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Abstrakt 

Bakgrund: Fysisk inaktivitet är en av de största orsakerna till ohälsa i dagens 

samhälle. Evidens finns bakom det faktum att fysisk aktivitet har positiva effekter 

på hälsan. Fysisk aktivitet på recept (FaR) har därför skapats för att underlätta 

främjandet av fysisk aktivitet, dels förebyggande dels som behandling av ohälsa. 

Syfte: Att belysa hur sjuksköterskor beskriver sin roll vid fysisk aktivitet på recept. 

Metod: Examensarbetet är en litteraturöversikt som bygger på vetenskapliga 

artiklar från databassökningar på CINAHL och PubMed. Data har analyserats i fem 

steg. Resultat: Tretton vetenskapliga artiklar har använts till examensarbetets 

resultat och efter analys har resultatet strukturerats i ett huvudtema och fem sub-

teman. Huvudtemat blev; Hinder och behov kopplat till FaR – sjuksköterskornas 

roll där sjuksköterskor beskrev att främja delaktighet och hantera patientens 

inställning är viktiga behov som är svåra att uppfylla med den kunskap som finns. 

Sjuksköterskor menar även att tidsbrist och ett otillräckligt stöd från ledningen 

hindrar arbetet med FaR. Utifrån ovanstående skapades fem sub- teman; 

Sjuksköterskornas möjlighet att främja patienternas delaktighet vid FaR, 

Sjuksköterskornas förmåga att bemöta patienternas inställning till FaR, 

Sjuksköterskornas behov av ökad kunskap kring FaR, Sjuksköterskornas upplevelser 

av tidsbrist som hinder vid FaR & Sjuksköterskornas behov av stöd från ledning i 

arbetet med FaR. Slutsats: Genom resultatet av denna litteraturöversikt och tidigare 

forskning skulle slutsatsen kunna dras att, för att kunna öka implementeringen av 

FaR behöver sjuksköterskor utveckla sin kunskap, både hur patienter kan göras 

delaktiga, motiveras och stödjas under behandling men också kring arbetsmetoden 

FaR. För att ytterligare utveckla arbetssätten kring FaR beskrev sjuksköterskorna ett 

behov av stöd från ledningen.  
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Abstract 

Background: Physical inactivity is one of the main causes of today's illness among 

the population. There is a lot of evidence showing the positive health effects of 

physical activity. Physical activity on prescription (PaP) is created for the purpose 

to promote physical activity as prevention and treatment. Aim: To illuminate how 

nurses describe their role in physical activity on prescription. Method: The study is 

a literature review based on collected data from searches at CINAHL and PubMed. 

Data has been analyzed in five steps. Result: Based on 13 articles a main theme and 

sub-themes that showed how nurses describe their role was identified. The main 

theme: Barriers and needs when prescribing PaP – nurse´s role. The nurses 

described promoting patient participation and managing the patients attitude as 

important needs. These needs were difficult to meet with the available knowledge. 

Nurses also described lack of time and a non-supportive leadership as barriers when 

working with PaP. The following sub-themes were identified: Nurse´s ability to 

promote patient participation during treatments with PaP, Nurse´s ability to 

respond to patients attitude to PaP, Nurse´s need of increased knowledge about 

PaP, Nurse´s experience of lack of time as a barrier when prescribing PaP and 

Nurse´s need of a supportive leadership during work with PaP. Conclusion: The 

result of this literature review and previous research shows that in order to increase 

the implementation of PaP the nurses need to increase their knowledge. Both 

knowledge about how to promote patient participation but also about PaP. In order 

to develop the work with PaP nurses also described a need of having a supportive 

leadership.   
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Inledning  

Sport och träning är något som ligger oss varmt om hjärtat och som gett oss mycket 

glädje genom hela vår uppväxt. Fysisk aktivitet finns fortfarande kvar i våra liv idag, 

på grund av den enkla anledningen att vi mår bra av att i olika former röra på oss.  

Under praktikperioder har vi upplevt att många patienter önskat en snabb lösning på 

sina besvär och de sätter en stor tilltro till läkemedel. Om stor tilltro finns till 

läkemedel som behandling kan det vara svårt att som sjuksköterska försöka stötta 

och hjälpa patienter till livsstilsförändringar som kan leda till en bättre hälsa. Vi tror 

att fysisk aktivitet blir allt viktigare för att komma åt den ohälsa som idag är 

sammankopplad med den höga graden stillasittande som finns i samhället. Därför är 

vi intresserade av att undersöka sjuksköterskors roll avseende fysisk aktivitet. 

 

Bakgrund 

I bakgrunden lyfts positiva effekter av fysisk aktivitet fram samt hälsorisker det 

medför att vara fysiskt inaktiv. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod 

inom hälso- och sjukvård som främjar fysisk aktivitet och som beskrivs i 

bakgrunden utifrån hur det används och vilka det kan användas av, även patienters 

följsamhet av FaR presenteras. De riktlinjer och lagar som styr sjuksköterskors roll 

lyfts fram liksom Orems egenvårdsteori, vilken är litteraturöversiktens teoretiska 

referensram. 

 

Fysisk aktivitet 

Människans kropp är byggd för att kunna hantera fysisk aktivitet, då både kropp och 

själ mår bra av rörelse. En fysiologisk definition av fysisk aktivitet är att 

energiförbrukningen är högre än den energiförbrukning vi har i vila (Matsson, 

Jansson & Hagströmer, 2016).  World Health Organization [WHO], (2011) 

rekommenderar att en vuxen person i åldern 18 till 64 år ska utföra minst 150 

minuter fysisk aktivitet i moderat intensitet per vecka. För att få ytterligare fördelar 

av att röra på sig kan fysisk aktivitet i moderat intensitet ökas till 300 minuter i 

veckan. Rekommendationen lyder även att styrketräning som innefattar de större 

muskelgrupperna bör göras minst två gånger i veckan som komplement till de övriga 

fysiska aktiviteterna (WHO, 2011; Wennberg et al., 2016). Mellan år 2016 och 2018 

uppgav 64 procent bland både män och kvinnor i Sverige att de uppfyllde FYSS 
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rekommendationerna för fysisk aktivitet med 150 minuter per vecka 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Redan vid enstaka tillfällen med utförande av fysisk 

aktivitet går det att mäta positiva effekter på stämningsläge och fysisk kapacitet, 

samt att risken minskar för att drabbas av sjukdomar eller förtida död (Henriksson 

& Sundberg, 2016).  

 

Fysisk inaktivitet  

En stillasittande livsstil med otillräcklig fysisk aktivitet innebär stora risker och har 

visat sig vara en riskfaktor för flertalet sjukdomar samt en förtida död, samtidigt 

finns det evidens för att genom att uppnå WHO:s riktlinjer för fysisk aktivitet 

främjas hälsa och förebyggs ohälsa (Rhodes, Janssen, Bredin, Warburton & 

Bauman, 2017; Statens folkhälsomyndighet, 2011). Folkhälsomyndigheten (2018) 

presenterar i sin årsrapport över folkhälsan en negativ utveckling av fysisk aktivitet 

bland befolkningen. Andelen som uppger att de har en stillasittande livsstil har 

generellt ökat medan de med en fysiskt aktiv livsstil har minskat. Fysisk inaktivitet 

eller stillasittande beskrivs som låg energiförbrukning under vaken tid på grund av 

brist på utförda kroppsrörelser (Jansson, Hagströmer & Anderssen, 2016).  

 

Evidens finns för att styrka det faktum att personer som inte uppnår den 

rekommendation för fysisk aktivitet som WHO har tagit fram har en högre risk att 

drabbas av frakturer, hjärtsjukdom, högt blodtryck, typ-2 diabetes, kolon- och 

bröstcancer och depression (WHO, 2011). Enligt Wennberg et. al (2016) minskar 

risken för att insjukna i typ-2 diabetes med mellan 30 och 58 procent med en livsstil 

som innefattar tillräcklig fysisk aktivitet. Ohälsosamma levnadsvanor bidrar idag till 

en stor del av de samhällsekonomiska kostnaderna vid ohälsa. Fysisk inaktivitet 

beräknades år 2010 kosta samhället ungefär sju miljarder kronor (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010).  

 

Fysisk aktivitet på recept - FaR 

Genom den evidens som finns för fysisk aktivitets positiva effekter på hälsan har 

fysisk aktivitet på recept (FaR) utvecklats. Läkare, sjuksköterskor eller annan 

legitimerad personal inom hälso- och sjukvården kan använda FaR som behandling 

istället för farmakologisk behandling, eller som tillägg (Folkhälsomyndigheten, 
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2013). Grunden till att FaR används är att en individ är otillräckligt fysisk aktiv ur 

hälsosynpunkt. Utifrån en persons hälsotillstånd kan förskrivning av fysisk aktivitet 

användas vid behandling av sjukdom och sjukdomsprevention 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Sedan sent 1990-tal har det utvecklats olika 

modeller för förskrivning av fysisk aktivitet till patienter i Norden. Sverige är unikt 

med sitt sätt att arbeta med FaR eftersom det är en metod som genomsyras av 

personcentrering med behandling som ser till varje patients enskilda omständigheter 

(Kalling, 2016a). Det centrala med FaR - modellen är att på ett individuellt plan se 

över vilka besvär, diagnoser, eventuella riskfaktorer, tidigare erfarenheter som 

respektive patient har samt vad som känns roligt och möjligt att genomföra. Ett 

individanpassat samtal med patienten där man reder ut dessa ämnen kan sedan leda 

till en skriftlig ordination av FaR (Kallings, 2016a). Som hjälpmedel för att ha en 

grund till ordination finns boken FYSS 2017- Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 

och sjukdomsbehandling att använda som kunskapsstöd. Ordinationen kan innebära 

att patienter själva ska bedriva träning eller delta i andra organiserade former av 

fysisk aktivitet, till exempel i någon form av gruppträning (Kallings, 2016b). Efter 

given ordination är uppföljande samtal av stor vikt för att identifiera och bemöta 

patienters känslor kring behandlingen (Statens folkhälsoinstitut, 2011; 

Socialstyrelsen, 2018a). 

 

Riktlinjer kring hur FaR ska användas kan variera mellan regioner men det som 

gäller för alla är att den legitimerade personal som arbetar inom hälso- och sjukvård 

ska känna till följande: patientens aktuella hälsoläge, hur fysisk aktivitet kan 

användas som prevention och behandling, patientcentrerade samtal, metoden FaR 

och lokala rutiner för FaR (Kallings, 2016b). FaR är en kostnadseffektiv behandling 

och sedan år 2007 har förskrivningen av FaR årligen ökat med mellan 30 och 67 

procent till år 2016. År 2010 förskrevs 50 000 ordinationer på fysisk aktivitet 

(Kallings, 2016b). FaR är utvecklat för att kunna användas inom alla kontexter i 

hälso-och sjukvård men är idag mest utbrett inom primärvården. Förskrivning sker 

dock i allt större omfattning inom specialistvård och framför allt inom psykiatrin. 

Det är fortsatt stora skillnader i hur FaR nyttjas och används inom olika landsting 

och det krävs mer arbete för att få metoden nationellt implementerad (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). 
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Patienters följsamhet vid behandling med FaR 

Russel, Daly, Hughes och Hoog (2003) resultat visar att de behandlingar som 

patienter har svårast att följa är råd om livsstilsförändring, till exempel 

kostförändringar eller träningsprogram. Vid undersökning av följsamhet av FaR 

rapporterar 56 procent följsamhet efter tre månader av behandling (Leijon et al., 

2010). Efter sex månader sågs att 65 procent av patienterna följer ordinationer. Det 

betyder att följsamheten är lika hög som vid ordination av läkemedel vid kroniska 

sjukdomar enligt Kallings (2008). Sexton procent rapporterade att de inte följde 

ordinationen alls vid uppföljning efter sex månader (Kallings, 2008). Vid 

uppföljning efter ett år är följsamheten 50 procent. Det syns inga större skillnader 

mellan män och kvinnor när det gäller följsamhet, men ett samband upptäcktes 

mellan högre ålder och bättre följsamhet (Leijon et al., 2010).  

 

Sjuksköterskors roll - Lagar och riktlinjer 

Sjuksköterskor är inom hälso- och sjukvård ytterst ansvariga för omvårdnaden. I 

sjuksköterskors kompetensbeskrivning ingår bland annat att arbeta personcentrerat 

och ge människor bästa förutsättning att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver att 

delaktighet främjas inom hälso- och sjukvård genom att patienter ges möjlighet att 

på egen hand utföra viss behandling samt att all behandling ska utgå från patienters 

önskemål och deras förutsättningar. Sjuksköterskor bör ge patienten tillräcklig 

information och utbildning för att denne ska kunna ta egna välgrundade beslut kring 

vilken behandling som ska väljas och hur den ska följas (a.a). Informationen bör 

läggas fram på ett pedagogiskt och personcentrerat sätt för att patienten ska kunna 

ta till sig informationen (International Council of Nurses & Svensk sjuksköterske-

förening, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vid tillfällen där patienter har 

svårt att följa rekommenderade behandlingar är det viktigt som sjuksköterska att 

sätta sig in i patientens dagliga liv och dennes psykosociala sammanhang, samt 

förstå hur det påverkar följsamheten till behandlingen. Genom undervisning och 

motiverande samtal kan följsamheten öka (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
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Teoretisk referensram  

Dorothea Orem (1980) har arbetat fram en omvårdnadsteori som fokuserar på 

egenvårdsbalans. I hennes generella teori har tre specifika teorier arbetats fram, 

egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Orem menar att sjuksköterskan 

bör hjälpa och stötta patienten där det inte är möjligt att genom egenvård uppnå 

hälsa. Orem poängterar att patientens perspektiv är grundläggande vid 

omvårdnaden (Orem, 1980).  Hälsa kan ha olika innebörd för olika människor vilket 

innebär att ett personcentrerat synsätt hos sjuksköterskan är av yttersta vikt. Som 

sjuksköterska är det viktigt att inte bara behandla aktuella hälsoproblem utan även 

att informera om sjukdomsprevention och strategier som kan främja hälsa (a.a). I 

egenvårdsteorin beskriver Orem (1980) varje människa som en tänkande individ 

med resurser för att på egen hand kunna utföra målinriktade hälsofrämjande 

åtgärder. En människa kan befinna sig i tre olika stadier av egenvård beroende på 

patientens förmåga att själv utföra egenvården. Stadierna är; helt kompenserad, 

delvis kompenserad samt stödjande och utbildande (a.a). När en patient hamnat i ett 

nytt hälsotillstånd handlar mycket av egenvårdbristen om okunskap i hur hälsa ska 

kunna uppnås. Enligt Orems egenvårdsteori kan patienten då befinna sig i ett stadie 

där egenvårdsbehovet kan uppfyllas med stöd och undervisning. Sjuksköterskan har 

då ett stort ansvar att se patienten och tillföra den kunskap som behövs för att 

patienten ska känna sig trygg att tillgodose sin egenvård (Orem, 1980).  

 

Centrala begrepp 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) – I detta examensarbete kommer förkortningen 

FaR för enkelhetens skull användas då en patient fått fysisk aktivitet på ordination, 

antingen som behandling eller sjukdomsförebyggande. I Sverige är FaR en 

arbetsmetod där legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan ordinera fysisk 

aktivitet till en patient och förkortningen är varumärkesskyddad av Statens 

folkhälsoinstitut (Folkhälsomyndigheten, 2013). I övriga världen används också 

fysisk aktivitet på recept men under andra namn. Då detta examensarbete innehåller 

både svenska och internationella artiklar kommer för enkelhetens skull begreppet 

FaR användas till alla patienter som erhållit fysisk aktivitet på recept oavsett vilket 

land det skett i.  
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Problemformulering  

Otillräcklig fysisk aktivitet ses idag som en stor anledning till ökad ohälsa och bidrar 

även till samhällsekonomiska problem. Det finns också mycket evidens bakom den 

fysiska aktivitetens positiva effekter både för förebyggande av ohälsa och främjande 

av hälsa. Denna information har gjort att FaR utformats som en arbetsmetod för att 

legitimerad vårdpersonal på ett konkret sätt ska underlätta främjandet av fysisk 

aktivitet bland patienter. Sjuksköterskor kan genom sin legitimation ordinera FaR 

med syfte att förebygga ohälsa och främja hälsa hos patienter. Det innebär, utifrån 

det faktum att sjuksköterskor ska jobba personcentrerat utifrån professionens 

kompetensbeskrivning, att sjuksköterskor bör stödja och förmedla kunskap som gör 

att patientens egenvårdsförmåga vid behandling med FaR stärks. Trots dessa goda 

förutsättningar att motivera patienter till fysisk aktivitet ses en fortsatt minskning av 

fysisk aktivitet bland befolkningen. Dessutom saknas det studier på hur FaR tas 

emot av patienter och vilket stöd och hjälp de anser sig behöva under behandlingen. 

Utan fortsatta studier i ämnet blir det svårt att förstå vad som krävs för att öka 

implementeringen av FaR som arbetsmetod, samt hur sjuksköterskor i omvårdnaden 

kan stödja patienter för att främja följsamheten till FaR. En litteraturöversikt som 

beskriver sjuksköterskors roll vid FaR ur ett egenvårdsperspektiv kan ge en bredare 

bild av hur arbetssätt kan förändras för att främja FaR inom hälso- och sjukvård. Det 

är därför av betydelse att undersöka hur sjuksköterskor beskriver sin roll vid FaR. 

 

Syfte  

Syftet är att belysa sjuksköterskornas roll vid fysisk aktivitet på recept. 

 

Metod 

Under avsnittet Metod presenteras examensarbetets design, vilken är en allmän 

litteraturöversikt. Sedermera följer en beskrivning av genomförandet utifrån 

rubrikuppdelningen, Urval/Datainsamling, Värdering av artiklarnas kvalitet, 

Tillvägagångssätt, Analys och tolkning av data samt Etiska överväganden. 

 

Design  

Examensarbetet är en allmän litteraturöversikt där relevant data har analyserats och 

använts för att svara på syftet. Enligt Friberg (2012) och Polit och Beck (2017) 
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innebär en litteraturöversikt att ett specifikt kunskapsläge beskrivs. Detta görs 

genom strukturerade databassökningar där vetenskapliga artiklar relaterade till 

litteraturöversiktens syfte återfinns. De vetenskapliga artiklarna syntetiseras sedan 

för att skapa en översikt inom det valda området. 

 

Urval / Datainsamling 

Inledningsvis skedde ostrukturerad sökning för att få en överblick av området och 

identifiera vilka söktekniker som kan komma att bli aktuella vid den slutgiltiga 

informationssökningen (Forsberg & Wengström, 2016). Utifrån syfte valdes sedan 

ett antal relevanta söktermer ut för att ge ett önskvärt resultat vid 

informationssökningarna (Östlundh, 2012). Noggrannhet i val av söktermer och 

användning av söktekniker i den slutgiltiga informationssökningen gjorde urvalet 

av artiklar enklare och minskade antalet sökträffar (Polit & Beck, 2017). Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) påverkas resultatet av hur sökorden kombineras. 

För att tydliggöra vad som efterfrågades användes booleska operatorer. Dessa 

används mellan sökord för att tydliggöra vilka samband sökorden önskas ha.  De 

booleska operatorer som har använts är AND och OR. AND har använts för att hitta 

källor som innehåller båda sökorden som används. OR har använts mellan två 

synonyma termer och gett resultat som innehåller någon av termerna (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

 

Utifrån syftet har termerna fysisk aktivitet på recept och sjuksköterskors roll 

identifierats och dessa har sedan översatts till physical activity on prescription och 

nurse´s role. Förutom nurse´s role gjordes även sökningar med bara ordet nurse, 

detta för att nurse´s role gav ett begränsat antal träffar. Vid de ostrukturerade 

sökningarna hittades två synonymer till physical activity on prescription vilka var 

exercise on prescription och physical activity referrals. Synonymtermerna har 

använts tillsammans med den booleska operatorn OR vid sökningarna. Förutom 

databassökningar har även sekundära sökningar skett. Sekundära sökningar sker 

genom att granska relevanta artiklars referenslistor för att finna andra artiklar som 

berör ämnet (Forsberg & Wengström, 2016). För beskrivning av sökningarna se 

Bilaga A.  
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De databaser som har valts ut för att finna artiklar kopplade till litteraturöversiktens 

syfte är Public Medline (PubMed) samt Cumulative Index of Nursing and Allied 

Health (CINAHL). PubMed har använts då den är en bred databas med främst 

artiklar kring medicin och omvårdnad. CINAHL har använts för att den är en 

omvårdnadsfokuserad databas men den täcker även sjukgymnastik och arbetsterapi 

(Forsberg & Wengström, 2016). Vid de manuella sökningarna har även sökmotorn 

Google Scholar använts. När en relevant artikel identifierats i en artikels 

referenslista har sökmotorn Google Scholar använts för att finna artikeln i fulltext. 

Google Scholar är en fritt tillgänglig databas som innehåller artiklar från USA och 

Europa. Databasen har ingen specifik inriktning utan innehåller blandade 

vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Vetenskaplig information är i ständig förändring och därför bör hänsyn tas till 

artikelns utgivningsår för att få så relevant fakta som möjligt (Östlund, 2012). 

Sökningar av artiklar i valda databaser har därför begränsats genom att endast söka 

efter artiklar publicerade under de senaste tio åren, år 2009 till år 2019. Vid 

sekundärsökningar, där artiklars referenslistor har granskats för att finna ytterligare 

relevanta artiklar, har artiklar som är relevanta för syftet men som ej publicerats 

under de senaste tio åren lästs. Utifrån dessa sökningar har två artiklar som är äldre 

än tio år inkluderats, båda artiklarna är publicerade år 2006. I litteraturöversikten 

har endast artiklar som blivit peer reviewed använts. Att en artikel är peer reviewed 

innebär att den är granskad av ämnesexperter innan publicering (Östlundh, 2012).   

 

Vid sökarbetet har artiklar som fokuserar på barn, patienter mellan ett till 18 år, 

exkluderats då sjuksköterskors roll samt hur arbetet ser ut skiljer sig mellan vård av 

vuxna och barn. Artiklar som inte är skrivna på svenska eller engelska har 

exkluderats för att inte riskera att felöversättningar och misstolkningar av artiklar 

görs.  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

De utvalda vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för resultatet har alla 

kvalitetsgranskats enligt en modifierad granskningsmall av Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). Granskningsmallen finns i 

två utföranden, en som används till artiklar med kvalitativ ansats (Bilaga B) och en 
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till artiklar med kvantitativ ansats (Bilaga C). I mallen besvaras frågor med ja eller 

nej där ett jakande svar ger ett poäng medan ett nekande svar ger noll poäng. En 

kvalitativ artikel kunde få maximalt 25 poäng medan den kvantitativa 

granskningsmallen kunde ge maximalt 29 poäng. Artikelns uppnådda poäng 

dividerades sedan med den maximala poängen vilket gav en procentsats. Den 

uträknade procentsatsen låg sedan till grund för bedömningen av artikelns kvalitetet. 

Procentsatsen 60 till 69 procent gav  låg kvalité, 70 till 79 procent gav medelkvalité 

och 80 till 100 procent gav hög kvalité. De artiklar som valdes ut i resultatet hade 

efter kvalitetsgranskningen uppnått en procentsats på mellan 79 och 96 procent. Det 

inkluderades således artiklar med både medel och hög kvalitét.  

 

Tillvägagångssätt 

Artikelsökning till examensarbetet har skett gemensamt, så även genomläsningen 

av valda artiklar. Efter urval av artiklar delades de upp och varje författare tog 

huvudansvar för hälften av artiklarna. Huvudansvaret innebar att en 

kvalitetsgranskning gjordes samt att tydliga teman och fynd i artikeln identifierades. 

Eventuella frågor och oklarheter diskuterades för att komma överens om en 

tolkning. Resultat och diskussion har skrivits gemensamt. 

 

Analys och tolkning av data 

Under analysen av de valda artiklarna har varje artikel analyserats var för sig för att 

sedan gemensamt syntetiseras till en ny helhet (Forsberg & Wengström, 2016). 

Analysen och tolkningen av data har delats upp i fem steg enligt Friberg (2012b) 

och Forsberg & Wengström (2016). Första steget är att läsa igenom och tolka varje 

artikel för sig. Under det andra steget identifieras nyckelfynd som är relevanta för 

att besvara litteraturöversiktens syfte.  Under steg tre sammanställs nyckelfynden 

från steg två. I steg fyra förs fynden från de olika artiklarna samman och nya teman 

och sub-teman bildas. I det femte och sista steget bildas en helhet med en 

beskrivning av fynden utifrån de teman och sub-teman som identifierats i artiklarna 

(Friberg, 2012b; Forsberg & Wengström, 2016).     
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Etiska överväganden 

Vid vetenskapliga studier där mänskliga deltagare är involverade är ett korrekt etiskt 

agerande viktigt. För att kunna skydda deltagares integritet, rättigheter och säkerhet 

har The World Association (WMA) utvecklat Helsingforsdeklarationen 

innehållande etiska principer (World Medical Association, 2013). Vid forskning 

inom omvårdnad med människor i fokus ska forskare vägledas av de grundläggande 

etiska principerna; principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om 

att inte skada och principen om rättvisa (Sygepleijer samarbeid i Norden, 2003). 

Dessa principer är utformade utifrån Helsingforsdeklarationen som också framhåller 

att då människan blir föremål för forskning är det av största vikt att etiska riktlinjer 

följs som främjar människors hälsa och säkerställer ett respektfullt bemötande 

(World Medical Association, 2013). Forskning behöver godkännas av en etisk 

kommitté då studier innefattande människor ska genomföras. En objektiv 

granskning av planerad forskning säkerställer att deltagarna av studiens rättigheter 

skyddas (Polit & Beck, 2017). Vid författande av denna litteraturöversikt har det vid 

urval av data tagits hänsyn till de etiska diskussioner som framkommit i artiklarna 

och vilka etiska överväganden som gjorts i respektive artikel. Artiklar som svarat på 

syftet har inkluderats i litteraturöversikten och inga artiklar har valts bort baserat på 

att resultatet inte stämt överens med egna preferenser. Vald litteratur som använts i 

denna litteraturöversikt har granskats objektivt. Eftersom de artiklar som inkluderats 

i denna litteraturöversikt är skrivna på engelska uppstod en risk för att 

felöversättningar kan ske under arbetets gång. Översättningar har gjorts både genom 

lexikon ( https://ne.ord.se/) och diskussion mellan författarna för att minska denna 

risk. 

 

Resultat 

Litteraturöversikten baseras på 13 artiklar skrivna dels med kvantitativ ansats (N=7) 

dels med kvalitativ ansats (N=6). De valda artiklarna hade ursprung från Australien 

(N=3), Nederländerna (N=1), Saudi Arabien (N=1) Storbritannien (N=3), Sverige 

(N=3), Sydafrika (N=1) och USA (N=1). För artikelmatris, se Bilaga D.  

 

Huvudresultatet av litteraturöversikten visar att sjuksköterskor beskriver sin roll vid 

FaR som viktig för att ge patienter stöd under behandlingen. Det framkom även att 
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det i dagsläget inte finns optimala möjligheter för att sjuksköterskor ska kunna 

främja fysisk aktivitet för alla patienter. Sjuksköterskor beskrev både hinder och 

behov i sin roll vid FaR. Utifrån detta har följande huvudtema identifierats och 

kommer beskrivas nedan; Hinder och behov kopplat till FaR – sjuksköterskornas 

roll 

 

 

Hinder och behov kopplat till FaR – sjuksköterskornas roll  

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever både hinder och behov av stöd 

kopplat till sin roll vid FaR. Dessa hinder och behov är både relaterade till 

sjuksköterskor men även till patienter och ledning. Sjuksköterskor upplever att ett 

behov i sjuksköterskors roll är att kunna göra patienter delaktiga i behandlingen med 

FaR (Din, Moore, Murphy, Wilkinson & Williams, 2015; Happell, Scott, Platina-

Phung och Nankivell, 2012; Stanton, Reaburn & Happell, 2015). Patienters 

inställning till behandlingen beskrivs av sjuksköterskor som en del att kunna hantera 

i arbetet med FaR (Al-Ghamdi et al., 2018; Buchholz & Purath, 2007; Bohman, 

Mattsson och Borglin, 2015; Parker, Steyn, Levitt & Lombard, 2011; Westland et 

al., 2018). Bättre utbildning och tydligare riktlinjer och rutiner för arbetet med FaR 

såg flera sjuksköterskor som viktigt för att i sin roll kunna arbeta med FaR (Al-

Ghamdi et al., 2018; Bohman et al., 2015; Buchholz & Purath, 2007; Din et al., 

2015; Douglas, Torrance, van Teijlingen, Meloni & Kerr, 2006; Gustavsson et al. 

2018; Stanton, Happell & Reaburn, 2015). Sjuksköterskor menar att bristen på tid 

upplevs hindrande i arbetet med FaR (Al-Ghamdi et al., 2018;  Beighton, Victor, 

Normansell, Cook & Kerry, 2015; Bohman et al., 2015; Buchholz & Purath, 2007; 

Din et al., 2015; Happell et al., 2012; Johansson, Stenlund, Lundström & Weinehall, 

2010; Parker et al., 2011). Ett otillräckligt stöd, dels från ledning dels från andra 

grupper inom hälso- och sjukvård upplevs av sjuksköterskorna som ett hinder i 

rollen vid FaR (Beighton et al., 2015; Bohman et al., 2015; Din et al., 2015; 

Gustavsson et al., 2018; Johansson et al., 2010). Utifrån huvudtemat har följande 

sub-teman identifierats och kommer beskrivas nedan; Sjuksköterskornas möjlighet 

att främja patienternas delaktighet vid FaR, Sjuksköterskornas förmåga att bemöta 

patienternas inställning till FaR, Sjuksköterskornas behov av ökad kunskap kring 

FaR, Sjuksköterskornas upplevelser av tidsbrist som hinder vid FaR & 

Sjuksköterskornas behov av stöd från ledning i arbetet med FaR. 
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Sjuksköterskornas möjlighet att främja patienternas delaktighet vid 

FaR  

Enligt Din et al., (2015), Happell et al., (2012) och Bohman et al., (2015) beskriver 

sjuksköterskor att de i sin roll arbetar med att göra patienter delaktiga vid FaR. För 

att sjuksköterskan ska kunna ge en relevant ordination som patienten upplever som 

rimlig att följa är det av stor vikt att mötet och planeringen med patienten sker på ett 

sätt där patienten upplever sig delaktig. Genom att lyssna och ta hänsyn till 

patienters önskemål, resurser och behov kan sjuksköterskor ordinera rätt form av 

fysisk aktivitet. En ordination som upplevs som ouppnåelig med de resurser 

patienten besitter leder i många fall till att behandlingen inte följs och att planerade 

återbesök inte blir av (a.a). Fysisk aktivitet finns i många former och det är en 

behandlingsform där sjuksköterskor har stor möjlighet att vara flexibla och 

anpassning är möjlig att göra utifrån patienters önskemål. Sjuksköterskor beskriver 

att det finns hjälpmedel för att veta vilken typ av, samt mängd fysisk aktivitet som 

kan vara relevant att ordinera. Det är dock av stor vikt att sjuksköterskor tar in 

patienterna och deras tankar för att kunna vara anpassningsbar i ordinationen. Vid 

tillfällen då sjuksköterskor inte tagit hänsyn till patienters önskemål baserat på deras 

behov och resurser ses sämre resultat i både följsamhet och belåtenhet med 

behandlingen (Din et al., 2015; Happell et al., 2012; Stanton, Reaburn & Happell, 

2015).  

 

Sjuksköterskornas förmåga att bemöta patienternas inställning till FaR  

Sjuksköterskor beskriver att patienternas inställning till FaR påverkar hur 

motiverade de är till att följa den ordinerade behandlingen och därmed något 

sjuksköterskorna i sin roll behöver kunna bemöta för att uppnå god följsamhet (Al-

Ghamdi et al., 2018; Buchholz & Purath, 2007; Bohman et al., 2015; Parker et al., 

2011; Westland et al., 2018). Bristande motivation och dålig följsamhet är två hinder 

i stark korrelation med varandra. Genom att patienter upplever sig omotiverade till 

FaR som behandlingsform har även en sämre följsamhet visats (a.a). Fysisk aktivitet 

beskrivs som en relativt ny och inte helt erkänd behandlingsform vilket i vissa fall 

påverkar patienters inställning till behandlingen. Patienternas inställning kan då vara 

ett hinder i rollen som sjuksköterska för att kunna motivera patienter till följsamhet 

till behandlingen. Patienternas brist på vilja att samarbeta och engagera sig beskrivs 

försvåra arbetet för sjuksköterskorna. Det är därför viktigt att sjuksköterskor har 
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kompetens för att kunna hantera och påverka patienternas inställning (Johansson et 

al., 2010; Happell et al., 2012; Westland et al., 2018). Enligt Happell et al. (2012) 

och Din et al. (2012) vittnar sjuksköterskor dock även om en positiv inställning där 

patienter är motiverade till behandlingen, vilket beskrivs underlätta sjuksköterskors 

roll vid FaR. I många fall då patienten har en positiv inställning beskriver 

sjuksköterskorna att patienten till viss del är fysiskt aktiv, alternativt har varit aktiv 

tidigare i sitt liv. De menar därför att det är svårare att motivera och engagera 

patienter som är helt fysiskt inaktiv i dagsläget än att motivera patienter till att öka 

eller förändra sin redan existerade fysiska aktivitet (a.a).  

 

Sjuksköterskornas behov av ökad kunskap kring FaR 

Sjuksköterskor menar att de ser främjandet av fysisk aktivitet som en av sina 

huvuduppgifter på grund av fysisk aktivitets tydliga koppling till främjande av hälsa 

och förebyggande av ohälsa (Al-Ghamdi et al., 2018; Bohman et al., 2015; Buchholz 

& Purath, 2007; Din et al., 2015). Trots detta beskriver sjuksköterskorna att de inte 

anser att deras utbildning hade gett dem tillräcklig kunskap för att kunna stödja 

patienter vid fysisk aktivitet. Sjuksköterskor menar att grunden till att kunna hjälpa 

patienter att uppnå goda hälsoeffekter genom FaR är att ha förståelse och kunskap 

om konceptet FaR (Bohman et al., 2015; Din et al., 2015; Douglas et al., 2006). 

Sjuksköterskor beskriver FaR som en unik behandlingsform som kräver stor 

kunskap om både FaR som arbetsmetod och patientbemötande. Sjuksköterskor 

beskriver då ett behov av att ha möjlighet att förbättra sin förmåga att kunna ge stöd 

till patienter vid FaR (Din et al., 2015; Westland et al. 2018; Gustavsson et al., 2018; 

Buchholz & Purath, 2006). Sjuksköterskor uppger att det för många patienter och 

spridda patientgrupper är aktuellt att behandla med FaR, antingen som enskild 

behandling eller som tilläggsbehandling. Detta gör att en stor grupp patienter är 

aspiranter till FaR (Din et al., 2015; Gustavsson et al. 2018; Stanton, Happell & 

Reaburn, 2015). Sjuksköterskorna menar att kriterierna är tänkta att användas som 

ett hjälpmedel vid arbete med FaR, de upplever dock att det är svårt att motivera 

anledningen av behandling med FaR för patienterna endast genom att de uppfyller 

kriterier.  Sjuksköterskor beskriver då att om de haft större kunskap om FaR hade 

de på ett bättre sätt kunna beskriva och motivera behandling för patienterna (a.a). 
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Sjuksköterskornas upplevelser av tidsbrist som hinder vid FaR  

Resultatet visar att tidsbrist beskrevs vara ett stort hinder i sjuksköterskors roll 

kopplat till FaR (Al-Ghamdi et al., 2018; Beighton et al., 2015; Buchholz & Purath, 

2007; Bohman et al., 2015; Din et al., 2015; Happell et al., 2012; Johansson et al, 

2010; Parker et al., 2011).  FaR är jämfört med läkemedelsbehandling i en relativt 

ny behandlingsform och sjuksköterskor vittnar om att nuvarande system för 

journalföring och liknande inte är kompatibla med FaR vilket gör att den redan 

existerande tidsbristen blir ännu mer påtaglig när systemet är svårhanterligt och ses 

som hämmande i arbetet (Din et al., 2015; Happell et al., 2012). Sjuksköterskorna 

beskriver att tidsbristen hindrar både användandet av FaR och genomförandet av ett 

omsorgsfullt utvärderingssamtal med patienterna. Utan utvärdering kan nyttan av 

FaR ses som minskad då patienterna ofta upplevde att uppföljningen är viktig för att 

fortsätta med behandlingen (Al-Ghamdi et al., 2018; Bohman et al, 2015; Din et al, 

2015). Sjuksköterskor anser sig medvetna om de goda effekterna av fysisk aktivitet 

samt att det ingår i deras profession att främja hälsa och förebygga ohälsa (Beighton 

et al., 2015; Din et al., 2015; Johansson et al., 2010). Sjuksköterskorna rapporterar 

att de hade behov av regelbunden kontakt med patienten för att de skulle kunna ge 

den bästa omvårdnaden och stödja patienten på ett omsorgsfullt sätt. Detta ses dock 

som omöjligt med de resurser som finns idag (Al-Ghamdi et al., 2018; Bohman et 

al, 2015; Din et al, 2015).  

 

Sjuksköterskornas behov av stöd från ledning i arbetet med FaR 

Enligt Din et al. (2012) och Gustavsson et al. (2018) beskriver sjuksköterskor att 

stöd i arbetet med FaR behöver komma från såväl ledning som andra yrkesroller. 

Vid tillfällen där till exempel läkare ställer sig negativa till FaR upplever 

sjuksköterskor att det blir svårare att motivera patienter till att ta del av behandlingen 

(a.a). Ett bra stöd från ledningen på arbetsplatsen underlättar för sjuksköterskor att 

få rätt förutsättningar i sin yrkesroll (Beighton et al., 2015; Bohman et al., 2015). 

Att ha organisatorisk stöttning genom rutiner och riktlinjer underlättar 

sjuksköterskors arbete och bidrar till att FaR, enligt sjuksköterskor, utförs mer 

regelbundet. Hela organisationen behöver vara mer insatt i hur FaR fungerar för att 

kunna bidra med den kunskap och det stöd som sjuksköterskor behöver i sin roll 

(Gustavsson et al., 2018; Bohman et al., 2015). Stödet bör komma både från centralt 

håll, till exempel statliga myndigheter, och lokalt håll, till exempel arbetsplatsen, för 
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att metoden ska kunna användas på bästa sätt. Genom centrala riktlinjer och 

strukturer har lokala vårdgivare en mall att utgå ifrån när de skulle utforma stödet 

till sina anställda (Gustavsson et al., 2018; Johansson et al., 2010).  Beighton et al. 

(2015) beskriver att finansiellt stöd från organisation och ledning är viktigt för att 

sjuksköterskor ska kunna ha korrekta hjälpmedel och material till hjälp vid arbetet 

med FaR. Dessa hjälpmedel är dels till för sjuksköterskor, till exempel handböcker 

och instruktioner som kan användas som stöd vid förskrivningen av fysisk aktivitet. 

Hjälpmedel kan även vara aktuella för patienter, till exempel stegräknare och 

träningsdagböcker som används som mätinstrument vid utvärdering av ordinationen 

(Beighton et al., 2015).  

 

Diskussion 
  

Diskussionen inleds med en sammanfattning av huvudresultatet där hinder och 

behov i sjuksköterskors roll vid FaR beskrivs. Samtliga hinder och behov diskuteras 

sedan under resultatdiskussionen. 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet var att belysa hur sjuksköterskor beskriver sin roll vid FaR. Rollen som 

sjuksköterskor beskriver vid FaR är mångsidig och i resultaten har det uppkommit 

flera hinder och behov för sjuksköterskors roll vid FaR. Sjuksköterskor beskriver att 

de upplever att den viktigaste rollen de har vid FaR är att främja delaktighet i 

behandlingen samt att under behandlingen motivera och finnas där som stöd för 

patienten och för uppföljning. En negativ inställning och misstro till fysisk aktivitet 

som behandling vid ohälsa visar sig finnas hos en del patienter. Sjuksköterskor 

beskriver inställningen hos patienter som ett hinder i deras arbete med att främja 

delaktighet hos patienter. När patienter är svåra att motivera upplever många 

sjuksköterskor dessutom att ökad kunskap om FaR som arbetsmetod skulle 

underlätta bemötandet av dessa patienter. Sjuksköterskorna upplever tidsbrist i 

arbetet med FaR vilket gör det svårare för sjuksköterskorna att främja patienters 

delaktighet. Det upplevs även av sjuksköterskorna ett behov av att få mer stöd från 

ledningen i sitt arbete med FaR, stödet behövs både i form av rutiner och riktlinjer 

men även som finansiellt stöd.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att sjuksköterskor beskriver att främja delaktighet i omvårdnaden 

vid FaR som en viktig del i deras roll vid FaR. Din et al. (2015) Happell et al. (2012) 

och Bohman et al. (2015) menar att sjuksköterskor har en betydande roll i att se till 

att patienter är delaktiga vid arbetet med FaR samt att patienternas resurser och 

behov tas tillvara. FaR har beskrivits som en flexibel behandlingsform där patienters 

önskningar till hög grad kan tas hänsyn till. Genom att vara flexibel och göra 

patienter delaktiga i ordinationen ökar chansen att behandlingen följs (a.a). Att 

förmedla pedagogisk information till patienter ingår i  sjuksköterskans profession. 

Genom korrekt information ges patienter chansen att vara delaktig i arbetet att 

förbättra, bibehålla och återfå hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta 

kan göras genom att sjuksköterskor väger samman sin kunskap med patientens 

upplevelser av behov och resurser, för att sedan ge information som ger patienten 

bästa möjlighet att kunna utföra egenvård (Orem, 1980).  

Romé, Persson, Ekdahl & Gard (2009) beskriver att patienter som fått FaR förskrivet 

har ökade ekonomiska utgifter relaterat till den fysiska aktivitet de blivit förskrivna. 

Förutom kostnader för träningen så som gymkort, sågs även ökning i resekostnader 

samt förlorad inkomst för patienterna under tiden fysisk aktivitet utfördes. Dessa 

ökade utgifter beskrevs även påverka patienternas följsamhet till behandlingen. Vid 

stora utgifter var risken större att patienter valde att avbryta behandlingen (a.a). En 

viktig del i sjuksköterskors roll kan då antas vara att vara lyhörd och se till patienters 

resurser och behov, inte bara kroppsligt utan även ekonomiskt, vid förskrivning av 

FaR. Genom att som sjuksköterska sätta patienten i fokus och basera ordinationen 

på de önskemål patienten har kan patienten kan känna sig tryggare i behandlingen 

och lättare kan uppnå egenvård. Hur egenvård definieras baseras enligt Orem (1980) 

på patientens egna perspektiv och preferenser. Att uppnå och känna sig trygg i 

egenvård kan därför innebära olika saker för olika patienter. Vid behandling med 

FaR måste därför ett samtal med patienter ske, där alla aspekter kring behandlingen 

diskuteras och patienten får beskriva vilka förutsättningar som finns och vilka mål 

patienten vill uppnå. Som sjuksköterska är det därför också viktigt att vara medveten 

om vilka faktorer som kan påverka patienten under behandlingen och ta upp detta 

för att förbereda patienten på saker som kan upplevas hindrande för att nå de 

egenvårdsmå som sätts upp.        
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I resultatet framkom skepsis och misstro från patienter som fått behandling med FaR 

(Johansson et al., 2010; Happell et al., 2012; Westland et al., 2018). Majoriteten av 

en  grupp patienter inom primärvården som blivit ordinerade FaR rapporterade dock 

att de efter två år av behandling med FaR upplevt att det varit viktigt eller mycket 

viktigt för ökningen av deras fysiska aktivitet i vardagen (Rödje, Jonsdottir, & 

Börjesson, 2016). Ovan nämnda studie visar att trots att patienter enligt 

litteraturöversiktens resultat initialt ställer sig negativa till FaR som behandling är 

förändring möjlig. Patienter har ofta har en dålig inställning och motivation för att 

ta till sig FaR som behandlingsform eller förebyggande åtgärd (Johansson et al., 

2010; Happell et al., 2012). Detta kan även antas påverka sjuksköterskors inställning 

negativt då omotiverade patienter till en början faktiskt är möjliga att vända till en 

positiv inställning.  

 

Sjuksköterskor uppger att de upplevde hinder vid förskrivning av FaR bland annat i 

form av misstro som många patienter hade till FaR, jämfört med att få läkemedel 

förskrivet. För att kunna passera detta hinder krävdes god kompetens kring strategier 

för att pedagogiskt kunna motivera och uppmuntra till fysisk aktivitet som 

livsstilsförändring. Detta upplever många sjuksköterskor att de inte hade tillräcklig 

kompetens för (Johansson et al., 2010; Happell et al., 2012; Westland et al., 2018). 

Den pedagogiska delen av sjuksköterskeyrket och dess betydelse kan vid många 

tillfällen vara förbisett. Den pedagogiska kompetensen kan vara mycket värdefull 

när det gäller att undervisa och motivera till livsstilsförändringar, till exempel FaR. 

Råd om livsstilsförändringar i form av till exempel träningsprogram har visat sig 

vara svårast för patienter att ta till sig och följsamheten är ofta bristande (Russell, 

Daly, Hughes, & Hoog, 2003). För att förbättra sjuksköterskors pedagogiska 

förmåga och därmed också ofta patienters följsamhet kan det vara av intresse att på 

arbetsplatsen föra diskussioner med andra yrkesgrupper om hur de arbetar med 

pedagogik vid informationsgivande till patienter. Då all legitimerad 

sjukvårdspersonal har möjligheter att förskriva FaR (Folkhälsomyndigheten, 2013), 

kan det antas att det finns mycket kunskap att dela mellan yrkesgrupperna.  

 

FaR är en arbetsmetod baserad på evidens om att fysisk aktivitet har visats både 

främja hälsa och förebygga ohälsa (Statens folkhälsomyndighet, 2011). Trots detta 

möts metoden av viss skepsis av såväl patienter som sjuksköterskor och övrig 
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personal inom hälso- och sjukvård (Din et al, 2012; Gustavsson et al; 2018). Det har 

identifierats ett samband mellan sjuksköterskors egna erfarenheter till fysisk 

aktivitet och de rekommendationer de gett patienter angående fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskor som ansett sig välinformerade om fysisk aktivitets positiva effekter 

samt varit motiverade att själva utföra fysisk aktivitet ställde sig ofta mer positivt 

till att rekommendera fysisk aktivitet till patienter (Esposito & Fitzpatrick, 2011).    

I litteraturöversiktens resultat framkom även att patienter som sedan tidigare är 

fysiskt aktiva eller har en fysiskt aktiv bakgrund i högre grad ställer sig positiva till 

behandling med FaR (Happell et al., 2012; Din et al, 2012). Det kan då föreslås att 

FaR fungerar som mest effektivt när både sjuksköterska och patient innehar viss 

förförståelse av vikten av fysisk aktivitet. Sjuksköterskors roll vid FaR skulle då 

dels kunna vara att arbeta med  patienters inställning och förförståelse till fysisk 

aktivitet, dels det egna intresset och kunskapen hos sjuksköterskor. Genom att ge 

kunskap till patienter kan patienter även antas få större möjligheter till att använda 

fysisk aktivitet som egenvård. När en patient upplever egenvårdbrist bottnar det ofta 

i en kunskapsbrist om det aktuella sjukdomstillståndet (Orem, 1980). Genom att 

sjuksköterskor ger en korrekt och individanpassad information om hur FaR är tänkt 

att fungera ges patienterna goda möjligheter att ta till sig och förstå hur fysisk 

aktivitet kan användas som egenvård för att förbättra hälsa och förebygga ohälsa.  

 

I Högskoleförordning (SFS 1993:100) beskrivs vilka krav som ska uppnås vid 

examen från en högskoleutbildning i Sverige. De förmågor och kompetenser som 

beskrivs för en sjuksköterskeexamen inkluderar exempelvis att kunna informera och 

undervisa olika grupper, arbeta hälsofrämjande samt identifiera sina egna behov av 

kunskap och fortlöpande utveckling av kompetens (a.a). Trots att det alltså finns 

lagstadgat att sjuksköterskor i sin roll ska utveckla sin kompetens vid behov 

upplever många sjuksköterskor att deras aktuella kunskap inte räcker till vid 

förskrivning av FaR (Bohman et al., 2015; Din et al., 2015; Douglas et al., 2006). I 

resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde ett behov och en vilja att lära sig 

mer men att tiden på arbetsplatsen inte räckte till för kompetensutveckling (Al-

Ghamdi et al., 2018; Bohman et al., 2015; Buchholz & Purath, 2007; Din et al., 

2015). Att tidsbristen leder till att kunskapen inte kan utvecklas efter behov kan göra 

att sjuksköterskor inte kan arbeta hälsofrämjande enligt den senaste forskningen. 

Dagens befolkning blir mer och mer stillasittande (Folkhälsomyndigheten, 2018) 
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och att arbeta hälsofrämjande kan därför antas vara viktigare än någonsin. Genom 

att arbeta förebyggande och främja fysisk aktivitet kan det också antas att antalet 

personer som drabbas av sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet minskar. Genom 

en friskare befolkning och färre personer i behov av hälso- och sjukvård kan även 

tidspressen på sjuksköterskor antas lätta något.  

 

Sjuksköterskor menar även att FaR är en arbetsmetod som i grunden är mer 

tidskrävande än till exempel läkemedelsbehandling då behovet av uppföljning och 

stöttning till patienterna är stort under behandlingen. Behoven hos patienterna är 

svåra att möta utan att extra resurser sätts in (Beighton et al., 2015; Din et al., 2015; 

Johansson et al., 2010). Detta kan styrkas genom att Andersen, Lendahls, Holmberg 

och Nilsen (2019) beskriver att patienter som blivit ordinerade FaR hävdar att 

uppföljning är mycket betydelsefullt och att uteblivna följdfrågor från hälso- och 

sjukvårdspersonal visade på brist av intresse. Detta kan enligt patienterna påverka 

följsamheten negativt. Genom kontinuerlig dialog med en sjuksköterska blev det 

lättare att hitta individuellt anpassade fysiska aktiviteter, utifrån motivation, 

hälsostatus och ekonomiska resurser hos patienten (a.a). Stödet som patienterna 

hävdar var viktigt för att FaR skulle fungera i ett långsiktigt perspektiv är ett 

tidskrävande arbete för sjuksköterskor. Därmed blir stödet som sjuksköterskor får i 

sin roll viktig för att ha möjlighet att utföra arbetet med FaR trots den tidsbrist som 

beskrivs råda. Tidsbristen för sjuksköterskors roll inom FaR är då ett hinder som 

kan bli betydande på flera sätt, dels en tidsbrist i att det är ett tidskrävande arbete att 

förskriva och följa upp FaR, dels kunskapsbristen som enligt sjuksköterskor inte kan 

åtgärdas på grund av tidsbristen. Sjuksköterskor hade, genom att möta patienternas 

behov av stöd och kunskap, kunnat förbättra förutsättningarna för ett bra resultat vid 

FaR. Orem (1980) beskriver att sjuksköterskor har en stödjande och utbildande roll 

för att främja egenvård hos patienter med otillräcklig kunskap. Genom att 

sjuksköterskor har kunskap eller har möjlighet att ta reda på kunskap och föra det 

vidare till patienterna, kan det gynna patienterna att uppnå egenvård. 

 

Socialstyrelsen (2018b) belyser att befolkningsökningen inte tar hänsyn till den 

relativt oförändrade tillgången på sjuksköterskor i Sverige. Detta ställer höga krav 

på bemanning och kompetens. Hög kompetens krävs för att kunna förstå situationer, 

planera och prioritera vård för att undvika att tidsbrist ska uppstå (a.a). Lösningen 
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på den tidsbrist som sjuksköterskor upplevde i sin roll vid FaR skulle alltså kunna 

vara att kunskapen ökas för att använda arbetsmetoden mer effektivt.  

Sjuksköterskeprofessionen är bred och kompetensutveckling måste hela tiden ske 

baserat på i vilken vårdmiljö arbetet utförs. Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

beskriver att sjuksköterskor i sin ledande funktion ska säkerställa att tid finns för att 

möjliggöra kompetensutveckling i det dagliga arbetet. FaR har idag ingen självklar 

plats i vården utan kan implementeras i flera olika vårdsammanhang. FaR kan 

användas som behandling till allt från patienter i riskzon för att drabbas av 

metaboliska sjukdomar till cancersjuka patienter som lider av fatigue (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Det breda användningsområdet kan vara en av 

anledningarna till att kunskapsbristen är så stor. På en avdelning med en inriktning 

till en specifik sjukdomsgrupp sker kontinuerligt utveckling av kunskap inom det 

aktuella området. Eftersom FaR i praktiken går att implementera inom alla 

vårdkontexter (Statens folkhälsoinstitut, 2011) finns det inte på samma sätt en 

naturlig koppling till kompetensutveckling inom FaR på arbetsplatsen.  

Beighton et al. (2015) och Bohman et al. (2015) visar att sjuksköterskor upplever att 

de saknar stöd från ledningen vid förskrivning av FaR. Stöd behövdes enligt 

sjuksköterskor både i form av rutiner och riktlinjer men även i form av hjälpmedel 

och material till FaR. Med otillräckligt stöd menade sjuksköterskor att FaR var svårt 

att implementera i det dagliga arbetet (a.a). Insatser för att främja fysisk aktivitet 

behövs inom flera samhällsstrukturer, som skola och förskola, arbetsplatser och 

hälso- och sjukvård. Fokus ligger på att skapa bättre förutsättningar för alla att uppnå 

god hälsa oavsett kön, ålder och socioekonomisk bakgrund genom att skapa en 

livsmiljö som främjar fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2019). Hälso- och 

sjukvård kan antas ha en betydande roll när det gäller att främja fysisk aktivitet då 

en stor del av befolkningen som inte upplever sig ha en fullgod hälsa söker sig dit. 

För att främjande av fysisk aktivitet ska kunna ske inom hälso- och sjukvården kan 

det föreslås att ett stort ansvar ligger på ledningen för att ge hälso- och 

sjukvårdspersonalförutsättningar för att kunna främja fysisk aktivitet genom 

riktlinjer, rutiner och hjälpmedel vid förskrivningen av FaR.  

 



   

 

21 

 

Metoddiskussion 

Syftet till litteraturöversikten formulerades utifrån att belysa sjuksköterskors roll vid 

FaR. Vid en allmän litteraturöversikt på kandidatnivå är det svårt att säkerställa att 

en heltäckande beskrivning av det aktuella problemet kan presenteras och Friberg 

(2012c) beskriver att det därmed är av stor vikt att syftet formuleras med en tydlig 

avgränsning. Då det finns en möjlighet att fler delar av sjuksköterskors roll än de 

som beskrivs i littereraturöversikten finns, valdes att belysa istället för att beskriva 

sjuksköterskors roll.  

 

Litteratursökningen har skett i de vetenskapliga databaserna CINAHL och PubMed. 

Att endast använda två vetenskapliga databaser kan anses vara en svaghet avseende 

giltighet då relevanta artiklar från andra databaser kan ha missats. De valda 

databaserna ansågs dock vara de som svarade bäst mot syftet då både CINAHL och 

PubMed är databaser med inriktning mot omvårdnad. Dessutom gav sökningarna i 

de båda databaserna flertalet dubbletter av artiklarna vilket tyder på att både sökord 

och databaser var relevanta för examensarbetets syfte. Det går inte att veta om fler 

artiklar hade ändrat litteraturöversiktens resultat. Resultat från valda artiklar ansågs 

dock vara bred, detaljerad samt att den svarade på syftet.  Sökorden togs fram utifrån 

syftet och sökordskombinationer togs fram dels på egen hand dels med hjälp av 

bibliotekarie. Det kan därmed anses att hög kompetens funnits vid sökutförandet. 

Hög kompetens vid sökutförandet kan styrka resultatets giltighet genom att sökord 

och sökordskombinationen är väl genomtänkta och utformade relaterat till syftet 

(Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden som användes i datainsamlingen i denna 

litteraturöversikt återfinns i formulering av syfte. Sjuksköterskors roll översatt till 

nurses role och fysisk aktivitet på recept som översatts till physical activity on 

prescription. För att vid sökning av data nå ett mer fullständigt resultat valdes att 

använda exercise on prescription och physical activity referrals som synonymer till 

physical activity on prescription. I Sverige är begreppet FaR etablerat och 

formuleras inte på något annat vis, dock används begreppet med olika formuleringar 

i övriga världen. Att tre synonymtermer för FaR användes vid sökningarna kan anses 

vara en styrka i arbetets giltighet då fler relevanta vetenskapliga artiklar kan 

återfinnas med en mer inkluderande sökning. Det går dock inte att utesluta att 

relevanta artiklar ändå missats på grund av andra formuleringar. Det kan således ses 

som en svaghet i överförbarheten, det vill säga i vilken grad resultatet går att 
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generalisera i samhället, då risk finns att relevanta vetenskapliga artiklar som 

påverkar resultatet kan har missats på grund av att andra ord och formuleringar kan 

ha använts för att syfta till FaR. 

 

Enligt Forsberg & Wengström (2016) kan sekundärsökningar genomföras vilket 

innebär att en relevant artikels referenslista granskas för att hitta andra artiklar som 

berör samma ämne. För att finna relevanta artiklar har detta förfaringssätt använts. 

Fem artiklar som funnits via sekundärsökning inkluderades i resultatet av den 

aktuella litteraturöversikten. Två av dessa fem artiklar uppfyllde inte 

litteraturöversiktens inklusionskriterier då de var publicerade tidigare än år 2009. 

De två artiklarna valdes ändå ut och användes i litteraturöversiktens resultat då de 

svarade bra på syftet och ansågs relevanta. Detta gjordes då det fanns svårigheter att 

finna ett tillräckligt antal artiklar för att kunna svara på litteraturöversiktens syfte, 

och de aktuella studierna ansågs ge mer tyngd till resultatet av litteraturöversikten.  

Detta kan dock ses som en svaghet i resultatets överförbarhet då vetenskaplig 

information är i ständig förändring och så ny forskning som möjligt bör användas 

(Forsberg & Wengström, 2016). Genom att då inkludera äldre forskning finns risk 

att skillnader eller likheter som påverkar litteraturöversiktens resultat är felaktiga då 

det bygger på forskning som inte går att applicera på dagens samhälle. 

 

De artiklar som valts ut för att användas i resultatet granskades enligt en 

kvalitetsmall av William, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström 

(2008). Den lägsta procentsatsen vid kvalitetsgranskning av en artikel som 

inkluderades var 79 procent, vilket motsvarar medelhög kvalité. Initialt var tanken 

att endast inkludera artiklar med hög kvalitet för att styrka litteraturöversiktens 

trovärdighet. Då det fanns svårigheter att finna ett tillräckligt antal artiklar för att 

kunna svara på syftet med litteraturöversikten, granskades de artiklar som efter 

kvalitetsgranskning inte bedömdes vara av hög kvalité men som svarade på syftet 

igen av båda författarna. Artiklar som då ändå ansågs vara relevanta för 

litteraturöversikten inkluderades trots medelhög kvalitet.   

 

De valda artiklarna var skrivna med både kvalitativ (n=6) och kvantitativ (n=7) 

ansats. Enligt Forsberg & Wengström (2016) kan användandet av både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar styrka trovärdigheten då det ger en bredare bild av den valda 
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problematiken. Den aktuella litteraturöversikten är baserad på artiklar från 

Storbritannien, Sverige, Australien, Saudiarabien, USA, Sydafrika och 

Nederländerna vilket kan ses både som en svaghet och styrka. Skillnader i hälso- 

och sjukvård i landet där studien som ligger till grund för artikeln utförts kan påverka 

hur sjuksköterskor beskriver sin roll, och därmed även överförbarheten. I artiklar 

valda till litteraturöversiktens resultat beskriver dock sjuksköterskor sin roll vid FaR 

på ett liknande sätt oberoende av vilket land den är genomförd i. Dessa likheter kan 

styrka både trovärdigheten, då tydliga likheter mellan artiklarnas resultat har 

presenterats och därför även styrker litteraturöversiktens resultat, och 

överförbarheten då fler artiklar som beskriver en liknande roll gör att resultatet går 

att applicera i andra kontexter och grupper är de som studerats. 

 

Samtliga artiklar i den aktuella litteraturöversikten är skrivna på engelska. Då 

engelska inte är författarna till examensarbetets modersmål har det således funnits 

en risk att feltolkningar kan ha skett vilket skulle kunna påverka trovärdigheten av 

litteraturöversikten. För att minska denna risk har lexikon (https://ne.ord.se/) 

använts och eventuella oklarheter har diskuterats för att komma överens om en 

tolkning. 

Etikdiskussion  

Samtliga artiklar i detta examensarbete är godkända av en etisk kommitté eller 

genomförda med ett väl beskrivet etiskt perspektiv. Genom att endast inkludera 

artiklar som är etiskt granskade säkerställs det vetenskapliga värdet av 

litteraturöversikten (Polit & Beck, 2017). Eventuella misstolkningar av resultatet går 

inte att bortse från då översättningar mellan engelska och svenska har skett. Under 

skrivandet av examensarbetet har det strävats efter att göra korrekta översättningar, 

hjälp har tagits av lexikon (https://ne.ord.se/). En styrka i litteraturöversikten är att 

den är skriven av två författare vilket innebär att det som skrivits har kunnat 

diskuteras och bli granskat sinsemellan för att nå ett så objektivt och relevant resultat 

som möjligt. Valda artiklar som använts i denna litteraturöversikt har refererats till, 

både i löpande text och i referenslista. Data har inte plagierats eller förvrängts. 

Författarna till litteraturöversikten har förkunskaper och erfarenheter inom fysisk 

aktivitet vilket kan ha påverkat urval och tolkning av resultat. Dock har det 

eftersträvats att inte påverka resultatet med den egna förförståelsen. 
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Klinisk betydelse för samhället 

Ett av sjuksköterskornas främsta ansvarsområde är att främja hälsa och förebygga 

ohälsa. Detta gör sjuksköterskor bland annat genom att informera, motivera och 

finnas som stöd för patienterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). FaR är en 

arbetsmetod med syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa, litteraturöversiktens 

resultat visar att olika områden kopplade till sjuksköterskors roll så som tidsbrist, 

kunskapsbrist och svårigheter i att bemöta omotiverade patienter kan hindra 

nyttjandet av FaR. Litteraturöversiktens resultat skulle kunna användas i 

sjuksköterskeutbildningen för att motivera blivande sjuksköterskor till ökat fokus 

på kunskap och kompetens om hur en sjuksköterska kan arbeta preventivt med 

livsstilsförändringar och hur patienter kan motiveras till detta. Genom att låta fysisk 

aktivitet och livsstilsförändringar ta större plats i utbildningen och även lyfta upp 

FaR som en behandlingsform hade en viss grundkunskap funnits redan som 

nyutexaminerad sjuksköterska. Utbildningen skulle också kunna fokusera mer på 

hur sjuksköterskor i praktiken kan ge pedagogisk information till patienter för att 

underlätta delaktighet i behandlingar.  

 

Litteraturöversiktens resultat skulle kunna användas på arbetsplatser genom att tid 

avsätts för sjuksköterskor så att de får möjlighet att lära sig om FaR. Det skulle också 

kunna motivera behovet av ett ökat stöd från ledningen så att sjuksköterskor i sin 

roll vet när FaR är lämpligt att ordinera och att bra möjligheter finns till uppföljning.  

 

Eftersom fysisk inaktivitet är en stor anledning till att ohälsa ökar i dagens samhälle 

kan litteraturöversiktens resultat ha betydelse på en samhällsnivå då den lyfter 

vikten av att det i sjuksköterskors roll även innefattas att motivera till 

livsstilsförändringar. Om en sjuksköterska ges möjlighet till att arbeta med FaR och 

motivation till livsstilsförändringar hos olika patientgrupper kan det leda till 

förbättrad hälsa hos befolkningen.  

 

Slutsats 

Den här litteraturöversikten visar att sjuksköterskors roll vid FaR är mångsidig, och 

att sjuksköterskor beskriver hinder och behov i sin roll vid FaR. Att främja 
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delaktighet och hantera patienters inställning är något sjuksköterskor beskriver som 

en viktig del i sin roll vad FaR. Det beskrivs även ett behov av mer kunskap då det 

beskrevs som svårt att hantera patienters inställning till FaR och främja delaktighet 

i vården om sjuksköterskor själv hade bristande kunskaper om FaR. Sjuksköterskor 

beskrev även att tidsbrist och ett otillräckligt stöd från ledningen hindrade dem i sin 

roll och i arbetet med FaR. Genom resultatet av denna litteraturöversikt och tidigare 

forskning skulle slutsatsen kunna dras att, för att kunna öka implementeringen av 

FaR behöver sjuksköterskor i sin roll utveckla sin kunskap, både kring 

arbetsmetoden FaR men även kring hur patienter kan göras delaktiga, motiveras och 

stödjas under behandling. I sjuksköterskors roll ingick även att hantera en icke 

stödjande ledning. För att ytterligare utveckla arbetssätten kring FaR och på så sätt 

främja de många dokumenterade hälsovinsterna med ökad fysisk aktivitet beskrev 

sjuksköterskorna behov av stöd från ledningen. Genom ökade kunskaper och fortsatt 

forskning av sjuksköterskors roll vid FaR är förhoppningen att FaR utvecklas till en 

bredare och mer implementerad arbetsmetod inom hälso- och sjukvård skulle kunna 

leda till ökad fysisk aktivitet i samhället och minskad ohälsa.   

 

Förslag till vidare forskning 

FaR är en relativt ny metod och därför finns ett stort behov av fortsatt forskning för 

att utvärdera användningsområdet av FaR som arbetsmetod för sjuksköterskor. 

Utifrån denna litteraturöversikts resultat hade det varit intressant med vidare 

forskning inom samtliga sub-teman som har beskrivits för sjuksköterskors roll.  

Vid litteratursökning till den aktuella litteraturöversikten sågs att få studier har 

genomförts för att undersöka hälsoeffekterna hos patienter som fått FaR ordinerat 

och hur det långsiktigt har påverkat patienternas hälsostatus, även följsamhet under 

en längre period är av intresse för att kunna utveckla FaR. De flesta studier är gjorda 

med fokus på patienter och deras erfarenheter av FaR, för att få en bredare bild kan 

studier utifrån sjuksköterskors erfarenheter till FaR också vara av intresse. 
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Bortfall: 20% 

valde att ej svara 

på enkäten 

Personal är positivt 

inställda till att främja 

fysisk aktivitet till 

patienter. Det finns 

barriärer för främjande 

av fysisk aktivitet vilket 

sades vara brist på tid, 

brist på 

utbildningsmaterial, brist 

på samarbete från 

patienterna och 

finansiella bidrag. 

Hög, 

86 % 

Beighton, C., Victor, 

C., Normansell, R., 

Cook, D., Kerry, S., 

Iliffe, S., Ussher, M., 

Whincup, P., Fox-

Rushby., Woodcock, 

A. & Harris, T. 

 

2015 

 

Storbritannien  

”Its not just about 

walking….. its the 

practice nurse that 

makes it work”: a 

qualitative 

exploration of the 

views of practice 

nurses. 

Aim: to provide an additional 

layer of evaluation by 

exploring the views of the 

practice nurses, focusing 

upon the perceived enablers 

and barriers to delivering the 

complex PA (physical 

activity) interventions, 

identifying the benefits they 

gained as practitioners from 

participating in the trial and 

their evaluation of the 

acceptability of the 

intervention for use within 

routine PA consultations in a 

GP  (general practice) setting. 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

sjuksköterskor 

genomfördes och 

en tematisk analys 

gjordes 

n=11 

Bortfall: en 

deltagare 

Fem nyckelteman 

identifierades: 

förberedelse och övning, 

initialt och fortsatt stöd, 

följsamhet till ordination, 

användning av 

instrument och 

hjälpmedel samt 

engagemang av 

deltagarna. Bristen på tid 

var enligt 

sjuksköterskorna en 

faktor som försvårar 

arbetet. 

Hög  

80% 



                                   BILAGA D - Artikelmatris 

2 

 

FÖRFATTARE 

ÅR 

LAND  

TITEL SYFTE DESIGN 

 

METOD 

DELTAGARE RESULTAT KVALITETS

GRAD % 

Bohman, D., 

Mattsson, L & 

Borglin, G. 

 

2015 

 

Sverige 

Primary healthcare 

nurses experience of 

physical activity 

referrals: an 

interview study 

Aim: to illuminate nurses’ 

experiences 

of physical activity referrals 

(PARs). 

Kvalitativ 

 

Intervjuerna var 

uppbyggda med att 

börja med generella 

frågor som sedan 

blev mer specifika. 

Data analyserades 

sedan baserat på en 

studie av Burnard 

(1996). 

n=12 

Bortfall anges ej.  

Att sjuksköterskor anser 

att fysisk aktivitet på 

recept är ett viktigt 

ingripande i vården för 

att främja hälsa och 

välbefinnande. Men det 

krävs mer organisatorisk 

support, mer rutiner och 

riktlinjer behövs. 

 Hög,  

80% 

Buchholz, S. & 

Purath, J. 

 

2007 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

Physical activity and 

physical fitness 

counseling patterns 

of adult nurse 

practitioners 

Aim: to (a) exam- 

ine how ANPs (Adult nurse 

practitioners) assess and 

counsel for physical activity, 

(b) 

identify barriers to physical 

activity counseling identified 

by ANPs, (c) describe ANPs’ 

knowledge and confidence in 

physical activity assessment 

and counseling, (d) identify 

ANPs’ personal physical 

activity practices, and (e) 

describe 

objective physical fitness 

measures used by ANPs with 

their adult patients 

 

Kvantitativ 

 

En beskrivande 

utforskande 

enkätstudie. 

Enkäter har 

analyserats utifrån 

sin validitet av 

kunniga personer 

inom området. 

n= 148 

 

Enkäten mailades 

ut till 1500 

sjuksköterskor, 

10% valde att 

svara.  

Vanligt att fråga 

patienten om hur mycket 

och ofta de utför fysisk 

aktivitet. Råd gavs ofta 

genom skriftligt material. 

Hinder för att förskriva 

fysisk aktivitet var brist 

på tid vid besök och att 

sjuksköterskorna tyckte 

att det fanns viktigare 

saker som skulle hinnas 

med. 

Medel,  

79% 
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Din, N. U., Moore, 

G. F., Murphy, S., 

Wilkinson, C., & 

Williams, N. H.  

 

2015 

 

Storbritannien  

 

Health professionals’ 

perspectives on 

exercise referral and 

physical activity 

promotion in 

primary care: 

Findings from a 

process evaluation of 

the National 

Exercise Referral 

Scheme in Wales 

Aim: To explore health 

professionals’ perceptions of 

their role as promoters of 

physical activity and 

perceived barriers and 

facilitators to referring 

patients into a national ERS 

in Wales. 

Kvalitativ  

 

Nio stycken 

semistruktuerade 

gruppintervjuer 

genomfördes med 

personal från sex 

olika hälsovårds-

grupper i Wales. 

Intervjuerna 

granskades med en 

tematisk analys.  

n= 46 (nio 

sjuksköterskor)  

 

Bortfall anges ej 

Deltagarna beskrev 

främjande av fysisk 

aktivitet som en viktig 

del i vården men de 

upplevde att kunskapen 

låg utanför deras expert-

område. De beskrev även 

att andra främjanden sågs 

som viktigare, till 

exempel rökavvänjning.  

Hinder som uppmärk-

sammandes var bland 

annat tidsbrist, kunskaps-

brist och brist på 

feedback om patienten. 

Hög  

88% 

Douglas, F., 

Torrance, N., Van 

Teijlingen, E., 

Meloni, S. & Kerr, 

A. 

 

2006 

 

Storbritannien 

 

Primary care staff´s 

views and 

experiences related 

to advising patients 

about physical 

activity. A 

questionnaire survey. 

Aim: to investigate attitudes, 

current practice and 

knowledge of Scottish PC 

(primary care) staff related to 

advising patients about PA 

(physical activity) during 

routine consultations.  

Kvantitativ 

Enkätstudie 

 

Enkäter utformades 

efter tidigare 

studier inom 

samma område och 

analyserades för att 

hitta liknelser. 

n: 757 (varav 212 

är sjuksköterskor) 

 

Bortfall: 46% 

svarade ej på 

enkäten.  

Kunskap om att 

rekommendera fysisk 

aktivitet var låg, men 

förtroendet och 

entusiasmen för att ge 

råd var generellt hög. 

Respondenterna uppger 

att de rutin-mässigt 

diskuterar fysisk aktivitet 

med patienterna. 

Hög,  

86% 
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Gustavsson, C., 

Nordsqvist, M., 

Bröms, M., Jerdén, 

L., V. Kallings, L., & 

Wallin, L.  

 

2018 

 

Sverige  

What is required to 

facilitate 

implementation of 

Swedish physical 

activity on 

prescription? – 

interview study 

with primary 

healthcare staff and 

management 

Aim: to describe the views of 

health professionals on 

perceived facilitators, barriers 

and requirements for 

successful 

implementation of SPAP 

(Swedish Physical Activity 

on Prescription) in primary 

healthcare 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

personer som på 

något sätt hade 

intresse av fysisk 

aktivitet på recept.  

Intervjuerna 

analyserades både 

induktivt och 

deduktivt.  

n= 18  

 

Tio personer 

arbetar i lokal 

eller central 

ledning och åtta 

personer arbetar 

som vårdpersonal 

inom 

primärvården. 

 

Bortfall anges ej. 

Ett övergripande tema i 

svaren identifierades: 

Behov av kunskap och 

stöd från 

organisationen. Utifrån 

detta skapades fyra 

huvudkategorier: Behov 

av ökad kunskap 

och bekräftande attityd 

bland 

hälsovårdspersonal; 

Behov av tydlig och 

stödjande förvaltning; 

Behov av central 

stödjande strukturer; 

Behov av lokala 

stödstrukturer. 

Hög 

80% 

Happell, B., Scott, 

D., Platania-Phung, 

C., & Nankivell, J.  

 

2012  

 

Australien  

Nurses’ views on 

physical activity for 

people with serious 

mental illness 

Aim: to explore nurses’ views 

on consumer physical 

activity in the context of 

consumer physical (and 

overall health 

needs) and physical health 

care in mental health services 

(both 

inpatient services and 

community) 

Kvalitativ 

undersökande 

studie  

Deltagarna delades 

upp fokusgrupper 

som alla 

genomgick en 

semistruktuerad 

session. 

Svaren som 

framkom upp 

fokusgrupperna 

granskades genom 

en tematisk analys. 

I den tematiska 

analysen ingick 

både induktiv och 

deduktiv analys.  

n= 38 

 

Bortfall: 52% 

valde att ej delta i 

studien.  

Sjuksköterskorna 

menade att holism var 

den viktigare aspekten 

vid främjande av fysisk 

aktivitet. En annan 

aspekt som uppfattades 

som viktig var en korrekt 

uppfattning av patientens 

fysiska hälsa inför den 

fysiska aktiviteten. Även 

barriärer identifierades, 

exempel på dessa var; 

geografiska, ekonomiska 

och stigmatiska hinder. 

Hög  

96% 
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Johansson, H., 

Stenlund, H., 

Lundström, L., & 

Weinehall, L.  

 

2010  

 

Sverige  

Reorientation to 

more health 

promotion in health 

services – a study of 

barriers and 

possibilities from the 

perspective of health 

professionals 

Aim: to analyze the 

commitment to a more health-

promoting health service and 

to illuminate important 

barriers for having a health-

promoting role in daily 

practice, among Swedish 

health care professionals 

Kvantitativ  

 

Analysprogrammet

PASW Statistics 18 

software (SPSS 

Inc., Chicago, IL) 

användes för 

beskrivande 

analyser av 

enkätsvaren.  

n=951 (237 

sjuksköterskor) 

 

Sammanlagt 

skickades enkäten 

ut till 1786 

personer vilket 

betyder att det var 

ett bortfall på 

47%.  

Majoriteten av 

respondenterna menar att 

sjukvården spelar en stor 

roll i främjandet av 

fysisk aktivitet. 

Respondenterna menar 

att störst hinder för att 

kunna främja fysisk 

aktivitet på daglig basis 

är hög arbets belastning, 

bristande riktlinjer och  

oklara mål med arbetet. 

Hög  

83% 

Parker, W., Steyn, 

N., Levitt, N. & 

Lombard, C. 

 

2010 

 

Sydafrika 

They think they 

know but do they? 

Misalignment of 

perceptions of 

lifestyle modification 

knowledge among 

health professionals 

Aim: to assess the current 

knowledge and practices of 

health professionals in the 

Cape Town Metropole 

regarding the role of lifestyle 

modification in the 

management of CDL (chronic 

diseases of lifestyle). 

Kvantitativ 

 

Enkäter blev 

analyserade genom 

först kodning, 

rensning och 

datoriserad. 

Analysprogrammet  

SAS statistical 

software package 

version 8. 

n= 223 (149 är 

sjuksköterskor) 

 

Bortfall: 30% 

svarade ej på 

enkäterna.  

Kunskap om att utföra 

stora livsstils-

förändringar finns hos 

hälso- och 

sjukvårdspersonal och 

studenter. Majoriteten 

har kunskap om 

teoretiska mallar för 

främjande av 

livsstilsförändringar, 

men upplever svårigheter 

med att kunna ge 

praktiska råd till 

patienten. Brist på tid, 

följsamhet och 

språkbarriärer var 

angivna faktorer som 

hinder för förändring av 

livsstil. 

Hög,  

93% 
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Stanton, R., Reaburn, 

P., & Happel, B. 

 

2015 

 

Australien 

Barriers to exercise 

prescription and 

participation in 

people with mental 

illness: the 

perspectives of 

nurses 

working in mental 

health 

Aim: to examine 

the frequency of exercise 

prescription by nurses 

working in 

mental health settings, their 

level of agreement with 

previously 

identified barriers to exercise 

prescription in mental 

health settings, and their level 

of agreement with previously 

identified barriers to exercise 

participation experienced by 

people with mental illness. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

 

Data inhämtades 

m.h.a en enkät 

(Exercise in Mental 

Illness 

Questionnaire – 

Health 

Professionals  

Version) som 

skickades ut till 

sjuksköterskor.  

 

 

 

n= 34 

(sjuksköterskor)  

 

Bortfall: 10% 

svarade ej på 

enkäten.   

Sjuksköterskorna 

menade att många av de 

sedan tidigare 

identifierade hindren inte 

gjorde att de skrev ut 

mindre fysisk aktivitet på 

recept. Sjuksköterskorna 

höll dock med om att de 

hinder som fanns kunde 

försvåra patienters 

delaktighet i fysiska 

aktivitet de blir 

ordinerade.  

Medel 

79% 

Stanton, R., Happel, 

B., & Reaburn, P.  

 

2015 

 

Australien 

 

Investigating the 

exercise-prescription 

of nurses working in 

inpatient mental 

health settnings 

Aim: First, to investigate the 

relationship between 

nurses’ self-reported physical 

activity participation and 

the frequency of exercise 

prescription; and second, to 

examine the exercise-

prescription practices of 

nurses 

working in inpatient mental 

health-care settings. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

 

Data inhämtades 

m.h.a en enkät 

(Exercise in Mental 

Illness 

Questionnaire – 

Health 

Professionals  

Version) som 

skickades ut till 

sjuksköterskor.  

 

 

n= 34 

(sjuksköterskor) 

 

Bortfall anges ej 

Studien visade att de 

inte finns ett 

förhållande mellan 

frekvensen av 

förskrivning av 

fysisk aktivitet med 

den 

självrapporterade 

fysiska 

aktivitetsnivån hos 

sjuksköterskan. 

En stor del av 

sjuksköterskorna 

menade att de inte 

hade tillräcklig 

kunskap i fysisk 

aktivitet på recept 

och att de hade velat 

ha mer utbildning. 

Medel  

79% 
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Westland, H., Koop, 

Y., Schröder, C., 

Svhuurmans, M., 

Slabbers, 

Trappenburg, A. & 

Vervoort, S. 

 

2018 

 

Nederländerna  

Nurses´perceptions 

towards the delivery 

and feasibility of a 

behaviour change 

intervention to 

enhance physical 

activity in patients at 

risk for 

cardiovascular 

disease in primary 

care: a qualitative 

study 

Aim: to evaluate nurses 

perception towards the 

delivery and feasibility of the 

of the Activate intervention.  

1.What are primary care 

nurses´perception of 

delivering the Activate 

intervention to patients at risk 

for CVD (cardiovascular 

disease)? 

2. What are primary care 

nurses´ perception of the 

feasibility of the Activate 

intervention for routine 

practice? 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

 

Med fokus både på 

sjuksköterskans 

upplevelse samt 

patientens med 

hjälp av en 

beteende analys, 

BCW (Behaviour 

Change Wheel). 

n= 14 

sjuksköterskor 

 

Bortfall på 30%.  

Det framgår tre 

nyckelbegrepp i studien: 

sjuksköterskors 

engagemang att leverera 

interventionen, förvärvad 

kunskap och kompetens 

samt att hantera 

patienternas följsamhet 

ntill konsultationens 

sammansättning. 

Hög, 

88% 



 

 

 


