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Abstrakt 

Bakgrund: Fysisk aktivitet leder till att främja hälsan hos individen. Rekommendationerna 

är minst 150 minuters aktivitet per vecka för att undvika folksjukdomar. Trots detta har 

människor en stillasittande livsstil. Fysisk aktivitet på recept (FaR) som behandling hos 

patienter med risk för att utveckla folksjukdom visar i studier bidra till förbättring av hälsan. 

Syfte: Syftet var att belysa vad som påverkar följsamheten hos patienter som fått fysisk 

aktivitet på recept. Metod: En litteraturöversikt skapades genom artikelsökningar i olika 

databaser och artiklar som inkluderades granskades. Litteraturöversikten involverade 13 

originalartiklar. Analysen utgick från Friberg (2012) där analysen delats in i olika steg. 

Resultat: Resultatet visar att det finns olika faktorer som har betydelse för hur patienter 

följer sin ordination till FaR som ålder, kön, sjukdom, motivation, aktivitet, tid, ekonomi och 

miljörelaterade faktorer. Diskussion: Bristande motivation var grunden till att patienterna 

hade låg följsamhet till FaR. Att vårdpersonal motiverar patienterna när FaR ordinerats är 

viktigt då patienten som fått FaR oftast är fysiskt inaktiv från start. Slutsats: Resultatet visar 

att olika patientgrupper behöver motivation och stöttning från vårdpersonal för att få en mer 

aktiv livsstil. Utbildning bör ges till sjuksköterskor om hur de ska motivera patienter som 

har en stillasittande livsstil. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, följsamhet, hälsa, omvårdnad. 
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Inledning 

De senaste decennierna har livslängden i Sverige ökat och med ökad ålder drabbas fler 

individer av sjukdomar. Motion är idag viktigare än någonsin på grund av nutidens 

levnadsvanor med mycket stillasittande. Individen kan påverka att inte insjukna i sjukdom 

eller att undvika att försämras i sitt sjukdomstillstånd genom att leva ett mer aktivt liv. 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett verktyg som används inom vården och ska bidra till att 

patienter blir mer fysiskt aktiva. Motivation är en grundförutsättning då FaR ska lyckas. Det 

är också en förutsättning att sjuksköterskor och annan vårdpersonal motiverar patienten så 

att de följer FaR (Hassmén, Wisén & Hagströmer, 2016, s. 270). Förskrivaren av FaR ska vara 

insatt i patientens hälsosituation och ha den kunskap som krävs för att kunna använda FaR 

som ett behandlingsalternativ och utifrån patientens perspektiv motivera till en förändring 

då patienten själv ansvarar så den ordinerade aktiviteten fullföljs (Waldenström, 2016).  

Bakgrund 

Hälsa 

World health organization (WHO) förklarar att hälsa kan definieras på olika sätt. I ett 

biomedicinskt perspektiv ses hälsa som motsats till sjukdom där det bortser från människan 

som helhet och istället delar upp individen i olika system. Inom den humanistiska 

inriktningen ses hälsa som något annat än frånvaro av sjukdom där människan som helhet 

står i fokus för kontexten. WHO definierar hälsa som “ett tillstånd av fullständig fysisk, 

psykisk och social välbefinnande och inte bara avvikelsen av sjukdom eller svaghet” (WHO, 

2016). 

 

Folkhälsa 

Folkhälsa speglar samhällets hälsotillstånd och fördelningen av hälsan hos befolkningen. Det 

är inte bara varje enskild individs hälsa som ska vara god, utan hälsan ska vara jämnt 

fördelat i hela samhället (Schäfer-Elinder & Faskunger, 2006, s. 10). Folkhälsomyndigheten 

arbetar för att det allmänna hälsotillståndet i samhället ska vara god och det görs genom att 

vetenskaplig fakta sökts fram om olika sjukdomar och skador för hur samhället och 
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individen ska förebygga dessa. Hälsoläget ska följas upp av Folkhälsomyndigheten och vilka 

förhållanden som påverkar de olika hälsofaktorerna ska undersökas. Målet för att uppnå en 

god folkhälsa görs genom att främja goda levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Folkhälsoarbetet inom hälso- och sjukvården brukar rikta in sig på primär, sekundär och 

tertiär prevention som innebär att hitta förebyggande åtgärder för att förhindra eller påverka 

uppkomst av sjukdom. Primär prevention fokuserar på att förebygga uppkomsten av 

sjukdomen, sekundär och tertiär prevention fokuserar på behandling, förebygga utveckling 

samt rehabilitering av sjukdomen (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014, s. 370). Ur ett 

folkhälsoperspektiv anses fysisk aktivitet vara en viktig faktor för att leva hälsofrämjande 

och undvika ohälsa och sjukdom (Van Sluijs et al., 2005). Folksjukdomar som förekommer 

runt om i världen idag är; Diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, övervikt och 

fetma (BMI >25), sjukdom i rörelseapparaten som osteoporos eller artros, cancer och psykisk 

ohälsa.  

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan beskrivas som rörelse av kroppen som i följd av sammandragning av 

skelettmuskulaturen ger ökad energiförbrukning. Vid aktivitet blir hjärtat starkare och slår 

kraftigare, pulsen blir snabbare, andningen blir djupare och blodtrycket stiger (Henriksson & 

Sundberg, 2009, s.13). Långtidseffekter av fysisk aktivitet är att skelettmuskulaturen 

bibehålls, ökad/bibehållen muskelmassa, hjärtat ökar sin slagvolym, sänkt blodtryck, 

minskade blodfetter, minskad risk för att blodet ska koagulera, förbättrad 

andningsmuskulatur, minskad fettvävnad samt lägre insulinkoncentration i blodet 

(Henriksson & Sundberg, 2016, s. 35-65). Fysisk aktivitet leder till att främja hälsan, både 

fysiskt och psykiskt samt öka livskvalitén och välbefinnandet hos individen. Dagens 

rekommendationer anger att man ska aktivera sig minst 30 minuter om dagen, fem dagar i 

veckan (Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg & Ståhle, 2008; Riera-Simpol et al., 2017). Detta 

styrks av Mattsson, Jansson och Hagströmer (2016, s. 22) som menar att 150 minuters fysisk 

aktivitet i veckan bedöms som tillräckligt för att upprätthålla god hälsa.  
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Fysisk inaktivitet 

Fysisk inaktivitet innebär brist på kroppsliga rörelser eller helt aktivt frånvarande med 

mycket stillasittande (Mattsson et al., 2016, s. 22). En stillasittande livsstil kan leda till ökad 

risk för sjukdom och kan leda till att personer dör i förtid (Swinburn, Walter, Arroll, Tilyard 

& Russel, 1998). Den fjärde ledande riskfaktorn vid global dödlighet är fysisk inaktivitet 

(WHO, 2017). Det finns flera riskfaktorer som leder till ökad ohälsa och sjukdom i samband 

med fysisk inaktivitet och detta kan motverkas vid fysisk aktivitet, som är en viktig faktor 

för att förhindra de konsekvenser som inaktiv livsstil kan ge (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Fysisk aktivitet på recept 

FaR är tämligen ett nytt begrepp har funnits sedan år 2001 (Folkhälsomyndigheten, u.å.a). 

Begreppet uppkom i samband med att Folkhälsoinstitutet tillsammans med andra 

organisationer och myndigheter fick i uppdrag att sätta Sverige i rörelse och det med 

anledning att vi lever ett allt mer stillasittande liv då samhället inte längre kräver samma 

fysiska ansträngning som det tidigare gjort (Kallings & Leijon, 2003, s. 17-24). Utvecklingen 

av FaR var att förändra samhällets och individens inställning till fysisk aktivitet samt att 

förändra beteendet hos befolkningen då utformandet av FaR skulle ses som ett komplement 

till att minska läkemedelsintaget (Folkhälsomyndigheten, u.å.b).  

 

FaR är ett verktyg som används inom hälso- och sjukvården och innebär att patienten får en 

skriftlig ordination av en sjuksköterska eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

att utföra fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, u.å.b). FaR är anpassad för varje enskild 

individ och ordineras för att förebygga sjukdom eller att behandla en redan befintlig. FaR 

som behandling hos inaktiva patienter med eller risk för att utveckla folksjukdom visas bidra 

till förbättring av hälsan och livskvaliteten (Sørensen et al., 2010). En del patienter ordineras 

FaR för att öka sitt allmänna välmående men de vanligaste anledningarna till FaR är 

smärtproblematik, övervikt, rygg- och nackproblem, diabetes, psykisk ohälsa samt förhöjt 

blodtryck (Kallings, Leijon, Hellenius & Ståhle, 2008). Verksamhetschefen bedömer vem som 

har tillräckligt med kompetens att förskriva FaR, kravet är att personen som förskriver ska 

vara legitimerad. Förskrivaren ska ha kunskap om patientens hälsosituation, hur FaR 
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fungerar som både förebyggande och behandling, vet vad begreppet FaR innebär samt har 

kunskap och erfarenheter av motiverande samtal (MI). Delegering (överlåtning) kan 

förekomma vid förskrivningen, behörig personal ser över patientens hälsoläge för att sedan 

delegera ordinationen till övrig personal (Folkhälsomyndigheten, u.å.c). Sjuksköterskor och 

övrig hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver FaR är skyldiga enligt Patientjournallagen 

(SFS 1985:562, 1§), att dokumentera och föra patientjournal. 

 

Ordinationen av fysisk aktivitet sker i öppen- och slutenvården men aktiviteten ska 

genomföras utanför vårdenheten. Att individanpassa ordinationen samt arbeta 

patientcentrerat genom MI är viktiga ståndpunkter vid FaR. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till 

patientens tidigare sjukdomar, hälsotillstånd och ålder (Kallings, 2012). Skriftlig ordination, 

MI och uppföljning är en arbetsmetod som ska inkluderas inom hälso- och sjukvården för att 

få en systematisk arbetsmetod som är vetenskapligt grundad (Dohrn & Ståhle, 2013). 

Sjuksköterskan kan öka motivationen till patienten att regelbundet utföra fysisk aktivitet och 

att följa ordinationen (Swinburn et al, 1998). 

 

Motiverande samtal och motivation 

Användandet av MI har vuxit inom hälso- och sjukvården och kan beskrivas att 

sjuksköterskan samtalar med patienter för att hjälpa dem med en situation som kan orsaka 

sjukdom eller problem. Att sjuksköterskan har ett effektivt lyssnande, visar intresse och 

respekt med empati och känsla för patientens situation är huvudprinciper för ett lyckat MI 

(Schäfer-Elinder & Faskunger, 2006, s. 135). Vid användning av MI är det ett intresse som ska 

väckas som slutligen ska få patienten att bli motiverad till en beteendeförändring. Vid 

tillämpning av MI vid förskrivning av fysisk aktivitet är det viktigt att sjuksköterskan 

anpassar aktivitetsnivån till patientens förmågor (Kallings & Leijon, 2003, s. 32). 
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Följsamhet och Egenvård 

Följsamhet är ett begrepp som innebär graden av hur en patient följer sina medicinska råd 

(Wennberg et al. 2016, s. 67). Begreppet följsamhet används för att beskriva hur noga 

patienten följer sin ordination (Compliance, 2017). Studier visar att patienter som fått 

ordinerat FaR har dålig följsamhet till sin egenvård (Riera-Sampol et al., 2017) och att det är 

en utmaning för patienter att följa FaR samt upprätthålla en fysisk aktiv livsstil (Sørensen, 

Sørensen, Skovgaard, Bredahl & Puggaard, 2010). Enligt Socialstyrelsen (2013) definieras 

egenvård då en person bedömts utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd själv eller med hjälp av 

någon annan. Enligt riktlinjer ska sjuksköterskan kunna bedöma, planera och följa upp 

patienternas egenvård. Studier visar att det är ett hinder för sjuksköterskor att följa upp 

patienterna på grund av tidsbrist (Buchholz & Purath, 2007; Bohman, Mattsson & Borglin, 

2014), vilket leder till att egenvård uteblir hos många patienter (Buchholz & Purath, 2007).  

 

Teoretisk anknytning 

År 1971 konstruerade Dorothea Orem en omvårdnadsteori med grund för en 

egenvårdsmodell. Denna modell består av tre olika teorier; Egenvård, egenvårdsbrist samt 

omvårdnadssystem. Orem menar att egenvård är att självständigt utföra aktivitet för att 

upprätthålla sin egen hälsa, med olika kapacitet och hänsyn för bland annat ålder, 

hälsosituation och tidigare erfarenheter. Egenvårdsbrist beskrivs när en persons 

egenvårdskrav sviker och då är i behov av omvårdnad för att kunna upprätthålla god hälsa. 

Omvårdnadssystem är när en person är i behov av omvårdnad där en annan person hjälper 

till att ge omvårdnad för att kunna kompensera personens kapacitet till att upprätthålla 

hälsa då egenvårdsbehovet inte anses som tillräcklig. Orem betonar i sin omvårdnadsteori 

att en patient ska så långt som möjligt få den hjälp som behövs för att självständigt kunna 

utföra sin egenvård. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten genom olika metoder enligt Orem, 

metoderna innefattar att ge fysiskt och psykiskt stöd, undervisning och handledning samt att 

sjuksköterskan ska utforma en miljö som patienten kan utvecklas i (Orem 2001). 
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Problemformulering 

Ett mål inom hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 2 §) är att upprätthålla god hälsa 

samt att hela befolkningen får den vård som behövs på lika villkor. Idag finns tydliga 

rekommendationer om hur mycket en person ska aktivera sig för att upprätthålla god hälsa. 

Det visar sig dock att hälften av den vuxna befolkningen inte uppnår den nivån vilket kan 

leda till de konsekvenser som fysisk inaktivitet ger. FaR är ett verktyg som ska användas för 

att aktivera patienter och därmed bibehålla hälsa och undvika att sjukdom utvecklas eller 

förvärras. Sjuksköterskan bör följa upp och stötta patienten i dess egenvård så att FaR utförs. 

Det kan anses som en förutsättning att förskrivningen av ordinationen sker genom ett 

patientperspektiv för att ge bästa villkor för god följsamhet. Genom att få fram vad som 

påverkar patienternas följsamhet till ordinationen kan det ge kunskap till sjuksköterskor i 

hur de ska individanpassa ordinationen utifrån den enskilda patienten samt motivera dessa 

patientgrupper till att fullfölja FaR. 

Syfte 

Syftet var att belysa vad som påverkar följsamheten hos patienter som fått fysisk aktivitet på 

recept. 

 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt användes för att undersöka tidigare forskning samt för att skapa en 

överblick över kunskapsläget inom det valda området. Friberg (2012, s. 133) menar att några 

av de motiv som utgör en litteraturöversikt är att skapa en översikt samt ett underlag av ett 

avgränsat område för att kunna göra en sammanfattning av den redan existerande 

forskningen. Polit och Beck (2016, s. 733) förklarar att en litteraturöversikt även innebär att 

kritiskt sammanställa det undersökta forskningsämnet samt ringa in problemet.  
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Inklusion- och exklusionskriterier 

Vid valet av de vetenskapliga originalartiklarna har inklusion- och exklusionskriterier 

använts för att begränsa urvalet. För att artiklarna skulle inkluderas i arbetet skulle de ses 

utifrån patienternas perspektiv av vad som påverkade deras följsamhet till FaR samt rikta sig 

till både öppen- och slutenvården. Artiklarna skulle vara kvantitativa och/eller kvalitativa 

originalartiklar, vara skrivna på engelska eller svenska, vara publicerade mellan år 2001-2017 

samt innefatta en vuxen åldersgrupp, över 18 år. Artiklarna skulle innefatta ett etiskt 

resonemang vilket innebär att deltagarna skulle ha blivit informerade om studiens innehåll 

och upplägg samt att studien var etiskt godkänd. De valda artiklarna skulle vara publicerade 

i vetenskapliga tidskrifter som var godkända i databasen UlrichWeb. Artiklar som efter 

kvalitetsgranskning höll en hög eller medelhög kvalitet inkluderades i studien. Artiklar som 

exkluderades var de som var sjuksköterskans erfarenheter av FaR, riktade sig mot barn och 

ungdomar samt de artiklar som efter kvalitetsgranskningen hade en låg kvalitet. 

Litteratursökning 

Artikelsökningar gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed där sökord som speglade syftet 

användes. Sökord som användes var; Adherence, adults, barrier, exercise, evaluation, health, 

health care, patients, patient compliance, patient preference, physical activity, prescription, 

referral och referral and consultation. Artiklar till litteraturöversikten söktes genom olika 

sökkombinationer, se tabell 2. I sökningen användes MeSH termer och Cinahl Headings samt 

även fritextsökning för att inte gå miste om relevanta artiklar. 
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Tabell 1 översikt över litteratursökningar 

Databas/datum Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

valda 

artiklar* 

Vald 

artikel 

Cinahl  

13/9-17 

(MH “Physical Activity”) AND 

“Referral” AND “Health” 

2001-2017 

all adult 

english & 

swedish 

58 *30 

**14 

***9 

****5 

Gidlow et 

al. (2007) 

James et 

al. (2008) 

James et 

al. (2009) 

Leijon et 

al. (2009) 

Leijon et 

al. (2011) 

PubMed  

13/9-17 

("Patient Compliance"[Mesh]) AND 

"Physical activity" AND ”health 

care” AND ”prescription"  

2001-2017 

19+ 

english & 

swedish 

12 *5 

**4 

***3 

****3 

Jones et 

al. (2005) 

Kallings 

et al. 

(2009) 

Leijon et 

al. (2010) 

Cinahl 

19/9-17 

(MH “patient compliance”) AND 

(MH “Physical activity”) AND 

Barrier 

2001-2017 

all adult 

english 

swedish 

24 *11 

**6 

***4 

****1 

Rimmer et 

al. (2008) 

 

PubMed 

21/9-17 

(("Exercise"[Mesh]) AND "Referral 

and Consultation"[Mesh]) AND 

"Patient Compliance"[Mesh] 

2001-2017 

English & 

swedish 

19+ 

20 *14 

**7 

***1 

****1 

#1 

Tobi et al. 

(2012) 

Cinahl 

26/9-17 

“Physical activity” AND 

“Prescription” AND “Evaluation” 

AND “Adherence”  

2001-2017 

all adult 

english 

swedish 

13 *10 

**4 

***4 

****1 

Ingram et 

al. (2011)  

PubMed 

2/10-17 

(("Exercise"[Mesh]) AND "Patient 

Preference"[Mesh]) AND ”Health” 

AND ”Adult"  

2001-2017 

19+ 

english & 

swedish 

25 *10 

**3 

***1 

****1 

Fraser et 

al. (2015) 

Cinahl 

25/10-17 

“Physical activity” AND 

“Prescription” AND "patients” 

AND “adult” 

  

  

 

2001-2017 

english & 

swedish 

all adult 

104 *32 

**5 

***2 

****1 

#1 

Joelsson et 

al. (2017) 

* valda artiklar efter att ha läst titel, ** valda artiklar efter att ha läst abstrakt, *** valda artiklar efter att ha läst hela 

artikeln, **** valda artiklar till resultatet, # dubbletter i en sök kombination 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urval av de vetenskapliga artiklarna till studien utfördes genom olika steg. Urvalsprocessen 

började med att läsa artiklarnas titel och om denna var relevant för litteraturöversiktens syfte 
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lästes artikelns abstrakt för att få bättre förståelse för artikelns innehåll. Efter att ha läst 

abstraktet lästes hela artikeln och de artiklar som svarade till litteraturöversiktens syfte och 

inklusionskriterier valdes ut. De valda artiklarna har kvalitetsgranskats enligt Carlsson och 

Eiman’s (2003) bedömningsmallar för kvantitativa och kvalitativa metoder. För att studiens 

syfte skulle överensstämma med kvalitetsgranskningen ersattes “patienter med diagnos 

lungcancer” till “patienter som fått FaR”. Enligt bedömningsmallen skulle artiklarnas olika 

delar poängsättas där totalpoängen från varje vald artikel dividerades med maxpoängen 

från bedömningsmallen för att procentuellt se vilken kvalitet artikeln höll. > 80% var en grad 

I, > 70% var en grad II och över > 60% en grad III. De artiklar som höll grad I och grad II 

inkluderades till studien. I litteraturöversikten har 13 artiklar inkluderats och dessa 

presenteras i en artikelsammanfattning, se bilaga 3. 

Analys 

Analysmetoden till litteraturstudien utgick från Friberg (2012, s. 140-142) där analysen delats 

in olika steg. Artiklarna som valts ut till litteraturöversikten har lästs grundligt för att få en 

tydlig uppfattning om innehållet. Analys av de kvantitativa och de kvalitativa studierna 

skildes åt där de kvantitativa studierna analyserades genom att söka efter skillnader och 

likheter ur de olika studiernas design samt olika data och analysmetoder. De kvalitativa 

studierna analyserades genom att söka efter skillnader och likheter bland teman och 

kategorier. Efter att ha fått en ordentlig uppfattning om varje vald artikel sammanfattades 

huvudfynden och skrevs in under olika kategorier, se tabell 2.   

 

Tabell 2 exempel av analysprocess 
Huvudfynd Huvudsakligt innehåll Kategorier 

Högre ålder var kopplad 

med följsamheten. 

Ålder Ålder och 

könsrelaterade 

faktorer 

Män följde ordinationen 

bättre än kvinnor 

Kön  
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Deltagare behövde stöttning 

för att följa FaR. 

Motivation Motivation och 

aktivitetsrelaterade 

faktorer 

Etiska överväganden 

De etiska aspekterna som beaktades i artiklarna till litteraturöversikten var att deltagarna fått 

information om hur studien gått till samt att de deltagit frivilligt. Enligt Polit och Beck (2016, 

s. 143-145) är det en viktig etisk aspekt i en litteraturöversikt. Vid översättning av artiklarna 

har texten granskats noggrant så misstolkningar inte skett. Artiklarna har lästs ur en objektiv 

synvinkel så att inte resultatet vinklats till fördel för litteraturöversikten med anledning att 

egna åsikter och värderingar inte skulle påverka resultatet.  

Resultat 

Resultatet består av 11 kvantitativa och 2 kvalitativa studier. De kvantitativa studierna 

kommer att presenteras i procent samt genom statistiska skillnader medan de kvalitativa 

kommer presenteras i uttryck från deltagare och genom citat. Resultatets innehåll är 

uppdelat i olika kategorier; ålder och kön, ordination och sjukdom, aktivitet och motivation 

samt tid, ekonomi och miljö. Tabell 3 visar de inkluderade artiklarnas innehåll under varje 

rubrik. 

 

Tabell 3 Inkluderade artiklars innehåll 

Författare Ålder och kön Ordination och 

sjukdom 

Aktivitet och 

motivation 

Tid, ekonomi 

och miljö 

Fraser et al. (2015) X X X X 

Gidlow et al. (2007) X   X 

Ingram et al. (2011)  X X X 

James et al. (2008) X X   

James et al. (2009) X X   

Joelsson et al. (2017)  X X X 

Jones et al. (2005) X  X  

Kallings et al. (2009)  X  X 

Leijon et al. (2009)  X   

Leijon et al. (2010) X X   
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Leijon et al. (2011)  X X X X 

Rimmer et al. (2008)  X X X 

Tobi et al. (2012) X X  X 

 

Ålder och kön 

Det framkom att ålder hade en betydande faktor till huruvida patienter följde sin ordination 

till FaR och för varje ökning av årtionde i ålder så ökade följsamheten till fysisk aktivitet med 

19 % (n=750) (James et al., 2009). Skillnader mellan åldersgrupper och följsamhet var tydlig, 

då patienter mellan 50-69 år hade dubbelt så hög följsamhet än yngre åldersgrupper, under 

49 år (Gidlow et al, 2007). Att följsamheten blir bättre vid högre ålder styrks i flera studier 

(James et al., 2008; Jones, Harris, Waller & Coggins, 2005; Leijon et al., 2010; Tobi, Estacio, Yu, 

Renton & Foster, 2012). Patienter mellan 45-64 år hade en följsamhet på 51% medan patienter 

mellan 18-29 år hade en följsamhet på 5% (Leijon, Faskunger, Bendtsen, Festin & Nilsen, 

2011).  

 

Leijon et al. (2011) såg en signifikant skillnad mellan könen (p = 0,05), där kvinnor med 

smärta och sjukdom hade en lägre följsamhet till fysisk aktivitet än män med samma 

tillstånd. Jämfört med kvinnor var den största anledningen till att män inte utförde 

ordinationen låg motivation. Jones et al. (2005) menar att kvinnor var mer benägna att 

ordineras FaR, de var dock mindre benägna att följa ordinationen än vad män var. Fraser, 

Chapman, Brown, Whiteford och Burton (2015) studie med 73 kvinnor respektive 28 män 

visade att 25% av kvinnorna föredrog att träna tillsammans med andra kvinnor istället för 

med män. Studien visade även att 62% av kvinnorna och 32% av männen föredrog att träna 

tillsammans med personer som var på samma fysiska nivå. 

Ordination och sjukdom 

Följsamheten kunde bero på vem som förskrivit ordinationen. Patienter som fått 

ordinationen av en läkare eller sjuksköterska hade bättre följsamhet än de som fått 

ordinationen av en fysioterapeut (Leijon, Bendtsen, Nilsen, Festin & Ståhle, 2009). Detta sågs 

även i en studie av James et al. (2008) där patienter som fått ordinationen av en läkare hade 

högre följsamhet än om det föreskrivits av övrig vårdpersonal.  
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Sjukdom ansågs vara en faktor till patienternas följsamhet till FaR (Fraser et al., 2015; 

Kallings, Leijon, Kowalski, Hellénius & Ståhle, 2009) och detta kom att skilja sig mellan olika 

diagnoser (Leijon et al., 2011). En studie visar att 90% av 83 deltagare som haft stroke utfört 

fysisk aktivitet innan de fick sin stroke, varav 32% rapporterade att de slutat med fysisk 

aktivitet efter sin stroke på grund av hälsoproblem relaterade till sitt sjukdomstillstånd 

(Rimmer, Wang & Smith, 2008). Patienter med hjärt- och kärlsjukdomar hade högre 

följsamhet än patienter med lungsjukdomar (James et al, 2009). Patienter med diabetes och 

högt blodtryck var även de förknippade med bättre följsamhet till föreskriven ordination 

jämfört med de patienter som led av skelett- och muskelsjukdom (Leijon et al., 2009; Leijon et 

al., 2010, Leijon et al., 2011). En deltagare uttryckte sig att inte följa sin ordination på grund 

av smärtproblematik och var orolig för att smärtan skulle förvärras vid fysisk aktivitet 

(Joelsson, Bernhardsson & Larsson, 2017). Patienter uttryckte att de inte fullföljde sin 

ordination på grund av muskel- och ledbesvär liksom hos patienter med övervikt (Ingram, 

Wilbur, McDevitt & Buchholz, 2011). Leijon et al. (2011) visade skillnader hos de patienter 

som var överviktiga, att de hade en lägre motivation och därför en källa till dålig följsamhet. 

 

Tobi et al. (2012) visade signifikanta skillnader (p = 0,04) mellan patienter som hade 

metabola- och ortopediska sjukdomar. De patienter med metabola sjukdomar hade högre 

följsamhet än patienter med ortopediska sjukdomar. De med psykisk ohälsa visade sig ha 

lägre följsamhet till FaR än patienter med metabola sjukdomar. Fraser et al. (2015) menade 

att även biverkningar av läkemedel som illamående, sedering och lågt blodtryck var 

anledningar till låg följsamhet. 

 

Följsamheten kunde påverkas beroende på vilken form av fysisk aktivitet patienten blev 

ordinerad. Patienter som fått anläggningsbaserade träningsordinationer visade lägre 

följsamhet än hos de patienter som fått hemmabaserade övningar i förskriven ordination 

(Leijon et al., 2009; Leijon et al., 2010; Leijon et al., 2011). Rimmer et al. (2008) studie med 83 

deltagare visade att 46%  inte visste hur de skulle träna och 44% rapporterade att det inte 

visst vart de skulle träna, vilket blev anledning till låg följsamhet. Patienter upplevde även 

att de fått för lite information om varför det blivit ordinerade FaR, vad det handlade om 
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samt hur det skulle hjälpa patienten (Joelsson et al., 2017). Patienter uttryckte att det var 

lättare att följa ordinationen om den var välskriven och hade tydliga mål (Ingram et al., 2011; 

Joelsson et al., 2017) samt att patienterna föredrog att få promenader utskrivna (Fraser et al., 

2015).  

Motivation och aktivitet 

I en studie visade det sig att vid minskad motivation utförde inte patienterna fysisk aktivitet 

vilket då innebar låg följsamhet (Fraser et al., 2015). Deltagare uttryckte att de kände sig 

dåligt motiverade samt att lathet medförde att fysisk aktivitet uteblev (Joelsson et al., 2017). 

Fraser et al. (2015) studie visade att 76% av 101 deltagare uppgav att brist på energi och 

trötthet var anledning till dålig följsamhet. Rimmer et al. (2008) uppgav att av 83 deltagare 

var det 39% av patienterna som ansåg att brist på motivation var ett hinder för att utföra 

fysisk aktivitet.  

 

Patienter som hade höga målsättningar och förväntningar till FaR visade lägre följsamhet än 

hos patienter som hade låga förväntningar, detta på grund av att patienterna inte upplevde 

den förändring som de förväntade sig (Jones et al., 2005). Deltagare uttryckte att det var 

lättare sagt än gjort att aktivera sig, samt att de behövde extra stöd för att bli mer motiverade 

att utföra fysisk aktivitet. De upplevde ibland att de inte blev hörda och att förskrivarna inte 

lyssnade på deras behov (Joelsson et al., 2017).  

 

Motivationen och följsamheten ökade hos de deltagare som fick träna tillsammans samt ta 

del av andras framsteg och resultat under tidens gång (Ingram et al., 2011; Joelsson et al., 

2017). Deltagarna inspirerades av att få träna tillsammans med andra, vilket bidrog till bättre 

följsamhet. En deltagare uttryckte att hon gillade att höra vad som motiverade andra då det 

gav henne mer motivation. Hos deltagare som hade missat ett träningspass upplevdes en 

rädsla att ha hamnat efter och då minskade motivationen att gå tillbaka (Ingram et al., 2011). 

De deltagare som följde ordinationen uttryckte stolthet över sig själva, att de lyckats utföra 

något de inte trodde att de skulle klara av (Joelsson et al. 2017). Träning tillsammans med en 

personlig tränare eller fysioterapeut underlättade då 52% av 101 deltagarna upplevde att de 

kände sig mer motiverade (Fraser et al., 2015). En deltagare uttryckte “Physical activity on 
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prescription feels like a slap in the face and almost laughable if it’s not supported at all 

times” (Joelsson et al., 2017, s. 69). 

 

 

De personer som fick en stegräknare och en pulsmätare upplevde sig mer motiverade när de 

tydligt kunde se förbättringar. En deltagare uttryckte att hon älskade pulsmätaren då den 

gjorde att hon upplevde mer kontroll och tydligt kunde se sina framsteg och därefter veta 

om hon skulle träna mer intensivt (Ingram et al., 2011). Leijon et al. (2011) visade skillnad 

mellan aktivitetsnivå där det var sämre följsamhet bland patienter som var mindre aktiva 

från början av studien än hos de patienter som haft en hög aktivitetsnivå vid start. 

 

Telefonkontakt med hälsocentralen som ordinerat träningsprogrammet var motiverande för 

deltagarna, flera uttryckte att de kände sig sedda och att det hjälpte dem att vara på rätt spår 

och därmed viktiga i sammanhanget. När träningen inte utförts valde en del att inte svara 

när telefonen ringde då de uttryckte skam och besvikelse över sig själva. Flera deltagare 

uttryckte att de önskade att det fanns mer lättillgänglig information om hur de skulle 

övervinna hinder under de tider det inte gick att ringa hälsocentralen (Ingram et al., 2011).  

 

Tid, ekonomi och miljö 

Fraser et al. (2015) menade att 13% av 101 patienter ansåg att tidsbrist var en faktor till att 

inte följa ordinationen.  

 

“We have so much going on right now and there is so much else occupying me so I have like 

no time. I haven’t had any time to think about exercise, but I hope when autumn comes and 

when everything has settled with the move, the traveling and vacation time and everything 

has passed on and we have settled at the new place, that I can get started... ” (Joelsson et al., 

2017, s. 69). 

 

Även ekonomiska problem var en orsak (Kallings et al., 2009). Fraser et al. (2015) visade att 

av 101 deltagare ansåg 71% att det var för dyrt med utrustning för att kunna utföra fysisk 

aktivitet. För patienter i lägre inkomstgrupper var faktorer som kostnader eller inget fordon 
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ett hinder för att utföra FaR. I högre inkomstgrupper visade dåligt med energi eller att 

träning inte skulle hjälpa deras hälsa som påverkande faktorer till låg följsamhet (Rimmer et 

al., 2008). Tidsbrist och dålig ekonomi var faktorer till att yngre deltagare hade en lägre 

följsamhet till FaR (Leijon et al., 2011). 

Det framkom att patienternas familje- och arbetssituation påverkade följsamheten. Patienter 

som var arbetslösa eller som hade gått i pension hade högre följsamhet än patienter som 

arbetade (Tobi et al., 2012). Deltagare upplevde att under långa arbetsdagar prioriterades 

träningen bort då de inte ville gå miste om tid med familjen. En deltagare beskriver sitt 

arbete som överväldigande vilket gjorde att alla aktiviteter som utfördes kändes 

stressande “Work and family… The work I do is overwhelming and I allowed that to be not 

only overwhelming at the worksite, even with my outside activities as far as walking” 

(Ingram et al., 2011, s. 574). 

 

Deltagare uttryckte att vädret hade en påverkan vid utförandet av fysisk aktivitet (Ingram et 

al., 2011; Joelsson et al., 2017). De uttryckte även att de inte kände sig säkra i sitt 

bostadsområde och därmed en faktor som påverkade följsamheten (Ingram et al, 2011). Det 

framkom i Gidlow et al. (2007) att patienter som bodde på landsbygden var mindre benägna 

att fullfölja ordinationen till FaR.  

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten formades genom att det skapades ett syfte som kunde kopplas ihop 

med det valda ämnesområdet. Då FaR är ett relativt nytt område som uppstod år 2001 

inkluderades studier som var gjorda mellan åren 2001-2017. Vid sökning av artiklarna 

användes databaserna Cinahl och PubMed och i artikelsökningarna har det använts olika 

definitioner för att få fram breda sökningar. Databaserna som användes innefattar stort 

innehåll av omvårdnadsartiklar (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, s. 79-81). 

Sökningar gjordes i PsycINFO men inga artiklar valdes från databasen då det vid 

sökningarna framkom redan valda artiklar som sökts fram genom PubMed och Cinahl eller 

artiklar som inte var relevanta till litteraturöversikten. Till en början var det enkelt att få fram 
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artiklar som skulle redovisas i resultatet och detta med flera fritextsökningar. Efter noggrann 

granskning var det flera artiklar som riktade sig mot hur fysisk aktivitet påverkade 

välbefinnandet och inte vad som påverkade följsamheten. För att få fram fler artiklar som 

svarade mot syftet togs det hjälp av Mittuniversitetets bibliotek när de hade öppen 

Workshop. Det gav inspiration till användning av flera olika sökkombinationer med MeSH-

termer och Cinahl Headings. I litteraturöversikten användes orden compliance och adherence i 

sökningar till ordet följsamhet. Vid sökning på Svensk MeSH är det dessa två ord som 

beskrivs i sökning till följsamhet (Karolinska Institutet, u.å.). Ordet preference har använts och 

kan förklaras som patientens inställning mot ordinationen, det vill säga hur patienterna 

upplevde FaR och därmed undersöka följsamheten. Ordet adult har använts i en sökning av 

artiklar med anledning att minska antalet sökträffar och även för att en vuxen åldersgrupp är 

inkluderad i litteraturöversikten och därmed ansågs dessa ord vara relevanta.  

 

I litteratursökningar som gjorts har fler än 1 artikel valts ut, det kan ses som en styrka då det 

visar att sökkombinationerna speglade syftet och gav ett brett sökfält med relevanta artiklar. 

I en sökning som gjordes gav det många antal träffar. I den sökningen valdes en artikel ut till 

litteraturöversiktens resultatdel vilket kan ses som ett litet urval av ett stort sökresultat i 

databasen. I sökningen var även 1 artikel en dubblett från tidigare sökning och 2 artiklar 

valdes att användas i bakgrunden. Skillnad mellan smala och breda sökningar innefattas 

oftast av att smala sökningar ger lägre antal sökträffar och är då oftast hög träffsäkerhet efter 

vilket ämne man söker, dock kan det ge förlust av relevanta artiklar. En bred sökning ger 

större antal sökträffar och därmed möjlighet att hitta många artiklar som preciserar syftet, 

dock kan en bred sökning ge flera irrelevanta träffar (Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering, 2017).  

 

Bedömningsmallarna som Carlsson och Eiman (2003) utformat användes för att 

kvalitetsgranska valda artiklar. Artiklar som valdes till litteraturöversikten skulle hålla en 

god- eller medelgodkvalitét (grad I eller grad II). Detta betyder att resultatet är av hög 

kvalitet och därmed trovärdig och en styrka för litteraturöversikten. En studies trovärdighet 

ska bestå en metod och ett tillvägagångssätt som höjer pålitligheten av resultatet samt att ta 

till handlingar då trovärdigheten ska visas i studiens forskning (Polit och Beck, 2016, s. 559). 
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Två artiklar valdes bort på grund av att de höll en låg kvalitét (grad III). I några artiklar 

framkommer det otydligt om de är etiskt godkända eller inte. Enligt artiklarna står det “Not 

required” vilket betyder att det inte är obligatoriskt för studien. Efter noggrann inblick i 

studierna kom författarna fram till att de var etiskt godkända och kunde ingå i 

litteraturöversikten. Artiklarna är formade som vetenskapliga originalartiklar enligt 

Karolinska Institutets mall- Vad är en vetenskaplig artikel, samt att de är publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter som då gör att artikeln har kvalitetsgranskats, peer reviewed 

(Karolinska Institutet, 2016). 

 

Flera artiklar av samma författare valdes vilket kan ses som en styrka till litteraturöversikten, 

dels för att författarna till studien är insatta inom ämnet och att artiklarna hade samma 

upplägg vilket underlättade analysen. En svaghet som kan ses i litteraturöversikten är att det 

är få kvalitativa studier vilket gjort att patienternas egna uttryck inte fått spegla lika stor del i 

resultatet då en kvalitativ studie är avsedd att studera fenomen, beskriva upplevelser, tolka 

erfarenheter samt tyda meningar (Willman et al., 2016, s. 95). Trots flera sökningar i 

databaserna kunde inte relevanta kvalitativa studier finnas som överensstämmer med syftet.  

 

Författarna läste artiklarna var för sig till en början för att få bådas synvinkel för att inte gå 

miste om viktigt innehåll under analysen. För att få en subjektiv synvinkel i analysarbetet av 

artiklar är det bra om minst två personer läser igenom, sorterar och granskar artiklarna 

utifrån bestämda kriterier (Willman et al., 2016, s. 56). 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa vad som påverkar följsamheten hos patienter 

som fått fysisk aktivitet på recept. Ur resultatet framkommer det att de finns olika faktorer 

som har betydelse för hur patienter följer sin ordination till FaR som ålder, kön, sjukdom, 

motivation, aktivitet, tid, ekonomi och miljörelaterade faktorer. Oavsett vilken patientgrupp 

var bristande motivation grunden till låg följsamhet till FaR.  

 

Patienter med högre ålder har bättre följsamhet än yngre patienter. Det kan bero på att äldre 

patienter har mer tid för egenvård relaterat till sin pension samt att de vill komma ut och se 
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något annat och träffa nya människor och därmed få ett bättre välbefinnande och känna sig 

mer stimulerade i sin vardag. Faskunger (2010 s. 179, 190-191) menar att personer över 65 år 

upplever sig isolerade i sina hem. Fysisk aktivitet ger dem en ökning av välbefinnandet och 

en mening med livet. Camboim et al. (2017) antyder att fysisk aktivitet förebygger social 

isolering samt att äldre patienter som utför fysisk aktivitet ses förändras i sitt fysiska, 

mentala och sociala välbefinnande. Enligt Orem (2001) bidrar egenvård till att människan får 

ett bättre välbefinnande och att människan har en egen skyldighet att stärka sina goda vanor 

och kan därmed behålla god hälsa.  

 

Sjukdom är en betydande faktor till hurvida patienter fullföljer sin ordination då det 

framkommer en oro kring att skada sig under fysisk aktivitet. Detta styrks av Halali, 

Mahdiva, Asghari-Jafarabadi, Mobasseri och Namazi (2016) som menar att patienter kunde 

ha en negativ inställning till fysisk aktivitet på grund av rädsla kring sjukdomen men även 

då patienter upplevde oro för skador eller att uppleva smärta under aktivitet. Frändin och 

Helbostad (2016, s. 119) menar att vid fysisk aktivitet finns det relativt få negativa 

oförutsedda händelser till att skada sig och att det inte finns någon anledning till att inte 

aktivera sig. Faskunger (2010, s. 107) menar att fysisk aktivitet inte innebär långa hårda 

träningspass utan att det sker under lättare omständigheter och korta tidsperioder. Fysisk 

aktivitet ska inte upplevas med smärta utan av välbehag och välmående. Enligt Orems 

omvårdnadsteori ska sjuksköterskan stödja och undervisa patienten då egenvård ska utföras 

(Orem, 2001). Sjuksköterskan kan använda sig av teorin för att patienterna ska förstå 

innebörden av fysisk aktivitet samt hur de ska utföra den.  

 

Motivationen hade en betydelse för följsamheten och litteraturöversiktens resultat visade att 

många deltagare hade dålig motivation. Många kan uppleva sig mer motiverade när de får 

stöd av sjuksköterskan som förskrivit ordinationen och därmed ökar följsamheten och 

egenvården. Detta kopplas till Orems egenvårdsteori då egenvård är ett faktum för att FaR 

ska lyckas. Egenvård bygger på att människan kan utveckla sig själv och när det brister 

behövs stöttning och undervisning från sjuksköterskan eller övrig vårdpersonal (Orem, 

2001). Patienter som får FaR och inte följer ordinationen har en egenvårdsbrist och det kan 

troligen sjuksköterskan hindra genom att använda sig av MI. Att motivera patienter när de 
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ordineras FaR är viktigt då dessa personer oftast är fysiskt inaktiva från start. Detta säger 

Kallings och Leijon (2003, s. 31-32, 85-88) som även menar att det krävs en 

beteendeförändring hos personer som känner sig lågt motiverade till fysisk aktivitet. När en 

beteendeförändring ska göras måste personen ha viljan till att göra det. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) har utformat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som 

säger att legitimerade sjuksköterskor ska ha förmåga att stärka patienters och anhörigas 

egenvård med hjälp av information och kommunikation.  

 

En del patienter ordineras FaR utan att få information om varför eller hur de skulle utföra 

ordinationen. Kallings och Leijon (2003, s. 87-88) menar att vid förskrivning av FaR ska 

patienten ges tillfälle att berätta om förväntningar gällande för- och nackdelar med FaR och 

därefter ges ytterligare information om innebörden av ordinationen. När träningsupplägget 

utformas ska det göras tillsammans med patienten för att bli individanpassad, för att i sin tur 

underlätta för patienten att följa ordinationen. 

 

Det framkom att motivation och följsamhet ökar när patienten utför fysisk aktivitet i grupp. 

Faskunger (2010, s. 106-107) menar att det är lättare att utföra fysiska aktiviteter om det 

utförs tillsammans med någon. Det visar även Chapman, Fraser, Brown och Burton (2016) 

som hänvisar till att patienter som tränar tillsammans upplever det lättare att utföra fysisk 

aktivitet samt att det är lättare att hitta motivation till att utföra aktivitet. 

Litteraturöversiktens resultat visar att även trötthet framkommer som faktor till att patienter 

inte följer ordinationen till FaR. I sådana situationer är det också viktigt att involvera andra 

samt att förbereda sig för sin fysiska aktivitet i god tid innan tröttheten slår till och tar över 

motivationen (Faskunger, 2010, sid. 106-107). 

 

Tidsbrist var en källa till dålig följsamhet. Många har stressade familjerelationer eller långa 

arbetsdagar vilket är en anledning att fysisk aktivitet inte prioriteras i patienternas vardag. 

Detta styrker Chapman et al. (2016) som menar att tidsbrist är en faktor som påverkar 

följsamheten vid fysisk aktivitet. Faskunger (2010 s. 105) menar att tid är något som måste 

planeras och prioriteras, att aktivitet är något som ska göras till en naturlig del av dagen och 

kan enkelt kombineras i vardagen för att aktiviteten ska bli utförd. Författarna anser att 
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sjuksköterskan kan motivera patienten att utföra fysisk aktivitet trots tidsbrist genom att 

göra det till en del av vardagen. Att låta patienten berätta om sin vardag för att få en 

uppfattning om den och sedan ge exempel hur den fysiska aktiviteten kan utföras utan att ta 

mycket tid.  

 

Denna litteraturöversikt kan tillföras i klinisk praktik genom att sjuksköterskor ska kunna ta 

lärdom i hur de ska motivera olika patientgrupper till att fullfölja sin ordination. Genom att 

veta vad som påverkar patienter till låg följsamhet ska sjuksköterskan kunna påverka, stötta 

och undervisa patienten. För att patienterna ska kunna utföra FaR krävs en god egenvård. 

Kallings och Leijon (2003, s. 85-88) menar att MI ska gå ut på att patienten ska förstå vad den 

själv tänker och vill genom att samtala om sina erfarenheter, rädslor och tankar om fysisk 

aktivitet. Öppna frågor är bra att börja med för att få en bild över patientens erfarenheter och 

motivation till FaR. Sjuksköterskan bör bekräfta det patienten sagt för att patienten ska 

känna sig hörd och lättare förstå sitt eget tankesätt. Vidare bör sjuksköterskan bedöma 

patientens motivationsnivå för att därefter kunna utforma ett bra träningsupplägg 

tillsammans med patienten.  

 

Det är viktigt att ordinationen individanpassas, vilket innebär att det tas hänsyn till 

patientens tidigare erfarenheter och hälsotillstånd. Aktiviteten ska ge bästa möjliga 

behandlingseffekt relaterat till varje enskild individs behov (Hassmén et al., 2016, s. 267-271). 

Enligt Orem (2001) så är det viktigt att sjuksköterskan tänker; när och varför patienten 

behöver omvårdnad, vem patienten är och vilka krav som ställs på omvårdnaden kring 

patienten, vilka behov som finns samt i vilken form och vad omvårdnaden ska innehålla. 

Därmed skulle det kunna ge sjuksköterskan större helhetsperspektiv över patientens alla 

behov för att lyckas med sin egenvård och följa sin ordination till FaR.  
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Slutsats 

Denna litteraturöversikt belyser vad som påverkar följsamheten hos patienter som 

ordinerats FaR. Litteraturöversikten har till avsikt att få sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal att arbeta mer hälsofrämjande för att på lång sikt kunna se en mer aktiv livsstil 

hos befolkningen och därmed minskat antal som drabbas av folksjukdomar i världen. 

Utbildning bör ges till sjuksköterskor om hur de ska motivera patienter som har en 

stillasittande livsstil och som behöver aktivera sig för att förhindra sjukdom eller påverka en 

redan befintlig. FaR används mestadels inom öppenvården och det behövs mer kunskap om 

ämnet inom slutenvården. Inom slutenvården kan FaR användas som rehabilitering efter 

vårdtiden. I omvårdnadsepikrisen från slutenvården borde det framgå en plan för patienten 

hur de ska använda sig av FaR och för att sjuksköterskan ska kunna följa upp patienten i 

dess egenvård i öppenvården. Fortsatt forskning inom detta område är nödvändig för både 

sjuksköterskor och patienter. Detta för att förbättra motivation och förebygga hinder till låg 

följsamhet vid förskrivning av FaR samt att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal ska få en 

tydligare förståelse i hur patienter som ordinerats FaR följer ordinationen. 
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Hinder för 

fullföljning var 

bland annat 

smärtproblemati

k, tidsbrist och 

låg motivation. 

Grad I 
85% 

James et al. 

(2008) 
Storbritann

ien  

Undersöka hur 

FaR utfördes, 

upptogs, följdes 

samt hur 

tillgänglig 

träning var.  

Kvantitativ 
Longitudinell 

studie 

1934 (998)  Regressionsanaly

s 
Följsamheten 

var högst hos 

äldre patienter, 

män, patienter 

med hjärt- och 

kärlsjukdomar 

samt hos 

patienter som 

fått ordinationen 

av en läkare.  

Grad I 
83% 

James et al. 

(2009) 
England 

Att undersöka 

sociodemografi

ska i egenskap 

till FaR i 

relation till; 

följsamhet, 

viktminskning 

och sänkning 

av blodtryck.  

Kvantitativ 
Prospektiv 

studie 

1315 (565) Longitudinell 

design 

 
Logistisk-

regressionsanaly

s 

Faktorer som 

påverkade 

följsamheten var 

bland annat 

ålder och fysisk 

status.   

Grad I 
83% 

 



 

Joelsson et 

al. (2017) 
Sverige 

Att beskriva 

erfarenheter 

och tankar om 

att ta emot FaR 

av personer 

med kronisk 

muskuloskeleta

l smärta. 

Kvalitativ 15 (0)  Innehållsanalys 

 
Semistrukturera

de intervjuer  

Deltagarna ville 

ha tydligt 

information om 

varför de fått 

FaR samt att det 

var lättare att 

utföra om de 

fick motivation 

och stöttning.  

Grad I 
81% 

Jones et al. 

(2005) 
England 

Undersöka 

patienters 

förväntningar, 

följsamhet och 

välbefinnande i 

ett 12 veckors 

träningsprogra

m.  

Kvantitativ 152(33) Frågeformulär 
Statistisk analys 

Personer med 

god följsamhet 

var de med hög 

ålder och de som 

hade höga 

förväntningar på 

träningsprogram

met.  

Grad I 
83% 

Kallings et 

al. (2009)  
Sverige 

Utvärdera 

följsamheten av 

individualisera

d föreskriven 

fysisk aktivitet 

hos patienter i 

primärhälsovår

den. 

Kvantitativ, 

Prospektiv 

studie 

481(241) Frågeformulär 

 
Statistisk analys 

 
Kruskal-Wallis & 

Mann-Whitney, 
Chi-square test. 

Det 

framkommer att 

bland annat 

smärta och 

motivation var 

faktorer till dålig 

följsamhet. 

 

Grad I 
83% 

Leijon et 

al. (2009) 
Sverige 

Analysera 

effekten av FaR 

som ordineras 

av 

primärvården i 

ett svenskt län 

samt vilka 

faktorer som 

påverkade 

följsamheten så 

som kön, ålder, 

yrke, anledning 

till FaR samt 

fysisk status.  

Kvantitativ, 
uppföljningsst

udie 

År 2004 
3344 

(1345) 

 
År 2005 
2956 
(474) 

 

 

Telefon intervju, 

frågeformulär 

via post eller 

frågor via 

återbesök.  

 
Regressions 
analys 

 
Chi-square test. 

 

De patienter 

som hade bäst 

följsamhet var 

de som var 

fysiskt inaktiva 

från start, fått 

FaR av läkare 

eller 

sjuksköterska, 

de som tränade 

hemma samt de 

som hade 

diabetes och 

högt blodtryck.  

Grad I 
80% 

Leijon et 

al. (2010) 

Sverige 

Att utvärdera 

effekten av FaR 

hos svenskar 

under en 3 

respektive 12 

månaders 

period samt 

vilka faktorer 

som påverkar 

att ordinationen 

följs. 

Kvantitativ, 
prospektiv 

studie 

3 mån 

2753 (123) 

12 mån 
1992 (85) 

 

Frågeformulär  

 
Beskrivande 

analys 

 
Chi-square test 

 

Det är högre 

följsamhet vid 

träning hemma 

än på gym samt 

att fysisk 

inaktivitet vid 

start ledde till 

sämre följsamhet 

vid 

uppföljningen 

Grad I 
93% 

Leijon et 

al. (2011)  
Sverige  

 

Identifiera och 

analysera 

patientens skäl 

till att inte följa 

FaR samt att 
beskriva och 

analysera olika 

kännetecken 

hos patienter 

som inte följer 

FaR. 

Kvantitativ, 

Prospektiv 

studie 

1358 (749) Telefon intervju, 

frågeformulär 

via post och 

frågeformulär 

vid återbesök 

 
Beskrivande 

analys 

 
Chi-Square test.  

Faktorer som 

bidrog till dålig 

följsamhet var 

sjukdom, 

smärta, låg 

motivation, 

tidsbrist eller 

ekonomiska 

faktorer. 

Grad I 
91% 



 

Rimmer et 

al. (2008) 
USA 

Undersöka 

hinder och 

tillgångar till 

träning hos 

patienter med 

stroke.  

Kvantitativ 
Retrospektiv 

studie 

83 

(framkom 

ej) 

Onlinebilaga (B-

PADS) 

Telefonundersök

ning 

 

Statistisk analys 

Ekonomi, 

motivation samt 

brist på energi var 

några av de 

vanligaste 

faktorerna. Vart 

och hur man 

skulle utföra 

träning var också 

ett hinder hos 

patienter med 

stroke. 

Grad II 
79% 

Tobi et al. 

(2012) 
England 

Undersöka vad 

som påverkar 

följsamheten av 

FaR långsiktigt 

i 

Storbritannien. 

Kvantitativ 
Retrospektiv, 

registerbasera

d studie 

701 

(framkom 

ej)  

Beskrivande 

analys 

 
Chi-Square test 

 
t-test 

Personer över 50 

år hade högre 

följsamhet samt 

att personer med 

metaboliska 

sjukdomar/tillstån

d har högre 

följsamhet än de 

med ortopediska 

sjukdomar och 

kardiovaskulära.  

Grad I 
87% 

 
 


