

till flera livsstilsförvärvade sjukdomar och förtidig död (Hamilton, Hamilton och Zderic, 

2007). Bristande fysisk aktivitet och ett alltför högt BMI (>25) redovisades av Statens 

Folkhälsoinstitut kosta Sverige 25 miljarder kronor varje år. Sjukdomar som är relaterade till 

bristande fysisk aktivitet är tjocktarmscancer, bröstcancer, högt blodtryck, hjärt–

kärlsjukdomar, depression och ångest, typ 2-diabetes och benskörhet. De sjukdomar som är 

relaterade till högt BMI är stroke, typ 2-diabetes och hjärt–kärlsjukdomar (Folkhälsopolitisk 

rapport, 2010). 

Människokroppens vävnader har i stora drag sett likandan ut i tiotusentals år, 

människokroppen är designad och konstruerad för ett liv i rörelse (Shepard & Balady, 1999). 

Till fysisk aktivitet räknas det som involverar alla sorters rörelser som aktiverar 

skelettmuskulaturen, både aerobt och anaerobt som leder till en ökad energiförbrukning. Till 

sjukdomsförebyggande fysisk aktivitet räknas både mer vardagliga aktiviteter och träning i 

organiserad form (Socialstyrelsen, 2012). En ökad fysisk aktivitetsnivå hos människan har 

positiva hälsoeffekter så som ökad livskvalitet och förebyggandet av både fysisk och psykisk 

ohälsa (Shepard & Balady, 1999). Enligt nya rekommendationer från Yrkesförening för fysisk 

aktivitet och Svenska Läkaresällskapet bör vuxna vara fysiskt aktiva med minst måttlig 
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intensitet i sammanlagt minst 150 minuter i veckan för att främja hälsa, minska risk för 

kroniska sjukdomar, förebygga förtidig död och bevara eller förbättra sin nuvarande fysiska 

kapacitet (YFA, 2011). 

Icke smittsamma sjukdomar står idag för uppskattningsvis 60% av alla dödsfall världen över 

(World Health Organisation, 2012). Regeringen i Sverige gav år 1998 Statens folkhälsoinstitut 

i uppdrag att ta fram ett underlag angående vilka möjligheter som fanns att stimulera de 

grupper i samhället som var minst fysiskt aktiva samt belysa de minsta uppnåerliga 

hälsoeffekterna som ansågs möjliga. Denna satsning resulterade senare i projektet ”Sätt 

Sverige på fötter” och engagerade myndigheter samt organisationer inom många olika 

samhällssektorer och kan idag ses som startskottet till vad vi idag ser som Fysisk aktivitet på 

recept (Statens Folkhälsoinstitut, 2011).  

 

För att stimulera allmänheten till en ökad fysisk aktivitet i förebyggande syfte är 

rekommendationen från Statens folkhälsoinstitut till personal inom Hälso- och sjukvården 

att använda sig utav fysisk aktivitet på recept. FaR® är en arbetsmetod för att främja fysisk 

aktivitet. Enligt folkhälsoinstitutet utgår metoden utifrån ett patientcentrerat 

förhållningssätt, det är nämligen patientens hälsotillstånd, eventuella riskfaktorer, diagnoser 

samt besvär som styr arbetet. Den ordinerade aktiviteten kan vara av sådan karaktär som 

individen utför på egen hand eller i en organiserad aktivitet. Folkhälsoinstitutet betonar 

också att uppföljning är viktigt för justering av aktiviteten men framför allt vid behov, öka 

motivationen hos patienten. FaR är utbrett runt om i Sverige och varje landsting och region 

har framställt olika varianter utifrån lokala förutsättningar (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). 

 

Legitimerad personal som arbetar i Sverige inom hälso- och sjukvården och har kunskap om 

patientens aktuella hälsotillstånd, hur fysisk aktivetet kan användas som prevention och 

behandling samt är införstådd med metoden fysisk aktivitet på recept får ordinera detta med 

verksamhetschefens godkännande (FHI, 2011). Sjuksköterskan är i en idealisk position för att 

kunna inspirera och engagera patienter till följsamhet samt engagemang av fysisk aktivitet 

(Bennet et. al, 2009). Dock så är information om följder till bristande fysisk aktivitet och 

dagens utarbetade riktlinjer för att främja hälsa i dagsläget inte tillräckligt för att ändra en 

individs beteende.  
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När det gäller livsstilråd används begrepp som upprätthållande (adherence) av hälsa och 

följsamhet (compliance) (FHI, 2006). De är båda begrepp som förklarar i vilken grad en 

patient följer medicinska råd. Dålig följsamhet kan uppstå vid maktkampen mellan två stora 

krav nämligen det medicinska och det vardagliga kravet. Det vardagliga kravet kan innefatta 

saker så som familjeliv, umgänge med vänner och arbete medan det medicinska innefattar 

patientens aktuella hälsotillstånd (Rydén & Stenström, s.155, 2008).  

Senare års forskning inom FaR® har i stor utsträckning fokuserat kring metaboliska 

förändringar hos patienten men också visat att en stor del av de som mottar FaR® aldrig 

fullföljer interventionen på grund av olika anledningar, vilket medför en stor kostnad för 

hälso- och sjukvården (Proper & Mechelen, 2008). För att få en fördjupad förståelse om 

bidragande orsaker till detta fenomen, finns det anledning att belysa kunskapsläget inom 

området. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer av betydelse för patienters 

följsamhet vid ordination av fysisk aktivitet på recept. 

Metod 

Design 

Denna litteraturöversikt utformades med stöd av ”Evidensbaserad Omvårdnad- en bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet” av Willman, Stoltz och Bahtsevani (s. 67-89, 2011).  

Litteratursökning och urval 

Sökningar till denna studie utfördes med hjälp av vedertagna söktermer ifrån Cinahl 

Headings och PubMed MeSH-termer. Med syftet som utgångspunkt kombinerades olika 

kombinationer och närliggande termer för att mot slutet erhålla adekvata sökningsträffar. Då 

författarna inte hittade artiklar som stämde överrens med syftet kompletterades sökningarna 

med ej vedertagna söktermer, då de var ord som var återkommande i andra gjorda 

sökningar (redovisas i tabell 1).  Cinahl är en databas som har samlat nästan all tillgänglig 

forskning inom omvårdnadsområdet som finns (Polit & Beck, s. 111) medan PubMed är en 
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databas som omfattar nästan 95 % av den forskning som finns publicerad inom den 

medicinska inriktningen inklusive omvårdnadstidskrifter (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 

s.80, 2011). 

 
Tabell 1, Sökord    
Sökord utifrån syfte 

 

Cinahl PubMed Fritext 

Patienters Följsamhet Adherence 
Evaluation 
Patient Compliance 
 

Patient Compliance 
Attitude to health 

Motivation 
Health Behavior 

Ordination  Health Education 
Prescriptions 
Referral and Consultation 
 

Physical Activity Referral 

Fysisk Aktivitet Physical  Activity Exercise 
Exercise Therapy 
 

Home-based activity 

 Qualitative Studies 
 

Qualitative Research 
 

 

 

 

Litteraturöversiktens inklusionskriterier var: vuxna 18 år och äldre, patientens perspektiv, 

vetenskapliga artiklar som primärkällor, kvalitetsbedömning grad 1, engelskt språk och 

innehålla etiska aspekter. Exklusionskriterierna var: barn och ungdomar under 18 år och 

sjuksköterskors erfarenheter. Urvalet av artiklarna utfördes i fyra steg. I steg ett lästes 

artiklarnas titel, de som passade in gick vidare i urvalsprocessen. I det andra steget lästes 

artiklarnas abstrakt. Om artiklarna inte fanns tillgängliga i fulltext, så sparades abstrakt för 

att eventuellt stödja andra valda artiklar eller beställas hem. Då vi hittade många andra 

artiklar med liknande resultat behövdes dock ej detta. Det tredje steget innehöll naiv läsning 

där en känsla av helheten i fenomenet togs fram. Artiklar som passade in med hänsyn till 

samtliga inklusions- och exlusionskriterier i de tidigare urvalsstegen gick vidare till de fjärde 

och sista steg, som var kvalitetsbedömning enligt Eiman och Karlsson (2003) (se 

bedömningsmall i bilagorna 1 & 2).   
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Tabell 2, Översikt av litteratursökningar, gjorda 2013-09-19  

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Förkastade Inkluderade 

Cinahl 

 

 

Physical Activity Referral 

AND (MH “Evaluation”)  
Abstract 

available 

90 *74 
**13 
***2 

Leijon et. al 

(2011) 

Cinahl (MH “Physical  Activity) 

AND (MH “Qualitative 

Studies”) AND Motivation  

- 82 *59 
**15 
****3 

 Yanling et. al 

(2013) 

Tierney et. al 

(2010) 

Ferrand et. al 

(2008)  

Korkiakangas 

et. al (2011) 

Smith et. Al, 

(2013) 

Cinahl Physical Activity Referral 

AND (MH “Patient 

Compliance”)  

- 15 *14 James et. al 

(2009) 

PubMed (("Exercise"[Mesh]) AND 
"Referral and 
Consultation"[Mesh]) AND 
"Patient Compliance"[Mesh] 
 

Abstract 

available, 

published in the 

last 10 years, 

Adult: 19+ years 

14 *8 
**5 

Tobi et.al  

(2012) 

 

 

PubMed (("Patient 
Compliance"[Mesh]) AND 
"Exercise"[Mesh]) AND 
"Prescriptions"[Mesh]  

- 12 *8 
**2 

Jones et. al 

(2005) 

Ingram et. al 

(2011) 

PubMed "Patient Compliance" OR 
Health Behavior AND 
Exercise AND Prescriptions 
 

Abstract 

available, 

published in the 

last 10 years, 

Adult: 19+ years 

38 *34 
**2 
 

Leijon et. al 

(2010) 

Medina-

Mirapeix et. al 

(2009) 

PubMed (("Patient compliance"[Mesh]) 
AND "Exercise 
Therapy"[Mesh]) AND 
"Qualitative Research"[Mesh 

Abstract 

available, 

published in the 

last 10 years 

8 *5 
**1 

Escolar-Reina 

et. al 

(2010) 

Casey et. al     

(2010) 

PubMed (((("Patient 
Compliance"[Mesh]) AND 
"Attitude to Health"[Mesh]) 
AND "Exercise"[Mesh])) 
AND "Exercise 
Therapy"[Mesh] AND home-
based exercise 

Abstract 

available, 

published in the 

last 10 years 

23 *20 
*2 

Jurkiewicz et. 

al(2011) 

* Antal förkastade efter läsning av titel ** Antal förkastade efter läsning av abstrakt *** Antal förkastade efter naiv läsning 
**** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
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Manuella sökningar gjordes i referenslistorna på valda artiklar som hittades via 

databaserna och inkluderades enligt de kriterier som tidigare beskrivits. De manuella 

sökningarna resulterade i en artikel, se tabell 3. 

 

Tabell 3, manuella sökningar 

Orginal artikel Referens artikel 

GP exercise referral schemes: Improving 
the patients experience (Wormald & Ingle, 
2004). 

Who stays, who drops out? Biosocial 
predictors of long-term adherence in 
participants attending an exercise 
referral scheme in the UK (Tobi, Vida 
Estacio, Yu, Renton & Foster, 2012). 

 

Analys 

Inkluderade artiklar analyserades med inspiration av Friberg (2012) som delar in analysen i 

tre steg. Först lästes de valda artiklarna igenom flera gånger för att skapa en känsla av 

helheten. Därefter söktes likheter och olikheter studierna emellan för att fastställa 

nyckelfynd. Det tredje steget avsågs till att sammanställa resultaten, relatera dem till 

varandra och slutligen redovisa dem enligt de underteman som författarna hade kommit 

fram till (redovisas i tabell 4). 
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Tabell 4, analysprocess 
Nyckelfynd Huvudsakligt innehåll Kategorier 

The results of univariate logistic 
regression analysis reveal age-
related differences in non-
adherence, with the two youngest 
age groups displaying the highest 
ORs for non-adherence (Leijon et. 
al, 2011). 

Ålder 
 

Demografiska faktorer som 
påverkar patientens följsamhet 

Female participants were more 
likely than male participants to 
emphasise the importance of 
emotional support obtained from 
the group meetings (Ferrand et. al, 
2008). 

Kön 
 

…working long hours when 
employed, which meant in the past 
they had no time for structured 
exersice. Consequently, they did 
not see this behavior as a part of 
their everyday life (Tierney et al, 
2010). 

Sysselsättning 
 

Those who completed the course 
had more modest expectations of 
change and came closer to 
achieving these expected changes 
than those who dropped out (Jones 
et. al, 2005). 

Självuppfattnig Motivationsfaktorer som påverkar 
patientens följsamhet 

Moreover, reasons for non-
adherence differed between 
diagnoses (Leijon et. al, 2011). 

Sjukdom Patofysiologiska faktorer som 
påverkar patientens följsamhet 

”They (the workshops) were 
motivating. I like hearing 
everyones stories and different 
things that motivate them”; ”It 
gave me accountability”; “Sharing 
helped us up the ladder (Ingram et. 
al, 2011).” 

Motivation och stöd Omgivningsfaktorer som påverkar 
patientens följsamhet 

Participants explained how public 
gyms do not have the expertise to 
accommodate their needs (Casey 
et. al, 2010). 

Träningslokaler 
 

Miljöfaktorer som påverkar 
patientens följsamhet 

”The winter was foul, especially 
here – windy, cold, wet and 
walking was almost impossible 
(Tierney et. al, 2010).” 

Väder 

 

 
Etiska överväganden 
 
Samtliga artiklar inkluderade i denna litteraturöversikt hade fått ett forskningsetiskt 

godkännande. Detta innebär att de forskningsetiska aspekterna så som informations-, 

konfidentialitets-, samtyckes- och nyttjandekraven har tagits i beaktande (Vetenskapsrådet, 

2002). 
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Resultat 

Demografiska faktorer som påverkar patientens följsamhet 

Ålder visade sig vara en faktor av stor betydelse för patienters följsamhet. Yngre ålder (18-

44år) sågs som en avgörande faktor till att inte fullfölja sin ordination om förskriven fysisk 

aktivitet (Jones, Harris, Waller & Coggins, 2005; Leijon, Faskunger, Bendtsen, Festin & 

Nilsen, 2011 ), i jämfört med de som var äldre (över 65 år). Dessutom var endast 23 % av de i 

åldern 18-30 som fullföljde FAR medan det var 48 % bland som var 71 år och äldre(Dugdill, 

Graham & McNair ,2003). Yngre patienter (18-29år) angav oftast ekonomiska skäl och brist 

på tid som avgörande faktorer till låg följsamhet medan sjukdom och smärta var allt 

vanligare hos äldre och kvinnor (Leijon et. al, 2011). 

Hög ålder är relaterat till en ökad följsamhet vid ordination av fysisk aktivitet på recept 

(Leijon, Bendtsen, Ståhle, Ekberg, Festin, & Nilsen, 2010). Genomsnittsålder på de som tog 

emot råd angående fysisk aktivitet var vanligtvis äldre än 50 år gamla (Tobi, Vida Estacio, 

Yu, Renton, & Foster, 2012). För varje 10-års åldersintervall ökade sannolikheten att fullfölja 

interventionen med 19 % (James, Mills, Crone, Halley-Johnston, Morris, & Gidlow, 2009). 

Kön visade sig vara en faktor av betydelse för följsamheten. Män som ingick i en intervention 

sökte stöd i form av utbytandet av erfarenheter och kunskap samt genom mottagandet av ett 

informativt stöd (Leijon et. al, 2011).  Kvinnor beskrev däremot interventionen som en arena 

att starta utvecklandet utav nya relationer för att ge värme, stöd och uppmuntrande till 

varandra i dessa relationer (Ferrand, Perrin, & Nasarre, 2008). Den faktor till minskad 

följsamhet som var mest dominant hos kvinnor var sjukdom och smärta medan låg 

motivation var allt vanligare hos män (Leijon et. al, 2011). Kvinnor angav faktum att 

bibehålla eller gå ner i vikt som den viktigaste inre motivatorn till fysisk aktivitet (Yanling et. 

al, 2013) medan för män var prestationen i sig mer viktig. De beskrev sig själva som en ”allt 

eller inget karaktär”, där om de inte kunde utföra en övning eller ett konditionspass fullt ut 

såg de inte någon mening med aktiviteten (Tierney et. al, 2010). Även män som hade högst 

BMI innan interventionen var mest sannolika att hoppa av i förtid (Jones et. al, 2005). 

Kvinnor ifrån Kina och Afrika uppgav att de aldrig hade etablerat någon fast aktivitet inom 

sport och träning då de hade haft fullt upp med att ta hand om sina barn och arbeta (Yanling 

et. al, 2013; Ingram et. al, 2011).  
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Patienter som hade arbetat långa dagar hela livet och inte ansåg sig ha tid för att träna då, 

såg senare i livet inte fysisk aktivitet som en del av sin vardag (Tierney et. al, 2010). Det visar 

sig även att äldre patienter hade svårare att ha råd att investera i träningsutrustning och 

gymkort (Yanling, Xiaojing, Chunfang, & Sibao, 2013) på grund av låg pension eller ingen 

pension alls, promenader blev då deras sätt att aktivera sig.  Arbetslöshet och brist på 

sysselsättning var gemensamt bland deltagare med låg följsamhet (Tobi et. al, 2012). De 

patienter som hade ett jobb under den tid de hade fysiskt aktivitet på recept var mer 

sannolika att minska i blodtryck jämfört med de utan jobb (James et. al, 2009). Patienter 

upplevde svårigheter att kombinera fysisk aktivitet med jobb och familjeliv (Casey, De 

Civita, & Dasgupta, 2010). Däremot tyckte några av dem att delta i programmet gav dem en 

anledning av att vara organiserad för att kunna få ihop sin vardag. 

Motivationsfaktorer som påverkar patientens följsamhet 

Hur patienter som mottagit råd om fysisk aktivitet identifierade sig själv har visat sig 

påverka deras aktivitetsgrad. De personer som saktade ner på tempot vid stigande ålder 

tenderade att göra mindre (Tierney et. al, 2010). Patienter som hade högre förväntningar på 

personlig utveckling nådde större framgång än de som hade höga förväntningar på 

utseendemässiga resultatskillnader (Jones et. al, 2005 ). Även patienter som var minst fysisk 

aktiva innan de mottagit råd om ökad fysisk aktivitet var mindre benägna att fullfölja den 

tilldelade interventionen (Leijon et. al, 2011). Människor som inte var aktiva var rädda för att 

ta sig an nya utmaningar med risk för att förvärra sitt sjukdomstillstånd. Däremot fysiskt 

aktiva som drabbats av sjukdom kände se sig mer ljust på framtiden, att ”ta sig tillbaka”. 

Individer som tänkte på att vara mera aktiv och såg sig själv som aktiva ansåg sig själva vara 

ansvariga för att upprätthålla en god hälsa och såg motion som en del i sin vardag (Tierney 

et. al, 2010). Att även ha uppsatta och tydliga mål med vad patienter vill uppnå med 

aktiviteter gjorde att de kände sig mer motiverad att ta itu med sin hälsa (Smith, Hale, 

Mulligan, & Treharne, 2012). 

Patienter som såg sig själva som ”inte aktiva” eller ”inte en gym person” beskrev en brist på 

eget driv att ta tag i sin hälsa, även om de erbjöds att genomföra aktiviteter som kunde 

utföras hemma (Tierney et. al, 2010). Äldre människor i Kina som har god fysisk hälsa ansåg 

att regelbunden fysisk aktivitet oavsett vilken typ var en viktig faktor till att upprätthålla 
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fysisk, psykologisk och social hälsa. Fysisk aktivitet uppfattades därmed kunna förbättra 

förståelse av egna värden, stärka självförtroende och öka anpassningsförmåga i sociala 

sammanhang. Vissa äldre ansåg även att en dåligt anpassad aktivitet kunde vara rent utav 

farliga med smärta och skada som följder. Särskilt utsatta områden på kroppen ansågs vara 

fötter, axlar och höfter (Yanling et. al, 2013).  

Motivation har visats ha stor betydelse för deltagare både under och efter den tilldelade 

interventionen (Casey et. al, 2010). Då patienter har fått kontinuerliga uppföljningar och 

feedback av vårdpersonal har det visat sig att de i en allt större utsträckning tar tag i sin egen 

hälsa (Escolar-Reina et. al, 2010). Behovet av att få möjlighet att reflektera över liknande 

erfarenheter och tankar tillsammans med andra under exempelvis gruppaktiviteter var 

viktigt för dem (Wormald & Ingle, 2004). Särskilt viktigt var det för dem som bodde i väldigt 

utsatta områden med avsaknad av bra förebilder i sitt närområde. Genom interaktion i 

studiegrupper med individer som var i liknande situationer kände de sig mer motiverade att 

ta tag i sin egen hälsa (Ingram et. al, 2011).  

Fysisk aktivitet ansågs ha en positiv effekt på stress, ha en förmåga att rensa skallen, bli av 

med dåliga erfarenheter man stött på under dagen och som resultat av detta bli en gladare 

samt lyckligare människa (Yanling et. al, 2013). Att träna med andra bekanta som har samma 

medicinska diagnos som dem möjliggör för dem att socialisera mer, kunna uttrycka farhågor 

samt ångestladdade tillfällen i vardagen med någon utanför familjen. Det fick patienterna att 

känna sig mer accepterade, respekterade och en känsla utav ett större egenvärde (Ferrand, 

Perrin, & Nasarre, 2008). 

Patofysiologiska faktorer som påverkar patientens följsamhet 

Orsaker till dålig följsamhet skiljer sig mellan olika diagnoser (Leijon et. al, 2011). Ju svårare 

sjuk en patient är desto lägre sannolikhet är det att den skall fullfölja en ordination av fysisk 

aktivitet. Att slippa medicinering var en av orsakerna som uppmuntrade patienterna och gav 

dem fortsatt inspiration att fortsätta röra på sig (Casey et. al, 2010). 

Patienter med förvärvda sjukdomar så som diabetes och förhöjt blodtryck var mer sannolika 

att följa ordination av fysisk aktivitet (Leijon et. Al, 2011; Leijon et. Al, 2010). De skäl som 

patienter med förhöjt blodtryck uppgav för att inte vara fysisk aktiv var brist på tid, medan 
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patienter med högt BMI främst uppgav låg motivation som främsta skäl (Leijon et. Al, 2011). 

Patienter med diabetes utryckte att deras egna personliga erfarenheter av sin sjukdom inte 

var tillräckligt motiverande för att förändra deras levnadsmönster (Casey et. al, 2010). En 

patientgrupp som var mindre sannolik att fullfölja ordinationen över lång sikt var patienter 

med ortopediska sjukdomsbesvär och hjärt-kärl sjukdom (Tobi et. al, 2012). 

Patienter som hade hjärtsvikt med andnöd och utmattningskänslor som symptom utgjorde 

ett hinder vid fysisk aktivitet på grund av dess oförutsägbara karaktär. Även de med 

lungsjukdom var mindre sannolika att slutföra sin ordination av fysik aktivitet än de med 

kardiovaskulära sjukdomar. Även om patientens hjärtsvikt inte utgjorde ett hinder till fysisk 

aktivitet så hade de större benägenhet att beskylla på något annat till exempel artrit eller 

smärta i rörelseorganen (Tierney et. al, 2010).    

Hos patienter med omfattande smärtproblematik upplevdes andra sjukdomar som individen 

hade så som diabetes inte vara något hinder för fysisk aktivitet, smärtan däremot gjorde sig 

ständigt påmind av sin närvaro (Casey et. al, 2010). Samtliga deltagare med kronisk rygg och 

nacksmärta tyckte att det var svårt att integrera träning i det dagliga livet vilket påverkade 

deras följsamhet (Escolar-Reina et. al, 2010). Oavsett om patienterna var mycket följsamma 

eller inte alls följsamma upplevde de att problem i rörelseorganen samt övervikt var de som 

orsakade mest besvär (Ingram et. al, 2011). Patienter som blev tillsagda att inte ta läkemedel 

som exempelvis ibuprofen för dess negativa effekt på hjärtsjukdom upplevde att detta 

bidrog till att de blev mer stillasittande än tidigare då NSAID läkemedlets 

antiinflammatoriska och smärtreducerande egenskaper hjälpte dem att komma igång. 

Patienter som själva såg sig som aktiva personer beskrev märkbara förbättringar i sitt 

hälsotillstånd, till exempel smärtreducering utav förslitna leder, minskad yrhetskänsla och 

starkare muskler (Tierney et. al, 2010). 

Omgivningsfaktorer som påverkar patientens följsamhet 

Motivation och stöd är viktiga aspekter för följsamhet vid fysisk aktivitet på recept. Det kan 

vara stöd från personal, närstående men mest ifrån olika grupper i samhället med liknade 

värderingar (Yanling et. al, 2013). Patienter beskrev att stöd, uppmuntrande och positiva 

erfarenheter av fysisk aktivitet stärkte deras motivation (Korkiakangas, Taanila & Keinänen-

Kiukaanniemi, 2010; Smith et. al, 2012). Dessutom upplevde mer än hälften av stroke 
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patienter (64 %) brist på motivation som en viktig faktor som påverkar följsamhet 

(Jurkiewicz, Marzolini & Oh, 2011). För äldre patienter var socialt stöd och uppmuntrande 

nyckelfaktorer till ökad följsamhet samtidigt som andra patienter uppskattade personligt 

stöd av tränings instruktörer som agerade professionellt och var lyhörd till patienters 

önskemål (Wormald & Ingle, 2004). Däremot vissa patienter upplevde deras anhöriga som 

överbeskyddande vilket utgjorde ett hinder för fysisk aktivitet i början av sjukdomen för att 

senare bleknar med tiden. Dock ansågs personal inom hälso-och sjukvården vara mer 

överbeskyddande än anhöriga genom att ständigt begränsa vilka aktiviter ska utföras av 

patienter för deras egen säkerhets skull (Tierney et al., 2010).  

Att få information om sin sjukdoms bild, orsaker till sjukdom samt behandlings mål var 

viktigt för patientens följsamhet. Patienter kände sig övertygande och motiverad till att 

fullfölja behandling när de hade fått rätt information som var lätt att förstå. (Escolar-Reina et 

al., 2010) Hur vårdgivare uttryckte sig eller vilka uttryck de använde sig utav hade också stor 

betydelse. Patienter som var fysisk inaktiva innan sjukdomen uppskattade inte när 

professionella använde sig av uttrycken träning och övningar. Begrepp som de istället tyckte 

att personal skulle använda var exempelvis att förbättra eller bibehålla fysisk aktivitet 

(Tierney et al., 2010). 

Patienter uttryckte behov av uppföljning både under och efter behandling för att kunna 

fortsätta med fysisk aktivitet. De patienter som led av nack- och ryggsmärtor beskrev hur att 

ha alltid någon att vända sig till uppmuntrade dem att fortsätta ännu mer med träning 

(Escolar-Reina et al., 2010). Dessutom var stödet en av orsaker till att kvinnor deltog i 

tränings programmet för att öka deras träningsvanor (Ingram et. al, 2011). 

Patienter som deltog i gruppträningar upplevde den sociala interaktion som motiverande. 

Genom att träffa andra som har fått fysisk aktivitet på recept och höra andras berättelser 

hjälpte de att fortsätta med träning (Ingram et al., 2011; Wormald et al., 2004). Vissa patienter 

uppgav också att pulsmätare och stegräknare som används under träning bistår med 

återkoppling, och hjälper de att ständigt följa upp deras framgångar samt öka deras 

motivation (Ingram et. al., 2011). 
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Miljöfaktorer som påverkar patientens följsamhet 

Patientens följsamhet till fysisk aktivitet var relaterat till vilka typer av aktiviter som var 

förskrivna till dem samt i vilken miljö de utförs i. Äldre patienter som var fysisk aktiva 

anpassade aktiviter efter förmågan. De hade en viss tendens att välja mer skonsamma 

aktiviter så som cykling eller promenader. Däremot de som lider av muskel och ledbesvär 

upplevde rädslan att röra sig obehindrat utomhus vilket kan orsaka barriärer mot att vara 

fysisk aktiv (Yanling et al., 2013).  

Följsamhet till fysisk aktivitet var högst bland de som fick hem-baserade träningsprogram i 

jämfört med de andra som fick träning i organiserad form på gymmet. Låg motivation var 

vanligast orsak till dålig följsamhet vid hem-baserad träning (Leijon, Faskunger, Bendtsen, 

Festin & Nilsen, 2011). Patienterna beskrev vidare att relaterade till tidigare erfarenheter var 

det viktigt för dem att träna i en stödjande miljö. En miljö där patienter omges utav de 

personer som på bästa sätt kan hjälpa dem att nå sina mål. Exempel på sådana personer var 

medicinskt utbildade ledare, vänner och bekanta samt familjemedlemmar (Ferrand, Perrin, 

& Nasarre, 2008). 

Patienter som led av hjärtproblem upplevde träning i gruppen med likasinnade människor 

mer motiverande än att träna själv (Tierney et al., 2010). Gymmet uppfattades av vissa 

patienter som en lämplig miljö att utöva träningsprogram på ett effektivt och säkert sätt. 

Däremot påstod en del av patienter att aktiviter på gym inte var anpassad till de som hade 

fullt upp i tillvaron och därmed uttryckte behov av aktiviter anpassad till olika personliga 

förutsättningar (Wormald et al., 2004). Några av patienter, främst kvinnor upplevde känsla 

av att de inte passade in i gym miljö, de kände känsla av skam på grund av att de var 

överviktiga och därmed upplevdes skrämmande att vistas i samma miljö med andra gym-

användare. Gymmet upplevdes av en del patienter som artificiella och inte tilltalande för 

aktivitet tillskillnad av träning i utomhus (Tierney et al., 2010). 

Övergång från en kontrollerad träningsform på sjukhus där man får professionellt stöd till 

ett offentligt gym var avskräckande för vissa patienter som hade diabetes. Dessa patienter 

tyckte att offentliga gymmen inte hade kunskaper om hur anpassa aktiviteter till deras 

behov. Även om några kunde fortsätta med träning på gymmet tack vare stödet från familj 
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och vänner, det återstod en andel patienter som kände sig övergiven i gym miljö (Casey, 

Civita & Dasgupta, 2010). 

Promenad var den vanligaste träningsform och dessutom lättast att integrera i det dagliga 

livet. Den påverkades av vädret, vilket i sin tur hade inverkan på följsamheten. Ett fint väder 

uppmuntrande patienter att träna lite mer (Casey et al., 2010). Dessutom de kände sig mer 

villig att vara fysisk aktiva vid bra väder än vid snön och regn (Tierney et. al, 2010). Trygghet 

i bostadsområde var ytterligare en av orsaker som påverkade följsamhet till fysisk aktivitet 

framför allt när det gäller träning utomhus(Ingram et al., 2011). 

Utformning av träningsprogram visade sig påverka följsamhet (Tobi, Vida Estacio, Yu, 

Renton & Foster, 2012). Några patienter upplevde brist på mångfaldiga övningar som ett 

hinder för följsamhet (Casey et al., 2010). Dock tycktes komplexitet av olika övningarna 

försvåra upprätthålande av fysisk aktivitet (Escolar-Reina et al., 2010). Genom att ge tydliga 

instruktioner om hur övningar skulle utföras minskades osäkerhet hos patienter och med 

detta öka följsamhet. Instruktioner i skriftlig form, till exempel broschyrer var mycket 

uppskattade av patienter eftersom de påminde dem att fortsätta träna och på så sätt öka 

följsamhet (Escolar-Reina et al., 2010). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

När de första sökningarna inleddes började författarna att söka artiklar på var sitt håll.  

Söktermer som användes var i Cinahls headings och PubMeds MeSH, detta för att få en så 

överskådlig bild av det valda ämnet som möjligt. När ämnesspecifika ord eller fraser som 

var återkommande gjordes även manuella sökningar för att inte gå miste om relevant 

information, exempel på detta var ”physical activity referral” och ”motivation”. 

”Motivation” är en heading i Cinahl men innebar en blockering i en av sökningarna. Då det 

istället skrevs som fritext dök flera relevanta artiklar upp som motsvarade syftet för denna 

översikt. När författarna hade hittat några artiklar som verkade passa in bra gentemot syftet 

jämfördes samt diskuterades både artiklarna och sökorden för att utröna eventuella 

skillnader eller likheter, för att få nya idéer och infallsvinklar vid efterkommande sökningar.  
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Inklusionskriterier och exklusionskriterier användes av författarna för att få 

databassökningarna att motsvara till syftet med översikten. Författarna har valt att inte 

exkludera artiklar ifrån andra länder som inte tillhör Nordeuropa, i detta fall valda artiklar 

från Kina och Afrika. Vi lever idag i ett samhälle där människor i allt större utsträckning är 

benägna att inte bo kvar på samma plats där de föds på grund av olika förklaringar. Sverige 

är därför idag ett allt mer mångfasetterat land då det gäller etnicitet och ursprung och 

författarna bedömer därför inte att generaliserbarheten av resultatet påverkas utifrån denna 

aspekt. Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades i översikten med fokus på 

kvalitativa artiklar då syftet hade en kvalitativ ansats. Författarna valde även att exkludera 

patienter under 18 år. Detta på grund utav medelåldern på den patient som vanligtvis 

erhåller fysiskt aktivitet på recept är runt 55 år, yngre patienter bedömdes då som inte 

relevanta i denna studie.   

Artiklarna granskades med hjälp utav enligt Eiman och Karlssons (2003) bedömningsmall. 

Denna valdes för att den är lätt att förstå och finns både som granskning för kvalitativa och 

kvantitativa studier. Detta för att få en så jämnbördig granskning oavsett studiedesign. Att 

studierna var granskade utav en etisk kommitté var viktigt för författarna. Hade artiklarna 

inte haft det skulle det betyda att de valda artiklarna hade lägre trovärdighet vilket även i 

förlängningen hade påverkat trovärdigheten i denna översikt. 

Resultatdiskussion 

Syftet med vårt arbete var att belysa vilka faktorer som är viktigt för följsamhet till fysisk 

aktivitet. Resultatet visar att flera faktorer samverkar och har betydelse för hur patienter 

lyckas med att fullfölja motion på recept. 

Resultatet belyser ålder som en stor betydelse faktor till följsamhet. Äldre hade bättre 

följsamhet i jämfört med yngre. Det visar sig dessutom att för varje 10-års åldersintervall 

ökade sannolikheten att fullfölja interventionen med 19 %.  Detta kan bero på att äldre 

patienter som oftast är i pensions ålder har mycket tid att medverka i olika aktiviter vilket är 

mycket svårare för patienter i medelålder som har familjelivet och jobb. En annan förklaring 

till bättre följsamhet bland äldre skulle kunna vara att äldre personer framför allt de som är 

pensionär saknar det sociala nätverk och har oftast behov av att träffa andra människor. 

Detta kan styrkas av studien utförd av Golden, Conroy och Lawlor (2009) som belyste 
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sambandet mellan olika dimensioner av socialt nätverk hos äldre och deras psykisk och 

fysisk hälsa. Deras resultat tyder på att familj relation och socialt engagemang är aktiva 

ingredienser av det sociala nätverk som främjar hälsan senare i livet. Socialt engagemang 

bland äldre personer(65+) var relaterad till minskade fysisk nedsättning, minskade 

förekomst av depression och ångest samt minskade kognitiv nedsättning.  Genom att 

anpassa aktiviter utifrån patienters förutsättningar skulle kunna öka följsamhet bland de 

som har svårt att fullfölja fysisk aktivitet. 

I resultat framkommer att faktorer relaterad till följsamhet till fysisk aktivitet var olika hos 

män och kvinnor. Kvinnor ifrån Kina och Afrika uppgav att de aldrig hade etablerat någon 

fast aktivitet inom sport och träning då de har haft fullt upp med att ta hand om sina barn 

och arbeta.  Däremot männen upplevde låg motivation som ett hinder. Dock är det svårt att 

generalisera detta eftersom det var endast två artiklar i resultatet som kunde påvisa denna 

skillnad. En av dessa artiklar gjordes i Kina, där är skillnad i hur hushållsarbete fördelning 

mellan män och kvinnor är mer uttalande. Vi tror att kulturella aspekter kan påverka kanske 

hur kvinnor och män förhåller sig till utskrivna fysisk aktivitet. 

Resultatet visar också att patientens självbild och förväntningar angående fysisk aktivitet 

påverka deras följsamhet. Patienter som förväntar sig en ökat personlig utveckling med 

träning hade högre följsamhet i jämfört med de som fokuserade på utseendemässigt resultat. 

De som uppfatar sig själv som inaktiva och inte passar i gym miljö hade mycket svårare att 

upprätthålla fysisk aktivitet. Solvoll (s.119, 2005) påpekar att sjukdomen påverka 

upplevelsen av det egna värdet och därmed anser att det är avsevärd att sjuksköterskan 

utgår från patientens självuppfattning i arbetet med att stödja patienter att främja och bevara 

hälsan.  Utöver detta så visar sig i resultat att patientens olika diagnoser påverka hur dessa 

patienter förhåller sig till fysisk aktivitet.  Diabetiker och patienter med högt blodtryck har 

tendens att ha högre följsamhet i jämfört med de som har hjärtproblem eller dåligt mental 

hälsa. Utifrån detta så kan det vara betydelsefull att identifiera behovet hos olika typer av 

patienter innan de får motion på recept och anpassa därefter aktiviter efter behovet.  Vissa 

patienter kanske ha nytta av att få mer uppmuntrande och stöd från vårdgivare samtidigt 

som att en del andra patienter kanske skulle nöja sig med information. Samsjuklighet och 

smärtan framträder också som ett ytterligare hinder till följsamhet (Casey et. al, 2010). 
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Resultatet visar också att motivation och social stödet är viktigt för ökat följsamhet, det visar 

sig att patienter som får kontinuerlig uppmuntrande och stöd från vårdgivare har mer lättare 

att utföra livstils förändringar. Enligt Lislerud Smebye(s.80, 2005) har de flesta människor 

behov av att dela värden och aktiviteter för att få känsla av samhörigheter. Detta menar hon 

är viktigt för personlig utveckling samt välbefinnande.  Detta stämmer överens med vårt 

resultat som visar att gruppaktiviteter var uppskattat av de flesta patienter och påverkade 

positivt deras följsamhet. Patienter som får dela erfarenheter med andra kanske lär sig mer 

om hur de kan hantera dessa stunder då motivation saknas. De får bekräftelse av andra i 

samma situation vilket vi tror underlätta deras upprätthållande av fysisk aktivitet.  

I resultatet framkommer något som var förvånande för oss författare, nämligen att patienter 

upplevde ibland anhöriga som överbeskyddande vilket hindrade de att vara fysisk aktiva i 

början av sjukdomen. Utifrån detta så anser vi att detta kan uppstå dels på grund av att 

anhöriga är oroliga för patient och dels för att de saknar tillräckliga med kunskap om 

sjukdom, dess orsaker och hur handskas med det. Sjuksköterskans roll är i sin profession är 

att ta hänsyn till anhörigas oro och informera de hur de kan var ett stöd till patient. Detta 

understrycks speciellt i kompetensbeskrivning för sjuksköterska framtagen av 

Socialstyrelsen att sjuksköterskan ska undervisa och stödja patienter och närstående i syfte 

att främja hälsan samt förhindra ohälsa.  Resultat påpekar även att patienter som fick 

konkreta informationer om sjukdom, dess orsak samt målet med fysisk aktivitet hade lättare 

att upprätthålla motion. 

Enligt Joyce Travelbees interaktionsteori (Jahren-Kristoffersen, s.32) är kommunikation 

sjuksköterskans viktigaste verktyg för att skapa mellanmänsklig relation. Genom 

kommunikation lär sjuksköterskan känna patient som person. Det är utifrån detta som 

sjuksköterskan kan identifiera patientens behov och därmed säkerställa att de åtgärder som 

sjuksköterskan utför är förenlig med patientens behov. Hon menar dessutom att det är tack 

vare den mellanmänsklig relation som skapas under kommunikation som sjuksköterskan 

kan främja patientens hälsa, välbefinnande och utveckling. Vi tror att en bra relation mellan 

patient och sjuksköterskan skapar en tillit som kanske gör att patient tar till sig 

sjuksköterskans råd. 
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Det framkommer slutligen i resultat att en del patienter fortsatt med träning om deltog i 

organiserad motion tillsammans med andra på gymmet, dock andra patienter speciellt äldre 

var nöjda med att utföra enkla övningar som promenad och cykling. Horney och Tierney 

(2012)kom fram i deras studie om erfarenheter och åsikter om motion och fysisk aktivitet 

bland äldre befolkningar med Sydasien ursprung att promenad var den mest uppskattade 

för äldre personer. Däremot visar resultatet att utomhus aktiviteter var nästan omöjligt att 

utföra hos vissa patienter på grund trygghets skäll. Med hänsyn till detta så betraktar vi att 

vissa människor kanske har den vilja att vara ute och promenera eller cykla till jobbet men 

att i vissa fall försvåras detta beroende på var dem bor. Vårdgivare måste dock lyssna på 

patienter och i samråd med dem identifiera vilka aktiviter skulle kunna passar dem.  

Slutsatser 

Fysisk aktivitet på recept är en bra metod som kan förebygga och behandla olika 

sjukdomstillstånd. Förskrivning av fysisk aktivitet kan utföras av samtliga legitimerade 

sjukvårdspersonal med förutsättning att de ha kunskaper om hur instrumentet fungerar. 

Dock så har många patienter svårt att fullfölja dessa behandlingar. Detta påverkar deras 

hälsa och välmående samt som det ökar kostnader för sjukvården att behandla dessa 

patienter. Därav är viktigt att identifiera vilka faktorer som kan påverka patientens 

följsamhet till fysisk aktivitet.  

Resultat belyser att patienter upplever ett stort behov av motivation från vårdgivare, 

familjen samt socialt stöd i gruppen med andra patienter för att vara mer fysisk aktiva. Att 

känna samhörighet med andra tycks ha en positiv effekt på patienters fortsatt motionsvanor 

samt som ökat kunskaper hos anhöriga kan utöka stödet ifrån dem. Dessutom verkar äldre 

patienter ha högre följsamhet än yngre patienter. Möjligtvis på grund av att de sist nämnda 

lever ett mer stressigt liv och har därmed svårt att kombinera motion med familjeliv och 

jobb. Patienters barriärer till motion på recept verkar skilja sig beroende på vilka diagnoser 

de har, vilket uppfattas som att dessa patienter skulle ha nytta av en mer individanpassade 

åtgärd för att öka deras följsamhet. Det visar sig också att patientens uppfattning av 

egenvärde påverkar avsevärt följsamheten. Detta innebär att sjuksköterskan måste utgå från 

vad patienten vill och kan för att anpassa stödet till patientens fördelar. Andra faktorer som 

påverka följsamhet till fysisk aktivitet är ekonomi, vädret samt vilka typer av aktiviteter som 
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utskrivs till patienter. Utifrån detta föreslår därför författarna en utveckling utav 

instrumentet FaR® mot en mer individanpassad ordination och utvärdering av detta. 
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Bilaga 1, bedömningsmall kvalitativ metod. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 2, bedömningsmall kvantitativ metod. 

 

 

 
 



 
 

 

 
 
Bilaga 3, artikelsammanfattning. 
Författare  
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Typ av 
studie/instrument 

Deltagare/ 
bortfall 

Metod  
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Studie-
kvalitet 
 

Casey et al.(2010) 
kanada 

Att bedöma vad som 
underlätta och försvåra 
deltagande i ett kontrollerat 
träningsprogram bland 
patienter med typ 2 diabetes 
samt dess följsamhet efter 
programmet. 

Kvalitativ studie 
 
Semi-strukturerad 
intervju 
 
 

16/32 Fokusgrupp 
Innehållsanalys 
 

Promenad var den vanligast 
träningsform efter programmet. 
Motivation var den viktigast faktor 
under och efter programmet. 
Däremot samsjuklighet påverkade 
deras träningsvanor negativt. 
Deltagare behövde stöd och 
uppmuntran både under och efter 
programmet. 

Grad 1 
39p 
81,25% 
 
 

Escolar-Reina et al. 
(2010) 
Spanien 

Att undersöka upplevelser av 
patienter med nack-
ryggsmärta om hur olika 
karaktäristisk av hem-
baserade träningsprogram 
samt vårdgivare utförande 
under kliniskt möte påverka 
deras följsamhet till fysisk 
aktivitet. 
 

Kvalitativ studie 
 
Intervjuer, 
frågeformulär, 
fält anteckningar 

34/42 Fokusgrupp 
Grounded teori 

Att delta i träningsprogram hade sina 
nackdelar och fördelar när det gäller 
tid utgång samt effekt av träning. 
Deltagare hade tendens att delta i 
programmet när de kände sig nöjd 
med information om deras 
sjukdomar samt behandlings mål 
från vårdgivare. Motivation och stöd 
från vårdgivare ökade deras 
följsamhet. 

Grad 1 
42p 
87,5% 

Ferrand et al 
(2008)  
Frankrike 

Utforska upplevda motiv för 
fysisk aktivitet hos manliga 
och kvinnliga personer med 
diabetes typ 2. 
 

Kvalitativ 
Semistruktur- 
erade intervjuer 

23  
(35-78 år) 

Innehålls-analys. Visade inneboende motiv så som 
nöje, intresse, stimuli samt belysta 
könsroller. 

Grad 1, 
45p, 
94 %. 



 
 

 

Ingram et al. 
(2011) 
USA 

Att få fram resultat förväntat 
samt hinder upplevdes av 
kvinnor som deltog i 1års 
träningsprogram, deras 
återkoppling om program 
komponenter och förslag till 
förändring. 

Kvalitativ studie 
Intervjuer 

33/ 18 Fokusgrupp 
Innehållsanalys 

Viktnedgång, minskar stress, samt 
kontroller blodtryck var några av 
förväntat resultater från träning. Brist 
på tid relaterat till familjesituation, 
dåligt väder, otrygghet i 
bostadsområde upplevedes som 
hinder. Deltagare behövde stöd, 
uppmuntran samt social stödet. 

Grad 1 
41 p 
85.4% 
 

James et al (2009)  
Storbritannien 

Utforska patienters skäl till 
remiss samt sociodemo-
grafiska faktorer som 
påverkade följsamheten utav 
FaR. 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Longitudinell 

1315/750 Logistisk regressions-
analys. 

Faktorer som påverkade 
följsamheten var sjukdom, 
sysselsättning och tidigare fysisk 
status.  
 

Grad 1 
42p 
89 %. 

Jones et al (2005) 
Storbritannien 

Patienters förväntningar inför 
Far och vad de uppnår. 

Kvantitativ 
Enkät 

119/77 Innehålls-analys. Patienter hade ofta höga 
förväntningar men de som hade 
blygsamma förväntningar var de 
som klarade sig bäst. 

Grad 1 
40p  
85 %. 

Jurkiewicz et al 
(2011)  
kanada 

Att retrospektivt identifiera 
faktorer som påverka 
följsamhet till hem-baserad 
under och efter 
träningsprogram framtagen 
för stroke patienter. 

Kvantitativ studie 
 
frågeförmulär 

14 Chi-square test Hälften av deltagare uppgav brist på 
motivation samt trötthet som hinder 
till följsamhet. Däremot upplevde de 
familjestödet, ökat självförtroende 
samt förbättring av allmän hälsa som 
motiverande till ökat fysisk aktivitet. 

Grad 1 
38 p 
80,85% 



 
 

 

Korkiak-angas et 
al (2010) 
Finland 

Beskriva patienters upplevda 
barriärer och motivatorer till 
fysisk aktivitet vid diabetes 
typ 2. 

Kvalitativ 
Longitudinell. 

63 och 71 Innehålls-analys. Motivatorer var att ha hälsa, både 
mental och fysisk. Barriärer var 
sjukdom, väder, andra åtaganden, 
brist på tid och lathet.  

Grad 1 
44p 
92 %. 

Leijon et al.(2010) 
Sverige 

Utvärdera patientens själv 
rapporterad följsamhet till 
fysisk aktivitet på recept vid 3 
respektive 12 månaders 
uppföljning samt analysera 
olika karakteristiker relaterad 
till följsamhet. 

Kvantitativ studie 
 
Telefonintervjuer, 
Postenkät och enkät 
formulär vid återbesök 
på vårdcentral 

2612/2753 
(3-månad) 
 
1907/1992 
(12-månad) 

Chi-square test Bland alla patienter som deltog i 
träningsprogram, följsamhet var 56 % 
respektive 50 % vid 3 respektive 12 
månaders uppföljning. Följsamhet 
var högt bland de som var fysisk 
aktiv innan de fick recept samt bland 
de som fick hem-baserad träning på 
receptet. 
Hög följsamhet hittades hos äldre 
patienter vid båda uppföljning 
tillfällen. 

Grad 1 
41p 
87,2% 

Leijon et al (2011) 
Sverige 

Analysera patienters 
självrapport-erade skäl till att 
inte upprätthålla god hälsa 
vid mottagande av FaR. 
 

Kvantitativ 
Prospektiv 

1735/420 Chi-Square test. Patienters skäl var sjukdom, smärta, 
låg motivation, ingen tid och 
ekonomiska faktorer. 

Grad 1 
42p  
89 %. 

Smith et al (2013)  
Storbritannien 

Undersöka patienters 
erfarenheter efter en 
intervention att försöka få 
patienter med multipel 
skleros att vara mer fysiskt 
aktiva. 

Kvalitativ 
Semistruktu-rerade 
intervjuer 

27  Tematisk analys. Stöd ifrån andra, tro på sig själva och 
motivation att delta var nyckelfynd i 
denna studie. 

Grad 1 
44p  
92 %. 



 
 

 

Tierney et al (2010) 
Storbritannien 

Ta reda på varför personer 
med hjärtfel inte deltar I 
regelbunden fysisk aktivitet. 

Kvalitativ 
Semistruktur-erade 
intervjuer 

22  
(53-82 år) 

Ramverks-analys. Patienternas sviktande hälsa, mentala 
inställning, andras förväntningar och 
miljöns inverkan. 

Grad 1 
43p  
91 %. 

Tobi et al. (2012) 
Storbritannien 

Belysa vilka biosociala 
faktorer som påverkar 
långsiktig följsamhet till 
fysisk aktivitet på recept. 

Kvantitativ studie 701/1089 Chi-square test Dålig följsamhet var vanligt hos 
patienter som led av hjärt-karl 
sjukdomar och ortopediska 
sjukdomar i jämfört med de med 
metaboliska sjukdomar. Arbetslöshet 
och sysselsättning samt utformning 
av träningsprogram påverkade 
följsamhet negativt. 

Grad 1 
38p 
80,85% 

Wormald et 
al.(2004) 
Storbritannien 

att undersöka patientens 
upplevelse om fysisk aktivitet 
på recept utskriven av 
allmänläkare med syfte att ge 
en bättre service till framtida 
patienter 

Kvalitativ studie 
Intervjuer 
 

30 Fokusgrupp 
Innehållsanalys 
 

Delatagare var nöjd med att få fysisk 
aktivitet på recept. Det ökade deras 
livskvalitet och välbefinnande. 
Tillgång till fysisk aktivitet på recept 
var begränsat på grund av brist på 
personal som var medveten om 
detta. De uttryckte behov av mer 
gruppaktiviter och social interaktion. 

Grad 1 
41 p 
85.41% 

Yanling et al (2013) 
Kina 

Ta reda på äldre personer 
från Kinas åsikter och vanor 
angående upprätthållandet 
av regelbunden fysisk 
aktivitet. 

Kvalitativ Fenomeno-
logisk ansats 
Semistruktur-erade 
intervjuer 

12  
(63-82 år) 

Innehålls-analys. Personerna angav nuvarande fysiskt 
status, tro om fysisk aktivitet och 
faktorer som inspirerade dem till 
fysisk aktivitet. 

Grad 1 
46p 
95 % 

 
 

 
 

 



 
 

 

 


