
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 

 

 

Fysisk aktivitet på recept – Vad 

påverkar patientens compliance 

 

Prescription for physical activity – What 
effects the patient compliance?  

 

 

 

 

 

 

Författare: 

 

Joel Björkman och Johannes Malmberg Jans 

 

Handledare: 

 

Joacim Larsen, Sara Stridh 

Examinator: 

 

Henrik Eriksson 



 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en ny behandlingsform som idag används för 

att öka den fysiska aktiviteten hos patienter som antingen redan är sjuka i olika 

livsstilsrelaterade sjukdomar, eller i riskzonen för att insjukna. Idag består behandling i hög 

grad av läkemedel, men FaR kan fungera som ett alternativ som minimerar användandet av 

traditionell medicin samtidigt som det ökar patientens självkänsla samt motiverar dem till en 

förändrad livsstil. Sjukvårdspersonalen måste vara kunnig i hur de kan bidra till att öka 

patientens compliance. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som kan 

påverka en patients compliance till FaR.  

Metod: Metoden som användes för denna studie var en konvergent mixad metod, som 

kombinerade både en kvalitativ och kvantitativ analys av totalt 17 artiklar. Av dessa var 10 

kvantitativa och 7 var kvalitativa. Resultat: Analysen av framkommen data resulterade i tre 

övergripande teman; mänskliga relationer och livsförhållanden, sjukvårdspersonalens arbete 

och deras inställning, patientens fysiska samt psykiska hälsa. Dessa kan påverka patientens 

compliance antingen på ett positivt eller negativt sätt.  Slutsats: Compliance kan delas in i tre 

huvudteman, socioekonomisk status och livsförhållanden, sjukvårdspersonalens arbete och 

deras inställning och slutligen patientens psykiska samt fysiska hälsa. Klinisk betydelse: FaR 

kan ses som en fortsättning av sjuksköterskans hälsofrämjande arbetsuppgifter. Uppsatsen kan 

bidra till en ökad kunskap om hur sjuksköterskor i synnerlighet men även annan vårdpersonal 

kan bidra till att patientens compliance når upp till en så hög nivå som möjligt. 

Nyckelord: Fysisk aktivitet på recept, compliance, sjuksköterska, recept utan läkemedel 

  



ABSTRACT 

Background: Exercise on Prescription (EoP) is a new way of treating patients, and is being 

used today to initiate physical activity among patients with lifestyle related diseases, or 

patients at risk of such diseases. Today the normal treatment is to use medication, but EoP can 

be an alternative that minimize the need for traditional medication as well as empower and 

motivate the patients to change their lifestyle. Healthcare staff must know how to increase 

patient compliance. Purpose: The purpose of this study was to examine factors that can affect 

patient compliance to FaR. Method: The method used was a convergent mixed method, 

which combines qualitative and quantitative text analysis of 17 articles, 10 of which were 

quantitative and 7 qualitative.  

Results: The data analysis resulted in the conclusion that the patient compliance in relation to 

EoP was mainly influenced by three themes; social relations and living conditions, the 

healthcare professionals the patient interact with and their attitude towards EoP, and the 

patient's physical and mental health. These themes can affect the patient compliance to a 

either negative or positive outcome. Conclusion: Compliance can be subdivided into three 

major themes: Socioeconomic status and living conditions, the work done by healthcare staff 

and their attitude and finally the physical and psychological health of the patients. Clinical 

significance: FaR is a logical progression on the health-promoting work done by nurses. This 

work aims to further the knowledge on how nurses in particular, but also other health care 

professions, can contribute to helping the patient reach the best compliance possible.  

Keywords: Exercise on Prescription, compliance, nurse, prescription without drugs 
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INLEDNING 

 

Under vår utbildning har vi vid ett flertal olika tillfällen hört talas om fysisk aktivitet på recept 

(FaR). Stora resurser läggs på att informera om detta inom primärvården i form av hemsidor 

samt broschyrer. Vinsterna med att minska läkemedelsutnyttjandet och samtidigt öka den 

fysiska aktiviteten inom en rad olika patientgrupper är stora. FaR är en resurs inte bara för 

läkaren, utan även för sjuksköterskor samt alla andra legitimerade yrken inom vården. I 

dagens samhälle är träning och fysisk aktivet ständigt i fokus – både i media och inom ramen 

av skolans undervisning. Centrala begrepp inom omvårdnaden är vikten att ta till vara på 

patients kunskaper och livserfarenheter, samt att bidra till att öka patientens inflytande över 

den egna vården. Det ligger därför nära till hands, för sjuksköterskan i synnerlighet, att ta till 

vara på patientens kunskaper om vikten av en god hälsa. FaR kan fungera som en logisk 

fortsättning i sjuksköterskans hälsofrämjande samtal, med målet att patienten får en ökad 

makt över den egna hälsan samt ett ökat inflytande över sin egen medicinering. 

Sjuksköterskor skall, i dialog med patienten, motivera till följsamhet i behandlingar. Därför är 

det viktigt att vi som blivande sjuksköterskor förstår vilka faktorer som påverkar patientens 

följsamhet inom FaR. Detta för att öka vår kompetens att utveckla och verka i, framtidens 

vård- och omsorgsverksamhet. Sjuksköterskors uttalade fokus på folkhälsa samt omvårdnad 

kan göra denna yrkesgrupp särskilt lämpade som förskrivare av detta verktyg - och därmed 

visa vägen framåt inom den moderna primärvården. Vidare avser detta examensarbete att ge 

sjuksköterskor fördjupande kunskaper om FaR som ett möjligt verktyg inom vårt 

huvudområde, omvårdnad, samt att bredda allmänsjuksköterskans kompetensområde och 

möjlighet till egna val inom sin yrkesutövning. 
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BAKGRUND 

 

FaR startade i Sverige med en pilotstudie år 2001 och har sedan utvecklats succesivt för att 

göras mer tillgängligt för allmänheten (Folkhälsomyndigheten, 2011).  Enligt Socialstyrelsens 

(2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor skall en sjuksköterska, inom 

omvårdnadens ramar, kunna arbeta med respekt för patientens autonomi i åtanke, samt 

identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård. Då framstår FaR som 

ett bra verktyg för att öka patientens makt över sin egen sjukvård.  

Rekommenderad fysisk aktivitet 

En stillasittande livsstil är ett hot mot individens egen hälsa enligt Folkhälsomyndigheten 

(2011). De senaste årens forskning har visat att stillasittande är en betydande riskfaktor för 

flertalet av dagens folksjukdomar och att ökad fysisk aktivitet kan vara ett bra verktyg för att 

motverka dessa sjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2011). Rekommendationen för svenska 

folket är att vara fysiskt aktiv 30 minuter om dagen (Folkhälsomyndigheten, 2011).  

Intensiteten på denna fysiska aktivitet bör uppgå till i alla fall måttlig, det kan till exempel 

innebära en rask promenad. Kravet på fysisk aktivitet uppfylls av knappt halva befolkningen 

enligt Folkhälsomyndigheten (2011). Det finns stora samhällsekonomiska intressen att öka 

individers fysiska aktivitet, år 2002 var den ekonomiska förlusten kopplat till otillräcklig 

fysisk aktivitet 6000 miljoner svenska kronor enligt Rome, Persson, Ekdahl & Gard, (2010). 

Vidare menar de att mer än 40 % av den svenska befolkningen inte uppfyller rådande 

minimumstandard för fysisk aktivitet (Rome, Persson, Ekdahl & Gard, 2010). 

FaR - En definition 

Fysisk aktivitet på recept är en skriftlig ordination på fysisk aktivitet som skall utövas utanför 

vårdens väggar. I övriga världen, och i synnerlighet i våra grannländer, används olika metoder 

av Fysisk aktivet på skriftliga recept (jämför FaR). Det som utmärker den Svenska modellen 

är utskrivningen av receptet skall vara specifik för varje individ, det vill säga hur patienten 

skall träna och hur ofta skall vara tydligt utskrivet (Folkhälsomyndigheten, 2011; Kallings, 

2012). Detta eftersom individuell anpassning av receptet har visat att ge bäst effekt hos 

patienten enligt Folkhälsomyndighetens forskning. I den Svenska modellen skall även ett 

samtal ingå vid uppstart av FaR. Detta för att ett patientcentrerat förhållningssätt till vården 
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skall behållas. Det som styr samtalet skall vara patientens hälsotillstånd, besvär, tidigare 

diagnoser, eventuella riskfaktorer samt vad patienten tycker är roligt och möjligt att 

genomföra (Folkhälsomyndigheten, 2011). Ca 50 000 utskrivningar av FaR gjordes år 2010, 

vilket är en tredubbling från år 2007 och innebär att ca 5 FaR utskrivs per 1000 invånare i 

Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2011; Kallings, 2012). 

Compliance 

Som nämnt ovan måste patienten få bästa möjligaste grund att arbeta ifrån för att kunna klara 

egenvården som följer med ett FaR. Om patienten inte följer receptet kommer effekten att 

utebli. Patient compliance är en engelsk term, en så kallad MeSH term från National Institutes 

of Health (2012) medicinska ordbok MeSH (Medical Subject Headings). Patient Compliance 

kan översättas till patient följsamhet till föreskriven ordination enligt Eldh (2014). Om 

compliance är låg följer patienten inte receptet, är compliance hög följer patienten receptet 

som ordinerat. Enligt Karrakoski (2007) finns det även ett till ord för compliance, nämligen 

adherence. Orden har samma grundläggande innebörd, men med lite olika nyanser. Enligt 

Karrakoski uppfattas compliance som ett utryck som innebär att det är patientens fel att inte 

receptet efterföljts. Uttrycket adherence avser att visa på mer ömsesidigheten i samarbetet 

mellan behandlare och patient. Att patientens vilja till att genomföra ordinationen är något 

båda parter kan påverka, patient och receptförskrivaren tillsammans (Karrakoski, 2007). 

Adherence försöker användas i större utsträckning för att inte skuldbelägga patienten enligt 

Karrakoski. Denna uppsats har använt de engelska uttrycken compliance och adherence för att 

få ett vidare urval vid datainsamlingen. I själva rapporten används ordet compliance, samt den 

svenska synonymen följsamhet. 

Compliance av läkemedelsbehandlingar 

Under läkemedelsbehandlingar används termen följsamhet för att beskriva 

överrensstämmelsen mellan ordination och den faktiska läkemedelsbehandlingen enligt 

Ulfvarson och Bergqvist (2014). Dålig följsamhet till läkemedelsordinationer har länge 

ansetts vara ett av de största problemen i läkemedelsanvändningen och många studier har 

gjorts för att undersöka problemet och komma till rätta (Karrakoski, 2007). Ulfvarson och 

Bergqvist (2014) skriver att undersökningar visar att endast två tredjedelar, av patienter med 

pågående läkemedelsbehandlingar för högt blodtryck i Sverige, tar sina läkemedel i enlighet 

med ordinationen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2003) är compliance till vanlig 
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medicinering ca 50 % i västvärlden. Olika faktorer påverkar följsamheten vid 

läkemedelsbehandlingar bland annat att patienten kan ha svårt att se sig själv som 

medansvarig i sin behandling samt sociala faktorer, till exempel att patienten tycker det är 

skamfullt att inte må bra (Ulfvarson och Bergqvist, 2014). Ulfvarson och Bergqvist (2014) 

skriver att bristande följsamhet kan vara både omedveten och oavsiktlig men även medveten 

handling. Ulfvarson och Bergqvist (2014) beskriver sjuksköterskans roll att höja följsamheten 

med att bidra till ökad motivation med information och rådgivning, samt vid möjlighet föreslå 

olika beredningsformer. Compliance vid läkemedelsbehandlingar kan mätas på olika sätt till 

exempel genom att mäta läkemedelsnivåer i blodplasma eller urin, genom att genomföra 

patientintervjuer, kontroll av receptuttag eller kontrollräkning av återstående mängd tabletter 

efter avslutad behandling (WHO, 2003; Karrakoski, 2007). 

 

Compliance av FaR. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2011) visar studier att cirka 50 % av patienterna som är 

ordinerade FaR följer receptet från start till slut, det vill säga har en god compliance. 

Ytterligare ca 20 % följer ordinationen men har ändrat typen av fysisk aktivitet från den som 

ordinerats. Compliance för FaR kan mätas på olika sätt till exempel via självskattningsenkäter 

som patienterna svarar på själva eller genom återbesök och intervjuer (Folkhälsomyndigheten, 

2011). Compliance till FaR är minst lika god som till traditionell läkemedelsbehandling under 

det första året enligt Folkhälsomyndigheten. Efter ett års tid fortsätter patienten i allmänhet 

med sin ordination av läkemedel, men i vilken utsträckning patienten upprätthåller 

compliance till ett FaR-recept är enligt Sörensen, Skovgaard och Puggaard (2006) fortfarande 

inte klarlagt.  

Förskrivare 

All legitimerad personal inom sjukvården får förskriva FaR under förutsättning att följande 

villkor uppfylls; förskrivaren skall ha kunskap om patientens aktuella hälsoläge, kunskap om 

patientcentrerat samtal samt kunskaper om hur FaR fungerar i praktiken 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). I Sverige betyder detta att FaR ordineras av läkare, 

fysioterapeuter samt sjuksköterskor (med eller utan vidareutbildning) enligt Kallings, Leijon 

Hellenius och Ståhle (2008).  
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Problemformulering 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2011) är en stillasittande livsstil en betydande riskfaktor för 

flertalet av dagens folksjukdomar. Ett möjligt sätt att motarbete dessa folksjukdomar har 

under de senaste årens forskning visat sig vara en ökad fysisk aktivitet. FaR utvecklades som 

en del i arbetet mot de allt mer vanligt förekommande folksjukdomarna genom en ökad 

motion i vardagen, antingen som ett självständigt verktyg eller tillsammans med traditionella 

farmakologiska behandlingar. Dock visar forskning att cirka hälften av de patienter som 

mottar ett recept på FaR inte fullföljer ordinationen. Eftersom resultatet av FaR baseras på att 

patienten fullföljer träningen i enlighet med ordinationen, är det av stor vikt att en ökad 

kunskap och förståelse om vad som motiverar patienter att genomföra fysisk aktivitet 

existerar hos relevanta yrkesgrupper inom sjukvården. Genom detta kan de förstå och påverka 

de faktorer som påverkar patienters vilja till fysisk aktivitet. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som kan påverka en patients 

compliance till FaR.  
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METOD 

Design 

Uppsatsen framställdes i enlighet med arbetssättet för en mixad metod, vilket kombinerar en 

kvalitativ och kvantitativ textanalys (Borglin, 2012). Konvergent parallell design är en form 

av mixad metoddesign som i denna uppsats har använts för att kombinera kvalitativ och 

kvantitativ forskning (Borglin, 2012). Denna metodform kännetecknas av en design där 

kvalitativ och kvantitativ forskning behandlas med samma prioritet. I linje med detta 

arbetssätt utvaldes artiklar inom det relevanta område metodiskt. De valda artiklarna 

granskades med hänsyn till kvalité. Analysen av detta resulterade i en översikt av ämnet 

utifrån kvalitativa och kvantitativa artiklar. Själva analysen av kvalitativa samt kvantitativa 

artiklar skilde sig något åt men har rört sig inom samma grundläggande ramverk. Friberg 

(2012) skriver att en kvantitativ analys utgår från en konkret vårdåtgärd, varefter författaren 

söker evidens för denna åtgärd, för att slutligen sammanställa de fakta som framkommit. En 

kvalitativ analys utgår från subjektiva upplevelser. Detta relateras sedan till en viss 

patientgrupp, varefter det valda problemet granskas och åtgärder sammanställs. Detta har 

tolkats i illustration 1. 

 

 

Kvalitativ 
datainsamling 

och analys

Kvantitativ 
datainsamling 

och analys

TolkningJämföra

Figur av konvergent design enligt Borglin, 2012, s. 279 

Figur 1, illustration av konvergent design 
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Urval 

Artiklarna har hämtats från databaser med hjälp av metadatabasen EBSCO som är tillgänglig 

via Röda Korsets Högskola. Sökvägarna redovisas tillsammans med sökdata i Bilaga 1.  

Friberg (2006) rekommenderar separata checklistor för kvalitetsgranskning för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar och detta har genomförts. Kvalitetsgranskning skedde i enlighet med de 

mallar samt checklista som Statens beredning för medicinsk utvärdering (2012) utgivit. 

Artiklarna redovisas i sammanfattad form samt med kvalitetsgranskning under Bilaga 2.   

Artiklar har exkluderats enligt följande kriterier: avsaknad av Peer-Review, avsaknad av en 

etisk diskussion, skrivna tidigare än 2004, eller att artiklarnas syfte inte tillfört något till 

arbetet. Inklusion har inneburit att artiklarna passerade vår kvalitetsgranskning samt att de 

bedömdes som relevanta för arbetet.  

 

Datainsamlingsmetod 

Litteraturen söktes fram genom beskrivna sökvägar i Bilaga 1. Sökningar med svenska 

benämningen Fysisk aktivitet på recept resulterade i få träffar, men utav dem kunde de 

engelska uttrycken för Fysisk aktivet på recept finnas och användas. Totalt användes sju 

sökfraser, se bilaga 1, med variationer på de engelska fraserna. Under sökning användes även 

de engelska Mesh-termerna, se nedan. För att separera kvantitativa och kvalitativa artiklar 

under arbetet gavs kvantitativa artiklar nummer 1-10 och kvalitativa artiklar gavs nummer 20 

och uppåt. 

Använda synonymer av FaR: 

EoP: Exercise on prescription 

PaP: Physical activity on prescription 

GRx: Green prescription 
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Mesh-termer, Engelsk till Svensk översättning: 

Exercise = Fysisk aktivitet (Karolinska Institutet Bibliotek, 2014). 

Prescriptions = Förskrivningar (Karolinska Institutet Bibliotek, 2014). 

Patient Compliance = Patientföljsamhet, Ordinationsföljsamhet, Terapiföljsamhet (Karolinska 

Institutet Bibliotek, 2014). 

 

Dataanalys 

Efter urvalet och kvalitetsgranskningen var gjord började arbetet med att läsa igenom valda 

artiklar upprepade gånger. Arbetet riktades in på att lyfta fram faktorer som artiklarna ansåg 

påverka compliance hos patienter med FaR. Kvantitativa artiklar och kvalitativa analyserades 

var för sig, men med samma metodik, i linje med Friberg (2012). 

Arbetet började med genomläsning och sammanställning av artiklarna, med fokus på 

resultatdelen. Efter detta identifierades nyckelfynden, det vill säga de olika faktorerna som är 

relaterade till compliance hos de kvantitativa och kvalitativa artiklarna och beskrivningarna av 

dessa. Därefter delades insamlade fynd in i övergripande teman, där kvantitativa och 

kvalitativa fynd åtskildes. Framkomna teman jämfördes och fördes samman till mer 

övergripande teman som infattade samtliga artiklars resultat. Formulerade teman 

presenterades på ett tydligt sätt i enlighet med Friberg (2012). 

Arbetet under hela analysen har rört sig mellan den insamlade informationen och de skapade 

abstrakta temabeskrivningarna för att säkerställa att data korrelerar med analysen. Därefter 

namngav vi våra teman utifrån dess innehåll och mönster enligt Dahlborg-Lyckhage (2012). 

Enligt den ovan nämnda konvergerande metoddesignen, jämfördes och analyserades 

framkomna teman hos de kvalitativa och kvantitativa artiklarna.  
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Exempel på hur teman framtogs inom kvantitativa och kvalitativa artiklar syns i Exempel 

tabell 1. Markeringarna under faktorerna märker ut vilka artiklar som beskriver vilka faktorer. 

Detta gjordes för att kunna se de olika faktorerna och jämföra de mellan olika artiklar. 

Faktorerna samlades sedan under lämpliga teman. Enskilda tabeller skapades för negativa och 

positiva faktorer inom både kvantitativa och kvalitativa artiklar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiska aspekter 

Inga namn eller känslig patientdata fanns i de utvalda artiklarna. Inga tillstånd krävdes då 

undersökningen utfördes som en litteraturstudie. Trots detta finns det ett antal frågor som 

måste diskuteras. Vid analys av engelska artiklar är det viktigt att tillräckliga kunskaper i det 

engelska språket existerar, detta då det kan leda till felaktiga slutsatser om texten analyseras 

på fel sätt. Det är även viktigt att ha tillräckliga kunskaper i forskningsmetodik för att undvika 

felaktiga eller missvisande slutsatser enligt Kjellström (2012). Enligt SBU mallar för 

kvalitetsgranskning så bör artiklarna inkludera en etisk diskussion. Därför är avsaknaden av 

en etisk diskussion en exklusionskriterie. 

  

 

Tema 

 

Exempeltema 1 Exempeltema 2 

      Faktorer 

 

 

    

Artiklar 

Tidigare status 

Tidsbrist för 

träning 

 

Sämre socialt stöd 

A. x   

B.  x x 

C.  x  

Exempeltabell 1, exempelfaktorer under gemensamma teman. 
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RESULTAT  

Resultatet av de båda analyserna producerade likartade teman för framkomna faktorer: 

Kvantitativa teman: Sociala/socioekonomiska förutsättningar, nuvarande/tidigare fysiska 

och psykologiska händelser, samt vårdkontakt. Dessa teman presenteras i tabell 1 samt 3. 

Kvalitativa teman: Sociala faktorer och socioekonomisk status, fysisk status och 

psykologiska faktorer, förskrivarens roll. Dessa teman presenteras i tabell 2 samt 4. 

I enlighet med den mixade analysmetoden med konvergent design jämfördes resultaten av de 

kvantitativa samt kvalitativa analyserna. Dessa teman är så pass lika att en sammanställning 

kunde ske till övergripande teman, som därmed inkluderar både de kvantitativa och 

kvalitativa analyserna, och som tillsammans påverkar patientens compliance, som visat i 

Figur 2. Dessa teman påverkar compliance antingen positivt samt negativt beroende på 

förutsättningarna. 

- Socioekonomisk status och livsförhållanden 

- Sjukvårdspersonalens arbete och deras inställning 

- Patientens fysiska samt psykiska hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 2. Författarnas tolkning av resultatet  
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Angivna anledningar till att FaR inte fullföljs 

 

Socioekonomisk status och livsförhållanden 

Kvantitativt perspektiv 

Rome, Persson, Ekdahl, och Gard (2009) skriver att patientens ekonomi påverkar compliance. 

En sämre ekonomisk förutsättning i livet ger en sämre compliance till FaR beskriver Rome et 

al. (2009). Kostnaden för träning påverkar människors vilja till fysisk aktivitet, framför allt 

om patienten måste betala delar av träningen själv (Rome, Persson, Ekdahl, och Gard, 2009; 

Sörensen, Sörensen, Skovgaard, Bredahl och Puggaard, 2010). Det finns olika sociala och 

samhällsmässiga faktorer som påverkar FaR. En utpekad faktor är tidsbrist enligt Roessler och 

Ibsen (2008). Människor känner att de inte har tid att träna eller att de inte kan få in den tiden 

i sina liv (Roessler & Ibsen, 2008). Detta benämner Josyula och Lyle (2013) som avsaknad av 

socialt stöd och utan stöd i omgivningen så minskar möjligheten för patienten att följa 

receptet. Om compliance ses ur ett socioekonomiskt perspektiv syns det enligt Gademan et al. 

(2012) att deltagare från områden/folkgrupper med låg socioekonomisk status har lägre 

compliance, detta har enligt Gademan et al. (2012) att göra med hur mycket tid som finns 

tillgängligt för aktiviteter utanför sitt arbete. Var patienten bor påverkar även chansen till 

framgångsrik träning.  

Kvalitativt perspektiv 

Var patienten bor påverkar även chansen till framgångsrik träning. Personer som bor i utsatta 

områden kan, om de känner sig otrygga, undvika att röra sig utanför huset enbart för att 

promenera eller ta en joggingtur (Dunn, 2008), (Tava'e & Nosa, 2012). Stödet från patientens 

familj är av stor vikt för patientens chanser att fullfölja ordinationen. Fortsätter till exempel 

resten av familjen att äta onyttigt och frångå fysisk aktivitet minskar chansen att patienten 

skall lyckas vända dåliga hälsovanor (Tava'e & Nosa, 2012).  Även deltagarna i studien av 

Roessler (2011) upplevde att bristande stöd från anhöriga var ett problem när det kom till att 

motivera sig till fortsatt träning. Svårigheter att hitta en lucka i det vardagliga programmet var 

även detta en orsak till att deltagarna hade problem med att fortsätta träningen (Roessler, 

2011).  
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Sjukvårdspersonalens arbete och deras inställning 

Kvantitativt perspektiv 

Analysen visar att tidsbrist hos hälsoinstansen är en faktor som minskar compliance. Att 

hälsoinstanserna inte tycker sig ha tid att prata med patienterna om deras hälsotillstånd 

påverkar deltagarnas compliance negativt enligt Leijon et al. (2010) samt Lamarche och 

Vallance (2013). När en patient får receptet i handen av sin förskrivare läggs grunden till 

compliance hos patienten. Därför påverkar förskrivarens utbildningsnivå samt självförtroende 

att ge korrekta fysiskt aktivitets recept också patientens compliance. Även hur förskrivaren ser 

sin egen fysiska status påverkar hur hon/han är villig eller känner sig kompentent nog för att 

skriva ut FaR. (Aittasalo, Miilanunpalo, Ståhl & Kukkonen-Harjula, 2006; Lamarche & 

Vallance, 2013). 

Kvalitativt perspektiv 

Förskrivarens inställning till FaR, samt hur denne väljer att använda sig av detta verktyg, 

påverkar alltså i hög grad huruvida patienten fullföljer sin ordination. I en studie förkom det 

att distriktsläkare såg FaR som opålitligt och utan konkreta riktlinjer (Persson, Brorsson, 

Ekvall, Troein & Strandberg, 2013).  Förskrivare av FaR i en annan studie pekar på att det 

inte finns tillräcklig tid att ordinera FaR inom ramen av ett vanligt läkarbesök, då denna typ 

av recept upplevs kräva ett längre förberedande samtal. (Patel, Schofield, Kolt & Keogh, 

2011).  Efter att ha intervjuat 30 sjukgymnaster i Storbritannien fann en studie av Wiles et al. 

(2008) att denna yrkesgrupp var tveksam till att ordinera FaR till patienter som inte var 

tämligen friska. Orsaken till detta, resonerar artikelförfattarna, kan vara att som förskrivare 

vara rädd för att skada patienten genom att utsätta de för fysisk träning (Wiles et al. 2008).  

 

Patientens fysiska samt psykiska hälsa 

Kvantitativt perspektiv 

Rome et al. (2009) skriver att tidigare fysisk inaktivitet i livet försvårar deltagandet inom FaR. 

Människor som sedan tidigare helt saknat fysisk aktivitet i livet, har mycket svårt att 

genomföra FaR utan särskilt riktade insatser. Detta beskriver även Josyula och Lyle (2013) 

samt Leijon, Bendtsen, Ståhle, Festin och Nilsen (2010). Det hälsotillstånd som patienten har 

när FaR startas påverkar compliance. Människor som har ett sämre hälsotillstånd eller ser sitt 



13 

hälsotillstånd som sämre än genomsnittet i samhället, har en lägre compliance (Gademan et 

al., 2012; Roessler & Ibsen, 2008; Jones, Harris, Waller & Coggins, 2005).  

Det finns även medicinska hinder till att FaR inte genomförs. Att deltagare har hoppat av på 

grund av medicinska åkommor som uppkommit under receptet eller att deltagare erhållit en 

skada nämns som faktorer (Karjalainen et al., 2012; Gademan et al., 2012; Roessler & Ibsen, 

2008). Även tidigare sjukdomar och skador påverkar compliance av FaR, detta beskriver 

Karjalainen et al. (2012) som rädsla hos deltagarna. Människor med tidigare sjukdomar som 

påverkats av fysisk aktivet, till exempel en hjärtinfarkt, kan uppleva en oro för att 

genomförandet av FaR skulle kunna ge mer sjukdomar och skador. 

Kvalitativt perspektiv 

Den egna inställningen till de aktiviteter som ingick i FaR-programmet var en viktig 

bidragande orsak till att deltagare avslutade ordinationen. Träningen kunde upplevas som 

tråkig, eller så upplevde deltagarna själva sig som allt för lata för att upprätthålla regelbundna 

träningsrutiner (Roessler, 2011). 

Äldre patienter kan uppleva en stark oro över själva processen att ta sig till den ordinerade 

fysiska aktiviteten. Ofta är patienter i denna grupp oroliga över att skada sig på bussen eller 

när de rör sig utomhus (Patel, Kolt, Keogh & Schofield, 2011).  Ordinerande läkare som 

mötte detta argument i den aktuella studien förklarar hur denna paradox kan leda till att hälsan 

försämras ytterligare, genom att en negativ spiral påbörjas där hälsan försämras successivt.  

Äldre patienter kan i bästa fall använda sig av olika subventionerade transportformer, jämför 

färdtjänst här i Sverige (Tava'e & Nosa, 2012). Vissa patienter upplever en stark rädsla över 

att börja träna även fast de ännu inte har nått pensionsålder. Detta då de ser sin ofta redan 

vacklande hälsa kombinerat med fysisk aktivitet som en farlig kombination (Roessler, 2011). 

Närheten till aktiviteten påverkar även om patienten är fullt rörlig. Är det långt till den 

ordinerade aktiviteten kan detta orsaka problem om patienten inte har möjlighet att ta sig dit 

på egen hand (Patel, Kolt, Keogh & Schofield, 2011). För människor med en FaR-ordination 

som inte redan har subventionerade resor kan detta bli ett problem som leder till att 

ordinationen ej fullföljs, om dessa till exempel är hänvisade till att ta sig till aktiviteten med 

egen bil (Tava'e & Nosa, 2012).  
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Kvantitativa negativa faktorer 

De faktorer, som framkommit under analysen av artiklarna, som påverkar compliance negativt 

i de kvantitativa artiklarna har sammanställts under gemensamma teman i tabell 1. Dessa 

gemensamma teman är; social/socioekonomisk status, nuvarande/tidigare fysiska och 

psykologiska händelser samt vårdkontakt. 

 

 

 

 

  

 

Tema 

 

 

Social/socioekonomisk status 

 

 Nuvarande/tidigare fysiska och psykologiska 

händelser 

 

Vårdkontakt 

      Faktorer 

 

 

    

Artiklar 

Sämre 

ekonomi 

Tidsbrist 

 

Sämre 

socialt 

stöd 

Socio-

ekonomis

k 

Rädsla 
Fysisk 

inaktivitet 

Hälsotill

-stånd 

Medicins-

ka hinder 

Recept-

utskrivares 

inställning 

Tidsbrist 

hos 

hälsoinsta

nser 

1. x     x     

2.   x   x     

3.     x   x   

4.    x   x    

5.      x    x 

6.  x     x x   

7.       x    

8.         x  

9. x          

10.         x x 

Artikel 1: Rome, Persson, Ekdahl, & Gard (2009). Artikel 2: Josyula & Lyle (2013) Artikel 3: Karjalainen et al. (2012) 

Artikel 4: Gademan et al. (2012), Artikel 5: Leijon, Bendtsen, Ståhle, Festin & Nilsen (2010). Artikel 6: Roessler & Ibsen 

(2008). Artikel 7: Jones, Harris, Waller & Coggins (2005). Artikel 8: Aittasalo, Miilanunpalo, Ståhl & Kukkonen-Harjula 

(2006). Artikel 9: Sörensen, Sörensen, Skovgaard, Bredahl & Puggaard (2010). Artikel 10: Lamarche & Vallance (2013). 

 

Tabell 1, Negativa faktorer under gemensamma teman. 
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Kvalitativa negativa faktorer 

De faktorer, som framkommit under analysen av de kvalitativa artiklarna, som påverkar 

compliance negativt har sammanställts under gemensamma teman i tabell 2. Dessa 

gemensamma teman är; fysisk status och psykologiska faktorer, sociala faktorer och 

socioekonomisk status, förskrivarens roll. 

 

  

 

Tema 

 

 

Fysisk status och psykologiska 

faktorer 

 

Sociala faktorer och socioekonomisk status 
Förskrivarens roll 

    Faktorer 

 

 

    

Artiklar 

Medicinska 

hinder 

Hälso- 

tillstånd 

Aktivitets- 

proximitet 
Rädsla 

Socialt 

stöd 
Tidsbrist 

Socio- 

ekonomi 

Receptutgiv

-arens 

inställning 

Tidsbrist 

20.  x    x x   

21.        x  

22.   x      x 

23. x    x x x   

24.  x x x      

25.        x  

26.    x  x   x 

Artikel 20: Dunn (2008) Artikel 21: Persson, Brorsson, Ekvall, Troein & Strandberg (2013) Artikel 22: Patel, Schofield, 

Kolt & Keogh (2011)  Artikel 23: Tava'e & Nosa (2012) Artikel 24: Patel, Kolt, Keogh & Schofield (2012) Artikel 25: Wiles 

et al. (2008) Artikel 26: Roessler (2011) 

Tabell 2, Negativa faktorer under gemensamma teman. 
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Angivna anledningar till att FaR fullföljs 

 

Socioekonomisk status och livsförhållanden 

Kvantitativt perspektiv 

Förutsättningar till en högre compliance hos deltagare kan ses som motsatta sidor till de 

negativt påverkade faktorerna, som till exempel leder sämre ekonomi till lägre compliance, 

som beskrivet tidigare. Då leder en bättre ekonomi till att compliance ökar enligt Rome et al. 

(2009). Gademan et al. (2012) skriver att kostnaden för träning påverkar deltagarnas vilja till 

fysisk aktivitet. Om deltagarna får träningen kostnadsfritt syns en högre compliance. Även 

träning med andra personer eller deltagare, helst i samma situation, ger en högre compliance 

till FaR. Det vill säga mänsklig kontakt och stöd från andra kursdeltagare påverkar 

compliance positivt enligt Gademan et al. (2012). Att bo med en partner som kan ge stöd ger 

högre compliance (Roessler & Ibsen, 2008). En tydligt positivt påverkande faktor var 

aktivitetsproximitet, det vill säga närheten till den fysiska aktiviteten påverkar compliance. 

Vid möjlighet till exempelvis hemmaträning syntes bättre resultat, dels fysiska resultat hos 

deltagarna men även till mängden genomförd träning enligt Josyula och Lyle (2013), 

Gademan et al. (2012) och Leijon et al. (2010). 

Kvalitativt perspektiv 

Även en familj som visar förståelse och acceptans kan påverka patients följsamhet på ett 

mycket positivt sätt (Dunn, 2008).  Detta kan till exempel innebära att resten av familjen tar 

över en del av patientens familjeåtaganden för att på detta vis möjliggöra tid för träning. Det 

är dock inte bara familjen och närhet till aktiviteten som påverkar patientens motivation och 

inställning till fysisk aktivitet. För andra människor kan det vara bra att lämna huset och träffa 

nya människor, då detta kan ha positiva effekter för en person som normalt är mycket 

stillasittande som då möjlighet att knyta an till nya sociala nätverk, och på detta vis få positiv 

inspiration från andra människor som är fysiskt aktiva (Tava'e & Nosa, 2012). Även studien 

av Roessler (2011) pekar på inspirationen och motivationen från de andra deltagarna i 

programmet som den främsta anledning till varför patienter fortsätter träna. Vissa patienter 

upplever även regelbundenheten i FaR-program som en bidragande orsak till varför de orkar 

fortsätta (Roessler, 2011). Den fysiska aktiviteten kan även betyda att patienten ändrar sin 

livsstil, eller intressera sig för att laga mer hälsosam mat (Dunn, 2008).  En förbättrad livsstil 
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kan även uppnås genom de hälsosamtal med aktivitetsledare som ofta spontant uppkommer i 

samband med att patienten deltar i en FaR-aktivitet. Detta kan i bästa fall komplettera de 

traditionella hälsosamtal som patienten är hänvisad till inom den traditionella sjukvården. 

(Patel, Schofield, Kolt & Keogh, 2011). 

 

Sjukvårdspersonalens arbete och deras inställning 

Kvantitativt perspektiv 

Som tidigare nämnt under negativa faktorer påverkar bemötanden inom vården patientens 

compliance. Vice versa kan en positiv effekt till compliance uppnås. Om tids tas och 

patientens frågor besvaras, i samband med vårdkontakt sökts, upplevs detta som 

tillfredsställande av patienten och ger i sin tur en högre compliance. (Gademan et al., 2012; 

Aittasalo et al., 2006).  

Kvalitativt perspektiv 

Läkare i studien av Persson, Brorsson, Ekvall, Troein och Strandberg (2013) hade en mer 

positiv syn på FaR och såg detta som en bred ordination som kunde användas som ett 

komplement till de flesta sjukdomstillstånd. Dessa läkare pekade även på den positiva 

betydelse det har för patienten att reducera mängden läkemedel som konsumeras. Bland 

remitterande läkare används FaR både för att behandla en primär orsak (till exempel övervikt) 

samt sekundära orsaker, till exempel Diabetes typ 2 (Persson, Brorsson, Ekvall, Troein & 

Strandberg, 2013).  

FaR används således framförallt för att behandla eller rehabilitera ett redan befintligt 

sjukdomstillstånd, men en studie av Patel, Schofield, Kolt & Keogh, (2011) rekommenderar 

även FaR för patienter med låg fysisk aktivitet och som därmed är en riskgrupp för flera 

folksjukdomarsjukdomar (Patel, Schofield, Kolt & Keogh, 2011). Utöver en förbättrad fysisk 

hälsa har FaR även en effekt på den psykiska hälsan genom det ökade utsläppet av endorfiner 

i hjärnan i samband med träning. Det gör att FaR har en ”positiv bieffekt” som läkare lärt sig 

att använda sig av (Patel, Schofield, Kolt & Keogh, 2011).   
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Patientens fysiska samt psykiska hälsa 

Kvantitativt perspektiv 

Om tidigare fysisk status jämförs syns det att deltagare med en högre fysisk status vid start 

har en högre compliance, detta förklaras med att dessa patienter har en högre kunskap om 

fysisk aktivitet från start (Rome et al., 2009; Leijon et al., 2010; Roessler & Ibsen, 2008).  

Josyula och Lyle (2013) och Leijon et al. (2010) skriver att om deltagare med sjukdomar som 

kunde behandlas med FaR, t.ex. hypertoni, diabetes typ2, och erhöll utbildning för att bättre 

förstå fördelarna med FaR för sig själva, fick en högre compliance. Leijon skriver även att om 

deltagarna är över 50 år så har de en högre tendens att fullfölja FaR, jämfört med deltagare 

under 50 år (Leijon et al., 2010; Roessler & Ibsen, 2008; Jones et al., 2005; Sörensen et al., 

2010). 

Roessler och Jones (2008) skriver att deltagare med realistiska mål om vad som kommer 

uppnås med hjälp av FaR visar en högre compliance. Detta genom att de faktiskt uppnådde 

sina målsättningar, jämfört med de som hade högre mål och inte uppnådde sina målsättningar 

(Roessler & Ibsen, 2008; Jones et al., 2005). Roessler och Ibsen (2008) beskriver även hur 

deltagarnas motivation till träning överlag påverkar compliance. Personer som ökar sin 

allmänna fysiska aktivitet, även utanför FaR, ökar även sin compliance till FaR.  

Kvalitativt perspektiv 

Att börja träna kan få individen att se en potential denne inte visste fanns (Dunn, 2008). Dunn 

(2008) beskriver även hur viktnedgång och ett mer hälsosamt utseende fungerar som en 

motivator. Rädsla kan även vara en faktor till påbörjad träning, då en del patienter i en studie 

av Roessler (2011) såg sin egen oro över att dö i förtid som en orsak till att börja träna i ett 

FaR-program.  Detta föranleddes ofta av en uppmaning till en förändrad livsstil från sin 

distriktsläkare, som även var den som sedan ordinerade FaR (Roessler, 2011). 

 I samma studie rapporterade vissa av deltagarna att de upplevde en tillfredställande känsla 

efter träningen. Detta var förvånande för deltagarna då de inte känt detta när vid tidigare 

tillfällen tränat på eget initiativ. En annan morot var det ökade självförtroendet som kom med 

en förbättrad hälsa (Roessler, 2011). Vissa deltagare i studien av Roessler (2011) uppger även 

att tävlingsandan var en morot till att fortsätta träna. Till exempel kunde deltagarna tävla mot 

varandra i en roddmaskin.  
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Kvantitativa positiva faktorer 

De faktorer, som framkommit under analysen av kvantitativa artiklarna, som påverkar 

compliance positivt har sammanställts under gemensamma teman i tabell 3. Dessa 

gemensamma teman är; social/socioekonomisk status, nuvarande/tidigare fysiska och 

psykologiska händelser samt vårdkontakt. 

 

 

 

  

 

Tema 

 

 

Social/socioekonomisk status 

 

 Nuvarande/tidigare fysiska och psykologiska händelser 

 

Vårdkontakt 

    Faktorer 

 

 

    

Artiklar 

Bättre 

ekonomi 

Social 

närhet 

 

Aktivitets-

proximitet 

Tidigare 

fysisk 

status 

Sjukdom

sinsikt 
Ålder 

Realistiska 

Mål 

Motivation 

till träning 

Positivt 

bemötande 

inom vården 

1. x   x      

2.   x  x     

3.          

4. x x x      x 

5.   x x x x    

6.  x  x  x x x  

7.      x x   

8.          

9.      x    

10.          

Tabell 3, Positiva faktorer under gemensamma teman. 

Artikel 1: Rome, Persson, Ekdahl, & Gard (2009). Artikel 2: Josyula & Lyle (2013) Artikel 3: Karjalainen et al. (2012) 

Artikel 4: Gademan et al. (2012), Artikel 5: Leijon, Bendtsen, Ståhle, Festin & Nilsen (2010). Artikel 6: Roessler & Ibsen 

(2008). Artikel 7: Jones, Harris, Waller & Coggins (2005). Artikel 8: Aittasalo, Miilanunpalo, Ståhl & Kukkonen-Harjula 

(2006). Artikel 9: Sörensen, Sörensen, Skovgaard, Bredahl & Puggaard (2010). Artikel 10: Lamarche & Vallance (2013). 
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Kvalitativa positiva faktorer 

De faktorer, som framkommit under analysen av artiklarna, som påverkar compliance positivt 

har sammanställts under gemensamma teman i tabell 4. Dessa gemensamma teman är; fysisk 

status och psykologiska faktorer, sociala faktorer och socioekonomisk status, Förskrivarens 

roll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

 

 

Fysisk status och 

psykologiska faktorer 

Sociala faktorer och 

socioekonomisk status 

 

Förskrivarens roll 

    Faktorer 

 

 

    

Artiklar 

Tidigare 

fysisk 

status 

Motivati

on till 

träning 

Kost 
Bra 

vårdkontakt 

Effekten av socialt 

stöd 

Receptutgivarens 

inställning 

20. x x x  x  

21.    x  x 

22.  x   x x 

23. x x   x  

24.       

25.       

26. x x  x   

Artikel 20: Dunn (2008) Artikel 21: Persson, Brorsson, Ekvall, Troein & Strandberg (2013) Artikel 22: Patel, Schofield, 

Kolt & Keogh (2011)  Artikel 23: Tava'e & Nosa (2012) Artikel 24: Patel, Kolt, Keogh & Schofield (2012) Artikel 25: Wiles 

et al. (2008) Artikel 26: Roessler (2011) 

Tabell 4, Positiva faktorer under gemensamma teman. 
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Compliance inom kvantitativa artiklar 

För att få ut graden av compliance i artiklarna som analyserats har antal deltagare vid avslutad 

studie, N2, dividerats på antal deltagare vid start, N1. Detta för att se andel deltagare som 

fullföljt FaR. Med detta menas till exempel att av 100 deltagare som påbörjade FaR så har 60 

deltagare slutfört FaR. Då kan 60 deltagare besvara vad som påverkade dem att slutföra 

receptet, det vill säga de positiva faktorerna, och de andra 40 som avslutade i förtid kan 

besvara varför de valde att avsluta i förtid och beskriva de negativa faktorerna. Compliance 

blir då 60/100 = 60 %. Tre av artiklarna har själva beräknat och skrivit om deras compliance. 

Dessa är artikel 04, artikel 06 samt artikel 07. Samma uträkning har använts i denna uppsats. 

Artikel 8 samt 10 har inte deltagare som genomför FaR utan fokuserar på de som förskriver 

FaR och är därför inte med i tabell 5 eftersom patient compliance inte är mätt i studien. 

 

 

  

Art. med 

deltagare/patienter som 

utövar FaR under studien. 

Antal deltagare vid 

start, N1. 

Antal deltagare vid 

avslutad studie, N2. 

Deltagare som fullföljt 

studien i procent. 

N2/N1. 

1 525 245 46 % 

2 41 24 58 % 

3 113 83 73 % 

4 190 163 86 % 

5 3300 1992 60 % 

6 1156 811 70 % 

7 119 77 64 % 

9 449 152 33 % 

   

Antal deltagare som avslutat 

FaR i procent = 61 % 

Tabell 5, Avhoppstabell. 

Artikel 1: Rome, Persson, Ekdahl, & Gard (2009). Artikel 2: Josyula & Lyle (2013) Artikel 3: Karjalainen et al. (2012) 

Artikel 4: Gademan et al. (2012), Artikel 5: Leijon, Bendtsen, Ståhle, Festin & Nilsen (2010). Artikel 6: Roessler & Ibsen 

(2008). Artikel 7: Jones, Harris, Waller & Coggins (2005). Artikel 9: Sörensen, Sörensen, Skovgaard, Bredahl & 

Puggaard (2010).  
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Enligt beräkningarna som redovisas i tabell 5 har de analyserade artiklarna en sammanlagd 

compliance på 61 %. Detta överensstämmer med Folkhälsomyndigheten (2011) resultat i sina 

studier att cirka 50 % av patienterna som är ordinerade FaR följer receptet.  

Några faktorer som inte påverkar compliance, fast så kan vara antaget, är till exempel kön och 

utbildningsnivå. Inga skillnader i kön har kunnat utskiljas i compliance till FaR. (Josyula & 

Lyle, 2013; Leijon et al., 2010; Jones et al., 2005; Sörensen et al., 2010). Inte heller 

patienternas utbildningsnivåer, hög som låg, har kunnat ställas i relation till påvisad försämrad 

eller förbättrad compliance (Roessler & Ibsen, 2008). Något som även visat sig overksamt är 

extra förstärkningsinsatser för liknade urvalsgrupper. Det vill säga för två olika urvalsgrupper 

med samma förutsättning, både fysiska och psykiska, och som båda får FaR, kommer FaR ge 

samma resultat. Även om ena gruppen får extra insatser så som motiverande samtal och 

utbildning syns inte bättre fysiska resultat enligt Rome et al. (2009).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En mixad metoddesign valdes för att få en så komplett bild av det valda ämnet. Det fanns en 

ovisshet om den kvalitativa forskningen inom FaR påvisar andra compliance påverkande 

faktorer än den kvantitativa forskningen. 

Artiklarna kvalitetsgranskades först separat av respektive författare, för att sedan granskas 

korsvis. Detta borgar för en bättre kvalitetsgranskning (Dahlberg-Lyckhage, 2012).  Under 

skrivprocessen av denna uppsats skrevs samt analyserades både de kvalitativa samt 

kvantitativa delarna tillsammans. Detta borgade för en högre kvalitet än om resultatdelen av 

uppsatsen hade delats upp och skrivits individuellt (Dahlberg-Lyckhage, 2012). De kvalitativa 

samt kvantitativa teman som uppkommit i resultatdelen har sammanförts i tre övergripande 

kategorier som nämnt i resultatet. 

Artiklarnas kvalitetsgranskades för att säkerställa att de var tillräckligt vetenskapligt utförda 

för att användas som ett underlag till uppsats arbetet. Vissa kvantitativa artiklar hade ett stort 

avhopp av studiedeltagare och klassades på grund av detta som låga i kvalitet enligt SBU:s 

kvalitetsgranskningsmallar. Detta behöver inte nödvändigtvis vara en svaghet då det, om 

möjlighet till intervju ges eller att enkäter utskickas till de som väljer att avbryta, kan ge en 

inblick i varför människor väljer att hoppa av FaR. Om enbart kvalitativa artiklar använts är 

det möjligt att dessa faktorer inte blivit grundligt analyserade eftersom de kvalitativa 

artiklarna hade mindre deltagare och ett nästan obefintligt avhopp.  

De analyserade artiklarnas författare nämner användandet av självutvärderingsmetoder i form 

av utskickade enkäter, som deltagarna svarar själva på, som en möjlig felkälla inom vald 

metoddesign. Denna form av självskattning kan ge felaktiga resultat eftersom möjligheten 

finns att deltagarna inte till fullo förstår enkäten och därmed ger en felaktig bild av sitt 

träningsresultat eller kan tänkas ge en mer positiv bild av sina träningsresultat än de 

studiedeltagare som av olika anledningar inte svarar på enkäten. (Karjalainen et al., 2012; 

Gademan et al., 2012; Leijon et al., 2010). Även om en enkät ger ett mycket stort urval av 

deltagare som svarar så måste enkäterna vara grundligt konstruerade och helst beprövade 

sedan innan. Billhult och Gunnarsson (2012) skriver att det är lätt hänt att frågorna 

missförstås av de som svarar på dem, eller att frågorna speglar forskarnas sätt att se på det 
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som studeras och omedvetet vrids frågorna till sin fördel.  Dessa fallgropar vid användandet 

av enkäter kan bidra till att ge felaktiga resultat. 

Något som även det kan påverka resultatet enligt författarna av de analyserade artiklarna är 

urvalsbias som sker under rekryteringsbasen av en studie. Flera av de analyserade artiklarna 

beskriver att flertalet av de tillfrågade möjliga deltagarna tackat nej till att delta. Det kan 

betyda en snedvriden urvalsbias enligt Karjalainen et al. (2012), Gademan et al. (2012) och 

Sörensen et al. (2010). Sörensen et al. skriver dock att fördelen med kvantitativa studier är att 

urvalsgruppen kan vara stor nog för att hindra urvalsbias i en större skala eftersom man 

tillfrågar så pass många att man inte försöker välja ut de, för studien, bästa deltagarna.  

Även annan utförd forskning inom detta område diskuterar problemet med urvalsbias inom 

både kvantitativa och kvalitativa studier. Leijon, Bendtsen, Nilsen, Festin & Ståhle (2009) 

beskriver att eftersom rekrytering till denna typ av forskning oftast sker ute i vårdinstanser, till 

exempel i en vårdcentral, under ett möte mellan vårdaren och patienten så kan ett omedveten 

utsållande av ”icke lämpliga” patienter ske av förskrivaren. Det vill säga förskrivaren frågar 

patienten om de vill delta i en studie utifrån hur pass motiverade de upplever att de tillfrågade 

verkar vara. Då är urvalsgruppen för studien mer motiverad från start än en urvalsgrupp som 

är helt randomiserad och består av både motiverade och omotiverade deltagare. En 

randomiserad studie kan då erhålla en lägre compliance.  

Även Sjöling, Lundberg, Englund, Westman & Jong (2011) skriver att urvalsbias är ett stort 

problem inom forskning av FaR. Nästan 50 % av tillfrågade möjliga deltagare nekade till att 

delta i deras studie. Detta gör urvalsbias till en stor reell risk. Detta kan även påverka denna 

uppsats resultat eftersom analysen visade på att en god tidigare fysisk status ger en bättre 

compliance. Men då uppkommer tanken att de artiklar som visat en högre compliance för 

detta haft en urvalsbias. Deras urvalsgrupp har från start varit mer motiverad, än 

genomsnittspatienten, och detta kan ge felaktiga resultat. Urvalsbiasen kan ge föreställningen 

om att FaR har en bättre compliance än vad som faktiskt existerar. Därmed riskerar de 

patienter som inte har en god fysisk status vid implementeringen av FaR att falla bort innan 

FaR fått effekt. 
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Resultatdiskussion 

Som resultatjämförelsen mellan de kvalitativa samt kvantitativa delarna visade framkommer 

en tydlig röd tråd, där de resultat som framkommit i både kvantitativa och kvalitativa 

analyserna i vår studie kan indelas i gemensamma teman. 

Socioekonomisk status och livsförhållanden 

Ekonomi är en viktig faktor som påverkar vilka val patienten gör i relation till sin egen hälsa, 

samt vilka möjligheter till vård som finns tillgängliga.  I de kvantitativa artiklarna 

framkommer det att patientens privatekonomi påverkar huruvida personen har råd att 

finansiera sin träning. Detta är beroende av om FaR subventioneras på något sätt. En 

kvalitativ artikel av Dunn (2008) pekar även på vikten av en stödjande familj. Således är en 

sammantagen positiv bild av patientens hemsituation en avgörande faktor för att motivera 

samt bibehålla en träningsordination. Boendeförhållanden påverkar likaså. Bor patienten i 

utsatta områden kan det påverka individens möjlighet och lust att röra sig fritt i bostadens 

närhet. Leijon et al. (2009) beskriver även denna företeelse i sin forskning, att patienter med 

FaR som skulle genomföras i lokaler, till exempel gym, dit patienten var tvungna att resa 

själva, har en lägre compliance än FaR som genomfördes i hemmet, eller i miljön direkt 

anknuten till hemmet, till exempel skogen runt hörnet. Kvalitativa artiklar visar på att det kan 

vara positivt även att komma ut och interagera med obekanta människor. Detta då patienten 

på detta vis får inspiration och energi från de andra aktivitetsdeltagarna (Tava'e & Nosa, 

2012). Patientens livsstil var en tydlig gemensam nämnare mellan kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Kvantitativa artiklar visar bland annat att tidsbrist och ett tidigare fysiskt inaktivt liv 

påverkar patientens chanser att fullfölja ett FaR-recept negativt. Flera kvalitativa artiklar 

pekar på vikten av att ha roligt när träningen utförs.  I artikeln av Tava’e och Nosa (2012) 

beskrivs hur de nya nätverk som knyts i samband med träningen är av stor vikt för att 

motivera patienten. Även artikeln av Roessler (2011) visar att inspiration från andra deltagare 

är något som är avgörande för att motivera patienten. Således är detta något sjuksköterskan 

kan använda sig av när en diskussion om att påbörja FaR förs.  

Sjukvårdspersonalens arbete och deras inställning 

Överlag visade denna litteraturstudie på en mycket skiftande attityd bland den personal inom 

sjukvården som ordinerar FaR.  Många av de tillfrågade läkare, sjuksköterskor och 

fysioterapeuter såg FaR som något i grunden positivt, men samtidigt som ett koncept som var 
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i behov av vidareutbildning av förskrivarna för att uppnå bättre effekt enligt Sjöling et al. 

(2011) Analysen som skett i denna uppsats har kommit fram till att förskrivarens attityd och 

syn på sig själv samt mötet mellan förskrivaren och patienten påverkar compliance av FaR. 

Bland de förskrivare som lyfter fram FaR som något positivt nämns framförallt receptets 

flexibilitet och breda användningsområde. Det faktum att ordinationen saknar traditionella 

läkemedelsbiverkningar lyfts även fram. Detta skulle sjuksköterskan kunna använda sig av för 

att fånga upp människor med en lång rad sjukdomar, och som kanske redan besväras av 

biverkningar från andra mediciner. Vidare nämner annan forskning, av Leijon et al. (2009), att 

en bättre compliance framkommer om FaR är förskrivet av en sjuksköterska, detta förklaras 

med att sjuksköterskor har lättare för en mer naturlig och närmare kommunikation med 

patienten. Näst bäst compliance kom från förskrivning från husläkare och lägst compliance 

hade fysioterapeuter. Det bekräftar resultatet i denna uppsats att sjukvårdspersonalen har en 

stor inverkan på patienternas compliance inom FaR och detta bör analyseras vidare och 

utförligare. 

Patientens fysiska samt psykiska hälsa 

Det framkom i analysen av resultatet att patienters fysiska och psykiska hälsa påverkar deras 

compliance. Rädsla och fysiska hinder (till exempel skador) är som tidigare nämnts i 

uppsatsen faktorer som påverkar compliance negativt. Ett sätt att minimera påverkan av detta 

kan vara till exempel utbildning, för det finns verkligen en reell chans till förbättring hos de 

som behöver det mest. Leijon et al. (2009) har i sin forskning beskrivit att den största 

ökningen av fysisk aktivitet syns hos de som vid studiens början hade lägst fysisk aktivitet. 

De som behöver den största hjälpen har alltså ökat mest. Frågan uppkommer då hur de som 

behöver hjälpen skall mötas på bästa sätt. Resultatet av den analyserade data i denna uppsats 

framkom bland annat till att extra stödinsatser inte gav resultat. Detta var dock när 

urvalsgrupper var i grunden likadana, det vill säga samma tidigare hälsa och erfarenhet av 

fysisk aktivitet. När urvalsgrupper skiljer sig eller när urvalsgruppen har en mycket låg fysisk 

aktivitet sen innan skriver Sjöling et al. (2011) att FaR tillsammans med motiverande samtal, 

helst utförda av en distriktssköterska kan ge bättre compliance. 

Om kön ses som en fysisk tillhörighet så framkommer i uppsatsens resultat att kön inte 

påverkar compliance till FaR. Det beskriver även Leijon et al. (2009) i sin forskning. Dock 

skiljer sig denna uppsats resultat ifrån Leijon et al. (2009) studie i förhållande till ålderns 
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påverkan på compliance. Leijon et al. skriver att åldersskillnader inte ger skillnad i 

compliance men resultatet som framkommer i denna uppsats pekar mot motsatsen och att 

framför allt högre ålder ger en högre compliance. Detta skriver Leijon själv i en studie av 

Leijon, Bendtsen, Ståhle, Festin & Nilsen (2010). Det vill säga Leijon säger emot sig själv. 

Resultatet blir då oklart, och vidare forskning är måste genomföras. 

Beräknad compliance   

Vid analys av de kvantitativa artiklarna beräknades en sammanställd compliance på 61 %. 

Som tidigare nämnt i resultatdelen överensstämmer detta relativt väl med 

Folkhälsomyndighetens (2011) sammanställning av att cirka 50 % av patienterna som är 

ordinerade FaR följer receptet. Således är de resultat denna uppsats producerat varken 

orimligt höga eller orimligt låga. Om detta ger verifiering till denna uppsats eller att uppsatsen 

ger verifiering av tidigare forskning kräver ytterligare analyser. Däremot kan 61 % visa att 

resultatet är en slutprodukt av en ömsesidig analys där både negativa och positiva faktorer 

som påverkar compliance har fått utrymme. Studien baseras inte enbart på artiklar med 

fullständig compliance eftersom detta kunnat ge en felaktig analys av de negativa faktorerna.  

 

Slutsats 

I det redovisade resultatet har det framkommit att en individs compliance till FaR kan 

sammanfattas i form av tre teman. Dessa kan antingen påverka compliance positivt eller 

negativt beroende på hur de influerar patientens liv. Mänskliga relationer och livsförhållanden 

påverkar hans eller hennes compliance. Även patientens möte med sjukvårdspersonalen och 

deras inställning till FaR påverkar individens följsamhet till receptet. Är mötet med 

sjukvårdspersonalen en positiv upplevelse påverkar detta även compliance på ett positivt sätt. 

Även patientens fysiska samt psykiska hälsa, både aktuella åkommor samt tidigare sjukdomar 

påverkar compliance. Om patienten har haft en hjärtinfarkt så kan det finnas en rädsla för 

fysisk aktivitet i framtiden. Compliance till FaR är alltså i högsta grad beroende av att 

patienten får en positiv upplevelse av såväl mötet med den förskrivande personalen, såsom 

själva aktiviteten.   
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Klinisk betydelse 

Uppsatsen kan skapa större kunskap om hur sjuksköterskor, och annan vårdpersonal med rätt 

att förskriva FaR, kan bidra till att patientens compliance når upp till en så hög nivå som 

möjligt och därmed håller igång träningen under en längre tidsperiod. Denna uppsats vill 

framhäva möjligheten för sjuksköterskor att använda sig av FaR. Det är ett ypperligt verktyg 

att ge en patientcentrerad vård samt att öka patientens bestämmande över sin egen vård. FaR 

kan ses som en fortsättning på sjuksköterskans hälsofrämjande arbetsuppgifter. Exempel på 

hur denna kunskap kan användas är när distriktsköterskor, som vid hembesök har tid för ett 

lite längre samtal med patienten, diskuterar möjligheten att använda FaR som ett alternativ till 

viss medicinering. Därför är sjuksköterskor, med sitt tydliga fokus på omvårdnad särskilt 

lämpade till att ordinera FaR. Detta reflekteras även i vår diskussion som visar på att de 

patienter som ordineras FaR av sjuksköterskor har högst compliance jämfört med andra 

legitimerade yrken inom vården.  

 

Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning behövs för att utreda hur mycket urvalsbias som förekommer i genomförda 

studier av FaR, eftersom resultat av denna uppsats visar på att många deltagare nekar till att 

delta i studien. Då finns det en risk för endast de motiverade deltar och detta kan leda till 

missvisande resultat. Hur självutvärderingsenkäter fungerar för att rapportera compliance till 

FaR bör undersökas ytterligare eftersom om deltagare rapporterar en felaktigt compliance så 

kan detta leda till att resultatet blir missvisande. Även hur patientens ålder påverkar 

compliance bör forskas på ytterligare, eftersom denna uppsats visar på att en lägre compliance 

kan finnas hos yngre personer. Därför måste verktyg för att motverka detta tas fram och 

analyseras ytterligare. Även hur sjukvårdspersonalens attityd och patientbemötande påverkar 

compliance bör undersökas vidare. Att hälsopersonal omedvetet minskar patienternas 

compliance från start är oacceptabelt.  
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Författarnas insatser 

Författarna arbetat tillsammans under framtagandet av denna uppsats. Det huvudsakliga 

skrivandet har skett tillsammans i samma tid och rum. Diskussioner har varit essentiella i att 

framarbeta det lämpligaste arbetssättet och utvärdera det. Vid datainsamling delades 

insamlingen av kvalitativa (insamlade av Johannes Malmberg Jans) och kvantitativa artiklar 

(insamlade av Joel Björkman) upp mellan författarna dock lästes samtliga artiklar av båda 

författarna samt kvalitetsgranskades först separat av respektive författare, för att sedan 

granskas korsvis. Dataanalysen gjordes var för sig för de kvalitativa och kvantitativa 

artiklarna och det delades upp mellan författarna. Joel Björkman analyserade de kvantitativa 

och Johannes Malmberg Jans analyserade de kvalitativa. Författarna läste sedan igenom 

varandras dataanalyser och diskuterade vilka skiljaktigheter som fanns och framförde sina 

åsikter. Uppkomna skiljaktigheter löstes på konstruktiva arbetssätt där bådas förslag överlades 

och analyserades tills en överenskommelse framtagits. Det sammanställda resultatet arbetades 

fram tillsammans samt metod- och resultatdiskussion framställdes tillsammans. 
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Datum Databas Sökord Begränsningar Typ av sökning Motiv till exklusion av artiklar 

Antal träffar/Lästa 
abstract/Utvalda för 

genom läsning 
Utvalda artiklar enl. 

nmr. 

2014-10-28, 10:30 Medline Fysisk aktivitet på recept 
 

Fritext 
1. Motsvarar ej syftet 2. Äldre 
än 2004. 3. Ej Peer-reviewed. 3,3,2 

 

2014-10-28, 11:00 Academic search elit Physical activity on prescription 
Fulltext. Peer-
Reviewed. Fritext 

1. Motsvarar ej syftet 2. Äldre 
än 2004. 3. Avsaknad av etisk 
diskussion. 5,5,2 1 

2014-10-28, 11:00 
Chinahl Complete, Academic 
search elit Physical activity and prescription 

Fulltext. Peer-
Reviewed. Fritext 

1. Motsvarar ej syftet 2. Äldre 
än 2004. 3. Avsaknad av etisk 
diskussion. 372,32,10 2,10,20,22,23,24,25 

2014-10-28, 11:00 Medline, Chinahl complete 
Physical activity and prescription and 
patient compliance 

Fulltext. Peer-
Reviewed. Fritext 

1. Motsvarar ej syftet 2. Äldre 
än 2004. 3. Avsaknad av etisk 
diskussion. 16,10,6 3,4,5 och 6 

2014-10-28, 12:00 Medline 
Physical activity and prescription and 
adherence 

Fulltext. Peer-
Reviewed. Fritext 

1. Motsvarar ej syftet 2. Äldre 
än 2004. 3. Avsaknad av etisk 
diskussion. 35,8,3 7 

2014-10-28, 12:00 Medline Physical activity prescription 
Fulltext. Peer-
Reviewed. Fritext 

1. Motsvarar ej syftet 2. Äldre 
än 2004. 3. Avsaknad av etisk 
diskussion. 22,7,3 8 

2014-10-30, 14:00 
Medline, Academic search 
elit,  Exercise on prescription 

Fulltext. Peer-
Reviewed. Fritext 

1. Motsvarar ej syftet 2. Äldre 
än 2004. 3. Avsaknad av etisk 
diskussion. 28,5,2 9,26 

2014-11-17, 11:00 CINAHL Complete Exercise on prescription Peer-Reviewed. Fritext 

1. Motsvarar ej syftet 2. Äldre 
än 2004. 3. Avsaknad av etisk 
diskussion. 169,2,1 27 





 

i 

BILAGA 2, ARTIKELSAMMANFATTNINGAR 

 

Artikel 
Författare, år titel, tidskrift, 

land 
Syfte Metod/urval/perspektiv/Antal deltagare Resultat 

Kvalitet enligt 

SBU mall. 

1 Rome, Å., Persson, U., Ekdahl, C. 

& Gard, G. (2009). Physical 

activity on prescription (PAP): 

Cost and consequences of a 

randomized, controlled trial in 

primary healthcare. Scandinavian 

Journal of Primary Health Care. 

27(2).Sweden. 216-222 

Att analysera kostnad och 

effekt av en ökad fysisk 

livsstil, med hjälp av ”Fysisk 

aktivitet på recept” (FAR) 

programmet, hos patienter i 

primärvården samt om man 

kan öka effekten av FaR med 

extra insatser. 

Kvantitativ metod, RCT med kontrollgrupp. 

Alla deltagare var patienter i primärvården med 

sjukdomar där FaR kunde användas.  

Interventionsgruppen fick delta i gemensam 

träning två gånger i veckan, samt utbildning och 

rådgivning under fyra månader sedan återbesök. 

1086 patienter som fick FaR erbjöds att 

medverka i studien. N= 525 deltagare.  268 i 

Interventionsgrupp, 257 i kontrollgrupp. 

Av de totalt 525 deltagarna återkom 245 för 

uppföljning efter fyra månader. Kostnaderna 

för projektet var 6475 kronor per deltagare i 

interventionsgruppen och 3028 kronor per 

deltagare i kontrollgruppen, den större delen 

av kostnaden fick patienterna själva stå för. 

Kostnaden för samhället per icke fysisk aktiv 

person är 2412 kronor per år. En betydande 

ökning av fysisk aktivitet sågs i båda 

grupperna, men på grund av mängden 

deltagare som inte kom till uppföljningen 

kunde inga skillnader urskiljas mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen. 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av 

randomiserade 

studier: Låg 



ii 

2 Josyula, L. & Lyle, R. (2013). 

Health Care provider physical 

activity prescription intervention. 

American Journal of Health 

Education. 21(3). India. 162-168. 

 

Att undersöka möjligheten och 

effekten av att primärvården 

förskriver FaR för att påverka 

patientens hälsa. 

 

En kvantitativ RCT studie där deltagare delades 

upp i tre grupper. N=41 deltagare. Grupp 1, 

n=16, enbart FaR. Grupp 2, n=10, FaR samt 

hemmatränings redskap. Grupp 3, n=15, med 

FaR samt rådgivning i litteraurform. Under 

studien fick deltagarna fylla i enkäter om sin 

fysiska aktivitet vid start samt vid 1 månad och 

den tredje, sista månaden. 

 

24 deltagare lämnade in enkäter vid både start 

samt avslut. Endast hos grupp 2 kunde en 

ökning av deltagarnas fysiska aktivitet ses, 

där deltagarna fick använda 

hemmaträningsredskap. 

 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av 

randomiserade 

studier: 

Medelhög 

 

3 Karjalainen, J., Kiviniemi, A., 

Hautala, A., Niva, J., Lepojärvi, 

S., Mäkikallio, P., …Tulppo, M. 

(2012). Effect of exercise 

prescription on daily physical 

activity and maximal exercise 

capacity in coronary artery 

disease patients with and without 

type 2 diabetes. Scandinavian 

Society of Clinical Physiology 

and Nuclear Medicin. 32(6). 

Finland. 445-454. 

Författarna vill finna bevis för 

att individanpassade recept på 

fysisk aktivitet kan påverka 

ens människans fysiska 

aktivitet i sitt liv över en lång 

period samt öka den maximala 

träningsnivån för en patient 

med kranskärls sjukdomar, 

KKS, samt med eller utan 

diabetes typ 2, T2D. 

En kvantitativ prospektiv longitudinell studie. 

Den fysiska aktiviteten hos deltagare mättes 

under 5 dagar. Sedan infördes FaR under 6 

månader baserade på varje deltageras fysiska 

status. Deltagare med KKS n=51. Deltagare 

med KKS+T2D n=62. 

Av de 113 deltagarna slutförde 83. Båda 

grupperna ökade i sin dagliga fysiska 

aktivitet, både låg intensiv och hög intensiv. 

Det största fyndet var att deltagare i 

KKS+T2D var överlag mindre fysisk aktiva, 

både innan och efter studien, jämfört med 

deltagare utan T2D. 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av 

observationsst

udier: Medel 

4 Gademan, M., Deutekom, M. & 

Stronks, K. (2012). The effect of 

exercise on prescription on 

physical activity and wellbeing in 

a multi-ethnic female population: 

Att undersöka hur effektivt 

fysisk aktivitet på recept är att 

öka patienters dagliga fysiska 

aktivitet. 

En kvantitativ RCT. N=514, kvinnor ur olika 

socioekonomiska grupper samt religioner och 

kulturer. N=192 i FaR grupp, N=322 i kontroll 

grupp. FaR gruppen fick 18 tillfällen av 

övervakad träning. Vid start, sex månader samt 

Hög compliance, bara 27 avslutade i förtid. 

Far påverkade i patienterna syreupptagning 

men det ökade den dagliga fysiska aktivitet 

som rapporterades. Ingen påverkan på 

psykiska hälsa eller välmående rapporterades. 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av 

randomiserade 



iii 

A controlled trial. BMC public 

Health. 12(758). Holland. 1-9. 

12 månader genomfördes läkarundersökning 

samt intervju. 

studier: Hög 

5 Leijon, M., Bendtsen, P., Ståhle, 

K., Festin, K. & Nilsen, P. (2010). 

Factors associated with patients 

self-reported adherence to 

prescribed physical activity in 

routine primary health care. BMC 

Family Practice. 11(38). Sverige. 

1-9. 

Att undersöka patienters 

självrapporterade compliance 

till utgivna FaR inom 

primärvården samt hitta 

faktorer som påverkar 

compliance. 

En kvantitativ prospektiv longitudinell studie 

med total 37 av 42 vårdcentraler i Östergötland 

län. N=3300. Utfördes under 2004. Uppföljning 

vid tre samt tolv månader. 

1992 patienter slutförde studien. Enligt 

patienternas enkäter var compliance överlag 

56 % vid sex månader samt 50 % vid 12 

månader. Faktorer som påverkar var högre 

fysisk aktivitet vid start av studien samt recept 

med hemtränings övningar, detta fungerade 

bättre enligt patienterna. 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av 

observationsst

udier: Hög 

6 Roessler, K. & Ibsen, B. (2008). 

Promoting exercise on 

prescription: recruitment, 

motivation, barriers and 

adherence in a Danish community 

intervention study to reduce type 

2 diabetes, dyslipidemia and 

hypertension. Public Health. 

17(1). Danmark. 187-193. 

Att analysera rekrytering, 

motivation, hinder samt 

följsamhet hos ett samhälle för 

att försöka öka den fysiska 

aktiviteten under ett 1 års 

studie. 

En kvantitativ prospektiv longitudinell studie. 

N=1156. En undersökning vid start, fyra 

månader och 12 månader. Alla var fysisk 

inaktiva vid start men var friska nog att träna 

utan restriktioner. Deltagarna erbjöds utbildning 

i träning, nutrition. Deltagarna fyllde i enkäter 

om motivation, hinder samt följsamhet under 

studiens gång. 

811 deltagare avslutade studien. Fysisk 

aktiviteten hos deltagarna ökade från start till 

studiens avslutning. Studien ledde till ett 

minskat tobaksbruk. Deltagare som vid start 

hade en högre fysisk aktivitet i livet slutförde 

studien i större uträckning. Gruppträning gav 

en större motivation till träning. Hinder som 

rapporterades var tid, känslor, motivation och 

fysiska hinder. 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av 

observationsst

udier: 

Medelhög 

7 Jones, F., Harris, P., Waller, H. & 

Coggins, A. (2005). Adherence to 

an exercise prescription scheme: 

The Role of expectations, self-

efficacy, stage of change and 

psychological well-being British 

Journal of health Psychology 

Att undersöka hur deltagarnas 

förväntningar, självförtroende, 

och psykologiska välmående 

påverkar deras compliance i 

FaR. 

En kvantitativ prospektiv longitudinell studie. 

N=119. Erbjöds en 12 veckors träningskurs på 

gym. Två enkäter skickades ut under denna tid. 

77 deltagare avslutade den sista enkäten. 

Överlag hade de flesta deltagarna höga 

förväntningar på träningens effekter. De som 

hade lägre förväntningar kom närmre till att 

genomföra sina mål och hade en högre 

fullföljnings nivå än de med högst 

förväntning. Självförtroende blev försämrat 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av 

observationsst

udier: 

Medelhög 



iv 

10(2). England. 359-378. för de som hoppade av studien. 

8 Aittasalo, M., Miilanunpalo, S., 

Ståhl, T. & Kukkonen-Harjula, K. 

(2006). From innovation to 

practice: initiation, 

implementation and evaluation of 

a physician-based physical 

activity promotion programme in 

Finland. Health Promotion 

International. (22)1. Finland. 19-

27. 

Att implementera program för 

att höja den fysiska aktiviteten 

i en befolkning. 

En kvantitativ prospektiv longitudinell studie. 

N=1692 år 2002, n=17170 år 2004. Skickade ut 

underlag och material till alla läkare i Finland 

för att öka läkarnas frågor till patienterna om 

deras fysiska aktivitet samt att öka läkarnas 

förskrivning av FaR. 

Man lyckades nå ut till vårdcentraler samt 

starta flera lokala projekt men man lyckades 

inte öka läkarnas frågor eller förskrivning av 

FaR på en gång. Detta krävdes vidare 

åtgärder. Läkarkåren rapporterade att de hade 

låg kunskap om FaR effektivitet samt osäkra 

hur de skulle använda det. 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av 

observationsst

udier: Hög 

9 Sörensen, J., Sörensen, J-B., 

Skovgaard, T., Bredahl, T. & 

Puggaard, L. (2010). Exercise on 

prescription: changes in physical 

activity and health-related quality 

of live in five Danish programs. 

European Journal of Public 

Health. 21(1). Danmark. 56-62. 

Syftet var att analysera 

skillnader i fysisk aktivet och 

hälso-relaterad livskvalitet hos 

deltagarna i fem danska FaR 

program. 

En kvantitativ prospektiv longitudinell Studien 

baserades på självrapporterad information utan 

en kontrollgrupp. Deltagarna erbjöds träning 

först två gånger i veckan under två månader 

sedan en gång i veckan i två månader, 24 

tillfällen totalt. Även motivations möten skede 

4-5 gånger. Deltagarna skickade in enkäter vid 

start, 4,10 och 16 månader. N=449. 

Compliance var låg. 123 avhopp efter 4 

månader, 231 efter 10 månader samt 297 efter 

16 månader. Fysiska aktivitet och hälso-

relaterat välmående ökade mest från 0-4 

månader. Därefter upprätthölls det under 

studiens 16 månader. En av tre till sex 

deltagare ökade sin fysiska aktivitet. En av 

fyra till tio ökade sin hälso-relaterade 

livskvalitet. 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av 

observationsst

udier: Låg 

10 Lamarche, K. & Vallance, J. 

(2013). Prescription for physical 

activty. A survey of Canadian 

nurse practitioners.  The Canadian 

Nurse. 109(8). Kanada. 22-26. 

Att analysera hur 

sjuksköterskor ser sin 

kompetens I att utskriva FaR 

till patienter och att få fram 

vilka faktorer som påverkade 

En anonym kvantitativ prospektiv 

tvärsnittsstudie. Genom internet skickades en 

enkät ut till olika sjuksköterskeföreningar i 

Kanada. N=148 sjuksköterskor svarade. 

Sjuksköterskor upplevde sig om relativt 

kompetenta i att förskriva FaR till patienter. 

Det vanligaste hindret till att förskriva FaR 

rapporterades som tidsbrist. I snitt förskrev 59 

% FaR. De vanligaste faktorerna som ledde 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av 

observationsst



v 

till vilka patienter de skrev ut 

FaR och varför. 

till FaR var övervikt, diabetes typ 2, 

hypertoni, och kranskärls sjukdomar. 63 % 

upplevde ett behov av mer utbildning inom 

detta område. 

udier: Hög 

20 Dunn, M. Z. (2008). Psychosocial 

Mediators of a Walking 

Intervention Among African 

American Women. Journal Of 

Transcultural Nursing, 19(1), 40-

46. 

doi:10.1177/1043659607309138. 

Amerikas förenta stater. 

Hitta sätt att maximera det 

positiva utfallet av en gång-

intervention riktad till att öka 

den fysiska aktiviteten. 

Deskriptiv utforskande studie med hjälp av 3 

semistrukturerade fokusgrupper. Deltagarna 

hade sedan tidigare deltagit i en annan relaterad 

studie. 14 kvinnor väljs ut. Personerna som 

deltog i denna studie rekryteras via 

konversationer, brev, telefon samt anslag i 

närliggande kyrkor. 

Studien visade på att det fanns flera faktorer 

som påverkade huruvida deltagarna fortsatte 

med att gå regelbundet.  En kritisk faktor till 

huruvida interventionen var framgångsrik var 

stöd från kvinnans familj. Motivation i form 

av stöd och uppmuntran från studiedeltagare, 

samt möjligheten att påverka andra till att 

börja gå, var också viktigt. Tidspress, oro 

över den egna säkerheten i området kring 

hemmet, samt krav utifrån var de viktigaste 

orsakerna till varför kvinnorna valde att inte 

fortsätta motionera. 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av studier 

med kvalitativ 

forskningsmeto

dik: Hög 

21 Persson, G., Brorsson, A., Ekvall 

Hansson, E., Troein, M., & 

Strandberg, E. L. (2013). Physical 

activity on prescription (PAP) 

from the general practitioner's 

perspective - a qualitative study. 

BMC Family Practice, 14 128. 

doi:10.1186/1471-2296-14-128. 

Sverige. 

Syftet med studien var att 

förstå samt utforska begreppet 

FaR från en distriktsläkares 

perspektiv. 

3 fokusgrupper intervjuades bestående av 

distriktsläkare (n=15). Dessa valdes ut från den 

statliga primärvården. Den resulterande 

transkriberingen analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet sattes in i en av 4 kategorier: 

Tradition gör det svårt att införa nya idéer, 

FaR har ett dåligt rykte och ses inte som 

pålitligt, delat ansvar (bland andra 

yrkesgrupper i primärvården) är nödvändigt, 

samt att det saknas tydliga riktlinjer. Ett 

genomgående tema var att intervjuade läkare 

såg programmet med tveksamhet, och ansåg 

att remittering till FaR-aktiviteter skulle ske 

av en annan yrkesgrupp inom primärvården. 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av studier 

med kvalitativ 

forskningsmeto

dik: Medelhög 



vi 

22 Patel, A., Schofield, G. M., Kolt, 

G. S., & Keogh, J. L. (2011). 

General practitioners' views and 

experiences of counselling for 

physical activity through the New 

Zealand Green Prescription 

program. BMC Family Practice, 

12119. doi:10.1186/1471-2296-

12-119. Nya Zealand. 

Syftet var att ta reda på varför 

distriktsläkare väljer att 

ordinera FaR samt att 

utvärdera vad dessa läkare 

tyckte om FaR som behandling 

mot depression. 

Individuella intervjuer med distriktsläkare 

(n=15).  Analys av de transkriberade samtalen 

skedde med hjälp av en kvalitativ induktiv 

tematisk metod.  Deltagare rekryterades genom 

Aucklands universitets databas över 

distriktsläkare. 

Flera teman och sub-teman kunde identifieras. 

Distriktsläkare använde FaR både för primära 

ändamål (till exempel viktnedgång) samt för 

sekundära ändamål (till exempel diabetes).  

Distriktsläkare såg primärt två fördelar med 

FaR: dels slapp man på detta vis använda sig 

av medicinering, dels gav FaR andra 

sekundära fördelar till exempel utlösning av 

endorfiner (vilket kan motverka depression). 

Största hindret som deltagarna upplevde var 

tidsbrist, då FaR upplevs kräva ett längre 

läkarbesök. 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av studier 

med kvalitativ 

forskningsmeto

dik: Medelhög 

23 Tava'e, N., & Nosa, V. (2012). 

The Green Prescription 

programme and the experiences 

of Pacific women in 

Auckland. Journal Of Primary 

Health Care, 4(4), 313-319. Nya 

Zealand. 

Syftet med artikeln var att 

utforska erfarenheten av FaR 

bland kvinnor med härkomst 

från Pacific-regionen. 

Kvantitativ data från kvinnor (n=20), från 40 års 

ålder och uppåt.  Urvalet skedde genom kontakt 

med kvinnor som sedan tidigare fått FaR, och 

som nu hade lämnat programmet då de 

självständigt upprätthöll sin fysiska aktivitet.  

Studien baserades på djupgående intervjuer med 

dessa kvinnor. 

De kvinnor som deltog i studien hade 

genomgående positiva erfarenheter från sitt 

deltagande i FaR-programmet. Det var inte 

bara den fysiska aktiviteten som hade 

förbättrats utan även livsstilsval samt sociala 

nätverk. 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av studier 

med kvalitativ 

forskningsmeto

dik: Medelhög 

24 Patel, A., Kolt, G., Keogh, J., & 

Schofield, G. (2012). The Green 

Prescription and older adults: 

what do general practitioners see 

as barriers?. Journal Of Primary 

Health Care, 4(4), 320-327. Nya 

Zealand. 

Syftet med artikeln var att 

beskriva vilka hinder som 

distriktsläkare upplevde sig 

finna bland de äldre patienter 

som fick FaR förskrivet till sig. 

15 Distriktsläkare intervjuades individuellt. En 

induktiv tematisk ansats, med en kvalitativ 

metod.  Deltagare rekryterades genom 

Aucklands universitets databas över 

distriktsläkare. 

Distriktsläkare kunde identifiera en rad 

faktorer som begränsade den äldre människan 

när det kom till utökad fysisk aktivitet. 

Vanliga faktorer var kroniska bakomliggande 

sjukdomar, begränsade transportmöjligheter 

samt lågt förtroende för den egna förmågan. 

Viktigt att alla som ordinerar FaR är 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av studier 

med kvalitativ 

forskningsmeto

dik: Hög 
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medvetna om dessa faktorer för att kunna 

motverka dem. 

25 Wiles, R., Demain, S., Robison, 

J., Kileff, J., Ellis-Hill, C., & 

McPherson, K. (2008). Exercise 

on prescription schemes for stroke 

patients post-discharge from 

physiotherapy. Disability & 

Rehabilitation, 30(26), 1966-

1975. 

doi:10.1080/09638280701772997

. Storbritannien. 

Beskriva synsättet, och 

lämpligheten, av FaR remisser 

till personliga tränare. Stroke-

patienter, personliga tränare 

samt remitterande 

sjukgymnaster intervjuas. 

En kvalitativ studie med halvstrukturerade 

intervjuer med stroke-patienter, samt personliga 

tränare som arbetade med dessa patienter. Data 

samlades också in via fokusgrupper och 

intervjuer från sjukgymnaster med FaR-

kompetens. Deltagande patienter (n=9) blev 

inbjudna via sin distriktsläkare, som i sin tur 

fick ett brev från artikelförfattarna.  Personliga 

tränare (n=6) blev inbjudna via sina 

arbetsledare. Sjukgymnaster (N=15) fick 

inbjudan via en aktuell yrkesförening. 

Programmet kan ge sjukgymnaster en 

möjlighet att trappa ner behandlingen via 

remiss till personliga tränare. Dock fanns det 

en oro bland sjukgymnaster att kompetensen 

bland personliga tränare inte var tillräckligt 

hög. Dessutom fanns det mycket begränsade 

möjligheter att kontrollera vilka övningar 

patienten genomgick. Sjukgymnaster ansåg 

därför att enbart de patienter som var i mycket 

god form kunde vara aktuella för denna 

insats. 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av studier 

med kvalitativ 

forskningsmeto

dik: Medelhög 

26 A corrective emotional experience 

– or just a bit of exercise? The 

relevance of interpersonal 

learning in Exercise on 

prescription. Scandinavian 

Journal of Psychology, 52, 4, 

354–60. (2011). Scandinavian 

Journal of Psychology, 52(6), 

619. doi:10.1111/j.1467-

9450.2011.00933.x 

Artikeln har tre separata mål, 

där det primära målet går ut på 

att undersöka från ett 

psykologiskt perspektiv, 

huruvida en ordinatör av FaR 

kan påverka en förändring i 

beteende när det kommer till 

fysisk träning. 

Kvalitativ tematisk intervjustudie.  Totalt 

rekryterades 30 deltagare i en omfattande studie 

där samtliga deltagare intervjuades vid tre 

tillfällen, således totalt 90 intervjuer. Deltagarna 

valdes ut ur en pool av deltagare från en tidigare 

relaterad studie. 

Studien försökte komma fram till varför folk 

valde att fortsätta träna, snarare än varför de 

valde att sluta, med andra ord ett fokus på 

positiva förändringsfaktorer.  Den primära 

förändringsfaktorn som författarna till studien 

kom fram till var den sociala komponenten i 

träningsgruppen man deltog i. 

Kvalitet enligt 

SBU Mall för 

kvalitetsgransk

ning av studier 

med kvalitativ 

forskningsmeto

dik: Hög 

 


