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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar kroppens alla vävnader och flera studier visar ett 

samband mellan ökad fysisk aktivitet och minskad sjuklighet och förtidig död. Omkring 60 

procent av den vuxna befolkningen i världen inte anses vara tillräckligt fysiskt aktiva för 

att upprätthålla en god hälsa. Fysisk inaktivitet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige då 42 

procent av männen och 46 procent av kvinnorna inte anses vara tillräckligt fysiskt aktiva. 

Flera målområden i folkhälsopolitiken syftar till att ha mer hälsofrämjande insatser i 

samhället genom bland annat att öka den fysiska aktiviteten i befolkningen. Fysisk aktivitet 

är en evidensbaserad behandling av flera kroniska sjukdomar och är känd för att vara den 

mest effektiva som samtidigt medför få biverkningar eller risker. Fysisk aktivitet på recept 

är ett konkret verktyg för hur hälso- och sjukvården kan arbeta för att främja fysisk 

aktivitet i befolkningen. En viktig aspekt vid förskrivning av fysisk aktivitet är att stödja 

personens motivation. För att bedöma effekter av fysisk aktivitet används olika parametrar 

och mätinstrument.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva effekter för personer som får fysisk aktivitet på recept.  

 

Metod 

En litteraturbaserat studie valdes för att göra en översikt inom den aktuella forskningen om 

fysisk aktivitet på recept i relation till effekter för personen. En systematisk artikelsökning 

utfördes i databaserna PubMed och Cinahl, sökningen kompletterades med en manuell 

sökning utifrån studerade artiklars referenslistor. Vetenskapliga artiklar 

kvalitetsgranskades efter Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag, totalt 

inkluderades 16 artiklar av hög och medel kvalité.  

 

Resultat 

Resultatet presenterades fördelat i tre teman: fysiologiska och psykosociala effekter av 

fysisk aktivitet på recept, samt indirekta följder av fysisk aktivitet på recept. Effekterna hos 

deltagarna som fått fysisk aktivitet på recept visade ett starkt samband med typ av 

intervention som studien baserades på. Både signifikanta och icke signifikanta resultat 

noterades i blodtryck, puls, vikt, midjemått, syreupptagningsförmågan, energiförbrukning 

samt i biokemiska markörer. Flera studier påvisade förbättring i deltagarnas livskvalité, 

reduktion av stressnivå och ökad social tillfredställelse. Ökad tid som deltagarna använde 

för fysisk aktivitet på fritiden, utökade typer av genomförd fysisk aktivitet, högre 

följsamhet samt ökad kunskap om hälsovinster av regelbunden fysisk aktivitet och 

information om risker med inaktivitet var indirekta effekter av förskrivningen. Fysisk 

aktivitet på recept ledde inte till signifikant mer fall och skador hos deltagarna.  

 

Slutsats 

Fysiologiska effekter noterades tidigt, men uteblev om få insatser med motivation och 

beteendeförändringar erbjöds. Psykologiska effekter tog längre tid att uppnås. Individuell 

anpassning av fysisk aktivitet på recept resulterade till större effekter.  

 

Nyckelord 

Fysisk aktivitet, förskrivning, effekter, litteraturbaserad studie 
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INLEDNING 

Människokroppen är genetiskt anpassad för att vara i rörelse. Under hela mänsklighetens 

historia har individen varit fysiskt aktiv större delar av dagen. Vitala organ som hjärna, 

hjärta, lungor, muskler, nerver och leder mår bra av och är skapta för att vara i fysisk 

aktivitet (Henriksson & Sundberg, 2008a). Dagens samhälle har kommit att utvecklats mot 

en mer inaktiv livsstil där stillasittandet i det dagliga livet har ökat markant 

(Världshälsoorganisationen [WHO], 1948). Detta är en följd av den industriella 

utvecklingens framfart där maskiner har ersatt många av människans fysiskt krävande 

arbetsuppgifter. Teknisk apparatur i form av disk- och tvättmaskiner, hissar, rulltrappor 

och motorfordon har tagit över arbetsuppgifter som kroppen själv tidigare var tvungen att 

utföra. Det fysiologiska behovet av fysisk aktivitet för att upprätthålla en god hälsa och 

välbefinnande har dock inte minskat (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Fysisk 

inaktivitet är ett folkhälsoproblem med stora ekonomiska konsekvenser för staten, samt 

utgör en fara för den enskilde individens hälsa (Faskunger, Lamming, Leijon & Ståhle, 

2007). Denna stillasittande livsstil ökar risken för ett stort antal livsstilssjukdomar, till 

exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, cancer, fetma, högt blodtryck, höga 

blodfetter och benskörhet (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 

 

BAKGRUND 

Hälsa 

WHO har som övergripande mål att samla information om och förbättra den globala 

folkhälsan. WHO (1948) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande, och ej enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp. Den 

ursprungliga definitionen utvecklades under en WHO konferens i Ottawa (1986) och 

människans hälsa beskrevs då som en resurs i det dagliga livet. 

 

Hälsa kan beskrivas utifrån olika dimensioner. Antonovsky (2004) utgår från ett 

hälsoperspektiv som innebär att människan inte är antingen helt frisk eller helt sjuk. Istället 

beskrivs hälsotillståndet utifrån ett kontinuum (se Figur 1), där människan rör sig mellan 

två motpoler, där den ena beskrivs som fullständig ohälsa och den andra som fullständig 

hälsa. 

Ohälsa                                                       Hälsa 

Figur 1. Hälsotillståndet utifrån ett kontinuum. 

De två utgångspunkterna i modellen beskriver patogenes - ohälsa, och salutogenes - hälsa. 

Patogenes beskriver vad som orsakar ohälsa och sjukdom. Salutogenes beskriver hälsans 

ursprung och fokuserar på faktorer som främjar en rörelse mot den friska polen på 

kontinuumet. Hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang - KASAM. 

Begreppet KASAM omfattar tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Ett standardiserat frågeformulär ligger till grund för att mäta graden av 

KASAM. Höga värden innebär att individen har en stark känsla av sammanhang och har 

därmed större förmåga att hantera utmaningar och hålla sig frisk, trots yttre påfrestningar 

och svårigheter i livet. En hög KASAM betyder att personen upplever tillvaron som 

meningsfull, begriplig och hanterbar. 
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En annan dimension av hälsa beskriver människans hälsa och liv som en helhet av ande, 

själ och kropp (Eriksson, 2000). Hälsan är naturlig och ursprunglig hos människan och har 

två plan: den objektiva - sundhet, friskhet, samt det subjektiva planet - välbefinnande. 

Teorin beskriver olika positioner i ett hälsokors som människan befinner sig i, därefter 

upplevs olika grader av hälsa (se Figur 2). I hälsokorset framgår att frånvaro av sjukdom 

inte är nödvändig för att individen kan uppleva hälsa och tvärtom ohälsa kan upplevas av 

friska människor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Hälsokorset enligt Erikssons (2000, s.46)  

 

Hälso- och sjukvårdens arbete i Sverige  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) är en ramlag som innehåller grundläggande 

regler för all hälso- och sjukvård. I andra paragrafen beskrivs mål för hur hälso- och 

sjukvården ska bedrivas:  

 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det 

största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. 

 

Den svenska folkhälsopolitiken utgår från 11 övergripande målområden som fokuserar på 

faktorer som påverkar folkhälsan. Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är 

att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010). Målområde sex lyder: ”En mer hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård”. Hälso- och sjukvården har genom sin specifika kompetens och kontakt med 

stora delar av befolkningen en betydande roll för den långsiktiga hälsoutvecklingen. Ett 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska genomsyra hela hälso- och 

sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling samt att primärvården ska ha 

en betydande roll i det hälsofrämjande arbetet. Målområde nio redogör för, ”Ökad fysisk 

aktivitet”. Samhället ska utformas genom att ge förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet 

hos hela befolkningen. Insatser ska göras som stimulerar till: mer fysisk aktivitet i förskola, 

skola och i anslutning till arbetet, mer fysisk aktivitet under fritiden samt att äldre, 

långtidssjukskrivna och funktionshindrade aktivt erbjuds möjligheter till motion eller 

träning på sina egna villkor. 

B. Verklig hälsa. 

Känsla av 

välbefinnande 

C. Upplevd 
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illabefinnande 
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Socialstyrelsen (2005) har på regeringens uppdrag kartlagt hälso- och sjukvårdens 

hälsofrämjande arbete. En granskning av samtliga landstings övergripande styrdokument 

genomfördes och en enkätundersökning riktades till landets vårdcentraler samt 

gruppintervjuer från fem landsting. I kartläggningen framgick att det var mycket vanligt 

förekommande med övergripande formuleringar om hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser i landstingens styrdokument. Granskningen visade dock att 

insatserna inte användes i vidare utsträckning i praktiken. En tydlig strategi för hur 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser skulle integreras i ordinarie 

verksamhet saknades ofta. Fysisk aktivitet svarade för ett av de 40 problemområden som 

granskningen tog upp. Det vanligaste innehållet i styrdokumenten för rutiner och program 

av fysik aktivitet handlade om samtal med patienter om betydelsen av fysisk aktivitet för 

att förebygga ohälsa. Näst vanligt var en ordination för fysisk aktivitet genom muntligt 

rådgivning. Ordinationen av fysisk aktivitet på recept förekom i 69 procent av de 

vårdcentraler som var med i undersökningen. 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som all typ av kroppsrörelse, producerad av 

skelettmuskulaturen, som leder till en ökad energiförbrukning (Jorge & Trejo, 2005). 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet syftar till all fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och den 

fysiska kapaciteten utan att vålla skada eller utgöra en risk. Med motion menas att 

aktiviteten är planerad och att den har en viss avsikt, exempelvis att öka välbefinnandet 

och uppnå en bättre hälsa. Med träning menas en klar målsättning och att öka 

prestationsförmågan i olika former av fysisk aktivitet (Faskunger et al., 2007). Begreppet 

fysisk aktivitet innefattar såväl all typ av muskelaktivitet på olika intensitetsnivåer, vilket i 

praktiken betyder allt ifrån att rulla tummarna till att springa ett maratonlopp (Faskunger & 

Hemmingsson, 2005). 

 

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar kroppens alla vävnader och det finns ett samband 

mellan ökad fysisk aktivitet och minskad sjuklighet och förtidig död (Pedersen & Saltin, 

2006). Ökad fysisk aktivitet minskar risken för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes, osteoporos och cancer (Bredin, Nicol & Warburton, 2006). Forskning visar att 

motion kan vara den mest effektiva strategin för att förbättra och minska risken för 

diabetes typ 2. Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås vid högintensiv träning, motsvarande 

löpning, vilket även har visats vara mer effektiv och reducera riskerna för många kroniska 

sjukdomar samt diabetes typ 2 (Bird & Hawley, 2012). För diabetiker som är fysiskt aktiva 

minskar behovet av läkemedel (Henriksson & Sundberg, 2008b) och för patienter med 

övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar förbättras konditionen markant (Franklin, 2006). 

Överlevnaden efter genomgången hjärtinfarkt påverkas av patientens fysiska 

aktivitetsstatus under rehabiliteringstiden (Henriksson & Sundberg, 2008b). För personer 

med psykiska diagnoser är sömnsvårigheter ett känt problem som påverkar den enskildes 

livskvalité (Soldatos & Paparrigopoulos, 2005) och fysisk aktivitet kan förbättra 

sömnkvalitén (Yang, Ho, Chen & Chien, 2012). Fysisk aktivitet är viktigt i preventivt syfte 

för den mentala hälsan (Maki et al., 2012). Effekterna av fysisk aktivitet är individuella 

och är bland annat beroende av med vilken frekvens, duration och intensitet den utförs. 

Ålder och kön spelar en mindre roll, medan arvsmassan tycks spela en stor roll för hur 

effekterna påvisas (Henriksson & Sundberg, 2008b).  
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Rekommendationer om fysisk aktivitet 

WHO (2003) rekommenderar 30 minuter fysisk aktivitet dagligen på minst måttlig nivå, 

motsvarande rask promenad, för vuxna för en bibehållen god hälsa. Utöver det 

rekommenderas 60 minuters måttlig till intensiv fysisk aktivitet per dag i syfte att hålla en 

stabil kroppsvikt. I enlighet med WHOs rekommendationer utarbetar olika länder 

nationella riktlinjer för fysisk aktivitet. Till exempel i USA och i Storbritannien 

rekommenderas 30 minuter fysisk aktivitet på minst måttlig nivå per dag för att bevara god 

hälsa (Biddle, Cavill & Sallis, 2001).  

 

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut 

tagit fram svenska rekommendationer om fysisk aktivitet. De nya rekommendationerna 

gäller för vuxna, 18 år och uppåt, till skillnad från de tidigare som gällde för alla. Speciella 

rekommendationer om fysisk aktivitet för barn, är under utarbetning. De nya 

rekommendationerna anger dosen per vecka istället för per dag. Rekommendationerna är 

minst 150 minuter vid måttlig intensitet och minst 75 minuter vid högintensitet. 

Intensiteten går att byta ut från måttlig till hög och då samtidigt minska tiden för den 

fysiska aktiviteten. För att omsätta detta i praktiken kan fysiska aktiviteter som uppfyller 

rekommendationen vid måttlig intensitet motsvara 30 minuter under fem dagar eller 50 

minuter under tre dagar. Exempel på fysiska aktiviteter som uppfyller rekommendationen 

vid hög intensitet kan vara 25 minuter under tre dagar eller 15 minuter under fem dagar. 

Det som skiljer de gamla och nya rekommendationerna åt är att de nya ger utrymme för 

olika varianter av fysisk aktivitet, under förutsättning att minst 150 minuter per vecka vid 

måttlig intensitet uppnås. Det syftar till att den sammanlagda energiförbrukningen ska vara 

den samma oavsett hur aktiviteten varierar mellan intensitet, duration och frekvens. Den 

fysiska aktiviteten bör spridas på flera av veckans dagar, minst tre, och att fysiska 

aktiviteter av måttlig och hög intensitet kan kombineras under veckan (YFA, 2011). 

 

Fysisk aktivitet i befolkningen 

Bristen på fysisk aktivitet är en av de tio största dödsorsakerna i världen och uppskattas 

förorsaka 1,9 miljoner dödsfall per år. Det rapporteras att omkring 60 procent av den vuxna 

befolkningen i världen inte anses vara tillräckligt fysiskt aktiva för att upprätthålla en god 

hälsa. Fysisk inaktivitet konstateras orsaka cirka 15 procent av vissa cancerformer, 

diabetes typ 2 och hjärt- kärlsjukdomar (WHO, 2002). Andelen fysiskt inaktiva invånare i 

Sverige studerades genom den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”, vilken 

visade att 42 procent av männen och 46 procent av kvinnorna i befolkningen inte uppnådde 

rekommendationerna av fysisk aktivitet. Samtidigt visade undersökningen att 34 procent 

av männen och 27 procent av kvinnorna är fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag 

(Broström & Nykvist, 2004). 

 

Fysisk aktivitet på recept 

Fysisk aktivitet på recept är ett konkret verktyg för hur hälso- och sjukvården kan arbeta 

för att främja fysisk aktivitet i befolkningen (Kallings, Leijon, Kowalski, Hellénius & 

Ståle, 2009). Fysisk aktivitet kan ordineras av legitimerad personal inom hälso- och 

sjukvården som har kunskap om patientens aktuella hälsotillstånd (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Fysisk aktivitet är en evidensbaserad behandling av flera kroniska 

sjukdomar och är känd för att vara den mest effektiva och samtidigt medföra få 

biverkningar eller risker (Pedersen & Saltin, 2006).  
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International Council of Nurses (ICN) lägger vikt på hälsofrämjande arbete, de stödjande 

åtgärder som tillgodoser befolkningens hälsa genom sjuksköterskans arbete (ICN, 2005). 

Fysisk aktivitet är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. Dock upplever många 

vårdgivare osäkerhet om effekten av rådgivningen och känner sig obekväma att ge 

detaljerade råd om fysisk aktivitet. Tidsbrist samt okunskap bland hälso- och 

sjukvårdspersonal hindrar rådgivningen om fysisk aktivitet. Det visar sig att vårdgivare är 

mer benägna att ge råd till patienter som redan är fysiskt aktiva eller om patientens 

hälsotillstånd skulle gynnas av en livsstilsförändring (Caught, Hebert & Shuval, 2012).  

 

Det finnas olika namn beroende på var i världen fysisk aktivitet på recept används. Vidare 

presenteras några benämningar av metoden. 

 

Förskrivning internationellt 

Fysisk aktivitet på recept (Physical Activity Referral Schemes [PARS]) som metod inom 

hälso- och sjukvården var ursprungligen använd i Storbritannien. Metoden började med att 

läkare ordinerade schemalagd fysisk aktivitet till patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes och övervikt. Hälsodepartementet i Storbritannien har utvecklat PARS till den 

form som finns idag samt stimulerade forskningen runt PARS som garanterar dess kvalité 

och säkerhet för patienter (Crone, Johnston & Grant, 2004).  

 

Förskrivning i Danmark, Finland och Norge 

Under åren 2001 - 2003 utvecklades flera modeller för förskrivningen. Danmark införde 

Motion på recept (MpR), kort därefter började Finland använda Liikkumisresepti, samt 

Grønn resept utarbetades i Norge. Vissa likheter och skillnader finns mellan de nordiska 

modellerna för fysisk aktivitet på recept. Gemensamt för alla modeller är att förskrivningen 

av fysisk aktivitet har som syfte att stödja och öka den fysiska aktivitetsnivån och genom 

det främja hälsan. Det norska Grønn resept innehåller både individuellt anpassade råd på 

fysisk aktivitet och råd om matvanor. Metoden riktar sig enbart för patienter med diabetes 

typ 2 eller patienter med högt blodtryck som samtidigt inte har någon medicinsk 

behandling. I Finland används Liikkumisresepti till såväl friska som sjuka patienter för att 

förebygga eller behandla olika sjukdomstillstånd. Vid behov kan patienten ges extra stöd 

och lotsas inom vården av exempelvis sjukgymnaster till aktivitetsledare inom kommunen 

för att lägga upp ett individuellt träningsprogram. Danmark skiljer sig från sina nordiska 

grannländer då danska läkare inte själva ger några råd eller utfärdar en skriftlig ordination, 

utan värderar huruvida patienten är motiverad och hänvisar därefter till MpR-team i 

kommunen. En dansk patient kan få MpR förskrivet en gång och den förskrivningen 

likställs inte med annan medicinsk behandling (Kallings, 2010). Danska forskarna 

Sørensen, Skovgaard och Puggaard (2006) jämför ett antal studier om lämpligheten och 

användningen av fysisk aktivitet på recept i hälso- och sjukvården. Metoden visar sig inte 

nå ut till alla personer som befinner sig i en riskgrupp på grund av inaktivitet eller 

sjukdomstillstånd. Enbart fyra procent av de patienter som skulle ha nytta av 

förskrivningen får den. Det positiva fyndet är att 87 procent av förskrivarna använder 

fysisk aktivitet på recept på rätt sätt och är medvetna om behovet av användning.  

 

Förskrivning i Sverige  

Fysisk aktivitet på recept har använts i Sverige sedan 1980-talet (Hellénius et al., 2007). 

Därefter har olika projekt runt om i landet arbetat med implementering av fysisk aktivitet 



 6     

på recept. År 2001 genomförde Statens folkhälsoinstitut i samverkan med andra 

myndigheter och organisationer på regeringens uppdrag, den nationella kampanjen ”Sätt 

Sverige i rörelse”. Syftet med kampanjen var att påbörja en förändring av individers, 

gruppers, organisationers och hela samhällets inställning till fysisk aktivitet. Målet var att 

genomföra ett långsiktigt arbete med beteendeförändringar hos befolkningen. Hälso- och 

sjukvårdens ansvar blev att utarbeta en nationellt anpassad metod för Fysisk aktivitet på 

Recept® (FaR®). I den ingick utbildning av personal och aktivitetsledare, framtagning av 

receptblanketter och utformning av en manual för förskrivare. Manualen utarbetades av 

YFA och kom att kallas för Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och 

Sjukdomsbehandling (FYSS). FYSS ska ses som en stödjande manual och hjälpmedel för 

förskrivaren av FaR® och innehåller beskrivning av i vilken utsträckning fysisk aktivitet 

kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Manualen tar upp råd 

om lämpliga motionsaktiviteter och påvisar även risker med fysisk aktivitet för olika 

patientgrupper. FYSS belyser de sjukdomsgrupper där det finns tillräcklig mängd 

vetenskapliga belägg för att fysisk aktivitet är lämplig som behandlingsform. Ett nationellt 

pilotprojekt för att testa och utvärdera FaR® initierades av Statens folkhälsoinstitut. Efter 

resultatet från pilotprojektet har alla Sveriges landsting arbetat vidare med att utveckla en 

regionalt anpassad variant av FaR®. Hela grundtanken med FaR® är att det ska vara en del 

av vården och inte ses som ett tillfälligt projekt (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

 

FaR® är idag ett vedertaget begrepp inom hälso- och sjukvården och metodens syfte är att 

främja fysisk aktivitet. Metoden vänder sig till såväl friska som sjuka patienter för att 

förhindra och behandla vissa sjukdomar. FaR® har sin utgångspunkt i hälso- och 

sjukvården, men arbetet sker i samverkan med andra aktörer i samhället, som exempelvis 

idrottsföreningar, pensionärsföreningar eller kommunala anläggningar och privata företag, 

som ofta har stor erfarenhet av att arbeta med fysisk aktivitet, motion och träning 

(Faskunger et al., 2007). 

 

FaR® bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt, det vill säga att allt arbete ska utgå 

från individen. Förskrivaren ska styra samtalet utifrån patientens hälsotillstånd, besvär, 

diagnos, eventuella riskfaktorer, samt vad patienten själv tycker känns roligt och möjligt att 

göra. Samtalet ska ligga till grund för utformning av den skriftliga ordinationen. Receptet 

ska vara individuellt anpassat och hänsyn ska tas till patientens aktuella tillstånd (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Ordinationen kan innefatta allt ifrån ett skriftligt råd på en 

vardaglig aktivitet, som patienten kan utföra på egen hand, till deltagande i en 

gruppaktivitet eller ett aktivitetsprogram i samhället. I receptet ska det tydligt framgå 

vilken typ av aktivitet som är lämpligast för den enskilde individen. Frekvens, duration och 

intensitet ska tydliggöras samt att patienten ska få reda på efter hur lång tid denne kan 

förvänta sig någon effekt på exempelvis blodtrycket (Leijon, Kallings, Faskunger, Lærum, 

Börjesson & Ståhle, 2008). Det är av stor vikt att uppföljning ska ske efter en FaR®-

ordination, för att bland annat ha möjlighet att se över ordinationen och vid behov arbeta 

med patientens motivation (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

 

FaR® är ett komplement till eller i vissa fall ersättning av traditionella läkemedel. Stor vikt 

läggs på att den som ordinerar FaR® har tillräcklig kunskap om patientens hälso- och 

sjukdomsstatus, då det vid vissa sjukdomstillstånd kan vara direkt olämpligt att utföra en 

viss typ av aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 
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Följsamhet av fysisk aktivitet på recept 

En viktig aspekt vid förskrivning av fysisk aktivitet är att stödja patientens motivation. 

Under samtal med förskrivaren ska det framgå att metoden är säker och effektiv för 

livsstilsförändring (Sørensen, Skovgaard & Puggaard, 2006). Motiverande samtal (MI) vid 

förskrivningen visar dessutom på större effektivitet än enbart förskrivningen. Följsamheten 

av fysisk aktivitet på recept påverkas av typ och antal insatser för patienten. Hembaserade 

aktiviteter visar bättre följsamhet och leder till en ökad nivå av fysisk aktivitet hos 

patienter. Få insatser vid förskrivningen av fysisk aktivitet, det vill säga patienter som inte 

får gemensamma aktiviteter, MI eller ett individuellt anpassat schema, associeras med 

lägre följsamhet (Morgan, 2005). 

 

MI och kognitiv beteendeterapi (KBT) används i arbetet med livsstilsförändringar och 

gynnar följsamheten (Holm Ivarsson, 2007; Marcus et al., 2000). MI är en 

patientorienterad samtalsteknik som syftar till att öka patientens egen motivation och ändra 

sitt beteende (Holm Ivarsson, 2007). KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där 

arbetet bygger på att förändra tankar, känslor och handlingsmönster (Marcus et al., 2000). 

Forskning visar att exercise self-efficacy (ESE) är en viktig komponent för att genomföra 

och underhålla en beteendeförändring mot en mer fysiskt aktiv livsstil (Fletcher & 

Banasik, 2001). Self-efficacy handlar om tilltron till den egna förmågan, det vill säga de 

förutsättningar en individ har på att klara av att genomföra en handling i en viss situation 

(Fossum, 2007). Den transteoretiska modellen beskriver olika nivåer av 

beteendeförändringar hos individen och kan även användas i arbetet med 

livsstilsförändringar. Beteendeförändringen beskrivs utifrån en cirkel med fem nivåer: 

förnekelse, begrundande, förberedelse, handling och vidmakthållande, samt återfall som 

kan inträffa mellan nivåerna. Motivationen till förändring beror på var i cirkeln individen 

befinner sig (Prochaska, DiClemente och Norcross, 1992).  

 

En svensk studie undersökte följsamheten som en markör för effektiviteten av fysisk 

aktivitet på recept. En högre följsamhet var mer vanlig hos äldre patienter, de som fått 

ordination på hembaserade aktiviteter samt de som redan varit fysiskt aktiva. Personer med 

högt blodtryck, diabetes typ 2 och hög kolesterolnivå har visats vara mer motiverade till 

fysisk aktivitet. Personer som får ordination för fysisk aktivitet från en läkare eller 

arbetsterapeut hade lägre följsamhet, medan följsamheten var högre bland patienter som 

fått ordinationen från sjuksköterska. Orsaken kan ligga i att läkare ordinerar fysisk aktivitet 

på fel nivå (Leijon, Bendtsen, Ståhle, Ekberg, Festin & Nilsen, 2010). Låg motivation var 

ett mer vanligt hinder bland män medan sjukdom och smärta var hinder för kvinnor. 

Personens ålder och typ av förskriven fysisk aktivitet visar betydelse för följsamheten. De 

yngre deltagarna upplevde att tidsbrist och ekonomiska problem minskade följsamhet. 

Även äldre deltagare uppgav att avgiften för träningsaktiviteten kunde vara ett hinder. 

Personer diagnostiserade med högt blodtryck upplever tidsbrist som den främsta 

anledningen medan personer med övervikt medger låg motivation som ett hinder. De 

undersökta aspekterna av följsamheten vid förskrivningen av fysisk aktivitet har stor 

betydelse för att kunna utveckla metoden och individanpassa förskrivningen (Leijon, 

Faskunger, Bendtsen, Festin & Nilsen, 2011). 

 

Att bedöma effekter av fysisk aktivitet på recept  

För att bedöma effekter av fysisk aktivitet används: vikt, Body Mass Index (BMI), 

midjemått, blodtryck, maxpuls (HRmax) och vilopuls (HRrest), maximal 
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syreupptagningsförmåga (VO2max), förväntad maximal syreupptagningsförmåga (pVO2max), 

total energiförbrukning etc. Dessutom används olika blodprover för att mäta effekter av 

fysisk aktivitet: HbA1c, fasteglukos, plasmaglukos, insulin, blodfetter etc.  

 

Med syfte att bidra till hälsofrämjande arbete bedöms hälsorelaterad livskvalité genom  

SF-36 och EuroQol frågeformulär. SF-36 är ett frågeformulär som mäter den 

självrapporterad fysiska och psykiska hälsan och omfattar såväl funktion som 

välbefinnande. SF-36 inkluderar flera områden: fysisk funktion beskriver personens 

uppfattning av fysisk aktivitetsnivå, rollfunktion - fysiska och emotionella orsaker står för 

beskrivning av problem med att utföra regelbundna aktiviteter på grund av fysiska eller 

känslomässiga svårigheter, under området smärta rapporteras upplevelse av smärta och 

värk, social funktion bedöms efter personens förmåga att upprätthålla sociala kontakter till 

följd av fysisk och psykisk hälsa eller ohälsa, vitalitet står för känsla av trötthet eller 

upplevelse av energi och ork, psykisk välbefinnande speglar allt från nervositet till 

harmonisk tillvaro och lugnet som personen upplever, allmänhälsa är ett samlingsbegrepp 

för självrapporterad upplevelse av sitt hälsotillstånd (Sullvan, Karlsson & Taft, 2002). 

EuroQol (EQ) och den nyare versionen EQ-5D utarbetades för att komplettera 

livskvalitéformulär med konkreta självrapporterade svar i tre nivåer: inga problem, få 

svårigheter, stora svårigheter. Parametrar som rörlighet, förmågan att ta hand om sig själv, 

vanliga aktiviteter, smärta och upplevelse av eventuell nedstämdhet mäts med hjälp av 

dessa formular (Burström, Johannesson & Diderichsen, 2001). 
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva effekter för personer som får fysisk aktivitet på recept.  

 

Frågeställningar 

Hur kan effekter av fysisk aktivitet på recept mätas och beskrivas? 

Vilka positiva och negativa effekter kan fysisk aktivitet på recept leda till? 

 

METOD 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver en refererad litteraturöversikt som en 

metod för att identifiera relevanta studier och främja evidensbaserad omvårdnad samt 

kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården. Polit och Beck (2008) menar att en systematisk 

litteraturstudie är det bästa underlaget för kliniska riktlinjer och har stor betydelse inom 

omvårdnaden. Enligt Forsberg och Wengström (2013) innehåller litteraturstudien en 

systematisk sökning, kritiskt granskning och sammanställning av de originalstudier som 

finns inom valt område. Metoden litteraturstudie valdes för att göra en översikt inom den 

aktuella forskningen om fysisk aktivitet på recept i relation till effekter för patienten.  

 

Urval 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) ska primärkällor i form av publicerade 

vetenskapliga artiklar eller rapporter användas. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

granskar två oberoende experter innehållet och kvaliteten av artiklarna före publicering i 

tidsskriften. Tidskrifter som använder sig av denna granskning blir peer reviewed. 

Författarna till föreliggande studie använde databasen Ulrichsweb för att säkerställa att 

samtliga artiklar var publicerade i peer reviewed tidskrifter, för att genom detta kunna öka 

kvalitén av det självständiga arbetet. Både kvalitativa och kvantitativa studier kan 

inkluderas i en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). Kvantitativa studier kan ge 

mindre risk för missvisande resultat och används för att undersöka åtgärdens effekter 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Tripp-Reimer och Doebbeling (2004) beskriver 

vikten av kvalitativa studier inom hälso- och sjukvården. Dessa studier berör mänskliga 

faktorer som förväntningar, erfarenheter, behov och agerande hos både patienter och 

personalen. Med syftet att beskriva effekter för personer som får fysisk aktivitet på recept, 

har både kvalitativa och kvantitativa studier betydelse och valdes för denna studie. Artiklar 

på svenska, engelska och ryska eftersöktes eftersom det är de språk som författarna 

behärskar. Forsberg och Wengström (2013) betonar vikten av en aktuell forskning som 

grund för litteraturstudien. Begränsningar för artiklar som publicerades de senaste tio åren 

gjordes för att få aktuell forskning inom området.  

 

Datainsamling 

Forsberg och Wengström (2013) presenterar Cinahl som en databas med artiklar inom 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi medan PubMed har en bredare täckning av 

medicin, omvårdnad och odontologi. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver 

även manuell sökning genom referenslistorna av valda forskningsartiklar. Forsberg och 

Wengström (2013) hänvisar till bibliotekariens goda kännedom om databasernas 

uppbyggnad varför bibliotekarier på Sophiahemmet Högskola konsulterades. Genom deras 

kunskap blev artikelsökningen mer effektiv.  
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I databasen PubMed användes följande Medical Subjekt Headings [MeSH] som var termer 

från databasens ämnesordslista: "Prescriptions", "Counseling", "Referral and 

Consultation", "Exercise Therapy", "Exercise", "Motor Activity" och "Physical Education 

and Training".  I databasen Cinahl användes följande Cinahl Headings [MH]: "Exercise",  

"Physical Education and Training”, "Physical Activity", "Prescriptions, Non-Drug", 

"Counseling" och "Referral and Consultation". 

 

Östlundh (2006) beskriver fördelar med användning av boolesk sökteknik då mer än ett 

sökord kan användas. Sökning med AND kopplar ihop flera termer medan sökning mer 

OR används när begreppet har flera synonymer. Booleska operatoren AND och OR 

användes för att kombinera sökord med varandra och vidga sökningen då flera termer 

användes för att beskriva fysisk aktivitet och recept samt att olika termer användes då 

forskarna definerade förskrivningen. Databassökningen kompletterades med manuell 

sökning utifrån studerade artiklars referenslistor, då författarna till föreliggande studie 

bedömde dessa som relevanta för studiens syfte.  

 

I arbetet användes fysisk aktivitet på recept som ett samlingsnamn för de olika 

benämningar: FaR®, MpR, PARS, Grønn resept, Liikkumisresept. Resultatet av 

databassökning samt antal lästa abstrakt, lästa och inkluderade artiklar sammanställdes i  

Tabell 1.  

 
Tabell 1. Databassökning i PubMed, Cinahl samt manuell sökning  

Databas, 

datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2013-01-30 

"Prescriptions"[MeSH] 

OR "Counseling"[MeSH] 

OR "Referral and 

Consultation"[MeSH] 

AND 

"Exercise 

Therapy"[MeSH] OR 

"Exercise"[MeSH] OR 

"Motor Activity"[MeSH] 

OR "Physical Education 

and Training"[MeSH]  

Publicerade: 

20030101-20130131 

Språk: engelska, 

svenska  

Search modes - 

Boolean/Phrase 

979 85 18 9 

Cinahl 

2013-01-30 

  

 MH "Exercise" OR MH 

"Physical Education and 

Training” OR MH 

"Physical Activity" 

AND   

MH "Prescriptions, Non-

Drug"OR MH 

"Counseling" OR MH 

"Referral and 

Consultation" 

Publicerade: 

20030101-20130131 

Språk: engelska, 

svenska 

Peer Reviewed, 

Research Article, 

Search modes - 

Boolean/Phrase 

340 62 14 5 

Manuell 

sökning 

2013-02-04 

 

  4 4 4 2 

Totalt:   1323 151 36 16 
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Databearbetning och dataanalys 

Den initiala bearbetningen utifrån databasträffarna gjordes genom läsning av artiklarnas 

titel och bedömning av dess relevans. Vidare valdes aktuella abstrakt för granskningen. 

Artiklar som bedömdes kunna svara på studiens syfte lästes i sin helhet och 

kvalitetsgranskades med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (se 

Bilaga I) utformat i enlighet med Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011). Slutligen inkluderades 16 artiklar av hög och medelkvalité som 

svarade på studiens syfte.  

 

Friberg (2012) hade utformat en vägledning för analys av innehåll av forskningsartiklar vid 

en litteraturöversikt. Denna vägledning valdes att följas i arbetet, då författarna 

strukturerade sitt arbetssätt vid dataanalys. De inkluderade artiklarna lästes av båda 

författarna var för sig, för att få ökad förståelse för innehållet. Resultatet av studierna 

sammanställdes i en matris (se Bilaga II). Författarna sökte efter likheter och skillnader i 

studiernas resultat om effekterna av fysisk aktivitet på recept. En syntetiserande 

sammanställning av studiernas resultat gjordes och sorterades under gemensamma 

rubriker. Enligt Friberg (2012) skulle en ny helhet skapas efter syntesen av material av de 

olika forskningsartiklarna.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten av denna studie uppnåddes genom noga beskrivning av metod, välutformat 

syfte, objektivt presenterat resultat samt diskussion. Forsberg och Wengström (2013) 

betonade vikten av att möjliggöra att andra forskare kan nå samma resultat efter den 

beskrivning som gjordes i metoden av en litteraturstudie. Enligt Vetenskapsrådets (2011) 

rekommendationer skulle den använda metoden vara tydligt beskrivet och kunde besvara 

syftet och frågeställningar. Forsberg och Wengström (2013) tog upp vikten av en relevant 

diskussion. Författarna till föreliggande studie diskuterade resultatet samt bekräftade 

diskussionen med relevant forskning inom området, genom detta uppnås studiens validitet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga inkluderade artiklar hade antingen tillstånd från en etisk kommitté, eller att 

noggranna etiska överväganden gjordes. Helgesson (2006) beskrev kravet på objektivitet i 

forskningen i metoden och resultatet av en studie. Författarna till föreliggande studie hade 

strävat efter att arbeta opartisk och inte låta sina egna åsikter och värderingar påverka 

arbetets gång. Författarna till föreliggande studie hade mål att kunna redovisa ett 

innehållsrikt och fullständigt resultat samt redovisa en mångsidig syn på problemområdet. 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) kunde vetenskaplig oredlighet orsaka en minskad tilltro till 

de resultat som arbetet redovisade, dessutom kunde tilltron till forskningen minskas bland 

allmänheten. Författarna till föreliggande studie hade strävat efter korrekt 

referenshantering under hela arbetet för att undvika vetenskaplig oredlighet. 
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RESULTAT 

Effekter av fysisk aktivitet på recept fördelades utifrån tre bearbetade teman: fysiologiska 

effekter av fysisk aktivitet på recept, psykosociala effekter av fysisk aktivitet på recept, 

samt indirekta följder av fysisk aktivitet på recept. 

 

Fysiologiska effekter av fysisk aktivitet på recept 

Cirkulation 

Många studier konstaterade en sänkning av blodtrycket, dock kunde ingen signifikant 

skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen påvisas (Duncan et al., 2005; Elley et 

al., 2003; Kerse et al., 2005; Lawton et al., 2008). Signifikanta skillnader i sänkning av 

blodtrycket påvisades i studier av Hardcastle et al. (2007) och Sjöling et al. (2011). Även 

kvalitativa studier av Stathi et al. (2003) och Wormald et al. (2004) beskrev sänkt 

blodtryck som deltagarna i programmet för fysisk aktivitet på recept angett. Studien av 

Sjöling et al. (2011) visade även en minskning i behovet av blodtrycksmedicin hos 

deltagarna. Petrella et al. (2003) och Petrella et al. (2010) visade att endas reduktion av det 

systoliska blodtrycket var signifikant mellan interventions- och kontrollgrupperna. Det 

diastoliska blodtrycket minskade hos deltagarna utan signifikant skillnad mellan 

interventions- och kontrollgruppen (Petrella et al., 2010). Hög följsamhet för 

rådgivningsträffar i interventionsgruppen visade samband med lägre blodtryck i jämförelse 

med de som medverkade vid ett fåtal träffar (Hardcastle et al., 2007). Lawton et al. (2008) 

visade ingen signifikant skillnad i ordinationer av blodtryckssänkande medicinering mellan 

interventions- och kontrollgruppen.  

 

Påverkan på puls uppvisades i studier av Petrella et al. (2010) och Sjöling et al. (2011). 

Sjöling et al. (2011) konstaterade sänkt puls, medan Petrella et al. (2010) inte visade någon 

signifikans i maxpulsen (HRmax), mellan interventions- och kontrollgruppen. Det 

observerades en signifikant ökning i vilopulsen (HRrest) hos deltagarna i 

interventionsgruppen och en icke signifikant ökning hos deltagarna i kontrollgruppen.  

 

Syreupptagningsförmågan 

En förbättring i VO2max presenteras i följande studier (Duncan et al., 2005; Petrella et al., 

2003; Petrella et al., 2010; Sjöling et al., 2011). Signifikansen i förbättringen av VO2max 

nåddes i studien där grupper med olika intensitet av fysisk aktivitet på recept jämfördes 

med varandra (Duncan et al., 2005) och i studier där individuell anpassning av receptet 

användes (Petrella et al., 2003; Sjöling et al., 2011). Dessa studier visade signifikansen i 

VO2max efter 6 månader (Duncan et al., 2005; Petrella et al., 2003) och den bevarades vid 

12 månaders kontroll (Petrella et al., 2003), 15 månaders kontroll (Sjöling et al., 2011) och 

24 månaders kontroll (Duncan et al., 2005). Studien av Gram et al. (2010) utläste ingen 

signifikant skillnad i VO2max. Ökningen av pVO2max visade skillnader i mönster mellan 

interventions- och kontrollgruppen. I interventionsgruppen var ökningen snabb, den 

stabiliserades efter sex månader och stannade på samma nivå de sista tre månaderna. Efter 

en snabb ökning i kontrollgruppen under de första sex månaderna, sjönk sedan pVO2max en 

aning under de sista månaderna av studien (Petrella et al., 2010). 

 

Petrella et al. (2010) undersökte vidare pVO2max i subgrupper och observerade skillnader 

gällande kön, BMI och i vilken region av landet deltagarna var bosatta. Kvinnor visade en 
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signifikant ökning av pVO2max i interventionsgruppen i jämförelse med kvinnor i 

kontrollgruppen. För männen ökade båda grupperna signifikant pVO2 max i jämförelse med 

början av studien, dock kunde ingen signifikant skillnad observeras grupperna emellan. En 

signifikant ökning av pVO2max observerades bland alla deltagare i interventionsgruppen 

oavsett BMI. I kontrollgruppen visade deltagarna med normalt BMI ingen signifikant 

ökning av pVO2max. Endast kontrollgruppen med ett ökat BMI i början av studien visade 

signifikant skillnad efter 12 månader. En av regionerna där studien genomfördes visade 

signifikant skillnad mellan grupperna. Ålder hos deltagarna samt fördelning i stads- eller 

landsbygdsinvånare visade ingen påverkan på pVO2max. 

 

Kroppsmått 

En signifikant sänkning av BMI hos deltagarna konstaterade i några studier (Hardcastle et 

al., 2007; Petrella et al., 2003; Sjöling et al., 2011). Vikten mättes i flera studier (Duncan et 

al., 2005; Gram et al., 2010; Hardcastle et al., 2007; Lawton et al., 2008; Sjöling et al., 

2011). Endast Sjöling et al. (2011) konstaterade en signifikant sänkning av vikten hos 

deltagarna på slutet i jämförelse med början av studien. En större viktminskning 

observerades av Hardcastle et al. (2007) i interventionsgruppen vars deltagare hade en 

högre följsamhet för rådgivningsträffar. Skillnaden var dock inte signifikant mellan 

grupperna med hög och låg följsamhet hos interventionsdeltagarna. Resterande studier 

(Duncan et al., 2005; Gram et al., 2010; Lawton et al., 2008) med kontrollgrupp, påvisade 

inte heller någon signifikant skillnad i viktminskningen hos deltagarna. Studien av Gram et 

al. (2010) mätte minskningen av fettmassan hos deltagarna. I interventionsgruppen som 

fick ordination på stavgång visades en signifikant minskning av fettmassan redan vid fyra 

månaders kontroll och resultatet kvarstod efter 12 månader. Deltagare som fick fysisk 

aktivitet på recept nådde signifikansen i minskningen av fettmassan vid 12 månaders 

kontroll. Två av studierna undersökte midjemått hos deltagarna (Lawton et al., 2008; 

Sjöling et al., 2011). Sjöling et al. (2011) konstaterade signifikant minskning av 

midjemåttet hos deltagarna, medan Lawton et al. (2008) inte fann någon signifikant 

skillnad i denna parameter mellan interventions- och kontrollgruppen. 

 

Energiförbrukning 

En ökning av den totala energiförbrukningen observerades i flera studier (Elley et al., 

2003; Hardcastle et al., 2007; Kerse et al., 2005; Petrella et al., 2010). Signifikant ökning 

visades genom den självrapporterade totala energiförbrukningen (Petrella et al., 2010), i 

kombination av MI och fysisk aktivitet på recept (Elley et al., 2003; Hardcastle et al., 

2007), medan studien med de äldre deltagarna konstaterade en ökning i 

energiförbrukningen som dock inte nådde signifikans (Kerse et al., 2005).  

 

Biokemiska markörer 

Högintensiv och högfrekvensträning (Duncan et al., 2005), stavgång (Gram et al., 2010) 

och individuell anpassning av fysisk aktivitet (Hardcastle et al., 2007; Gram et al., 2010; 

Sjöling et al., 2011) resulterade i signifikanta sänkningar av kolesterolnivån. Även Stathi et 

al. (2003) uppgav sänkt kolesterolnivå. Studierna av Gram et al. (2010) och Hardcastle et 

al. (2007) skiljde på typer av kolesterol. Deltagarna som fick fysisk aktivitet på recept 

visade ökning av LDL nivå i jämförelse med kontrollgruppen. Nivån av HDL samt 

triglycerider visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna (Gram et al., 2010). Inga 

skillnader kunde utläsas mellan interventions- och kontrollgrupp i förändring av LDL, 
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HDL eller triglycerider. Skillnaden påvisades däremot i interventionsgruppen mellan 

deltagarna med hög och låg följsamhet. Hög följsamhet vid rådgivningsträffar resulterade i 

lägre kolesterol och triglycerider än hos deltagarna som endast var med på ett fåtal träffar 

(Hardcastle et al., 2007). Studien av Lawton et al. (2008) som baserades på redan 

etablerade program för fysisk aktivitet på recept, visade ingen signifikant skillnad efter 24 

månader mellan interventions- och kontrollgruppen och ingen signifikant skillnad i 

ordinationer av kolesterolsänkande medicinering rapporterades. 

 

Flera studier påvisade ingen signifikant skillnad i HbA1c (Gram et al., 2010; Lawton et al., 

2008), i plasmaglukos (Duncan et al., 2005; Lawton et al., 2008) eller i insulin nivån 

(Lawton et al., 2008) mellan interventions- och kontrollgruppen. Studien av Stathi et al. 

(2003) tar däremot upp patienternas självrapporterade förbättringar i deras 

diabetessjukdom.  

 

Psykosociala effekter av fysisk aktivitet på recept 

Välbefinnande 

Flera studier använde sig av frågeformulär SF-36 och EuroQol för att undersöka livskvalité 

hos deltagarna (Elley et al., 2003; Gram et al., 2010; Kallings et al., 2008; Kerse et al., 

2005; Lawton et al., 2008; Sjöling et al., 2011). Den största förändringen observerades i 

fysisk och emotionell rollfunktion (Elley et al., 2003; Kallings et al., 2008; Lawton et al., 

2008; Sjöling et al., 2011) och vitalitet (Elley et al., 2003; Kallings et al., 2008; Kerse et 

al., 2005; Sjöling et al., 2011), social funktion (Kallings et al., 2008) som signifikant 

förbättrades enligt studierna. Signifikanta förbättringar i smärta rapporterades i studierna 

(Elley et al., 2003; Kallings et al., 2008; Sjöling et al., 2011). Förbättringar i allmänhälsan 

visade signifikant skillnad (Elley et al., 2003; Kerse et al., 2005; Lawton et al., 2008). 

Kallings et al. (2008) och Lawton et al. (2008) visade signifikansen i psykiskt 

välbefinnande samt Lawton et al. (2008) noterade signifikansen i fysisk funktionsförmåga 

hos deltagarna mellan interventions- och kontrollgruppen. Studien av Gram et al. (2010) 

påvisade ingen signifikant skillnad i någon av komponenterna.  

 

Studien av Anderson et al. (2005) visade att ingen signifikant skillnad i allmän hälsa, 

kroppslig tillfredställelse, kroppsutseende, stress, depression, socialt stöd vid sex månaders 

kontroll mellan interventionsgrupperna och kontrollgruppen. Vid 24 månaders kontroll 

visades signifikansen i kroppslig tillfredställelse hos deltagarna i den interventionsgrupp 

som fick mest insatser i jämförelse med kontrollgruppen. Resterande områden visade ingen 

signifikans vid 24 månaders kontroll. 

 

Förbättringar i välbefinnandet rapporterades i flera kvalitativa studier (Crone, 2007; Stathi 

et al., 2003; Wormald et al., 2004). Deltagarna uppgav positiva förändringar: sömnen 

förbättrades (Crone, 2007; Stathi et al., 2003), humör, kognitiv förmåga och den 

optimistiska synen på sig själv ökade (Stathi et al., 2003), förbättringar i mental hälsa 

noterades (Wormald et al., 2004). Majoriteten av deltagarna var positiva till fysisk aktivitet 

på recept och upplevde ökat självförtroende och framgång i och med att de klarar av den 

fysiska aktiviteten (Stathi et al., 2003; Wormald et al., 2004). Deltagarnas erfarenheter av 

fysisk aktivitet på recept kunde vara emotionella och det förekom även att deltagare kände 

en andlig upplevelse (Crone, 2007). Flera positiva effekter av fysisk aktivitet som 

deltagarna uppgav var ökad nivå av rörlighet, kondition och styrka, vilket i sin tur 

underlättade de dagliga aktiviteterna (Wormald et al., 2004).  
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Dessutom rapporterade Stathi et al. (2003) och Wormald et al. (2004) minskning av stelhet 

hos deltagarna med artrit. Effekterna noterades av deltagarna långt före programmet var 

avslutat, redan efter några veckor märkte deltagarna skillnad i sitt hälsotillstånd. Dessa 

förbättringar var ofta gradvisa och oväntade. Deltagarna kunde bättre acceptera sin 

diagnos, konditionen förbättrades, rörlighet och kroppsfunktioner behölls (Stathi et al., 

2003).  

 

Långtidseffekter på psykisk hälsa uppnåddes inte genom fysisk aktivitet på recept, då 

patienter bara kände sig bättre för stunden (Wormald et al., 2004). Ökad trötthet samt 

ingen förbättring i kondition resulterade i tvivlande syn på effekterna av fysisk aktivitet på 

recept (Stathi et al., 2003). Wormald et al. (2004) refererar till deltagarnas känsla av 

obehag med att vara bland vältränade unga människor, medan de själva hade problem med 

sin kropp och sina övningar. De kände sig skrämda av träningslokalens miljö, dess reklam, 

samt människorna där. Andra deltagare hade en viss oro angående programmet som hade 

samband med ekonomiska problem samt deras osäkerhet inför att besöka nya platser 

(Crone, 2007). 

 

Self-efficacy ökade signifikant hos interventionsgrupperna efter 12 månader (Petrella et al., 

2003) och 24 månader (Anderson et al., 2005). Anderson et al. (2005) fann att typen av 

intervention inte påverkade self-efficacy vid sex månaders kontroll. Petrella et al. (2003) 

observerade att även kontrollgruppen visade en betydande ökning av self-efficacy från 

starten i jämförelse med efter 12 månader, däremot beskrev Anderson et al. (2005) en 

minskning av self-efficacy i kontrollgruppen efter 24 månader och upptäckte vidare ett 

samband mellan ökning av self-efficacy och minskning av stressnivån vid 24 månaders 

kontroll. 

 

Stress 

Minskad stress bland deltagarna som utförde fysisk aktivitet på recept visades i flera 

studier (Anderson et al., 2005; Lawton et al., 2008; Stathi et al., 2003). Anderson et al. 

(2005) presenterade subgrupper av deltagare och noterade skillnaden i minskningen av 

stressnivån mellan könen efter 24 månaders kontroll. Kvinnliga deltagare påvisade en 

signifikant minskning av stressnivån. En minskning i daglig stress visades även hos 

männen i alla grupper vid slutet av studien i jämförelse med början, men skillnaden var 

inte signifikant mellan grupperna. Stathi et al. (2003) tog upp missnöje från deltagarna som 

upplevde att fysisk aktivitet på recept var stressframkallande för att det inte passade in i 

deras livsstil eller med deras intressen. 
 

Socialt 

Deltagare med psykisk ohälsa rapporterade en allmän positiv social upplevelse av fysisk 

aktivitet på recept. Deltagarna uppskattade att vara en del av någonting och såg 

möjligheten att komma bort från sin normala miljö som tillfredställande (Crone, 2007). 

Wormald et al. (2004) visade även att miljöbyte hade en positiv inverkan för deltagarna. 

De upplevde att träningen gav utrymme för egentid och hjälpte dem att glömma olika 

problem för tillfället. Deltagarna i andra studier hade inte samma framgångsrika sociala 

upplevelser (Stathi et al., 2003; Wormald et al., 2004). Några tyckte att det var bra att 

träffa nya människor och öka sitt sociala nätverk, medan andra deltagare upplevde negativ 

gruppdynamik och att kontakterna mellan deltagarna inte sträckte sig utanför 

träningslokalen (Stathi et al., 2003). Några få deltagare upplevde inga positiva förändringar 



 16     

alls och uppgav att fysisk aktivitet på recept inte motsvarade deras förväntningar. De sökte 

till program på grund av att de blivit lovade social kontakt, men upplevde svårigheter med 

att inleda kontakt i träningslokalens miljö (Wormald et al., 2004).  
 

Indirekta följder av fysisk aktivitet på recept 

Tid för fysisk aktivitet 

Sjöling et al. (2011) visade att den genomsnittliga tiden för fysisk aktivitet ökade direkt, 

redan vid en månads uppföljning. En signifikant ökning av fysisk aktivitet visades vid sex 

månaders kontroller (Hardcastle et al., 2007; Harrison et al., 2004; Kallings et al., 2008) 

vid 12 månader (Elley et al., 2003; Lawton et al., 2008), 15 månader (Sjöling et al., 2011) 

och vid 24 månaders kontroller (Lawton et al., 2008; Rasinaho et al., 2011). Rasinaho et al. 

(2011) visade dessutom en signifikant ökning bland alla deltagare vid slutet av studien i 

jämförelse med början, dock kunde ingen signifikant skillnad noteras grupperna emellan. 

Lawton et al. (2008) beskrev en viss minskning av tiden för den fysiska aktiviteten vid 24 

månader i jämförelse med 12 månaders kontroll, medan signifikansen mellan intervention- 

och kontrollgruppen kvarstod. Harrison et al. (2004) observerande en liknande minskning, 

när tiden för fysisk aktivitet signifikant ökade vid sex månaders kontroll och denna 

signifikans uteblev vid 12 månader. Både Gram et al. (2010) och Kerse et al. (2005) visade 

ingen signifikant skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen vid 12 månaders 

kontroll. Wormald et al. (2004) beskrev ökning av tiden för fysisk aktivitet på fritiden som 

deltagarna rapporterade, däremot upplevde deltagarna med heltidsarbete svårigheter att 

boka in tid med träningsledaren för stöd och vägledning. 

 

Betydelsen av information och kompetens 

Vid förskrivningen upplevde deltagarna att hälso- och sjukvårdens personal inte var 

benägna eller tog initiativ till att ge fysisk aktivitet på recept utan att patienten själv fick 

fråga efter detta. Det visade sig att läkare inte ens visste om att de kunde ge fysisk aktivitet 

på recept till sina patienter (Wormald et al., 2004). Stathi et al. (2003) visade däremot att 

deltagarna som fått fysisk aktivitet på recept av sin läkare kände stor tillit till dennes 

kompetens.  

 

Deltagarna uppgav ökad kunskap om fysisk aktivitet (Harrison et al., 2004; Wormald et al., 

2004). De uppskattade det engagemang och den professionalitet som aktivitetsledarna 

visade (Crone, 2007; Stathi et al., 2003; Wormald et al., 2004). Deltagarna kände sig 

trygga och anpassade sig snabbt till den nya miljön. De uppskattade hjälpen av personalen 

och upplevde ökat självförtroende, ökad kontroll och gjorde sociala framsteg (Stathi et al., 

2003). Andra hälsoeffekter som deltagarna nämnde var: nöje, ny och bred kunskap, 

meningsfull tid under den fysiska aktiviteten och känsla av tillfredställelse. Deltagarna 

upplevde även att deras individuella behov tillgodosågs av personalen (Crone, 2007). 

Wormald et al. (2004) fann dock att några deltagare upplevde svårigheter att få någon 

kontinuitet med personalen samt att hantera de olika träningsmaskinerna. 

 

Påverkan på följsamheten av fysisk aktivitet på recept 

Efter fysisk aktivitet på recept noterades en signifikant förändring i positiv riktning i de 

olika stadierna av den transteoretiska modellen, från begrundade, förberedelse stadier samt 

återfall i början av studien till stadier av handling och vidmakthållande på slutet av 
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interventionen (Kallings et al., 2008). Motivation var en faktor som bidrog till bättre 

följsamhet (Wormald et al., 2004). Nyfikenhet inför ett nytt ställe för fysisk aktivitet, 

kunskap och förväntningar av hälsovinster från fysisk aktivitet på recept och 

naturupplevelse beskrevs som faktorer som kunde öka följsamheten. Andra faktorer som 

trötthet och prioriterar av andra aktiviteter i det dagliga livet kunde hindra deltagarna och 

påverka effekterna av fysisk aktivitet på recept (Crone, 2007). Yngre deltagare samt de 

som sedan tidigare varit mindre fysisk aktiva tenderade att inte fullfölja programmet av 

fysisk aktivitet på recept enligt Hardcastle et al. (2007). Flera deltagare uttryckte stark vilja 

att fortsätta med fysisk aktivitet efter programmet slut (Crone, 2007; Wormald et al., 

2004). 

 

Typ av fysisk aktivitet 

Vissa deltagare föredrog fysisk aktivitet på recept som utfördes på träningsanläggningen 

framför ett träningsprogram som utfördes i hemmet under eget initiativ (Wormald et al., 

2004). Hos deltagarna med hög följsamhet observerades ökning i intensiv och sammanlagd 

fysisk aktivitet, skillnaden var dock inte signifikant i jämförelse med kontrollgruppen 

(Hardcastle et al., 2007). Rasinaho et al. (2011) visade att vissa former av fysisk aktivitet 

hade ökat i interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen efter två år av 

intervention. En signifikant skillnad observerades i deltagandet av vattengymnastik. 

Gångkonditionsträning, styrketräning och intensiv träning visade icke signifikant ökning i 

interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Vid uppföljning ett och ett halvt år 

efter avslutad intervention visades en signifikant ökning av gruppträning med ledare och 

styrketräning, medan vattengymnastik och gångkonditionsträning inte visade någon 

signifikans då. Vidare beskrev studien subgrupper av deltagarna som påvisade att 

deltagarna utan rörelsehinder eller måttliga rörelseinskränkningar valde styrketräning före 

andra typer av aktiviteter. Deltagarna med permanenta rörelsehinder valde 

gångkonditionsträning oftare. 

 

Leder fysisk aktivitet på recept till ökade skador? 

Studier som undersökte skador, fall, sjukhusvistelser och antal sjukdagar hos deltagarna 

som har fått fysisk aktivitet på recept påvisade inte någon signifikant skillnad i 

rapporterade skador (Gram et al., 2010; Elley et al., 2003; Kerse et al., 2005; Petrella et al., 

2010; Rasinaho et al., 2011), fall (Elley et al., 2003; Kerse et al., 2005), sjukhusvistelser 

(Elley et al., 2003; Petrella et al., 2003) samt antal sjukdagar (Anderson et al., 2005). Gram 

et al. (2010) observerade en hypoglykemisk händelse samt att överbelastningsskador med 

smärta i fotleden och höften förvärrades av programmet hos deltagarna som hade känt 

problem i dessa regioner innan programmet. Lawton et al. (2008) registrerade signifikant 

mer fall och skador i interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Kerse et al. 

(2005) noterade en signifikant minskning i antalet sjukhusvistelser bland deltagarna i 

interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Året innan studien startade var 28 

procent av kontrollgruppen och 35 procent av interventionsgruppen inneliggande på 

sjukhus. Året efter studien hade 34 procent av kontrollgruppen och 28 procent av 

interventionsgruppen varit inlagda på sjukhus. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Utifrån syftet att beskriva effekter för personer som får fysisk aktivitet på recept valde 

författarna att genomföra en litteraturbaserad studie. Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) beskriver att en refererad litteraturöversikt som en metod för att främja 

evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården. Författarna till 

föreliggande studie ansåg att den valda metoden var relevant för att besvara syftet eftersom 

evidensbaserat kunskap om effekterna av fysisk aktivitet på recept kan ligga till grund för 

sjuksköterskans preventiva arbete samt bli en del av behandlingen av flertal 

sjukdomstillstånd.  

 

Vi ansåg att referenser inte skulle förfalskas och använde därför författarnas benämningar 

utifrån den metodlitteratur som studerades. I metodlitteraturen har författare angivit olika 

benämningar för metoden: Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver metoden som 

en refererad litteraturöversikt, Friberg (2012) benämner den för litteraturöversikt och 

Forsberg och Wengström (2013) har använt benämningen en systematisk litteraturstudie.  

 

Fysisk aktivitet på recept har flera benämningar som figurerar i olika kliniska verksamheter 

på grund av det relativt nya området. Det finns ingen MeSH term eller Cinahl heading som 

beskriver fysisk aktivitet på recept. Efter konsultation med bibliotekspersonal från 

Sophiahemmet Högskola fick författarna förslag på hur en boolesk sökning kunde 

genomföras och kombinerade därefter olika synonymer för att täcka in hela 

kunskapsområdet. Efter den första booleska sökningen med OR och AND med 

begränsningar till tio år, samt engelska och svenska språket i båda databaser påträffades 

1319 artiklar. Vi ansåg att sökorden var relevanta och aktuella då sökningen täckte stor del 

av det forskningsområde som svarade för vårt syfte. Författarna ansåg dock att antal träffar 

var stort och behovet för ytterligare begränsningar diskuterades. Ett exempel på en möjlig 

begränsning skulle kunna vara att endast begränsa sökningen till ett sjukdomstillstånd då 

fysisk aktivitet på recept kunde bli ordinerat. Vi fann dock intressant att beskriva en 

helhetsbild över effekter av fysisk aktivitet på recept på flera kategorier av patienter och 

därigenom skapa en grund för vår framtida yrkesroll som allmänsjuksköterska. Efter 

granskning av titlar exkluderades flertalet artiklar då de till exempel berörde förskrivarens 

perspektiv, kost, barn, vilka inte svarade vårt syfte, eller att metoden endast var beskriven 

eftersom studien inte var genomförd. Inga flera begränsningar gjordes då antal kvarstående 

artiklar sågs hanterbart. Efter granskning av 147 abstrakt och 32 artiklar i sin helhet kunde 

författarna bedöma att tillräckligt med material i form av vetenskapliga artiklar fanns 

tillgängligt för att kunna genomföra denna studie. 

 

Bland de inkluderade 16 artiklarna i studien om effekter av fysisk aktivitet på recept var 13 

kvantitativa och tre kvalitativa. Utifrån syftet lade författarna stor vikt på att inkludera 

kvantitativa studier då Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver att dessa studier 

kan ge mindre risk för missvisande resultat och därför är lämpliga att användas för att 

undersöka åtgärdens effekter. Tripp-Reimer och Doebbeling (2004) beskriver att 

kvalitativa studier berör mänskliga faktorer som förväntningar, erfarenheter, behov och 

agerande hos både patienter och personalen. Vi valde därför att medvetet inkludera tre 

kvalitativa studier för att beskriva patientens erfarenheter om vilka effekter som kunde 

uppnås med fysisk aktivitet på recept.  
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Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) är RCT studier den bästa metoden att 

använda vid effektstudier. I denna studie inkluderades 11 RCT studier som bidrog till ökad 

tillförlitlighet av studiens resultat.  

 

Samtliga studier hade etiska överväganden samt hade tillfrågat deltagarna om samtycke. 

Författarna till föreliggande studie ställde sig tveksamma till det samtycke av RCT 

studierna, då deltagarna i kontrollgruppen fått liten eller ingen intervention, även då de var 

i behov av fysisk aktivitet på grund av deras hälsotillstånd. Vi undrade om det är etiskt 

försvarbart att undanhålla behandling från patientgrupper som var i riskzonen för 

livsstilssjukdomar som diabetes, hypertoni, och hjärt- och kärlsjukdomar. Shatz (1990) 

diskuterar etiska överväganden vid RCT studier och tar upp att patienterna i 

kontrollgruppen kan offras för att hitta bra lösningar för framtida patienter och genom det 

får kontrollgruppen inte den optimala behandlingen. Samtidigt diskuteras att före RCT 

studien är genomförd kan forskaren inte veta om behandlingen är effektiv och optimal. 

Därför finns det inte bara en sida av problemet och noga etiska överväganden ska alltid 

göras inför varje ny studie. 

  

Studier som genomfördes i de inkluderade artiklarna var från Danmark, England, Finland, 

Kanada, Nya Zealand, Sverige och USA. Denna geografiska spridning kan ha gett vår 

studie större trovärdighet eftersom effekterna av fysisk aktivitet på recept i vår studie inte 

var associerade med bara en standardiserad metod av förskrivningen som fanns i ett land 

eller region.  

 

Artiklar som inkluderades i föreliggande studie kvalitetsgranskades med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (se Bilaga I) utformat i enlighet med Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Endast artiklar 

av hög till medelhög kvalitet inkluderades i resultatet. Vi upplevde vissa svårigheter att 

bedöma artiklarnas kvalité gällande stort bortfall och dataanalysmetoden imputation, då 

parametrar vid början av studien användes för att ersätta bortfall av variabler på slutet av 

studien eftersom de bedömdes vara mest sannolika för individen. Reuterberg (2001) 

beskriver imputationsmetodens fördelar då all tillgänglig data används i analysen. Den 

allvarigaste bristen av metoden anses vara en möjlig underskattning av resultatet. 

Kvaliteten av artiklarna bedömdes av oss till lägre nivå om några tveksamheter förekom. 

Även brist på kunskap kunde påverka bedömningen av artiklarnas kvalité.  

 

Resultatdiskussion 

Ett generellt positiv resultat på effekter av fysisk aktivitet på recept observerades i samtliga 

studier (Anderson et al., 2005; Crone, 2007; Duncan et al., 2005; Elley et al., 2003; Gram 

et al., 2010; Hardcastle et al., 2007; Harrison et al., 2004; Kallings et al., 2008; Kerse et al., 

2005; Lawton et al., 2008; Petrella et al., 2003; Petrella et al., 2010; Rasinaho et al., 2011; 

Sjöling et al., 2011; Stathi et al., 2003; Wormald et al., 2004). Deltagarnas vilja att vara 

med i studien samt inställningen för att göra en livsstilsförändring kan ha speglats i de 

observerade allmänt positiva effekterna. 

 

Fysiologiska effekter av fysisk aktivitet på recept 

En signifikant sänkning av blodtrycket påvisades hos deltagarna redan efter tre respektive 

sex månader i studier av Sjöling et al. (2011) och Hardcastle et al. (2007). Förändringar i 

blodtryck kan betraktas som ett primärmått för fysiologiska effekter av fysisk aktivitet då 
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signifikanta förändringar kunde visas redan efter några månader. Detta argument styrks av 

Börjesson och Dahlöf (2005) som menar att blodtrycksreducering sker i anslutning till 

avslutad fysisk aktivitet (under de närmaste timmarna i upp till ett dygn). Efter fyra till sex 

månader av regelbunden fysisk aktivitet har hjärtat nått maximal tryckreducering. Om den 

fysiska aktiviteten upphör, går blodtrycket upp igen. Effekter av fysisk aktivitet på 

exempelvis blocktrycket är en färskvara som hela tiden måste underhållas. Vi menar att 

patienter som får fysisk aktivitet på recept bör bli väl informerade om denna snabba 

inverkan på kroppen för att öka motivationen och följsamheten. I flera andra studier 

påvisades däremot ingen signifikant sänkning av blodtrycket hos deltagarna (Duncan et al., 

2005; Kerse et al., 2005; Elley et al., 2003; Lawton et al., 2008). En förklaring till detta 

skulle kunna vara att studierna hanterade sina bortfall med imputationsmetoden. 

Parametrar vid början av studien användes för att ersätta bortfall av variabler på slutet av 

studien, vilket kan ha gett ett falskt icke signifikant resultat. Detta bekräftas av Reuterberg 

(2001) som påpekade en möjlig underskattning av resultatet vid denna metods användning. 

 

Petrella et al. (2010) observerade en ökning i vilopulsen hos deltagarna både i 

interventions- och kontrollgruppen. Att vilopulsen ökade kan tyckas anmärkningsvärt då 

den genom fysisk aktivitet förväntas att sänkas. Carter, Banister och Blaber (2003) visar att 

kardiovaskulära system försämras med åldern både när det gäller strukturen och funktionen 

av hjärta och blodkärl. Studien visar prov på att den negativa påverkan kan ha samband 

med försämrad fysisk aktivitet hos äldre och att regelbunden träning bidrar bland annat till 

sänkning av vilopulsen. Författarna till föreliggande studie observerade att deltagarnas 

höga ålder kunde påverka resultatet. Vi anser att fysisk aktivitet på recept bör 

rekommenderas för äldre patienter då denna patientgrupp är i stort behov av insatser på 

grund av de fysiologiska förändringarna.  

 

En förbättring i VO2max påvisades i flera studier (Duncan et al., 2005; Petrella et al., 2003; 

Petrella et al., 2010; Sjöling et al., 2011). Ett intressant mönster noterades i studien av 

Petrella et al. (2010) då en ökning i VO2max observerades både i interventions- och 

kontrollgruppen. Parametern stabiliserades enbart i interventionsgruppen efter sex månader 

medan en viss sänkning kunde observerades i kontrollgruppen. Studien använde den 

transteoretiska modellen vid förskrivningen av fysisk aktivitet för deltagarna i 

interventionsgruppen, medan kontrollgruppen enbart fick fysisk aktivitet på recept. 

Författarna till föreliggande studie reflekterar att motivation kan vara stor i början av 

intervention och att den sedan avtar om beteendeförändringsarbete inte utförs i 

kombination med förskrivningen av fysisk aktivitet. Det är därför viktigt att beakta vilken 

nivå i förändringsstadiet deltagarna befinner sig i för att bidra till ännu bättre individuell 

anpassning av receptet och göra förskrivningen av fysisk aktivitet mer framgångsrikt. Detta 

förstärks av Noordman, van der Weijden och van Dulmen (2012) som menar att 

motivationen i olika förändringsstadier ska beaktas för mer individuell rådgivning och 

specifik information som stödjer patienten på bästa sätt. 

 

Ingen signifikant viktminskning observerades hos deltagarna i flera studier (Duncan et al., 

2005; Gram et al., 2010; Hardcastle et al., 2007; Lawton et al., 2008). Vi anser att vikten 

inte ska ses som ett primärt resultatmått på fysiologiska förändringar. Bacon och Aphramor 

(2011) styrker detta och diskuterar att vikten inte kan betraktas som en parameter för att 

visa förbättringar i personens hälsa. Om viktminskningen blir ett huvudmål i 

livsstilsförändringar kan detta leda till negativa bieffekter såsom distraktion från andra 

hälsomål, låg självkänsla, stigmatisering av vikten och diskriminering som en följd av 

detta. För att ta bort fokus från viktminskningen och kunna använda andra parametrar för 
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att bedöma hälsan initierades programmet "Health at Every Size”. De primära måtten för 

en lyckad livsstilsförändring blev bland annat en minskning av blodtryck, sänkt 

kolesterolnivå, förbättrat kroppsutseende, ökat självförtroende och vanan att utföra fysisk 

aktivitet.  

 

Den ökade motivationen visade påverkan på ökad energiförbrukning hos Elley et al. (2003) 

och Hardcastle et al. (2007). Studierna använde sig av en kombination av MI och fysisk 

aktivitet på recept. Noordman, van der Weijden och van Dulmen (2012) beskriver att MI, 

utbildning och rådgivning är effektiva metoder som kan användas vid arbete med 

beteendeförändringar. MI har dessutom en ledande roll eftersom metoden är 

patientcentrerad. Vi anser att MI med kontinuerlig kontakt borde skapa goda resultat hos 

deltagarna som får fysisk aktivitet på recept. 

 

En minskning av kolesterolnivån hos deltagarna observerades i fem studier (Duncan et al., 

2005; Gram et al., 2010; Hardcastle et al., 2007; Sjöling et al., 2011; Stathi et al., 2003). Vi 

anser att kolesterolnivåsänkning kan vara en viktig effekt av fysisk aktivitet på recept i 

preventionen av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, stroke mm. Leaf (2003) bekräftar detta 

genom att beskriva vikten av omsättning av kolesterol i kroppen för att förebygga hjärt- 

och kärlsjukdomar. Omsättningsmekanismer är intressanta och vidare forskning behövs för 

att hitta mekanismer bakom hur fysisk aktivitet påverkar omsättning av kolesterol. 

Wilhelmsen och Perk (2004) påvisar att även måttliga sänkningar av kolesterolnivå 

reducerar risken för sjukdomsincidensen i bland annat diabetesutvecklingen och hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

 

Dataanalysmetod då bortfall ersatts med parametrar från början av studierna skulle kunna 

förklara resultatet av icke signifikanta sänkningar av: kolesterolnivå (Lawton et al., 2008), 

HbA1c, (Gram et al., 2010; Lawton et al., 2008), plasmaglukos (Dunkan et al., 2005; 

Lawton et al., 2008) och insulinnivå (Lawton et al., 2008). Interventionen av Gram et al. 

(2010) hade låg intensitet av den fysiska aktiviteten på recept och skulle även kunna vara 

av betydande roll till de icke signifikanta sänkningarna i ovannämnda parametrar. 

Balducci, Leonetti, Di Mario och Fallucca  (2004) och Cauza et al. (2005) visar dock att 

även låg intensitet träning kan ge positiv effekt på HbA1c. 

 

Psykosociala effekter av fysisk aktivitet på recept 

Studier som granskades visade på att ju mer insatser som genomfördes i 

interventionsgrupper, desto mer effekter påvisades i utvärderingen av hälsorelaterad 

livskvalité. Vi kunde se att studier som använde sig av kombinationen av MI och fysisk 

aktivitet på recept (Elley et al., 2003; Kallings et al., 2008; Kerse et al., 2005; Lawton et 

al., 2008; Sjöling et al., 2011) visade förbättringar i hälsorelaterad livskvalité. Detta skilde 

sig från studien av Gram et al. (2010) som enbart använde sig av rådgivning vid 

förskrivningen och påvisade inte någon signifikans i livskvalitén. Studien av Anderson et 

al. (2005) bekräftar vikten av ytterligare komponenter i interventionen, eftersom enbart 

interventionsgruppen med många insatser visade förbättringar vid utvärdering av 

livskvalité. Vi anser därför att MI bör inkluderas vid förskrivningen av fysisk aktivitet för 

att kunna påverka livskvalitén hos patienter.   

 

Författarna av föreliggande studie observerade att tilltron och förväntningarna som 

deltagarna hade till förskrivningen av fysisk aktivitet kunde vara låg i början av 

interventionen. Eftersom effekter på livskvalité påvisades långt före programmets slut fick 
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deltagarna en allmänt positiv upplevelse av den fysiska aktiviteten på recept. Crone (2007) 

Stathi et al. (2003) och Wormald et al. (2004) presenterar positiva upplevelser av 

livskvalité utan användning av standardiserade frågeformulär. Vi drar egna paralleller 

mellan utvärdering av livskvalité i kvalitativa och kvantitativa studier. Förbättringar i 

livskvalité i de kvalitativa studierna påvisas i bättre kognitiv förmåga, ökad självförtroende 

och humör (Stathi et al., 2003), förbättringar i psykisk hälsa, en minskning av stelhet, ökad 

nivå av rörlighet, kondition och styrka (Wormald et al., 2004) och välbefinnande (Stathi et 

al., 2003; Wormald et al., 2004). Dessa förbättringar motsvarar resultat i de kvantitativa 

studier där standardiserade frågeformulär om livskvalité användes. Dessa studier påvisade 

ökad fysisk och emotionell rollfunktion, ökad vitalitet, förbättrad allmänhälsa och fysisk 

funktionsförmågan, bättre social funktion och minskad smärta (Elley et al., 2003; Kallings 

et al., 2008; Kerse et al., 2005; Lawton et al., 2008; Sjöling et al., 2011). Majoriteten av 

studierna påvisade en markant förbättring av deltagarnas livskvalitet, vilket tyder på att 

fysisk aktivitet på recept är en framgångsrik metod för att höja patienters välbefinnande. 

Nana, Trueman, Green, Pavey och Taylor (2012) bekräftar ett starkt samband mellan alla 

typer av fysisk aktivitet och ökad livskvalité. 

 

Känsla av obehag relaterat till träningslokalens miljö upplevdes hos deltagarna (Wormald 

et al., 2004). Vi tror att den bild som samhället skapar av en frisk, ung och vältränad 

människa kan vara en bidragande faktor till denna obehagskänsla. De höga krav och 

förväntningar att se ut på ett visst sätt för att passa in i normen kan skrämma personer som 

har dåligt självförtroende. Bacon och Aphramor (2011) konfronterar ett påstående att skam 

kan användas som motivation för personer som är i behov av en livsstilsförändring. Istället 

ska personerna lära sig att uppskatta sin kropp som den är, vilket leder till förstärkt 

möjlighet att ta hand om sig själv och förbättra sina hälsovanor. Fysisk aktivitet på recept 

bör individanpassas och utgå från individens egna behov och styrkor och genom detta 

möjliggöra upplevelsen av Antonovskys (2004) strävan efter meningsfullhet, begriplighet 

och hanterbarhet. 

 

Anderson et al. (2005) presenterade att skillnaden i stressreduktion endast nådde 

signifikans bland de kvinnliga deltagarna. Även männen visade en viss minskning, men 

utan att den nådde signifikansnivån. Vi reflekterar att detta kan bero på att kvinnor har 

högre krav på sig själv som leder till stress och utbrändhet. Vi tror att kvinnor skulle kunna 

ha nytta av fysisk aktivitet på recept just för stressreduktion. En studie av Parker och 

Brotchie (2010) bekräftar att kvinnor ofta befinner sig under större press för att prestera på 

olika sammanhang som på jobbet, i familjelivet, med frivilligarbete med mera. Blom 

(2012) beskriver att självkänslan hos kvinnor som grundas på en hög prestation på jobbet 

kan orsaka utbrändhet i större utsträckning än hos män. Även stressen i privatlivet utgör en 

riskfaktor. För både kvinnor och män är bristen på bekräftelse och socialt stöd en stor risk 

för utbrändhet.  

 

Olika sociala komponenter av fysisk aktivitet på recept som miljöbyte, egen tid och nya 

sociala kontakter uppskattades av deltagarna (Crone, 2007; Stathi et al., 2003; Wormald et 

al., 2004). Enligt Stathi et al. (2003) och Wormald et al. (2004) upplevde inte alla 

deltagarna en gemenskap med varandra under programmets gång. Det var förvånande att 

även negativa effekter av sociala interaktioner förekom vid fysisk aktivitet på recept. 

Författarna till föreliggande studie drar paralleller till Ericssons (2000) definition av hälsa. 

Även om den objektiva hälsan kan mättas, kan deltagarna inte uppnå en fullständig hälsa 

om den subjektiva dimensionen saknas i följd av bristande social interaktion. Detta tror vi 

är en viktig aspekt som personalen på träningslokaler kan arbeta med i syfte att hjälpa 
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deltagarna att uppnå en helhet av ande, själ och kropp genom att till exempel arbeta med 

gruppdynamik och inkludera andra socialstimulerande aktiviteter till träningsprogram. 

 

Indirekta följder av fysisk aktivitet på recept 

Tiden för fysisk aktivitet kan spegla deltagarnas motivation då flera studier påvisade en 

ökning av tiden för fysisk aktivitet under början av interventionen, för att sedan minska 

igen (Lawton et al., 2008; Harrison et al., 2004). Lawton et al. (2008) baserade sin studie 

på ett program för fysisk aktivitet på recept i primärvården som använde sig av kort MI 

samtal samt få möten med patienter. Det kan förklara att deltagarna minskade tiden för 

fysisk aktivitet då få insatser gjordes för att stärka deras motivation under studiens gång. 

Även Harrison et al. (2004) använde få insatser under intervention och enbart mätning av 

parametrar vid uppföljningar. Studiens resultat bekräftar vikten av tätare kontakt mellan 

patienten och förskrivaren, samt att starkare intervention behövs för att deltagarna ska öka 

den tid de använder för fysisk aktivitet på längre sikt.   

 

Deltagarnas upplevelse av det engagemang som aktivitetsledarna visade beskrevs i studier 

av Crone (2007), Stathi et al. (2003) och Wormald et al. (2004). Stathi et al. (2003) nämner 

deltagarnas uppfattning av en hög kompetens hos läkarna som förskrivit fysisk aktivitet. 

Wormald et al. (2004) uppgav däremot att deltagarna upplevde en okunskap bland 

förskrivarna, då de inte ens känt till möjligheten att ordinera fysisk aktivitet på recept, utan 

att patienterna själva fick be om det. Noordman, van der Weijden och van Dulmen (2012) 

tar upp brister hos hälso- och sjukvårdspersonalen som otillräcklig utbildning i 

kommunikation om livsstilsförändringar samt förmågan att använda olika samtalstekniker 

för att påverka individen. Det är av stor vikt att hälso- och sjukvårdspersonal ska känna till 

dessa preventiva metoder för att kunna vägleda och stödja patienter till en mer 

hälsofrämjande livsstil. Vi anser därför att metoden fysisk aktivitet på recept skulle ingå i 

större utsträckning i utbildningen inom hälso- och sjukvården för att kunna ge personalen 

rätt kunskap och evidens för att arbeta med livsstilsfrågor.  

 

Att fullfölja programmet av fysisk aktivitet på recept visade sig enligt Hardcastle et al. 

(2007) inte vara lika framgångsrikt för de yngre deltagarna. Wormald et al. (2004) 

beskriver svårigheter för flera deltagare med heltidsarbete att boka tid hos träningsledare 

för rådgivning. Författarna till föreliggande studie anser att de yngre deltagarna inte 

prioriterade programmet i samma utsträckning som de äldre deltagarna gjorde. Det kan 

samtidigt vara möjligt att de yngre deltagarna hade mer sysselsättning i sitt dagliga liv som 

utgjorde ett hinder för engagemang i programmet. Att äldre deltagare visade större 

följsamhet för programmet kan förklaras med mer fritid som kan spenderas för fysisk 

aktivitet samt att äldre kan uppleva större behov av delaktighet och socialt samspel med 

andra människor. Detta bekräftas av Nicholson (2012) som poängterar vikten av sociala 

nätverk för personer som gått i pension. Pensionering kan vara en stressande händelse för 

många äldre som är vana att ha ett socialt nätverk på arbetet. Vi anser att deltagandet i en 

aktivitetsgrupp därför kan vara av mycket stor betydelse för äldre, som genom detta får 

känna att de tillhör ett socialt sammanhang. 

 

Rasinaho et al. (2011) visade förändringar i former av fysisk aktivitet som deltagarna valde 

under studiens gång. Författarna till föreliggande studie kunde se att träningsformer på lätt 

och medelintensiv nivå (vattengymnastik samt gångträning) var mer populära i början och 

detta kan ha ett samband med deltagarnas sämre kondition och lägre självförtroende för att 

prestera. På slutet av studien sågs en ökning av träning på mer avancerad nivå 
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(gruppträning med ledare och styrketräning) som kan tyda på en ökad kondition samt att 

självförtroendet för deltagarna ökade för att kunna genomföra denna typ av träning. Fraix 

(2012) tar upp att rätt typ av fysisk aktivitet skall ordineras till olika grupper av äldre. Om 

en äldre person har problem med balans och tenderar att ramla ska gångträning inte 

förskrivas och personen har då ett större utbyte av träning med sjukgymnast. En relativt 

frisk äldre person kan däremot ha stor nytta av gångkonditionsträning för att förbättra 

kardiovaskulära system, styrka och uthållighet. 

 

Inga signifikanta skillnader i rapporterade skador, fall eller sjukhusvistelser kunde utläsas 

av de flesta studier (Anderson et al., 2005; Gram et al., 2010; Elley et al., 2003; Kerse et 

al., 2005; Petrella et al., 2010; Rasinaho et al., 2011). Detta är ett vetenskapligt stöd på att 

fysisk aktivitet på recept är en patientsäker metod som kan användas i klinisk verksamhet.   

 

Slutsats 

Olika mätinstrument är lämpliga för att bedöma fysiologiska och psykologiska effekter 

samt indirekta följder av fysisk aktivitet på recept. Med hjälp av dessa visades att de flesta 

patienter hade hälsovinster till följd av fysisk aktivitet på recept. Fysiologiska effekter 

noterades tidigt, men uteblev om få insatser med motivation och beteendeförändringar 

erbjöds. Psykologiska effekter tog längre tid att uppnås. Individuell anpassning av fysisk 

aktivitet på recept resulterade till större effekter. Fysisk aktivitet på recept är en 

framgångsrik metod med många positiva effekter på individens hälsa.  

 

Fortsatta studier 

Många sjukdomar är direkt förknippade till otillräcklig fysisk aktivitet, därför är behovet 

av hälsofrämjande arbete stort. Fysisk aktivitet gynnar hälsan, däremot behövs mer studier 

för att undersöka effekterna av fysisk aktivitet på recept då olika intervention används för 

förskrivningen. Utmaningen för framtida forskningen är att hitta den metoden som gör 

förskrivningen mest framgångsrik. 
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 I 

BILAGA I 
Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA II 
Tabell 3. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011, s 94). 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Anderson, 

R. T., King, 

A., Stewart, 

A. L., 

Camacho, 

F., & 

Rejeski, W. 

J.  

2005 

USA 

Physical 

activity 

counseling 

in primary 

care and 

patient 

well-being: 

Do patients 

benefit? 

Att undersöka 

effekterna av 

kombinatione

n mellan 

KBT och 

fysisk 

aktivitet på 

recept genom 

observationer 

av den 

hälsorelaterad

e 

livskvaliteten: 

förändringar i 

fysisk 

kondition och 

self-efficacy.  

 

 

Inaktiva deltagare utan allvarliga hälsoproblem i 

åldrarna 35-75 år rekryterades till studien och 

randomiserades till tre grupper. Första gruppen fick 

råd om nationella riktlinjerna kring fysisk aktivitet 

samt skriftlig information om fysisk aktivitet. 

Deltagarna blev även hänvisade till en hälsopedagog 

som undervisade i fysisk aktivitet som kunde svara på 

frågor. Den andra gruppen av deltagare fick samma 

råd som föregående grupp, dessutom fick de tid med 

en hälsopedagog som hjälpte dem att utarbeta en 

individuell plan för fysisk aktivitet. Regelbundna 

telefonsamtal och nyhetsbrev, stegräknare och 

kalender skulle hjälpa deltagarna att uppnå sina mål. 

Den tredje gruppen fick all behandling som nämns 

ovan med tillägg av regelbundna gruppmöten och 

telefonbaserad rådgivning av hälsopedagogen för att 

nå de uppsatta målen och få stöd för att övervinna 

hinder för fysisk aktivitet. Deltagarnas parametrar 

kontrollerades i början av studien efter 6 och 24 

månader. Hälsorelaterad livskvalitet bedömdes som 

upplevd livskvalitét, upplevd stress, depression, 

allmän hälsa, tillfredsställelse med funktion och 

kroppsutseende, self-efficacy och socialt stöd. Antal 

sjukdagar under den senaste månaden och tid som 

spenderats på fysisk aktivitet noterades. 

 

n = 849 

(181) 
 Inget av mätinstrumenten visade signifikant skillnad mellan 

interventionsgrupperna (2-3) och kontrollgruppen (1) vid 6 

månaders kontroll.  

 Vid 6 månaders kontroll visade inget av mätparametrar 

signifikant skillnad mellan interventionsgrupperna och 

kontrollgruppen: allmän hälsa, kroppslig tillfredställelse, 

kroppsutseende, stress, depression. Vid 24 månaders kontroll 

visades signifikansen i kroppslig tillfredställelse hos 

deltagarna i den interventionsgrupp som fick mest insatser i 

jämförelse med kontrollgruppen. Resten av mätparametrar 

visade ingen signifikans vid 24 månaders kontroll. 

 Kvinnliga deltagare visade signifikant minskning av 

stressnivå vid 24 månaders kontroll. En minskning i daglig 

stress visades hos männen i jämförelse med början av 

studien, men skillnaden var inte signifikant mellan 

grupperna.  

 Ingen signifikans i socialt stöd, antal sjukdagar visades vid 

24 månaders kontroll. 

 Self-efficacy ökade signifikant i interventionsgrupperna, 

associerat med förändringar i stressnivån efter 24 månader. I 

kontrollgruppen minskades däremot self-efficacy vid 24 

månaders kontroll. 

 

 

RCT 

 I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 



 III 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Crone, D. 

2007 

England 

Walking 

back to 

health: a 

qualitative 

investigatio

n into 

service 

users` 

experiences 

of a 

walking 

project  

Att undersöka 

erfarenheter 

av patienter 

med mentala 

hälsoproblem 

som deltagit i 

ett 

promenadpro

gram med 

fokus på de 

upplevda 

fördelarna 

och faktorer 

som bidragit 

till dessa. 

Patienter i åldrarna 18-65 år med mentala diagnoser 

och som regelbundet deltagit i promenadprogrammet 

valdes till intervjustudien av programledaren. 

Promenaderna ägde rum i grupp och kunde vara på 

olika okända platser. Forskaren deltog i två av 

promenaderna med syfte att bekanta sig med 

deltagarna och programmet. Under de individuella 

intervjuerna om 20-45 min, ställdes öppna frågor till 

deltagarna i följande ämnen: erfarenheter av 

promenader före programmet, hur gick det att bli en 

del av gångprogrammet, deltagarnas attityder, 

förväntningar, erfarenheter och hälsovinster från 

programmet samt faktorer som kunde påverka 

eventuella hälsovinster.  

 

n = 4 

(0) 
 Deltagarna betraktade programmet som en ny och positiv 

erfarenhet. Deltagarna uppskattade att vara en del av 

någonting. Några deltagare hade en viss oro angående 

programmet som hade med ekonomi att göra eller med deras 

osäkerhet inför nya platser. 

 Möjligheten att komma bort från sin normala miljö var 

tillfredställande för deltagarna. Faktorer som påverkade 

följsamheten var nyfikenhet inför ett nytt ställe för 

promenader varje gång, kunskap och förväntningar av 

hälsovinster från promenader och naturupplevelse. Hinder för 

deltagandet var trötthet och ibland prioriteras andra 

aktiviteter i det dagliga livet före programmet. 

 Deltagarna uppskattade att träffa och umgås med andra 

människor och dela erfarenheter och få en känsla av enighet. 

Bland andra hälsoeffekter som deltagarna nämnde var: nöje, 

ny kunskap (hämtad från ledarens berättelser om landskapet), 

aktivitet med mening och känsla av tillfredställelse och hjälp 

med sömn. 

 Deltagarna uppskattade promenader och upplevde att 

personalen organiserade dem på ett bra sätt. Deltagarna 

upplevde att deras individuella behov tillgodosågs av 

personalen, de uttryckte stark vilja att fortsätta med den typen 

av fysisk aktivitet. 

 Deltagarnas erfarenheter av promenader var emotionella och 

det förekom även att deltagare kände andlig upplevelse. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 



 IV 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Duncan, G. 

E., Anton, 

S. D., 

Sydeman, 

S. J., 

Newton, Jr. 

R. L., 

Corsica, J. 

A., 

Durning, P. 

E., … Perri, 

M. G.  

2005 

USA 

Prescribing 

exercise at 

varied 

levels 

of intensity 

and 

frequency.  

 

Att undersöka 

effekter av 

olika typer 

(frekvens och 

intensitet) av 

förskrivning 

av fysisk 

aktivitet på 

recept för 

vuxna med en 

inaktiv 

livsstil.  

Deltagare i åldrarna 30-69 år randomiserades till 4 

interventions grupper som fått olika typer av fysisk 

aktivitet på recept med skillnad i intensitet och 

frekvens: hög intensitet, hög frekvens (1); hög 

intensitet, låg frekvens (2); medel intensitet, hög 

frekvens(3); medel intensitet, låg frekvens(4). 

Gruppträffar organiserades regelbundet samt loggbok 

fördes av varje deltagare. En kontrollgrupp fick 

muntlig och skriftlig rådgivning. Utvalda riskfaktorer 

för hjärt- och kärlsjukdomar (VO2max, HDL-C nivå 

samt total HDL-C ratio), blodtryck, 

plasmaglukosvärde och vikt mättes. Kontrollerna 

gjordes vid 6 och 24 månader.  

n = 492 

(150) 
 VO2max förbättrades hos grupperna 1, 2 och 3. Skillnaden 

var signifikant mellan grupp 1 i jämförelse med 

kontrollgruppen och grupp 4. Resultatet observerades vid 6 

månaders kontroll och bevarades vid 24 månaders kontroll. 

 HDL-C nivåsänkning observerades endast hos grupp 1.  

 Skillnader i de olika typerna av fysisk aktivitet på recept 

visades inte på deltagarnas vikt, blodtryck eller 

plasmaglukosvärde. 

 

  

RCT 

II 

Elley, C. R., 

Kerse, N., 

Arroll, B., 

& 

Robinson, 

E. 

2003 

Nya 

Zeeland 

 

Effectivene

ss of 

counselling 

patients om 

physical 

activity in 

general 

practice: 

cluster 

randomised 

controlled 

trial. 

 

Att bedöma 

den 

långsiktiga 

effekten av 

"gröna 

recept". 

Deltagare i åldrarna 40-79 år randomiserades till 

interventions- eller kontrollgrupp.  

Interventionsgruppen fick individuellt anpassat fysisk 

aktivitet på recept. Telefonsamtal med MI användes 

för uppmuntring och stöd till deltagarna. En 

kontrollgrupp fick sedvanlig vård. Följande 

parametrar följdes upp: risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar, energiförbrukning/vecka och fysisk 

aktivitet på fritiden samt livskvalité mättes med hjälp 

av SF-36 formulär. Vikt och längd på deltagarna 

noterades och blodprov för blodfetter i serum togs. 

Studien noterade de trauma som deltagarna fått under 

föregående månader, fall samt antal sjukhusvistelser 

ett år före studiens början.  All data följdes upp efter 

12 månader.   

n = 878 

(128) 
 Studien visade på en signifikant ökning av 

energiförbrukning/vecka och fysisk aktivitet på fritiden hos 

interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. 

Andelen deltagare i interventionsgruppen som uppnådde 2,5 

timmar av måttlig eller kraftig fritid fysisk aktivitet per vecka 

ökade med 14,6% jämfört med 4,9% i kontrollgruppen. 

 SF-36 formulär påvisade förbättringar i allmän hälsa, fysisk 

rollfunktion, vitalitet och smärta hos interventionsgruppen i 

jämförelse med kontrollgruppen. 

 Blodtrycket förbättrades kraftigt hos interventionsgruppen 

efter 12 månader, däremot var skillnaden icke signifikant i 

jämförelse med kontrollgruppen. Ingen skillnad uppmättes i 

risken för hjärt- och kärlsjukdomar mellan de båda 

grupperna. 

 Studien uppvisade inte signifikant skillnad i de trauman som 

deltagarna fått under föregående månader, fall samt antal 

sjukhusvistelser mellan grupperna. 

RCT 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gram, B., 

Christensen, 

R., 

Christianse

n, C., & 

Gram, J. 

2010 

Danmark 

Effects of 

Nordic 

Walking 

and 

Exercise in 

Type 2 

Diabetes 

Mellitus: A 

Randomize

d 

Controlled 

Trial 

Att jämföra 

långtids 

effekterna av 

två 

träningsprogr

am (stavgång 

och fysisk 

aktivitet på 

recept) med 

sedvanlig 

rådgivning 

för patienter 

med diabetes 

typ 2. 

 

Deltagare i åldrarna 25-80 år med diabetes typ 2 

randomiserades till: en grupp som fått fysisk aktivitet 

på recept (individuell anpassad träning med minst 

måttlig intensitet i 30 minuter med uppföljande 

intervjuer och rådgivning), en stavgångsgrupp 

(gruppaktivitet utomhus med samma intensitet som 

den förra gruppen och intervju) samt en kontrollgrupp 

(sedvanlig skriftlig information som en del av den 

standardiserade behandlingen vid diabetes typ 2). 

Deltagarnas parametrar kontrollerades i början av 

studien, efter 4 månader (när den aktiva interventionen 

var slut), vid 8 och 12 månaders uppföljning. Följande 

data registrerades: HbA1c, VO2max, plasmaglukos, 

blodfetter, vikt, längd, midjemått, blodtryck, 

följsamhet och livskvalité enligt SF-36 samt timmar 

för fysisk aktivitet. 

n = 68 

 (3) 
 Studien visade ingen signifikant skillnad i HbA1c mellan 

interventionsgrupperna i jämförelse med kontrollgruppen.  

 Deltagarna som fick fysisk aktivitet på recept visade ökning 

av lågdensitetskolesterol (LDL) i jämförelse med 

kontrollgruppen. Högdensitetskolesterol (HDL) samt 

triglycerider visade ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. 

 Hypoglykemisk händelse observerades i stavgångsgruppen. 

Överbelastningsskador med smärta i fotleden och höften 

förvärrades av programmet hos deltagarna som hade känt 

problem i dessa regioner innan träningen. Deltagarna i 

interventionsgrupperna följde programmen och frånvaro 

förklarades med skada, infektion, smärta eller trafikolycka 

som inte hade något samband med programmen. 

 Stavgångsgruppen visade en signifikant minskning av 

fettmassan vid 4 månaders kontroll och båda 

interventionsgrupperna visade signifikant minskning vid 12 

månaders kontroll. Ingen signifikant skillnad i vikten 

noterades. 

 Ingen signifikant skillnad i blodtrycket och VO2max kunde 

utläsas mellan grupperna. 

 Tiden för självrapporterad fysisk aktivitet blev samma i 

början och slutet av studien hos deltagarna som utövade 

måttlig fysisk aktivitet. 

 SF-36 visade inte någon signifikant skillnad i upplevelse av 

livskvalité hos deltagarna i början och slutet av studie.  

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hardcastle, 

S., Taylor, 

A., Bailey, 

M. & 

Castle, R. 

2007 

England 

 

A 

randomised 

controlled 

trial on the 

effectivenes

s of a 

primary 

health care 

based 

counselling 

intervention 

on physical 

activity, 

diet and 

CHD risk 

factors. 

 

 

Att undersöka 

om flera 

patientcentrer

ade 

rådgivningar 

gällande 

livsstilsföränd

ringar skulle 

vara av 

intresse för 

patienter med 

risk för hjärt-

kärlsjukdoma

r och om 

sådan 

intervention 

skulle 

resultera i 

förändringar i 

fysisk 

aktivitet, kost 

och 

hälsostatus.  

Deltagare i åldrarna 18-65 år med minst en riskfaktor 

för hjärt- och kärlsjukdomar randomiserades till 

interventions- eller kontrollgrupp. Alla deltagare fick 

skriftlig information om motion och kost vid starten 

av studien. Interventionsgruppen fick dessutom en 

patientorienterad rådgivning med MI teknik av en 

specialist inom fysisk aktivitet eller en dietist. 

Sammanlagt erbjöds 5 möten med specialister. Följade 

kontroller gjordes vid starten och följdes upp efter 6 

månader: blodtryck, fastekolesterol, vikt och längd. 

Självrapporterad fysisk aktivitet bedömdes med hjälp 

av modifierad frågeformuläret (IPAQ) för fysisk 

aktivitet.  

 

n=334 

(116) 
 Vid starten var 38% av deltagarna otillräckligt fysiskt aktiva. 

Deltagare som inte fullföljde programmet var yngre och 

tenderade att vara mindre fysiskt aktiva än medelvärdet bland 

alla deltagarna. 

 Interventionsgruppen ökade sina promenader och den 

sammanlagda fysiska aktiviteten signifikant i jämförelse med 

kontrollgruppen. 

 En signifikant minskning av BMI, blodtryck och kolesterol 

kunde utläsas i interventionsgruppen i jämförelse med 

kontrollgruppen. Däremot fanns det inga skillnader mellan 

grupperna i förändring av LDL, HDL eller triglycerider. 

 Deltagarna i interventionsgruppen som hade hög följsamhet 

för rådgivningsträffar uppvisade en större viktminskning, 

lägre blodtryck, kolesterol och triglycerider än deltagare som 

endast var med på ett fåtal träffar. Hos deltagarna med hög 

följsamhet observerades ökning i intensiv och total fysisk 

aktivitet. Det var dock ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna med hög och låg följsamhet hos 

interventionsdeltagarna. 

 Rådgivningen ledde till en ökning av den totala 

energiförbrukningen från fysisk aktivitet, främst genom 

ökning av promenader. 

RCT 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Harrison, R. 

A., Roberts, 

C., & Elton, 

P. J. 

2004 

England 

Does 

primary 

care referral 

to an 

exercise 

programme 

increase 

physical 

activity 1 

year later? 

A 

randomized 

controlled 

trial. 

Att undersöka 

långtids 

effekter av 

fysisk 

aktivitet på 

recept för 

ökning av 

fysisk 

aktivitet hos 

deltagarna 1 

år efter 

interaktionen.  

Inaktiva deltagare i åldrarna 18-60+ med riskfaktorer 

för hjärt- och kärlsjukdomar (övervikt, tidigare 

genomgått hjärtinfarkt, diabetes, registrering i hjärt- 

och kärlrisk registret) randomiserades till 

interventions- eller kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick individuelltanpassat fysisk 

aktivitet på recept, rabatterat träningskort och skriftlig 

information om fysisk aktivitet. Kontrollgruppen fick 

enbart skriftlig information om fysisk aktivitet. Nivå 

av fysisk aktivitet mättes vid början av studie, efter 3, 

6 och 12 månader (med 7 dagar PAR mätinstrument). 

Tillfredställelse med information kontrollerades 3 

månader efter interventionen.   

n = 545 

(233) 
 Vid 6 månaders kontroll hade interventionsgruppen 

signifikant större nivå av fysisk aktivitet än kontrollgruppen. 

 Däremot vid 12 månaders kontroll observerades ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna i nivå av fysisk 

aktivitet. 

 Tillfredställelse med information var signifikant högre i 

interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen vid 3 

månaders uppföljning då deltagarna uppgav känslan av att ha 

mer kunskap om fysisk aktivitet. 

 

  

RCT 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kallings, L. 

V., Leijon, 

M., 

Hellenius, 

M.-L., & 

Ståhle, A.  

2008 

Sverige 

Physical 

activity on 

prescription 

in primary 

health care: 

a follow-up 

of physical 

activity 

level and 

quality of 

life. 

Att undersöka 

om fysisk 

aktivitet på 

recept 

påverkar nivå 

av fysisk 

aktivitet samt 

livskvalitè 

hos patienter 

och om den 

är lämplig 

som 

konventionell 

behandling. 

I studien inkluderades deltagare med en genomsnittlig 

ålder på 50,6 år. Deltagarna hade diagnoser 

associerade till en inaktiv livsstil eller som var i behov 

av fysisk aktivitet för preventivt syfte. De vanligaste 

orsakerna till förskrivningen av fysisk aktivitet var 

smärta i rygg och nacke och eller övervikt. Den 

skriftliga ordinationen utformades under ett MI. 

Deltagarna kunde välja mellan fysisk aktivitet i 

hemmiljö eller i en träningsanläggning. Stödjande 

miljö organiserades i form av aktivitetsgrupper, 

instruktörer i fysisk aktivitet samt täta kontakter med 

förskrivarna. Frågeformulär vid början av studien och 

efter 6 månader ifylldes av deltagarna och den fysiska 

aktivitetsnivån rapporterades. Den transteoretiska 

modellen användes för att utvärdera förändringen i 

deltagarnas vilja att förändra livsstilen. SF-36 samt 

EuroQol (Vas och EQ-5D) användes för att utvärdera 

förändringar i livskvalitè.  

n = 481 

(183) 

 

 Positiva förändringar observerades både i den fysiska 

aktiviteten i vardagliga livet (minskning av inaktivitet från 

35% till 16%) och i träningen (ökning från 19% till 36%). 

 Deltagarna uppvisade en signifikant förändring i positiv 

riktning i de olika stadierna av den transteoretiska modellen, 

från begrundade, förberedelse stadier samt återfall i början av 

studien till stadier av handling och vidmakthållande på slutet 

av interventionen.  

 Nästan alla komponenter av SF-36 formulär (smärta, vitalitet, 

social funktion samt fysisk och emotionell rollfunktion) 

visade en signifikant förbättring. EQ-5D samt VAS skalan 

visade en signifikant ökning av livskvalitè.  

 

 

P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kerse, N., 

Elley, C. R., 

Robinson, 

E., & 

Arroll, B.  

2005 

Nya 

Zeeland 

Is physical 

activity 

counseling 

effective for 

older 

people? A 

cluster 

randomized

, controlled 

trial in 

primary 

care. 

Att fastställa 

effektiviteten 

av ”gröna 

recept” för att 

öka 

aktiviteten 

och 

livskvaliteten 

hos äldre 

människor. 

Deltagare i åldrarna 65 år eller äldre, som var fysiskt 

aktiva i mindre än 30 minuter på minst måttlig 

intensitet på 5 eller fler dagar per vecka 

randomiserades till en interventions- eller 

kontrollgrupp. Interventionsgruppen fick en kort 

individuell rådgivning med hjälp av MI teknik, 

skriftligt recept för fysisk aktivitet utformades, 

uppföljande stöd via telefon under 3 månader. 

Patienter i kontrollgruppen fick sedvanlig vård från sin 

läkare. Följande parametrar kontrollerades vid början 

av studier och efter 12 månader: förändring i den 

fysiska aktiviteten, totala energiförbrukningen, 

blodtryck och hälsorelaterad livskvalitét (med hjälp av 

SF-36). Studien noterade de trauma som deltagarna 

fått under föregående månader, fall samt antal 

sjukhusvistelser 1 år före studiens början.  

 

 

n =270 

(37) 
 Resultaten som mättes vid starten visade att de äldre 

genomförde blygsamma mängder av fysisk aktivitet. De 

ökade fritidsaktiviteterna resulterade i en ökad 

energiförbrukning och den totala energiförbrukningen ökade 

även den, men inte signifikant. 

 Det fanns inga signifikanta förändringar i blodtrycket. Den 

självuppskattade allmänna hälsan och vitaliteten förbättrades 

för de i den äldre åldersgruppen enligt SF-36 formuläret. 

 Icke signifikant antal av deltagarna nådde målet om 2,5 

timmar av måttlig eller kraftig fysisk aktivitet per vecka i 

interventionsgruppen (14-31%) i jämförelse med 

kontrollgruppen (16-22%) under uppföljningsperioden på 12 

månader. 

 Studien visade ingen signifikant skillnad i de rapporterade 

skador eller fall hos deltagarna vid början och slutet av 

interventionen. 

 Minskning i antalet sjukhusinläggningar var signifikant. Året 

innan studien startade var 28% av kontrollgruppen och 35% 

av interventionsgruppen inneliggande på sjukhus. Året efter 

studien hade 34% av kontrollgruppen och 28% av 

interventionsgruppen varit inlagda på sjukhus.  

RCT 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lawton, B. 

A., Rose, S. 

B., Elley, C. 

R., Dowell, 

A. C., 

Fenton, A., 

& Moyes, 

S. A. 

2008 

Nya 

Zeeland 

 

 

Exercise on 

prescription 

for women 

aged 40-74 

recruited 

through 

primary 

care: two 

year 

randomised 

controlled 

trial. 

Att undersöka 

effekten av 

fysisk 

aktivitet på 

recept hos 

relativ 

inaktiva 

kvinnor efter 

2 år. 

Inaktiva kvinnor i åldrarna 40-74 år randomiserades 

till interventions- eller kontrollgrupp. Målet för fysisk 

aktivitet sattes till 150 minuter av måttlig nivå per 

vecka. Interventionen baserades på ett redan etablerat 

program för fysisk aktivitet på recept inom 

primärvården. Deltagarna fick en kort dialog med en 

läkare eller sjuksköterska som använde MI teknik och 

en skriftlig ordination utfördes. Telefonstöd erbjöds 

under 9 månader samt 1 besök till en sjuksköterska 

efter 6 månader för genomgång av mål, diskussion om 

eventuella hinder för fysisk aktivitet samt val av fysisk 

aktivitet. Kontrollgruppen fick sedvanlig vård. 

Uppföljning vid 12 och 24 månader visade hur många 

av deltagarna som kom upp i rekommendationerna av 

fysisk aktivitet, konditionen registrerades med ett 

stegtest, hälsorelaterat livskvalitét (mättes med SF-

36), vikt, midjemått, blodtryck, fastelipider, HbA1c, 

plasmaglukos och insulin noterades. 

n = 1089 

(115) 

 

 En stor del av interventionsgruppen nådde det uppsatta målet 

för fysisk aktivitet med en signifikant skillnad i jämförelse 

med kontrollgruppen vid 12 månader (43% mot 30%). En 

viss minskning observerades i interventionsgruppen efter 24 

månader medan signifikansen mellan grupperna kvarstod 

(39% mot 33%). 

 Fysisk och emotionell rollfunktion, psykiskt välbefinnande, 

fysisk funktionsförmåga samt allmänhälsa enligt SF-36 var 

signifikant bättre i interventionsgruppen i jämförelse med 

kontrollgruppen både vid 12 och 24 månaders kontroll. 

 Blodtryck, vikt, midjemått, kolesterol, HDL, HbA1c, insulin 

och plasmaglukosnivåer visade ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

 Det blev ingen signifikant skillnad i ordinationer av 

blodtryckssänkande och kolesterolsänkande medicinering av 

deltagarna i båda grupperna. 

 Signifikant mer fall och skador registrerades i 

interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen.  

 Låg kvalitet av stegtest data gör det inte möjligt att se resultat 

i skillnad i kondition hos deltagarna. 

 Bara 2,4% av deltagarna i kontrollgruppen fick fysisk 

aktivitet på recept från en läkare eller sjuksköterska (som en 

del av sedvanlig vård).  

 

RCT 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Petrella, R. 

J., Koval, J. 

J., 

Cunningha

m, D. A., & 

Paterson, D. 

H. 

2003 

USA 

Can 

primary 

care doctors 

prescribe 

exercise to 

improve 

fitness? The 

Step Test 

Exercise 

Prescription 

(STEP) 

project. 

Att undersöka 

effekter av 

fysisk 

aktivitet på 

recept 

gällande ett 

specifikt 

träningsprogr

am (STEP) i 

jämförelse 

med 

sedvanlig 

rådgivning 

om fysisk 

aktivitet till 

äldre 

patienter. 

Inaktiva friska deltagare i åldrarna över 65 år 

randomiserades till STEP gruppen eller en 

kontrollgrupp. Stegtest utfördes i början av studien då 

tiden för testet samt vilan noterades, VO2max, pVO2max 

samt hjärtfrekvensen dokumenterades. Stegtestet låg 

sedan till grund för de individuella mål STEP 

gruppens deltagare fick där nivån av hjärtfrekvensen 

var avgörande för intensitet av träning. Alla deltagarna 

fick föra dagbok över sin träning där typ av fysisk 

aktivitet, frekvens, tid och plats noterades. Deltagarna 

i STEP gruppen fick dessutom räkna ut sin 

hjärtfrekvens. Rekommendationer om den fysiska 

aktiviteten förändrades för STEP gruppen efter analys 

av dagboken. Utöver stegtestet kontrollerades följande 

parametrar i början samt vid 3, 6 och 12 månader: 

self-efficacy, kondition, BMI, blodtryck och 

följsamhet. 

n = 284 

(43) 
 Skillnaden var signifikant i VO2max hos interventionsgruppen 

(11% efter 6 månader, 17 % efter 12 månader) i jämförelse 

med kontrollgruppen (4% efter 6 månader, 3 % efter 12 

månader). 

 Self-efficacy ökade signifikant hos STEP gruppen. 

Kontrollgruppen visade även de en betydande ökning av self-

efficacy från starten i jämförelse med efter 12 månader. 

 Det systoliska blodtrycket reducerades och BMI värdet 

sänktes hos STEP gruppen. Kontrollgruppen visade inte 

något signifikant skillnad. 

 Deltagarna behövde inte mer sjukvård under studiens gång än 

före studien. 

 

  

RCT 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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(bortfall) 
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Kvalitet 

Petrella, R. 

J., 

Lattanzio, 

C. N., 

Shapiro, S., 

& Overend, 

T. 

2010 

Kanada 

Improving 

aerobic 

fitness in 

older adults. 

Effects of a 

physician-

based 

exercise 

counseling 

and 

prescription 

program 

Att fastställa 

effekter av att 

kombinera 

rådgivning 

enligt 

transteoretisk

a modellen 

med 

förskrivning 

av fysisk 

aktivitet på 

recept 

(STEPS) för 

äldre inaktiva 

patienter. 

Inaktiva friska deltagare i åldrarna 55-85 år med 

inaktiv livsstil som var beredd att öka sin fysiska 

aktivitet randomiserades till STEPS eller 

kontrollgrupp. STEPS gruppen fick fysisk aktivitet på 

recept tillsammans med rådgivning enligt den 

transteoretiska modellen medan kontrollgruppen fick 

enbart förskrivning av fysisk aktivitet. Stegtest 

utfördes i början av studien och låg sedan till grund 

för de individuella mål för fysisk aktivitet för 

deltagarna där nivån av hjärtfrekvensen var avgörande 

för intensitet av träning. Samtliga deltagarna fick ett 

individuellt anpassat träningsprogram. Kontroller 

gjordes vid början av studien, efter 3, 6 och 12 

månader. Följande parametrar mättes: pVO2max 

(genom ålder, vikt, kön, tid för steg test, HRmax), total 

energi förbrukning/dag, blodtryck, puls, BMI, RPE.  

n = 360 

(31) 
 Båda grupperna ökade i pVO2max fast ingen signifikant 

skillnad noterades mellan STEPS och kontrollgruppen. 

Skillnaden visades i mönster av ökningen. 

 Kvinnor i STEPS gruppen visade signifikant ökning av 

pVO2max  i jämförelse med kvinnor i kontrollgruppen. För 

männen ökade båda grupperna signifikant pVO2 max i 

jämförelse med början av studien, fast ingen signifikant 

skillnad observerades grupperna emellan. 

 En signifikant ökning av pVO2max observerades bland alla 

deltagare i STEPS gruppen oavsett BMI, i kontrollgruppen 

visade deltagarna med normalt BMI (24,9kg/m
2
) ingen 

signifikant ökning av pVO2max, utan endast kontrollgruppen 

med ett ökat BMI (34kg/m
2
) visade signifikant skillnad efter 

12 månader i jämförelse med början av studien. 

 Ålder, stads/landsbyggdsindelning av deltagarna visade ingen 

påverkan på pVO2max. Enbart en av regioner (Ontario) visade 

signifikant skillnad mellan STEPS och kontrollgruppen. Tid 

för att utföra stegtest minskade signifikant i STEPS gruppen i 

jämförelse med kontrollgruppen. 

 HRmax, RPE ökade utan signifikant skillnad mellan 

grupperna. HRrest visade signifikant ökning i STEPS grupp 

och icke signifikant ökning i kontrollgruppen. 

 Det systoliska blodtrycket minskade signifikant i STEPS 

gruppen. Det diastoliska blodtrycket minskade i båda 

grupperna utan signifikant skillnad grupperna emellan.  

 Den självrapporterade totala energiförbrukning (kcal/kg/d) 

ökade i båda grupperna med signifikant större ökning i 

STEPS gruppen. 

 Det var ingen skillnad mellan grupperna i rapporterade 

skador (mest muskel ömhet). 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År 
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År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rasinaho, 

M., 

Hirvensalo, 

M., 

Törmäkang

as, T., 

Leinonen, 

R., 

Lintunen, 

T., & 

Rantanen, 

T.  

2011 

Finland 

Effect of 

physical 

activity 

counseling 

on physical 

activity of 

older 

people in 

Finland 

(ISRCTN 

07330512) 

Att beskriva 

den 

bakomliggan

de teorin och 

genomförand

et av en 2-

årig 

individanpass

ad rådgivning 

av fysisk 

aktivitet hos 

äldre inaktiva 

deltagare och 

att utvärdera 

om effekter 

hade kvarstått 

1,5 år. 

Inaktiva deltagare i åldrarna 75-81 år randomiserades 

till interventions- eller kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick MI, baserad på den 

transteoretiska modellen och KBT. Mötet med en 

sjukgymnast följdes av telefonkontakter var 4:e månad 

under 2 år. De ämnen som berördes under 

interventionen var: nivå av fysisk aktivitet, intresse för 

att bli fysiskt aktiv, viljan för det och former av fysisk 

aktivitet. Den transteoretiska modellen användes för 

att bedöma i vilket av förändringsstadierna deltagarna 

befann sig i. KBT användes för att öka self-efficacy 

hos deltagarna. Praktiska hinder och lösningar 

diskuterades, möjlighet för stöd från familj och vänner 

berördes under samtalen. Deltagarna erbjöds 2 

föreläsningar om fysisk aktivitet. Resultatet av 

interventionen blev en skriftlig och undertecknad 

individuell plan för fysisk aktivitet. Kontrollgruppen 

fick sedvanlig vård. Deltagarna följdes upp efter 2 år 

(vid slutet av interaktion) samt efter 3,5 år (1,5 år efter 

interaktion). Nivå av fysisk aktivitet dokumenterades, 

typ av aktivitet, frekvens och intensitet rapporterades 

av deltagarna.  

n= 632 

(54) 
 Vid starten rapporterade 30% av interventionsgruppen och 

28% av kontrollgruppen någon form av skada under 

föregående år. Antal rapporterade skador hos deltagarna 

under studien skildes inte signifikant från början av studien.   

 I början av studien rapporterade 24% av 

interventionsgruppen och 26% av kontrollgruppen måttlig 

fysisk aktivitet eller 4 timmars hushållsjobb/vecka. Vid 2 års 

kontroll ökade nivån signifikant till 42% resp. 39% fast ingen 

signifikant skillnad noterades grupperna emellan. 

 Vid 2 års kontroll visades att vissa former av fysisk aktivitet 

hade ökat i interventionsgruppen i jämförelse med 

kontrollgruppen: Styrketräning (13% mot 8 %), gruppträning 

med ledare (20% mot 16%), gångkonditionsträning (69% 

mot 63%), vattengymnastik (19% mot 7%). En signifikant 

skillnad observerades i deltagandet av vattengymnastik. 

Gångkonditionsträning, styrketräning och intensiv träning 

visade icke signifikant ökning i interventionsgruppen i 

jämförelse med kontrollgruppen.  

 Vid 3,5 års kontroll (1,5 år efter avslutad intervention) 

visades en signifikant ökning av gruppträning med ledare och 

styrketräning, medan vattengymnastik och 

gångkonditionsträning inte visade någon signifikans då.  

 Studien visade att deltagarna utan rörelsehinder eller måttliga 

rörelseinskränkningar visade signifikant skillnad i fysisk 

aktivitet i interventionsgruppen i jämförelse med 

kontrollgruppen. De valde styrketräning före andra typer av 

aktiviteter. Deltagarna med permanenta rörelsehinder visade 

däremot ingen signifikant skillnad mellan grupperna. De 

valde gångkonditions träning oftare.  

RCT  

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Sjöling, M., 

Lundberg, 

K., 

Englund, 

E., 

Westman, 

A., & Jong, 

M. C. 

2011 

Sverige 

 

 

Effectivene

ss of 

motivationa

l 

interviewin

g and 

physical 

activity on 

prescription 

on leisure 

exercise 

time in 

subjects 

suffering 

from mild 

to moderate 

hypertensio

n 

Att undersöka 

om 

kombinatione

n av 

motiverande 

samtal och 

fysisk 

aktivitet på 

recept skulle 

öka motionen 

på fritiden 

och därefter 

förbättra 

hälsorelaterad

e variabler. 

 

Deltagare diagnosterade med mild till måttlig 

hypertoni i åldrarna 43-71 år rekryterades till en 

pilotstudie om MI och fysisk aktivitet på recept. 

Deltagarna i studien var inbjudna till en serie av 4 

träffar med MI hos en sjuksköterska. Deltagarna fick 

även fysisk aktivitet på recept som var individuellt 

anpassat. Gemensamt mål för deltagarna var fysisk 

aktivitet för minst 30 min/dag eller 60 minuter/vecka 

av intensiv gruppträning. Deltagarna förde dagbok om 

fysisk aktivitet. Följande parametrar kontrollerades 

vid början av studien samt efter 3, 9 och 15 månader: 

ökning av motion på fritiden, blodtryck, puls BMI, 

midjemått, blodfetter, HbA1c och VO2 max. 

Livskvalitét mättes med SF-36 i början och slutet av 

studien.  

n=34 

(3) 
 Studien visade en ökning av tiden för fysisk aktivitet från 

mindre än 60 min/vecka till 300 min/vecka. Den 

genomsnittlig aktivitetsnivån ökade direkt, redan vid 1 

månads uppföljning och fortsatte därefter att öka under 

studiens gång. Motion på fritiden som översteg 60 minuter 

per vecka utövades av 97% samtidigt som 87% uppgav att de 

var fysiskt aktiva mer än 30 minuter om dagen. 

 Studien konstaterade signifikant sänkt blodtryck, puls, vikt, 

BMI, kolesterolvärdet och midjemått hos deltagarna. 

Förbättring observerades i VO2 max efter 15 månaders fysisk 

aktivitet på recept i jämförelse med nivån i början av studien. 

 Det förekom att behovet av blodtrycksmedicinering 

minskades hos deltagarna.  

 Signifikanta förbättringar i tre målområden visades i SF-36 

formuläret: fysiska begränsningar, smärta och vitalitet. 

 

 

 

P 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Kvalitet 

Stathi, A, 

McKenna 

J., & Fox, 

K. R. 

2003 

England 

The 

experiences 

of older 

people 

participatin

g in 

exercise 

referral 

schemes 

Att få insikt 

om 

betydelsen av 

fysisk 

aktivitet på 

recept för 

framgångsrikt 

åldrande samt 

informera 

hälso- och 

sjukvårdspers

onalen om 

det.  

Deltagare i åldrarna 63-79 år fick fysisk aktivitet på 

recept pga. olika sjukdomstillstånd: hjärtsjukdomar, 

stroke, artrit, knäskada, skada på ryggraden, diabetes, 

problem med sömn och balans. Deltagarna svarade på 

frågor om fysisk aktivitet på recept i en individuell 

eller grupp semistrukturerade intervju. Forskarna 

noterade ålder, social status och diagnoser på 

deltagarna. Alla deltagarna befann sig i olika faser av 

programmet: från nybörjare till de som snart skulle 

avsluta programmet.  

 

n = 13 

(0) 
 Effekterna noterades av deltagarna långt före programmet var 

avslutat, redan efter några veckor märkte deltagarna skillnad i 

sitt hälsotillstånd. Dessa förbättringar var ofta gradvisa och 

oväntade. Deltagarna kunde acceptera sin diagnos bättre, de 

förbättrade sin kondition, behöll rörlighet och 

kroppsfunktioner. 

 Förutom sänkt blodtryck, kolesterolnivå, förbättringar i artrit 

och diabetes rapporterade deltagarna förbättrad sömn, humör 

och välbefinnande. Fortsättningsviss hade deltagarna upplevt 

reduktion av stressnivå, bättre kognitiv förmåga samt mer 

optimistisk syn på sig själv. 

 Alla deltagna hade inte en framgångsrik social upplevelse. 

Några tyckte att det var bra att träffa nya människor och öka 

sitt sociala nätverk medan andra deltagare upplevde negativ 

gruppdynamik och att kontakterna mellan deltagarna inte 

sträckte sig utanför träningslokalen.  

 Deltagarna betonade att programmet erbjöd dem möjligheter 

till personlig utveckling och att träningen var något de såg 

fram emot. Många av deltagarna kände sig trygga i 

träningsmiljön därför att de hade hjälp av specialister.  

 Studien tog upp missnöje från deltagarna som upplevde att 

fysisk aktivitet på recept var stressframkallande för att det 

inte passade in i deras livsstil eller med deras intressen. 

 De flesta deltagarna litade på läkaren och såg själva resultat 

av den fysiska aktiviteten. Det förekom ökad trötthet och 

ingen förbättring i kondition som resulterade i tvivlande syn 

på effekter av fysisk aktivitet på recept. 

 De professionella ledarna och deras psykologiska stöd gjorde 

att deltagarna kände sig trygga och att de snabbt anpassade 

sig till den nya miljön. De uppskattade hjälpen av personalen 

och upplevde ökat självförtroende, ökad kontroll och gjorde 

sociala framsteg. 

K 

 I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Wormald, 

H., & Ingle, 

L. 

2004 

England 

GP exercise 

referral 

schemes: 

Improving 

the patient’s 

experience 

 

Att undersöka 

patienters 

upplevelse av 

att få fysisk 

aktivitet på 

recept och 

genom det 

göra ett 

underlag för 

förbättring av 

service för 

framtida 

patienter. 

Deltagare som tidigare hade fått fysisk aktivitet på 

recept och som minst 1 gång besökte aktivitet 

rekryterades till studien. Deltagarna kategoriserades i 

de som klarade av 10 veckors program av fysisk 

aktivitet på recept och de som inte klarade av 

programmet. Deltagarna delades in i 6 grupper (2 till 8 

patienter i varje grupp) och intervjuades under 40-65 

minuter. Följande tema diskuterades under 

intervjuerna: erfarenheter av förskrivningsprocessen, 

erfarenheter av träning, effekter efter programmet, val 

av aktiviteter samt förbättringsförslag.  

n= 30 

(0) 
 Deltagarna rapporterade att hälso- och sjukvårdens personal 

inte var benägna eller tog initiativ till att ge fysisk aktivitet 

på recept utan att patienten själv fick fråga efter detta. Det 

visade sig att läkare inte ens visste om att de kunde ge fysisk 

aktivitet på recept till sina patienter. 

 Deltagarna var mycket positiva till det bemötande de fick av 

träningspersonalen och såg vikten av socialt stöd under 

träningen. Ledarna var väldigt positiva, uppmuntrande och 

visade stort engagemang, dock upplevde några deltagare att 

det var svårt att få kontinuitet i personalen. Några deltagare 

fick en känsla av att de blivit skrämda av träningslokalens 

miljö, dess reklam, samt människorna där. De upplevde 

obehag med att vara bland vältränade unga människor, 

medan de själva hade problem med sin kropp och sina 

övningar. Dessutom kände några deltagare att det var 

komplicerat att hantera de olika träningsmaskinerna.  

 Några menade att det var svårt att ha ett träningsprogram 

som utfördes i hemmet under eget initiativ, utan tyckte att 

det var bra att ha en tid och en plats då träningen verkligen 

skulle bli av. De flesta deltagarna kände sig motiverade och 

hade bra följsamhet under träningen. 

 Majoriteten av deltagarna var positiva till fysisk aktivitet på 

recept och upplevde flera förbättringar: mental hälsa, 

livskvalitét, ökat välbefinnande och ökat självförtroende i 

och med att de klarar av den fysiska aktiviteten. De upplevde 

att träningen gav utrymme för egentid och hjälpte dem att 

glömma olika problem för tillfället. Fullgjort 

träningsprogram gav en känsla av framgång. 

 Andra positiva effekter av fysisk aktivitet som deltagarna 

uppgav var ökad nivå av flexibilitet, kondition och styrka, 

vilket i sin tur underlättade de dagliga aktiviteterna (ADL). 

Personer med artrit rapporterade en minskning av stelhet och 

andra deltagare visade resultat på ett lägre blodtryck. 

K 

II 
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 Några få deltagare upplevde inga positiva förändringar och 

uppgav att fysisk aktivitet på recept inte motsvarade deras 

förväntningar. De sökte till program på grund av att de blivit 

lovade social kontakt, men det blev svårt att kunna inleda 

kontakt i träningslokalens miljö. Långtidsmentala effekter 

uppnåddes inte med fysisk aktivitet på recept. De patienterna 

kände sig bara bättre för stunden. 

 Deltagarna med heltidsarbete hade svårt att boka in tid med 

träningsledaren för stöd och vägledning. 

 Deltagarna ökade nivån av fysisk aktivitet. De besökte 

gymlokalen regelbundet eller funderade på att göra det efter 

att receptet var slut. Deltagarna uppgav ökad kunskap om 

fysisk aktivitet. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Icke - kontrollerad studie (P), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 


