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Oskar Hallonqvist 

Abstrakt 

Bakgrund: Fysisk aktivitet på recept är en intervention som förekommit inom svensk sjukvård i 

snart två decennier. Det förekommer liknande receptbaserade interventioner i stora delar av världen. 

Interventionen är framtagen för att öka människors nivå av fysisk aktivitet både i ett hälsofrämjande 

men även sjukdomsbehandlande syfte. Fysisk inaktivitet är ett globalt hälsoproblem och trenden 

visar att nivån ökar, fysisk inaktivitet är en av de ledande dödsorsakerna i världen. Syfte: Syftet 

med studien var att beskriva hälso- och sjukvårdpersonalens erfarenheter av att förskriva fysisk 

aktivitet på recept. Metod: Metoden som valdes var en litteraturstudie med deskriptiv design och 

systematisk sökning. Tematiska analys användes i analysprocessen. Databaserna Cinahl och 

PubMED användes för att söka efter relevanta kvalitativa artiklar. Resultat: Resultatet mynnade ut i 

tre teman: ”Patientanpassad behandling”, ”Hälso- och sjukvårdspersonalens syn på behandlingen” 

samt ”Organisatoriska och samhälleliga aspekter”. De tre temana utgjordes av 15 subteman som 

innefattar hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter om fenomenet. Slutsats: Fysisk aktivitet på 

recept är en preventiv metod som kan användas för att påverka patientens nivå av fysisk aktivitet. 

För att hälso- och sjukvårdspersonalen ska använda metoden behövs adekvat kunskap, möjlighet till 

stöd från kollegor och arbetsgivare, etablerade riktlinjer och rutiner samt ett utvecklat samarbete 

mellan både interna och externa aktörer. Vidare framkommer det att patienten måste vara 

motiverad, delaktig och att metoden är individanpassad för att metoden ska vara framgångsrikt. 

Nyckelord: Erfarenheter, Fysisk aktivitet, Fysisk aktivitet på recept, Hälso- och sjukvårdspersonal, 

Kvalitativ 

Vårdvetenskapligt begrepp: Hälsa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oskar Hallonqvist 

Abstract 

Background: Physical activity on prescription is an intervention that has occurred in the Swedish 

health care for almost two decades. Similar prescription-based interventions exist in large parts of 

the World. The interventions main purpose is to increase human beings’ level of physical activity 

both in a preventive but also in a treating purpose. Physical inactivity is a global health concern and 

the level is rising, physical inactivity is one of the leading causes of death in the World. Aim: The 

aim of the study was to describe the health personnel’s experiences of prescribing physical activity 

on prescriptions. Method: The method chosen was a literature review with descriptive design and 

systematic search. Thematic analysis was used in the analysis process. The Cinahl and PubMED 

databases were used to search for relevant qualitative articles. Results: The results were three 

themes: ”Patient adapted treatment”, ”Health personnel’s view of the treatment” and 

“Organizational and social aspects”. These three themes consisted of 15 subthemes that include the 

experience of the health personnel about the phenomena. Conclusion: Physical activity on 

prescription is a preventive method that can be used to influence the patient's level of physical 

activity. In order for the healthcare personnel to use the method, adequate training, the possibility of 

support from colleagues and employers, established guidelines and routines, and a developed 

cooperation between both internal and external actors are needed. Furthermore, it emerges that the 

patient must be motivated, involved and that the method is individually adapted for the method to 

be successful. 

Keywords: Experience, Health personnel, Physical activity, Physical activity on prescription, 

Qualitative. 

Care science concept: Health
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1. BAKGRUND 

1.1 Fysisk inaktivitet 
Globalt är cirka en tredjedel av alla vuxna människor fysiskt inaktiva (World Health Organisation 

[WHO], 2018a). Enligt WHO (2018a) har nivån av fysisk inaktivitet under de senaste åren inte 

minskat vilket kan medföra att det globala målet att minska fysisk inaktivitet till år 2025 inte 

kommer att nås. Fysisk inaktivitet är en av de ledande riskfaktorerna för dödlighet globalt och 

trenden ökar i många länder vilket får effekt på den globala hälsan (WHO, 2018b). Riskfaktorer 

som kan leda till ökad fysisk inaktivitet är ålder, leva i höginkomstländer och att vara kvinna 

(Hallal, Andersen & Bull, 2012). Otillräcklig fysisk aktivitet beräknas orsaka 30 procent av 

ischemiska hjärtsjukdomar och 27 procent av typ 2 diabetes hos alla individer som drabbas (WHO, 

2009a).  Enligt Onerup et al., (2019) kan fysisk aktivitet på recept (FaR) höja den fysiska nivån hos 

äldre patienter som är fysiskt inaktiva och rekommenderar därför att FaR ska vara rutin inom hälso- 

och sjukvården. Dallmeyer, Wicker & Breur (2017) ekonomiska prognos visar att 

samhällskostnaderna för fysisk inaktivitet i Tyskland kommer att öka med 22,9 procent från 2.11 

biljoner euro år 2013 till 2,6 biljoner euro år 2039. Vilket visar på vikten av att reducera fysisk 

inaktivitet då det kan generera långsiktiga ekonomiska fördelar för hälso- och sjukvården 

(Dallmeyer et at., 2017).     

1.2 Fysisk aktivitet 
WHO definierar fysisk aktivitet som en kroppsrörelse aktiverad av skelettmuskulatur och att 

rörelsen förbrukar energi. Aktiviteter som innefattas är sådana som utförs på arbetet, vid 

genomförande av hushållssysslor, resande eller fritidsaktiviteter (WHO, 2018b). Regelbunden 

fysisk aktivitet är en väletablerad preventiv strategi mot flera kroniska sjukdomar (Warburton & 

Bredin, 2016). I tillräcklig dos stärks muskulatur och skelett, förbättrar hjärt- och lungfunktionen, 

reducerar risken för högt blodtryck, hjärtsjukdom, stroke, diabetes, bröstcancer, ändtarmscancer och 

depression (WHO, 2018b). Evidens tyder på att fysisk aktivitet kan reducera dödligheten med 

mellan 20 till 30 procent (Warburton et at., 2016). Skulle fysisk inaktivitet inte förekomma så skulle 

den förväntade livslängden på världens befolkning öka med 0,68 år (Lee et al., 2012).  

1.3 Rekommenderad nivå av fysisk aktivitet 
WHO uttrycker att vuxna människor bör utföra 150 minuter fysisk aktivitet av måttlig intensitet i 

veckan alternativt fysisk aktivitet 75 minuter i veckan med hög intensitet. För att nå ytterligare 

hälsofördelar bör en vuxen människa ägna sig åt fysisk aktivitet med måttlig intensitet 300 minuter i 

veckan (WHO, 2018b). Warburton et al., (2016) uttrycker att internationella riktlinjer generellt 

rekommenderar fysisk aktivitet av måttlig intensitet 150 minuter i vecka medan evidens tyder på att 

halva den träningstiden leder till markanta hälsofördelar. Enligt Wen et al. (2011) framkom det att 

individer som dagligen utövade 15 minuters fysisk aktivitet med måttlig intensitet hade signifikanta 

hälsofördelar jämfört med individer som var inaktiva. Individer som tränade 92 minuter per vecka 

förlängde den förväntade livslängden med tre år gentemot individer som inte tränade (Wen et al., 

2011). 

1.4 Lagar och distriktssköterskans profession 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30) ingår det i hälso- och sjukvårdens uppdrag att 

förebygga ohälsa. Information om metoder för att förebygga sjukdom eller skada ska lämnas till 

patienten (Patientlagen, 2014:821). Distriktssköterskans arbete ska utgå ifrån vetenskap och 
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beprövad erfarenhet samt även influeras av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Arbetet ska 

utföras i enlighet med rådande författningar och riktlinjer. Distriktssköterskan ska i sitt arbete verka 

hälsofrämjande för att stärka patientens hälsa och därigenom förbygga sjukdom, återställa hälsa och 

minska lidande (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

1.5 Fysisk aktivitet på recept 
Fysisk aktivitet på recept (FaR) introducerades i Sverige 2001 av Statens Folkhälsoinstitut i 

samband med kampanjen ”Sätt Sverige i rörelse 2001” (Folkhälsomyndigheten, 2019). FaR är en 

metod vars ändamål är att öka individens nivå av fysisk aktivitet (Röjder, Jonsdottir & Börjesson, 

2016). Metoden håller nu på att implementeras i nio andra EU länder (Folkhälsomyndigheten, 

2019). Formen på receptet eller remissen likväl som nivån på hur kommunikativ förskrivare är 

skiljer sig åt mellan olika länder. Några exempel på recept-baserade interventioner är ”PACE” i 

Amerika, ”Green Prescription” i Nya Zeeland, ”Active Practice” i Australien, ”Exercise Referral” i 

England, ”Fysisk aktivitet på recept” i Sverige, ”Likkumsresepti” i Finland och ”Motion på recept” 

i Danmark (Aittasalo, 2008). FaR består av ett skriftligt individualiserat recept på fysisk aktivitet 

som är ordinerat av behörig vårdpersonal (Röjder etal., 2016).  

Enhetschef på respektive vårdenhet bestämmer vilka yrkeskategorier som är behöriga att förskriva 

FaR (Kallings, Leijon, Hellenius & Ståhle, 2008). FaR metoden innehåller fem huvudsakliga delar 

vilka kan variera och detta beror på olika geografiska förutsättningar. Den mest centrala delen i 

metoden är det patientcentrerade förhållningssättet. Det inkluderar faktorer som patientens 

hälsostatus, tidigare erfarenheter, begränsningar och styrkor, intressen och den egna förmågan. Del 

två är det skriftliga receptet som baseras på det patientcentrerade förhållningssättet. Vidare utgör 

handboken Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS) del tre. FYSS 

innehåller aktuell forskning om hur fysisk aktivitet kan nyttjas både förebyggande men även som 

behandling. Den förskrivna fysiska aktiviteten ska vara individuellt anpassad till patienten och 

kunna utföras antingen i hemmet eller vara en aktivitet som är organiserad. Den fjärde delen består 

således av ett samarbete mellan hälso- och sjukvården och aktivitetsarrangörer utanför vården. 

Femte delen är själva uppföljningen av FaR (Röjder et al., 2016).  

Engagemanget till fysisk aktivitet hos mottagaren av FaR influerades av egna förmågan, 

möjligheten och motivationen att genomföra en förändring (Andersen, Lendals, Holmberg & 

Nilsen, 2019). Lundqvist, Börjesson, Larsson, Cider & Hagberg (2019) uttrycker att sannolikheten 

för att patienten ska öka sin nivå av fysisk aktivitet med FaR är större om patienten har tilltro, är 

förberedd och övertygad om att den är redo att förändra sig. Att erhålla individanpassat 

professionellt stöd och en flexibel uppföljning var väsentligt för att bibehålla aktivitetsnivån 

(Andersen et al., 2019).  

Vanligaste orsaken till att FaR ordinerades var muskeloskeletala problem och övervikt. Andra 

orsaker till ordination var högt blodtryck, högt kolestrol, diabetes, astma och mentalt dålig hälsa 

(Kallings et al., 2008; Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg & Ståhle, 2008). Den vanligaste fysiska 

aktiviteten som ordinerades oavsett kön eller ålder var gång (Leijon et al., 2008). Individer med låg 

fysisk aktivitet har störst nytta av FaR då de tenderar att öka sin fysiska aktivitet högre än de som 

redan har en hög aktivitetsnivå. FaR renderade ofta i en fysisk aktivitet som kunde utföras 

dagligdags (exempelvis promenad). Detta passar de mest inaktiva individerna eftersom de utifrån 

ett hälsoperspektiv är mest sårbara men även har mest att vinna på att öka aktivitetsnivån 

(Lundqvist et al., 2019). I en studie framkom det att de flesta FaR ordinerades av fysioterapeuter 

och läkare 37 procent vardera och sjuksköterskor och distriktssköterskor stod för 12 procent 

(Kallings et al., 2008). Distriktssköterskor inom primärvården träffar många patienter och är bra 

placerade för att förskriva fysiska aktivitet och distriktssköterskorna ansåg att det var viktigt att 

använda metoden (Lamarche & Vallance, 2013). Ur ett ekonomiskt perspektiv kan FaR reducera 
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samhällets kostnader för fysisk inaktivitet med 22 procent per individ och år (Romé, Persson, 

Ekdahl & Gard, 2014). 

1.6 Vårdvetenskapligt begrepp 
Hälsa har i ett vårdvetenskapligt sammanhang blivit mer betydelsefullt och tillhör numera ett av 

vårdvetenskapens kärnbegrepp. Människan formar sin egen hälsa och omgivning då hälsan 

härstammar från de vardagliga val som människan gör. Genom att samtala om hälsa kan hälso- och 

sjukvårdspersonalen hjälpa patienten att hitta vägen till sina hälsoresurser och inre hälsa. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan med hjälp av hälsosamtal ge patienten större förståelse om sin hälsa och 

därigenom underlätta för patienten att göra lämpliga hälsoval utifrån patientens individuella 

förmågor och resurser (Wärnå-Furu, 2014). 
 

2. PROBLEMFORMULERING 

Fysik aktivitet har många positiva effekter på människors hälsa och kan förebygga flera 

folksjukdomar. WHO beskriver samtidigt att fysisk inaktivitet är ett globalt problem och utgör en av 

de vanligaste riskfaktorerna för en tidig död. Fysisk aktivitet på recept är en metod som har existerat 

inom svensk hälso- och sjukvård i snart två decennier. Syftet med metoden är att engagera 

människor i fysisk aktivitet för att främja hälsan eller behandla sjukdomar. Socialstyrelsen 

rekommenderar hälso- och sjukvården att använda metoden, då det finns stora vinster med ökad 

fysisk aktivitet både för samhället och individen. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvården har 

fungerande strategier, distriktssköterskan har en viktig roll i det hälsofrämjande arbete. Tidigare 

forskning är främst inriktad på att utvärdera effektiviteten av metoden. Målet med aktuell 

litteraturstudie är därför att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av att förskriva 

fysisk aktivitet på recept. Med den kunskapen kan möjligheten öka att metoden används för att 

främja och förbättra patienters hälsa.  

 

3. SYFTE 
Syftet var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av att förskriva fysisk aktivitet 

på recept. 
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4. METOD 

4.1 Design 

Metoden som valdes var en litteraturstudie med deskriptiv design och systematisk sökning. En 

litteraturstudie kan påvisa befintligt forskningsläge och även utgöra en grund för vidare forskning 

(Polit & Beck, 2017).  För att på ett systematiskt sätt sammanställa befintlig forskning om hälso- 

och sjukvårdspersonalens erfarenheter av att förskriva fysisk aktivitet på recept användes Polit & 

Beck´s (2017) nio-stegsmodell. Tematisk analys enligt Maguire & Delahunt (2017) användes i 

analysprocessen.  

• Formulera syftet 
• Utforma sökstrategier 
• Söka och identifiera vetenskapliga studier 
• Granska studier för relevans 
• Läs materialet 
• Sammanställ information från studierna 
• Granska och utvärdera de utvalda studierna 
• Analysera informationen och söka efter teman 
• Sammanställ resultat och dra slutsatser (Polit & Beck, 2017). 

4.2 Datainsamling och urval 

SPICE (setting, perspective, intervention, comparison, evaluation) användes när syftet 

konstruerades (SBU, 2017). Inklusionskriterier för litteraturstudien var: originalartiklar publicerade 

från år 1997 till september 2019, kvalitativa studier som undersöker fysisk aktivitet på recept, 

studier vars population bestod av hälso- och sjukvårdspersonal, studier som är publicerade i 

tidskrifter som har peer-review, skrivna på engelska eller svenska och innehåller data i form av citat 

från rådata. Författaren exkluderade litteraturstudier, kvantitativa studier och studier som 

undersökte fysisk aktivitet på recept utifrån ett patientperspektiv.  

Datainsamlingen skedde genom databassökningar i CINAHL och PubMED i september 2019. En 

inledande sökning genomfördes för att undersöka om det fanns någon systematisk litteraturstudie 

som kunde bidra med relevanta sökord till aktuell litteraturstudie. Bibliotekarie på Karolinska 

Institutets Universitetsbibliotek var behjälplig vid sökprocessen. Svensk MeSH (Karolinska 

Institutet, 2019) användes för att identifiera MeSH termer och synonymer. Följande MeSH, Major 

headings och fritextord användes i söksträngen ”Physical activity”, ”Exercise”, Therapeutic 

exercise”, ”Prescriptions, Non-Drug”, ”Referral and Consultation”, ”prescription*”, ”referral*”, 

”administration”, ”prescribe”, ”Qualitative studies”, ”Attitude of health personnel”, ”Interviews”, 

”experience*”, ”interview*”, ”qualitative*”, ”perspective*”, ”Health personnel”, ”healthcare 

worker*”, ”healthcare provider*”, ”healthcare nurse*” och ”healthcare staff”. De Boolenska 

sökoperatörerna AND och OR användes i söksträngen. Aktuella sökningar och konstruerade 

sökblock återfinns i sökmatris se bilaga 1. 

I första urvalet lästes 1593 artiklars titlar, vilket resulterade i att 62 artiklars abstrakt granskades. 

Efter granskning av abstrakt var det slutligen 12 artiklar som ansågs relevanta för studiens syfte och 

uppfyllde inklusionskriterierna. Utav de 12 artiklarna var fem (5) dubbletter som exkluderades. 
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Manuell sökning genomfördes i de sju (7) återstående artiklarnas referenslista och ytterligare en (1) 

artikel lästes i fulltext. De åtta (8) artiklarna granskades och inkluderas i studien. Flödesschemat för 

urvalsprocessen av artiklar är presenterat i figur 1. 

 

Figur 1 flödesschema för urval av artiklar. 
 

Litteraturstudien inkluderade åtta kvalitativa artiklar som tillsammans utgjorde studiens resultat. I 

tre av artiklarna hade forskarna använt sig av kvalitativ innehållsanalys och i fem användes tematisk 

innehållsanalys. I fyra av studierna intervjuades allmänläkare, i två av studierna familjeläkare, i en 

studie primärvårdssjuksköterskor och i en ledningspersonal, läkare och sjuksköterskor. Tre studier 

var genomförda i Sverige, tre i Nya Zeeland och två i Kanada. Artiklarna redovisas i en 

artikelmatris se bilaga 3. 

4.3 Kvalitetsbedömning av litteratur 
Den vetenskapliga kvalitén på de åtta inkluderade studierna granskades. Granskningen genomfördes 

med stöd av granskningsmall för studier med kvalitativ forskningsmetodik (SBU, 2017) se bilaga 2 
för en sammanställning av granskningen. Studierna lästes för att få en uppfattning om de var logiskt 

uppbyggda och hade en lättförståelig text. Vidare undersöktes det om studiernas frågeställning var 

väldefinierad, att urval och kontext var tydligt samt relevant för syftet. Metodavsnittet i studierna 

kontrollerades för att se om redovisningen var strukturerad så att det enkelt gick att bedöma 

urvalsprocess, datainsamling och analysmetod. Det undersöktes också om studiernas tolkningar var 

förankrade i data och om det existerade någon diskussion huruvida tolkningarna var trovärdiga och 

tillförlitliga. Slutligen kontrollerades om studiernas resultat jämfördes med befintlig forskning och 

om klinisk relevans diskuterades. Utifrån denna helhet så bedömdes studiens vetenskapliga kvalité i 

tre nivåer (hög kvalitet, medelhög kvalitet och låg kvalitet) (SBU, 2017). Två artiklar bedömdes 

vara av hög kvalitet och resterande sex artiklar av medelhög kvalitet.  

Antal träffar i databassökningen: 

1593 

Artikelabstrakt som lästes: 62 

Artiklar som hämtades i fulltext: 12 

Exkluderade träffar: 1531 

Dubblettartiklar som exkluderades: 

5 

Manuell sökning genererade 1       

artikel som gick vidare till  

granskning 

Artikelabstrakt som exkluderades: 

50 

Artiklar som gick vidare till gransk-

ning: 7 

8 artiklar granskades och inklude-
rades i litteraturstudien 



Oskar Hallonqvist 

 

 

10 

4.4 Analys 
I analysprocessen valdes Maguire & Delahunt´s (2017) tematiska analysmetod som består av sex 

steg. Första steget Innebar att författaren läste artiklarna flera gånger för att bekanta sig med 

materialet. Andra steget När författaren börjat få en uppfattning om materialet, så påbörjades en 

organisering av data på ett meningsfullt och systematiskt sätt genom att koder skapades. Kodningen 

innebar att data reducerades till mindre segment av betydelse. Författaren kodade 105 segment som 

var relevanta för syftet. Tredje steget Med hjälp av koderna försökte författaren att hitta mönster 

som fångade något intressant. Koderna undersöktes och passades in i olika teman som svarade mot 

litteraturstudiens syfte. Fjärde steget Vidare undersöktes temana om de var logiska, data som 

svarade mot respektive tema samlades ihop under detta tema. Data under respektive tema lästes 

igenom för att kontrollera att den stödde aktuellt tema. Sedan kontrollerades det om temana 

fungerade i kontext till helheten av data. Teman ska vara sammanhängande och tydliga, författaren 

upplevde att det framkom distinkta subteman under samtliga teman. Femte steget Slutligen 

definierades temana med målsättningen att fånga vad varje tema handlade om vilket även illustreras 

i figur 2. Steg sex Tre (3) teman och 15 subteman låg till grund för underlaget i aktuell 

litteraturstudie. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
Aktuell litteraturstudie som genomförts inom ramen för högskoleutbildning anses ej vara forskning 

som kräver ett godkännande vid en etikprövning (Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor, SFS 2003:460). Vilket föranledde att ingen ansats att söka ett etiskt tillstånd för aktuell 

studie aktualiserades. I enlighet med Helsingforsdeklarationen är forskaren ansvarig för helheten av 

sin forskning och negativt, ofullständigt eller positivt resultat ska offentliggöras (World Medical 

Association [WMA], 2018). Författaren har redovisat resultatet som framkommit och har inte 

försökt att undanhålla något som svarar mot studiens syfte. Vidare kommer denna litteraturstudie 

vid färdigställande att publiceras i DiVa (Digitala vetenskapliga arkivet). Författaren har försökt 

medvetandegöra sin förförståelse när det kommer till fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept 

för att kunna vara neutral och objektiv i aktuell studie. Samtliga artiklar som har inkluderats i 

aktuell litteraturstudie har genomgått en etisk prövning, flera för även ett etiskt resonemang. 
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5. RESULTAT 
Tre teman identifierades och benämndes: ”Patientanpassad behandling”, ”Hälso- och 

sjukvårdspersonalens syn på behandlingen”, ”Organisatoriska och samhälleliga aspekter”. Temana 

utgjordes av 15 subteman, både teman och subteman presenteras i text och i Tabell 1. 

 

Figur 2 tematisk karta. 

 

Tabell 1 aktuella teman med tillhörande subteman. 

  

Organisatoriska och 
samhälleliga aspekter

Hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
syn på behandlingen

Patientanpassad 
behandling

Artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohman et al., 2015 

Bélanger et al, 2017 

Bélanger et al., 2015 

Gustavsson et al., 2018 

Patel et al., 2012 

Patel et al., 2011 

Persson et al., 2013 

Swinburn et a. 1997 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

Patientanpassad 
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Hälso- och sjukvårdsperso-

nalens syn på behandlingen 
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och samhälleliga 

aspekter 
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X 

X 

 

X 

X 

X 

X 
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X 

 

X 
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Individanpassat, Patien-

tens kunskap, Motivat-

ionen hos patienten  

Prevention, Viktigt med fysisk aktivitet, 

Patientgrupp, Attityder, Farmaka, 

Hälso- och sjukvårdspersonalens kun-

skap 

Tid, Resurser, Organisa-

toriskt stöd, Samarbete, 

Rutiner, Samhället 

Teman 

Subteman 
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5.1 Tema: Patientanpassad behandling 
Sammanfattningsvis berör detta tema olika patientaspekter så som individanpassning, patientens 

kunskap samt patientens motivation. (Bélanger et al., 2015; Bélanger et al., 2017; Bohman et al., 

2015; Persson et al., 2013; Swinburn et al., 1997; Patel et al., 2012). 

5.1.1 Individanpassat 
Centralt i fysisk aktivitet på recept är ett individanpassat förhållningssätt (Bohman et al., 2015) och 

patientens delaktighet i interventionen är avgörande för hur framgångsrik den blir (Swinburn et al., 

1997; Bohman et al., 2015). Interventionen måste anpassas efter hur redo patienten är till att bli mer 

fysiskt aktiv men också med hänsyn till vilka intressen, mål och behov patienten har utifrån 

hälsostatus och fysisk funktion (Bélanger et al., 2015; Patel et al., 2012). 

Family physicians from both groups also shared similar views regarding the necessity to adjust 

their intervention in function of patients´ own readiness to change their physical activity behavior. 

They mentioned needing to take consideration of patients´ readiness to be active, as well as their 

interests, goals, and needs based on health status and physical function (Bélanger et al., 2015).  

Interventionen kan utfärdas till alla patienter oavsett tillstånd så länge aktiviteten är anpassad till 

patienten (Bohman et al., 2015; Bélanger et al., 2015). Äldre patienter kan behöva anpassade 

aktiviteter nära eller i hemmet eftersom de kan ha svårigheter att ta sig till olika inrättningar. Det 

framkom i samma studie att äldre patienterna hade en rädsla att skada sig vid fysisk aktivitet och att 

detta var särskilt vanligt hos patienter med kroniska sjukdomar eller de som hade haft en stroke eller 

hjärtinfarkt. Deltagarna upplevde att det var viktigt att veta vad patienten hade för mål och 

målsättning med fysisk aktivitet för att kunna stötta patienten i detta (Patel et al., 2012). Hälso- och 

sjukvårdspersonal behöver även individanpassa aktivitet utifrån patientens ekonomiska 

förutsättningar (Bohman et al., 2015). 

5.1.2 Patientens kunskap 
Deltagarna förklarade att det ingår i det dagliga patientarbetet att informera patienter som är i 

riskzonen att utveckla sjukdomar om interventionen (Persson et al., 2013). För att kunna identifiera 

patienter som behöver stöd bör fysisk aktivitet uppmärksammas vid all rådgivning (Bohman et al., 

2015) och på så vis kan patienten få anpassad information (Persson et al., 2013). Ju mer kunskap 

patienten erhöll desto mer engagerad blev den att ta till sig interventionen (Bohman et al., 2015). 

Deltagarna upplevde att patienterna lättare tog till sig vad som hade diskuterats om de även fick 

skriftlig information (Bélanger et al., 2015).   

5.1.3 Motivationen hos patienten 
Patientens motivation påverkades av att hälso- och sjukvårdspersonalen uppvisade en positiv attityd 

till en aktiv livsstil (Bélanger et al., 2015) och det förmedlades även att det var viktigt att uttrycka 

sina egna åsikter om betydelsen av fysisk aktivitet och att själv vara fysiskt aktiv (Persson et al., 

2013). Fysisk aktivitet på recept kan med sitt tydliga format leda till en förhandling med patienten, 

ge patienten ett konkret uppnåbart mål och fungera som ett kontrakt mellan patienten och 

vårdgivaren (Swinburn et al., 1997) och även fungera som en påminnelse och motivation för att 

patienten regelbundet ska vara fysiskt aktiv (Bélanger et al., 2015; Bohman et al., 2015). Likväl 

som att förskrivaren måste vara kreativ till att ge förslag på fysisk aktivitet (Patel et al., 2012) så var 

det motiverande för patienten att själv välja vilken aktivitet den ville engagera sig i (Bohman et al., 

2015). Patientens motivationsnivå var direkt avgörande om deltagarna förskrev fysisk aktivitet 

eftersom motivationen var starkt korrelerad till följsamheten av interventionen (Bohman et al., 

2015) vilket ledde till att deltagarna försökte utvärdera hur benägna patienter var till en förändring 

(Bélanger et al., 2017). Fysisk aktivitet förskrevs sällan om det upplevdes att patienten hade låg 

motivation (Bélanger et al., 2017) och är patienten inte mottaglig så ska inte interventionen 

förskrivas (Bohman et al. 2015). Dock ansågs det väsentligt att i det dagliga arbetet sträva efter att 
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motivera patienten till regelbunden fysisk aktivitet och för att stimulera till en hälsosammare livsstil 

diskuterades diet, träning, alkohol och rökning vid rådgivning (Bohman et al., 2015).  

 

5.2 Tema: Hälso- och sjukvårdspersonalens syn på behandlingen 
Sammanfattningsvis berör detta tema olika hinder och möjliggörare för hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Bélanger et al., 2015; Bélanger et al., 2017; Bohman et al., 2015; Persson et 

al., 2013; Swinburn et al., 1997; Gustavsson et al., 2018; Patel et al., 2011). 

5.2.1 Prevention 
Intresset för fysisk aktivitet på recept har ökat bland patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen 

upplevde att interventionen kunde bli väletablerad i det hälsofrämjande och preventiva arbetet 

(Bohman et al., 2015). Deltagarna lyfte också att Socialstyrelsen i sina riktlinjer har inkluderat 

fysisk aktivitet som en sjukdomspreventiv intervention (Bohman et al., 2015). Dock användes 

interventionen främst som sekundär prevention (Persson et al., 2013; Patel et al., 2011; Bélanger et 

al., 2015) även om det förekom att interventionen förskrevs i primär preventivt syfte vid kännedom 

om ärftlighet för någon icke-överförbar sjukdom hos patienten (Patel et al., 2011). Deltagarna 

uttryckte att de ville utföra mer primär preventivt arbete men det sekundärpreventiva arbetet upptog 

största delen av arbetsdagen (Persson et al., 2013). I en studie berättade deltagarna att de aldrig hade 

förskrivit fysisk aktivitet som en primärpreventiv åtgärd eftersom människorna som kommer till 

primärvården redan har någon sjukdom (Bohman et al., 2015). 

5.2.2 Viktigt med fysisk aktivitet 
Även fast fysisk aktivitet upptog en stor del av rådgivningen och deltagarna tyckte det var deras 

skyldighet att informera människor om vikten av fysisk aktivitet så fanns ingen tradition att 

förskriva fysisk aktivitet (Persson et al., 2013).  

The participants said that physical activity took up a large part of the consultation. In their view it 

is the doctor´s responsibility to inform people of the importance of being physically active, but 

there is no tradition of prescribing physical activity (Persson et al., 2013).  

Bélanger et al., (2015) förmedlar i sin studie att deltagarna ansåg att förskriva fysisk aktivitet var ett 

konkret sätt att få patienten att engagera sig i fysisk aktivitet. Att förskriva fysisk aktivitet var ett 

sätt att poängtera hur viktigt fysisk aktivitet är men även för att försäkra sig om att patienten förstår 

att det är en integrerad del i patientens medicinska behandling (Bélanger et al., 2015).  

Prescribers highlighted that prescribing physical activity in writing was a way for them to stress 

the seriousness of their physical activity advice to patients and ensure their patients understand that 

it is an intergral part of their medical treatment (Bélanger et al., 2015).  

5.2.3 Patientgrupp 
Den patientgrupp som ansågs enklast att förskriva fysisk aktivitet till var de som kom på 

uppföljningsbesök för exempelvis hypertoni (Swinburn et al., 1997). Det framkom att fysisk 

aktivitet på recept främst användes vid icke-överförbara sjukdomar så som hypertoni och diabetes 

(Bélanger et al., 2015; Persson et al., 2013; Patel et al., 2011; Bélanger et al., 2017), en annan vanlig 

anledning var vikthantering (Patel et al., 2011; Bélanger et al., 2015). Patienter med hjärtbesvär 

eller diabetes prioriterades eftersom dessa patientgrupper har mest att vinna på att öka sin nivå av 

fysisk aktivitet (Swinburn et al., 1997). 

5.2.4 Attityder 
Överlag var deltagarna positiva till att förskriva fysisk aktivitet eftersom det är viktigt för att hälsan 

(Bélanger et al., 2017; Bohman et al., 2015) och denna vetskap motiverade deltagarna att förskriva 

interventionen till patienterna (Bélanger et al., 2017; Bélanger et al., 2015). Det som hade 
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möjliggjort att deltagarna implementerat fysisk aktivitet på recept i sitt vardagliga arbete var att de 

hade en övertygelse om att interventionen fungerade (Bélanger et al., 2015; Bohman et al., 2015). 

Om patienten inte var följsam till behandlingen kunde deltagarna känna en besvikelse (Bélanger et 

al., 2015) och det kunde även förekomma en känsla av att inte räcka till i arbetet att influera 

patienten (Persson et al., 2013). Vissa deltagare uttryckte också att de inte var särskilt positiva till 

att ändra sitt arbetssätt (Bohman et al., 2015) och det existerade en misstro mot interventionen 

eftersom den upplevdes saknade relevans för patienten (Persson et al., 2013). Deltagarna i flera 

studier uttryckte att de var tveksamma till fördelarna att förskriva fysisk aktivitet till patient 

(Bélanger et al., 2015; Persson et al., 2013; Gustavsson et al., 2018). Det uttrycktes även en oro för 

hur patienten skulle bete sig eller reagera i samband med diskussionen om fysisk aktivitet (Bélanger 

et al., 2017; Bélanger et al., 2015).   

5.2.5 Farmaka 
Det uttrycktes i en studie att fysiskt aktiv är av godo för i stort sett alla kroniska tillstånd och kan 

ibland vara en bättre behandling än farmaka samt även bidra till att minska behovet av farmaka. I 

samma studie förmedlades också att farmaka ibland användes för att det har snabbare effekt än fy-

sisk aktivitet (Persson et al., 2013). En av interventionens mest framträdande fördelar är att den är 

fri från just farmaka (Patel et al., 2011) och även om fysisk aktivitet på recept kan anses vara likvär-

dig med farmaka för flera kroniska sjukdomar, så menade deltagarna att de hade en vana att för-

skriva farmaka (Bélanger et al., 2017). För att interventionen ska vara trovärdig behöver utfärdaren 

stödja den och förskrivningen ske på samma sätt som farmaka (Patel et al., 2011). Nu skilde sig ut-

formningen på förskrivningen av fysisk aktivitet och farmaka (Bélanger et al., 2017; Bohman et al., 

2015; Persson et al., 2013).  

Hälso- och sjukvårdspersonal förklarade att medicinsk utbildning är inriktad mot vetenskap och att 

det saknas träning i icke-farmakologiska metoder. I samma studie förklarade yngre allmänläkare att 

de under läkarutbildningen haft föreläsningar om att fysisk aktivitet är förstahandsbehandlingen för 

flera diagnoser, men de fick ingen träning i att förskriva eller dosera fysisk aktivitet. Dock uttryck-

tes det i samma studie att farmakologisk behandling är att anse som förstahandsvalet och att det är 

uppbackat av det medicinska etablissemanget (Persson et al., 2013). Deltagarna var även mer ange-

lägna att förskriva farmaka eftersom det inte krävdes en lika stor livsstilsförändring hos patienten 

(Bélanger et al., 2017). Det upplevdes också att följsamheten till fysisk aktivitet var lägre än till far-

maka (Bélanger et al., 2017; Persson et al., 2013) även om bristande följsamhet existerar till alla ty-

per av behandlingar (Bélanger et al., 2015).  

5.2.6 Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap  
Förskrivning av fysisk aktivitet ansågs krånglig icke standardiserad (Bohman et al., 2015) samt att 

det krävdes mycket kunskap eftersom metoden är komplex (Gustavsson et al., 2018). Det medförde 

att de var få som hade kunskapen att förskriva fysisk aktivitet på ett korrekt och effektivt sätt 

(Bohman et al., 2015) vilket innebar att det inte användes (Gustavsson et al., 2018). Några deltagare 

hade kunskap om interventionens fem komponenter, det patientcentrerade förhållningssättet, det 

skrivna receptet, FYSS, uppföljningen och samarbete med externa aktivitetsorganisationer medan 

andra ansåg att utfärda ett skriftligt recept var att använda interventionen (Gustavsson et al., 2018). 

Kunskap och förståelse för fysisk aktivitet på recept var enligt deltagarna grundläggande för att få 

till en långvarig hälsoeffekt (Bohman et al., 2015). Deltagare med kunskap om för- och nackdelar 

med träning hade ett ökat självförtroende att diskutera fysisk aktivitet med patienter (Swinburn et 

al., 1997). 
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5.3 Tema: Organisatoriska och samhälleliga aspekter 
 Sammanfattningsvis berör detta tema olika organisatoriska och samhälleliga aspekter så som tid, 

resurser, organisatoriskt stöd, samarbete, rutiner samt samhället (Bélanger et al., 2015; Bélanger et 

al., 2017; Bohman et al., 2015; Persson et al., 2013; Swinburn et al., 1997; Gustavsson et al., 2018; 

Patel et al., 2011). 

5.3.1 Tid 
Det framkom i flera studier att deltagarna upplevde att interventionen var tidskrävande och att den 

tiden inte fanns vid vanliga konsultationer (Gustavsson et al., 2018; Patel et al., 2011; Swinburn et 

al., 1997; Bohman et al., 2015). Även arbetssituationens intensiva tempo gjorde det svårt att skapa 

tid för fysisk aktivitet på recept (Persson et al., 2013). Dock förmedlades det i en studie att 

deltagarna alltid hade tid att förskriva fysisk aktivitet till patienten (Bélanger et al., 2015).   

Most participants, both at management and health professional level, described the SPAP method 

as time-consuming and that they often felt they did not have sufficient time to work according to 

the method during normal consultation (Gustavsson et al., 2018). *SPAP, (Swedish physical 

activity on prescription) 

En strategi för att inte hamna efter i arbetsschemat var att diskutera och förskriva fysisk aktivitet när 

arbetsbelastning var lägre. Möjliggörare för att minimera tidsåtgången var patientkännedom och 

kunskap om interventionen (Swinburn et al., 1997). Den upplevda tidsbristen hanterades på olika 

sätt, några delegerade tidskrävande uppgifter så som val av fysisk aktivitet till annan vårdpersonal 

(Patel et al., 2011; Persson et al., 2013). Eftersom det kunde vara utmanande att hitta rätt aktivitet 

till patienten, rätt dos och intensitet, använde sig vissa regelbundet av riktlinjerna medan andra 

rutinmässigt förskrev promenad då detta ansågs lättillgängligt och gratis (Bohman et al., 2015).  

5.3.2 Resurser 
Det framkom i flera studier att deltagare ansåg att det behövdes en koordinator för fysik aktivitet på 

recept som kunde ge råd, stöd och hjälp (Gustavsson et al., 2018; Persson et al., 2013; Patel et al., 

2011). En sådan funktion kunde även öka säkerheten för patienten, möjliggöra uppföljningen av 

aktivitetsnivå (Patel et al., 2011) och vara en tillgång för att främja implementeringen av 

interventionen i verksamheten (Gustavsson et al., 2018). Det lyftes också att interventionen skulle 

få en större betydelse om det fanns en bra uppföljning för patienten (Swinburn et al., 1997; Bohman 

et al., 2015). Vidare framkom svårigheter att hitta tider för uppföljning (Gustavsson et al., 2018; 

Bohman et al., 2015) och deltagarna uttryckte att koordinatorn även kunde hjälpa till med 

uppföljningen (Gustavsson et al., 2018).  

5.3.3 Organisatoriskt stöd 
Det framkom även att hälso- och sjukvårdspersonalen önskade att ledningen gav stöd och visade 

intresse för hälsofrämjande rådgivning. Användandet av fysisk aktivitet på recept byggde på 

personligt engagemang (Gustavsson et al., 2018).  

Many of the primary healthcare professionals called for pronounced interest and support from the 

management. None of the interviewed primary healthcare professionals perceived that 

management expressed the importance of providing health promotion counselling, nor did central 

management explicitly show that they prioritised health promotion. Working with SPAP was based 

on personal commitment (Gustavsson et al., 2018).  

Deltagarna uttryckte att det krävs förändring bland personalen och i organisationen för att attityden 

till fysisk aktivitet på recept ska ändras (Bélanger et al., 2015; Persson et al., 2013; Bohman et al., 

2015) och att kollegor, ledning och organisation stödjer förändringen (Bohman et al., 2015). Fysisk 

aktivitet på recept är inte en prioriterad behandlingsmetod (Persson et al., 2013) och deltagarna 

upplevde ett lågt kollegialt intresse till interventionen (Bohman et al., 2015) som inte ansågs vara 

lika viktig som andra arbetsuppgifter (Bélanger et al., 2015; Bélanger et al., 2017).  
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5.3.4 Samarbete 
Flera deltagarna poängterade att det måste finnas ett fungerande samarbete med annan hälso- och 

sjukvårdspersonal (Persson et al., 2013; Gustavsson et al., 2018; Bohman et al., 2015) eftersom 

ansvaret att motivera patienten till mer fysisk aktivitet är delat av flera professioner inom vården 

(Persson et al., 2013). Det måste även finnas en fungerande samverkan med externa aktörer som 

arbetar med fysisk aktivitet (Gustavsson et al., 2018; Persson et al., 2013).  

5.3.5 Rutiner 
I de fall verksamheterna hade tydliga rutiner för samarbete och remittering fungerade interventionen 

bättre (Gustavsson et al., 2018). Deltagarna utryckte ett behov av fungerande rutiner om att utfärda 

fysisk aktivitet (Gustavsson et al., 2018; Persson et al., 2013) och även lokalt anpassade rutiner för 

att höja medvetenheten om interventionen för att utifrån detta kunna strukturera det lokala arbetet 

(Gustavsson et al., 2018).  

Written local routine for SPAP was of the utmost importance in the guidance and structure of local 

work (Gustavsson et al., 2018). 

5.3.6 Samhället 
Som tidigare nämnts har intresset ökat för fysisk aktivitet på recept men deltagarna tycker att fysisk 

aktivitet borde få ännu mer utrymme i samhällsdebatten (Bohman et al., 2015) och med hjälp av 

nationella kampanjer så skulle det kunna ske (Swinburn et al., 1997). Samhällets attityd till farmaka 

måste ändras så att det blir vedertaget att farmaka inte alltid är nödvändigt (Persson et al., 2013). 

Vidare uttrycktes det att ansvaret för att öka nivån av fysisk aktivitet är delat av vården, samhället 

och patienten. Deltagarna ansåg inte att vården ensamt ska bära ansvaret för att främja 

medborgarnas fysiska aktivitet. Även skolan har ett ansvar att möjliggöra så att barnen kan vara 

fysiskt aktiva och samhället måste sträva efter att människorna har en aktiv livsstil (Persson et al., 

2013).  

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
En deskriptiv litteraturstudie som byggde på en systematisk sökning genomfördes. Metoden valdes 

då den ansågs lämplig för att få fram bred och varierande data som var relevant för aktuell 

litteraturstudie. Bara originalartiklar användes eftersom de kan erbjuda den viktigaste och mest 

detaljrika informationen (Polit & Beck, 2017). Enbart kvalitativa studier inkluderades då de kan 

bidra till en djupare förståelse av en människas erfarenheter (SBU, 2017) och syftet med denna 

studie var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av att förskriva fysisk aktivitet.  

Författaren försökte uppbringa en systematik i aktuell litteraturstudie och använde sig av Polit & 

Beck´s (2017) nio-stegsmodell samt Maguire & Delahunt´s (2017) tematiska analysmetod vilket är 

en styrka. Inledningsvis kontrollerades det om liknande systematiska översikter existerade eftersom 

befintliga översikter kan bidra med relevant information till litteratursökningen (SBU, 2017). 

Författaren utgick delvis ifrån en studie av Pavey et al., (2011) för att få en förståelse till vilka 

söktermer som kunde vara aktuella. Även om det är möjlig att dessa termer inte täckte alla relevanta 

studier så är de nyckeltermerna inom området och borde således möjliggöra högsta antalet träffar 

(Major & Savin-Baden, 2010b).  

För att sökningen skulle bli genomförd på ett adekvat sätt skrev författaren ut aktuella artiklar, 

konstruerade förslag på söktermer och sökte hjälp av kunnig personal. En bibliotekarie som var 

uppdaterad och hade kunskap om informationssökning konsulterades för att lokalisera relevant 

information (Polit & Beck, 2017). Styrkan i sökprocessen beror dels på att sökord från tidigare 
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studier och aktuella artiklar användes men också för att en bibliotekarie var delaktig.  

En bred sökning genomfördes med en sökstrategi som tog hänsyn till varianter på indexering för att 

identifiera så många studier som möjligt som besvarar syftet. Nackdelen med en bred sökningen är 

att fler irrelevanta träffar genereras. Sökningen genomfördes med indexeringsord, fritextord, få 

sökblock, alternativa stavningar och trunkeringar. För att en sökning ska anses tillräckligt utförlig 

måste minst två för ämnesområdet relevanta databaser grundligt genomsökas (SBU, 2017). Två 

viktiga databaser för omvårdnad, medicin och hälsa är CINAHL och PubMed (Polit & Beck, 2017) 

och sökningen i dessa databaser genererade sju kvalitativa studier till litteraturstudien. En svaghet 

med sökningen är att den genererade många träffar och eftersom författaren var den enda som 

granskade träfflistan så kan relevanta artiklar missats.  

Polit & Beck (2017) lyfter att det finns många olika sökstrategier, men uttrycker att det oftast räcker 

med två olika. En styrka är att även en manuell sökning genomfördes i artiklarna. Enligt författarna 

Major & Savin-Baden (2010a) anses mellan sex till tio studier som optimalt för att tillgodose 

tillräcklig men ändå hanterbar mängd data, eftersom varje studie ska vara rik på information. En 

studie utgav sig för att vara kvalitativ men innehöll såväl kvalitativ som kvantitativ metod. 

Författaren resonerade med sin handledare om det och eftersom den kvantitativa delen var väldigt 

begränsad och det kvalitativa resultatet var redovisat separat så inkluderades studien. 

Artiklarna granskades därefter med hjälpmedel från SBU (2017). Granskningsmallen utgör endast 

ett stöd i att bedöma kvaliteten på studierna (SBU, 2017). Det är en styrka då författaren med ett 

underbyggt underlag kan fatta beslut om att inkludera eller exkludera studier, svagheten är att 

granskningen genomförts av en person. Major & Savin-Baden (2010a) uttrycker hur viktigt det är 

att identifiera studiers kvalitet. Samtliga artiklar i litteraturstudiens resultat var publicerade i 

tidskrifter med peer-review. Således har studierna genomgått en form av kvalitetsgranskning (Major 

& Savin-Baden, 2010a).  

 Det finns inga enkla guider för dataanalys utan resultatet beror på skicklighet, insikt och analytisk 

förmåga hos forskaren (Elo & Kyngäs, 2008). Författaren valde att genomföra en tematisk analys. 

Tematisk analys är en process som innebär att mönster och teman identifieras i kvalitativa data. Det 

är en metod och inte metodik vilket gör den flexibel då den inte är bunden till kunskapsteorier eller 

teoretiska perspektiv. Målet med tematisk analys är att identifiera teman och mönster som är 

intressanta, och att använda dessa teman för att besvara forskningens syfte (Maguire & Delahunt, 

2017). Kvalitativ innehållsanalys är också en metod som kan användas för att systematiskt 

analysera data från flera kvalitativa studier (Finfgeld-Connett, 2014). Tematisk analys enligt 

Maguire & Delahunt (2017) användes eftersom analysmetoden var utförligt beskriven och det var 

enkelt att applicera de olika stegen i analysprocessen.  

Termer som författaren har försökt förhålla sig till är trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet. Trovärdighet vid en kvalitativ litteraturstudie innebär att lyckas kombinera flera 

studier på ett trovärdigt sätt. En vanlig teknik för att etablera trovärdighet i en studie är att erbjuda 

strängar av data i form av citat från originalartikeln (Major & Savin-Baden, 2010a). Citaten påvisar 

hur formuleringar har tillkommit utifrån originalartikeln (Elo & Kyngäs, 2008). Författaren valde ut 

citat från de inkluderade studierna för att erbjuda läsaren en möjlighet att se hur respektive tema 

framkom. 

En utmaning för pålitligheten är forskarens syn på texten i analysprocessen eftersom det är viktigt 

att vara medveten och öppen med sin förförståelse då den kan påverka hur texten uppfattas och 

tolkas. Att inkludera mer än en forskare i analysprocessen är ett sätt att hantera pålitligheten 

eftersom ett sådant samarbete kan leda till konsensus i analysen (Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017). Vidare uttrycks det att pålitlighet innebär att det går att lita på forskaren över tid vilket kräver 

att forskaren noggrant dokumenterar kontexten där forskningen utförts. Det är viktigt med tydlighet 
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i rapporteringsprocessen eftersom kvalitativ forskning är beroende av transparens (Major & Savin-

Baden, 2010a). Som tidigare nämnts har författaren beaktat sin förförståelse i analysprocessen och 

även försökt på ett utförligt sätt redovisa hur rapporteringsprocessen har genomförts. 

Bekräftelsebarhet innebär att forskaren har varit objektiv i samband med dataanalysen och dess 

tolkning (Major & Savin-Baden, 2010a; Polit & Beck, 2017) vilket författaren av litteraturstudien 

försökt vara genom att läsa och tolka texten som den uttryckts.  

Svaghet i den aktuell litteraturstudien är att den har genomförts av en författare. Polit & Beck 

(2017) skriver att systematiska litteraturstudier bör genomföras av minst två personer på grund av 

den subjektiva tolkningen. Enligt SBU (2017) så krävs det två personer som oberoende av varandra 

granskar databassökningarna, undersöker om artiklarna uppfyller inklusionskriterierna och 

kvalitetsgranskar artiklarna. Det krävs även minst två personer som under konsensus bedömer 

studiens evidensstyrka (SBU, 2017). Trots att författaren har haft kontakt med sin handledare under 

arbetets gång så finns det en risk att systematiska fel eller bias förekommer eftersom alla beslut i 

arbetet har tagits av en person.  

6.1.1 Etikdiskussion  
Medicinsk forskning omfattas av etiska standarder som främjar och säkerställer att individens hälsa 

och rättigheter skyddas och respekteras. Trots att medicinsk forskning primärt ska generera ny 

kunskap kan detta aldrig ha företräde framför den enskilde individens rättigheter eller intressen 

(WMA, 2018). Samtliga studier som har inkluderats i denna litteraturstudies resultat har genomgått 

en etisk prövning. Den som utför forskning har en plikt att skydda forskningsdeltagarens liv, hälsa, 

värdighet, personliga integritet, självbestämmanderätt samt behandla personlig information 

konfidentiellt (WMA, 2018). 

6.2 Resultatdiskussion 
Sammanfattningsvis visade litteraturstudiens resultat att det finns många olika synsätt på fysisk 
aktivitet på recept. Det framkom även flera hinder och möjliggörare hos personal, organisation, 
patient och samhälle. Viktigaste fynden är att metoden måste vara anpassad efter individens 
förutsättningar och motivationsnivå, att metoden anses som en fungerande behandling och att 
förskrivare får den utbildning och stöd som krävs för att etablera metoden i det dagliga arbetet. 
Att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan är något som uttrycks i litteraturstudien (Persson et al., 

2013; Bélanger et al., 2015) även WHO (2018b) poängterar detta. Hälsa enligt Wärnå-Furu valdes 

som vårdvetenskapligt begrepp i denna litteraturstudie. Wärnå-Furu (2010) benämner hälsa som den 

inre och yttre hälsan och att dessa ska ses som en helhet och hur den är integrerad inom en person. 

Målsättningen är att ge personen en förståelse för sina inre hälsoresurser, men även erbjuda verktyg 

för att influera och utnyttja dessa för hälsan (Wärnå-Furu, 2010). Som tidigare nämnts i litteratur-

studiens resultat och som även nämns i Patientlag (2014:821) så ska patienten vara delaktig i sin 

vård. Patienten ska få information om sin hälsa (Persson et al., 2013) för att kunna få bättre förstå-

else och mer kunskap (Bohman et al., 2015).  

Det centrala i interventionen är att den är individanpassad (Bélanger et al., 2015; Patel et al., 2012) 

och att patienten är delaktig (Bohman et al., 2015; Swinburn et al., 1997). Morgan et al (2016) kon-

staterar att patienter vill vara delaktiga och få ett individuellt träningsprogram. Fysisk aktivitet 

borde uppmärksammas vid all rådgivning för att kunna erbjuda stöd (Bohman et al., 2015) och in-

formation (Persson et al., 2013). Några patienter uppgav att de var positiva till att de fick informat-

ion om fysisk aktivitet på recept då de inte visste att det existerade. Dock uttrycktes det att om in-

formationen var oklar så bidrog det till ett ointresse för interventionen (Birtwistle et al., 2018). Ju 

mer kunskap patienten erhöll om fysisk aktivitet desto lättare tog den till sig interventionen (Boh-

man et al., 2015). Genom att förespråka hälsa kan individen bli medveten om sina egna resurser och 
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på så vis starta en process för att förbättra sin hälsa (Wärnå‐Furu, Sääksjärvi & Santavirta, 2010). 

Socioekonomiskt svaga grupper har generellt låg kunskap om hur mycket fysisk aktivitet de bör 

ägna sig åt och är en grupp som behöver prioriteras i det hälsofrämjande arbetet (Knox, Esliger, 

Biddle & Sherar, 2013).  

Förskrivning av fysisk aktivitet på recept kan med sitt format ge patienten ett konkret mål att sträva 

mot (Swinburn et al., 1997). Morgan et al (2016) förklarar att syftet med interventionen är att öka 

nivån av fysisk aktivitet och patientens mål därigenom är förbättrad hälsa, lindra befintliga 

hälsoproblem och förbygga ohälsa. Fysik hälsa är viktigt för individens välbefinnande (Wärnå‐Furu 

et al., 2010).  Fysisk aktivitet på recept kan påminna och motivera patienten (Bélanger et al., 2015; 

Bohman et al., 2015), Joelsson, Bernhardsson & Larsson (2017) konstaterar att patienterna vill ha 

något konkret att ta med sig hem när de har erhållit medicinsk rådgivning. Fysisk aktivitet på recept 

uppfattades som viktigt för patienterna och bidrog i en högre grad till att aktiviteten utfördes jämfört 

med att bara prata om fysisk aktivitet (Andersen et al., 2019). Interventionen kan utfärdas till alla 

patienter så länge den är anpassad till individen (Bohman et al., 2015; Bélanger et al., 2015) som 

tidigare nämnts behöver även patientens ekonomi beaktas (Bohman et al., 2015). Om kostnaden att 

delta i en fysisk aktivitet är lägre med fysisk aktivitet på recept så kan det påverka deltagarnas 

intresse (Birtwistle et al., 2018). Din, Moore, Murphy, Wilkinson & Williams (2015) uttrycker att 

om kostnaden bara är subventionerad initialt så kan det leda till att patienter i fattiga områden 

återgår till sina vanliga rutiner när kostnaden höjs.  

Hos äldre patienter kan aktiviteten behöva anpassas så att den kan genomföras nära eller i hemmet 

(Patel et al., 2012). Leijon et al (2008) förmedlar att det var vanligast att patienterna blev förskrivna 

en aktivitet de kunde ägna sig åt i hemmiljö. I litteraturstudien framkom det att äldre och kroniskt 

sjuka var rädda att skada sig i samband med träning (Patel et al., 2012). Vilket även konstaterades i 

en studie av Morgan et al., (2016). Joelsson et al., (2017) förklarade att deltagarna ville ha hälso- 

och sjukvårdspersonal närvarande i samband med träning då de kan förhindra misstag eller 

överträning. I samma studie förmedlade deltagarna att det kändes tryggare att träna i en grupp där 

alla hade samma sjukdom.  

Hälso- och sjukvårdspersonalen strävade i det dagliga arbetet med att motivera patienten till en 

hälsosammare livsstil (Bohman et al., 2015) och de som rutinmässigt förespråkade fysisk aktivitet 

var i regel själva fysiskt aktiva vilket gjorde dem trovärdiga (Din et al., 2015). Det framkom även 

en stark koppling mellan förskrivarens upplevda kompetens och egen nivå av fysisk aktivitet 

(Larmarche et al., 2013). Wärnå-Furu, Lindholm & Eriksson (2008) uttrycker att främja hälsa är att 

känna ett begär efter hälsa, att våga ha tilltro till hälsa, att kämpa för hälsa och att ha en insikt i ens 

egna förmåga att uppnå och bibehålla hälsa. Fysisk aktivitet på recept har störst sannolikhet att 

bidra till en ökad nivå av fysisk aktivitet hos individer med en låg nivå av fysisk aktivitet och som 

är motiverade till att ändra sin nivå av fysisk aktivitet (Lundqvist et al., 2019). För att förbättra 

hälsan generellt i samhället är det viktigt att fokusera på den grupp som är mest inaktiv eftersom en 

liten ökning av fysisk aktivitet i denna grupp har stor potential att påverka folkhälsan (Leijon et al., 

2008).  
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Illustration av de aktörer som framträder i litteraturstudien, samtliga har en viktig roll i att främja 
hälsa hos individen och samhället i stort. 
 

Det var vanligast att patienter med problem i rörelseapparaten, övervikt, hypertoni och diabetes fick 

interventionen (Leijon et al., 2008; Kallings et al., 2008). Vilket överensstämmer med vad som 

framkommer i litteraturstudiens resultat (Bélanger et al., 2015; Persson et al., 2013; Patel et al., 

2011; Bélanger et al., 2017). Enligt Leijon et al., (2008) var det vanligast att kvinnor fick fysisk 

aktivitet på recept. Vilket är fördelaktigt med tanke på att det är vanligare med fysisk inaktivitet hos 

kvinnor (Hallal et al., 2012). 

Litteraturstudiens resultat visar att hälso- och sjukvårdspersonalen ville att ledningen och 

organisationen prioriterade det hälsofrämjande arbetet (Gustavsson et al., 2018). Myndigheter, 

vården, vårdpersonal och patienter måste tro på att det preventiva arbetet är viktigt (Huijg et al., 

2015). Ledningen är betydelsefull som möjliggörare och förespråkare av hälsa, eftersom 

grundläggande värderingar och traditioner överförs människor emellan (Wärnå-Furu, 2014). 

Socialstyrelsen (2018) uttrycker att hälso- och sjukvården aktivt behöver fokusera på styrnings- och 

ledningsarbete för att skala upp det preventiva arbetet. Det behöver tydliggöras att livsstilsfrågor 

också ska inkluderas i arbetet med kroniskt sjuka personer. Hälso- och sjukvården behöver avsätta 

mer tid till rådgivande samtal med tillägg av fysisk aktivitet på recept eftersom samtalen behöver 

öka (Socialstyrelsen, 2018).  

Hälsofrämjande samtal är i grunden vårdande och innefattar ömsesidig respekt. I ömsesidigheten 

existerar möjligheten att upprätta hälsan hos individen samt stärka dennes självrespekt och 

egenansvar (Wärnå-Furu, 2014). Det framkom att hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde en oro 

för hur patienten skulle bete sig eller reagera i samband med rådgivningen (Bélanger et al., 2017; 

Bélanger et al., 2015) och risken att stöta sig med patienten var en anledning till att inte förskriva 

fysisk aktivitet (Lamarche et al., 2013). Enligt en undersökning av Socialstyrelsen (2018) 

förmedlade patienterna att de är positiva till att prata om sin livsstil och att de hellre vill att hälso- 

och sjukvårdspersonal stödjer livsstilsförändringar än erbjuder farmaka, vilket även Joelsson et al., 

(2017) framhåller.  
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I litteraturstudien framkom det att farmaka förskrevs av vana (Belangér et al., 2017) och att det 

ansågs vara förstahandsvalet (Persson et al., 2013). Andra faktorer som påverkade valet av farmaka 

var att effekten var snabbare (Persson et al., 2013), det ansågs inte kräva en stor livsstilsförändring 

(Belangér et al., 2017) och att följsamheten var bättre (Persson et al., 2013; Belangér et al., 2017). 

Liknande syn på att det var enklare att förskriva farmaka lyftes i studien av Graham, Dugdill & 

Cable (2005). Det framkom i litteraturstudien att om interventionen konkurrerade med någon annan 

vårdåtgärd så var det fysisk aktivitet på recept som prioriterades bort (Bélanger et al., 2015; 

Bélanger et al 2017). Att fysisk aktivitet bortprioriterades gentemot rökstopp framkom i en studie av 

Din et al., (2015). Även socialstyrelsen (2018) har i sina riktlinjer prioriterat fysisk aktivitet lägre än 

rökstopp eller osunda matvanor. Holme & Anderssen (2015) konstaterar att ökade fysisk aktivitet på 

fritiden och rökstopp hade en liknande effekt på dödligheten, vilket borde föranleda att det ur ett 

hälsofrämjande perspektiv satsas på fysisk aktivitet. Wärnå-Furu (2010) uttrycker att hälso- och 

sjukvårdspersonalen behöver en ökad kunskap om förståelsen att människan är en unik varelse med 

unika hälsoprocesser. 

Det framkommer i litteraturstudiens resultat att tidsbrist (Gustavsson et al., 2018; Patel et al., 2011; 

Swinburn et al., 1997; Bohman et al., 2015) och hög arbetsbelastning utgjorde hinder för att 

använda interventionen (Persson et al., 2013). Din et al., (2015) redogör också för att hälso- och 

sjukvårdspersonalen på grund av tidsbrist inte använder sig av fysisk aktivitet som hälsofrämjande 

åtgärd. Patientkännedom, kunskap om interventionen och att förskriva den när arbetsbelastningen 

var lägre var några möjliggörare (Swinburn et al., 1997). Ytterligare en aspekt var att interventionen 

upplevdes krånglig, icke-standardiserad (Bohman et al., 2015) och komplex (Gustavsson et al., 

2018). Interventionen måste vara kompatibel med verksamheten och anpassad efter rutiner, kunskap 

och skicklighet (Huijg et al., 2015). Kunskap och förståelse för fysisk aktivitet på recept var enligt 

deltagarna grundläggande för att uppnå en långvarig effekt (Bohman et al., 2015).  

Deltagarna utryckte även ett behov av fungerande rutiner om att förskriva fysisk aktivitet 

(Gustavsson et al., 2018; Persson et al., 2013). Soegtrop et al., (2018) förmedlar att hälso- och 

sjukvårdpersonal som följde riktlinjerna kring förskrivning av fysisk aktivitet på recept i större 

utsträckning kände sig trygga att förmedla interventionen. Det framkom i samma studie att hälso- 

och sjukvårdspersonal som ansåg att interventionen var effektiv också förskrev den oftare. Vilket 

även uttrycktes av deltagare i litteraturstudiens resultat (Bohman et al., 2015; Bélanger et al., 2015).  

Något som lyftes i litteraturstudiens resultat var att hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att det 

behövdes en koordinator för fysik aktivitet på recept (Gustavsson et al., 2018; Persson et al., 2013; 

Patel et al., 2011). Även patienterna förmedlade att en sådan rådgivande funktion var viktig för att 

få stöd, hjälp och uppföljning av interventionen (Andersen, Lendahls, Holmberg & Nilsen, 2019). 

Individen har möjligheten och potentialen att ta till sig hälsosamma levnadsvanor om den är 

motiverad och har energin till en förändring (Wärnå-Furu et al., 2010). Hälso- och 

sjukvårdspersonal som förskriver fysisk aktivitet men sedan inte har någon uppföljning uppvisar ett 

bristande intresse för interventionen (Andersen et al., 2019) varför betydelsen av interventionen blir 

viktigare om det förekommer uppföljning (Swinburn et al., 1997; Bohman et al., 2015).  

Fungerande samarbete både internt inom vården och externt med aktörer utanför vården 

framkommer i litteraturstudiens resultat (Persson et al., 2013; Gustavsson et al., 2018; Bohman et 

al., 2015). Samarbete mellan olika hälsoprofessioner kombinerar respektive hälsoprofessions 

expertis och leder till att högkvalitativ vård kan erbjudas (Hämel & Vössing, 2017).  Ett fungerande 

externt samarbete (Gustavsson et al., 2018; Persson et al., 2013) kan bidra till att hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan få återkoppling om patientens framsteg och hälsa (Graham et al., 2005) då 

hälsa inte är ett statiskt tillstånd (Larsson, Wärnå‐Furu & Näsman, 2016). Patienter upplevde också 

att samarbetet mellan vården och de externa aktörerna behövde förbättras (Birtwistle et al., 2018). 

Vidare uttrycktes det att ansvaret för att öka nivån av fysisk aktivitet är delat av sjukvården, 
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patienten, samhället samt skolan (Persson et al., 2013). Vilket även förtydligades av Lion et al., 

(2019) att flera aktörers icke-koordinerade insatser för att främja fysisk aktivitet, måste koordineras 

då delad kunskap och erfarenhet lättare löser problem och underlättar en standardisering av 

interventionen. 

En studies överförbarhet handlar om att fynden kan appliceras i liknande kontext (Major & Savin-

Baden, 2010a). Litteraturstudiens underlag utgörs av forskning som har genomförts under olika 

decennier och i olika länder samt världsdelar. Gemensamt för forskningen är att den har genomförts 

i industriländer med liknande sociala strukturer. Då resultatet i aktuell litteraturstudien går att 

återkoppla till annan forskning inom området bedömer författaren att resultat är överförbart till 

liknande kontext. Något att beakta är att resultatet kanske hade yttrat sig annorlunda om inte bara 

kvalitativa studier hade inkluderats, men resultatet hade kanske också varierat om det bara baserats 

på artiklar med individuella intervjuer och samma analysmetodik.  

6.3 Slutsats 
Fysisk inaktivitet är ett hälsoproblem och fysisk aktivitet på recept är en metod som kan användas i 

ett hälsofrämjande eller sjukdomsbehandlande syfte för att förbättra patientens hälsa. Om metoden 

ska befästas inom hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande arbetet och implementeras i det dagliga 

arbetet måste den prioriteras. För att hälso- och sjukvårdspersonalen ska använda metoden behövs 

adekvat kunskap, möjlighet till stöd från kollegor och arbetsgivare, etablerade riktlinjer och rutiner 

samt ett utvecklat samarbete mellan både interna och externa aktörer. För att fysisk aktivitet på 

recept ska vara framgångsrikt får inte patientens motivation, delaktighet och individanpassning 

glömmas bort. Skulle prioriteringen av fysisk aktivitet på recept bli högre så skulle säkerligen 

många hinder minska eller försvinna. Eftersom det i nuläget framkommer att hälso- och 

sjukvårdspersonalen försakar metoden gentemot annan typ av behandling då metoden har låg status.  

6.4 Kliniska implikationer 
Genom litteraturstudiens resultat har både hinder och möjliggörare för fysisk aktivitet på recept 

identifierats, vilket styrker litteraturstudiens kliniska relevans. Eftersom metoden främst används 

inom primärvården kan en distriktssköterska med kunskap om dessa hinder och möjliggörare dela 

med sig av befintlig forskning. Det kan påverka till att metoden används och kan fungera som en 

strategi för att förhindra ökningen av fysisk inaktivitet för att främja hälsan i samhället.   

6.5 Förslag på fortsatt forskning 
Distriktsköterskan inom primärvården träffar många patienter och är en lämplig kandidat att 

förskriva fysisk aktivitet på recept. Vad som påvisats i aktuell litteraturstudie och annan litteratur är 

att det främst är allmänläkare och läkare som har blivit intervjuade angående sina erfarenheter att 

förskriva fysisk aktivitet. Vidare forskning behövs som utgår från distriktssköterskans perspektiv i 

hur den kan använda metoden hälsofrämjande. Således kan det vara aktuellt med en kvalitativ 

studie som tar sikte på distriktssköterskans erfarenhet att förskriva fysisk aktivitet på recept. 
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Bilaga 1, sökmatris 
 

Sökmatris PubMED 
PubMED SÖKNING träffar abstrakt fulltext 

#44,"Search (""healthcare worker*"" 

or ""healthcare provider*"" or 

""healthcare nurse*"" or ""healthcare 

staff"")" 

6068   

#38,"Search health personnel" 610984   

#45,"Search (health personnel) OR 

((""healthcare worker*"" or 

""healthcare provider*"" or 

""healthcare nurse*"" or ""healthcare 

staff""))" 

615386   

#37,"Search (experience* or inter-

view* or qualitative* or perspec-

tive*)" 

1698390   

#47,"Search (qualitative studies or at-

titude of health personal or inter-

views)" 

358461   

#48,"Search (((experience* or inter-

view* or qualitative* or perspec-

tive*))) OR ((qualitative studies or at-

titude of health personal or inter-

views))" 

1714358   

#35,"Search (prescription* or refer-

ral* or administration or prescribe)" 

3774381   

#34,"Search (prescriptions or referral 

and consultation)" 

127330   

#49,"Search (((prescription* or refer-

ral* or administration or prescribe))) 

OR ((prescriptions or referral and 

consultation))" 

3776971   

#33,"Search (physical activity or ex-

ercise or therapeutic exercise)" 

529236   

#50,"Search (((((physical activity or 

exercise or therapeutic exercise))) 

AND ((((prescription* or referral* or 

administration or prescribe))) OR 

((prescriptions or referral and consul-

tation)))) AND ((((experience* or in-

terview* or qualitative* or perspec-

tive*))) OR ((qualitative studies or at-

titude of health personal or inter-

views)))) AND ((health personnel) 

OR ((""healthcare worker*"" or 

""healthcare provider*"" or 

""healthcare nurse*"" or ""healthcare 

staff"")))" 

1161 36 7 
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Sökmatris CINAHL 
CINAHL SÖKNING träffar abstrakt fulltext 

S1 (MH "Physical Acti-

vity") 

 

35,391 

 

  

S2 (MH "Exercise+")  

 

101,751   

S3 (MH "Therapeutic 

Exercise+")  

 

49,583   

S4 physical activity or 

exercise 

 

229,985   

S5 S1 OR S2 OR S3 OR 

S4 

253,454   

S6 (MH "Prescriptions, 

Non-Drug") OR (MH 

"Referral and Consulta-

tion+")  

 

38,131   

S7 prescription* or refer-

ral* or administration or 

prescribe  

 

627,397   

S8 S6 OR S7  

 

631,550   

S9 (MH "Qualitative 

Studies+") OR (MH "At-

titude of Health Person-

nel+") OR (MH "Inter-

views")  

 

291,791   

S10 experience* or inter-

view* or qualitative* or 

perspective* 

 

696,340   

S11 S9 OR S10 

 

755,780   

S12 (MH "Health Per-

sonnel+")  

 

504,348   

S13 ”healthcare 

worker*" or "healthcare 

provider*" or "healthcare 

nurse*" or "healthcare 

staff"  

 

18,961   

S14 S12 OR S13 517,691   

S15 S5 AND S8 AND 

S11 AND S14  

 

432 26 5 
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Bilaga 2, granskningsmall 
Tabell 2 granskningsmall av kvalitativa artiklar 

1=FÖRSTA ARTIKEL I ARTIKELMATRIS,  
2=ANDRA ARTIKEL OSV. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

UTGÅR STUDIEN FRÅN EN VÄLDEFINIERAD PROBLEM-
FORMULERING/FRÅGESTÄLLNING?  

X X X X X X X X 

ÄR URVALET RELEVANT? X X X X X X X X 
ÄR URVALSFÖRFARANDET TYDLIGT BESKRIVET? X X X X X X X X 

ÄR KONTEXTEN TYDLIGT BESKRIVEN?  X X X X X X X X 
FINNS RELEVANT ETISKT RESONEMANG?  X X X X X X X 
ÄR RELATIONEN FORSKARE/URVAL TYDLIGT BESKRI-

VEN? 
X X X X   X  

ÄR DATAINSAMLINGEN TYDLIGT BESKRIVEN? X X X X X X X X 

ÄR DATAINSAMLINGEN RELEVANT? X X X X X X X X 
RÅDER DATAMÄTTNAD? X X X      
HAR FORSKAREN HANTERAT SIN EGEN FÖRFÖRSTÅELSE I 
RELATION TILL DATAINSAMLINGEN? 

 X X    X  

ÄR ANALYSEN TYDLIGT BESKRIVEN? X X X X X X X  
ÄR ANALYSFÖRFARANDET RELEVANT I RELATION TILL 
DATAINSAMLINGSMETODEN? 

X X X X X X X X 

RÅDER ANALYSMÄTTNAD?   X      
HAR FORSKAREN HANTERAT SIN EGEN FÖRFÖRSTÅELSE I 
RELATION TILL ANALYSEN? 

 X X    X  

ÄR RESULTATET LOGISKT? X X X X X X X X 
ÄR RESULTATET BEGRIPLIGT? X X X X X X X X 
ÄR RESULTATET TYDLIGT BESKRIVET? X X X X X X X X 
REDOVISAS RESULTATET I FÖRHÅLLANDE TILL EN TEO-
RETISK REFERENSRAM? 

X X       

GENERERAS EN HYPOTES/TEORI/MODELL? X X X  X X X X 
ÄR RESULTATET ÖVERFÖRBART TILL ETT ANNAT SAM-
MANHANG(KONTEXT)? 

  X X   X  

VÄRDERING.         
         

(SBU, 2017).         
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Bilaga 3, artikelmatris 
Artikelmatris 
1 

Författare, år, titel, tid-
skrift, sidnummer, 
land 

Syfte Metod/analys Resultat Värdering 

Bélanger, M., Phillips, 
E. W., O’Rielly, C., 
Mallet, B., Aubé, S., 
Doucet, M., ... & Mur-
phy, N. (2017). Longi-
tudinal qualitative 
study describing fam-
ily physicians’ experi-
ences with attempting 
to integrate physical 
activity prescriptions 
in their practice:‘It’s 
not easy to change 
habits’. BMJ 
open, 7(7), e017265. 
Kanada. 

Beskriva läkares erfa-
renhet av att försöka 
implementera fysik 
aktivitet på recept i 
verksamheten. 

Longitudinell deskrip-
tiv kvalitativ studie 
där n=11 läkare kvin-
nor 64%. Intervjuerna 
skedde fyra gånger un-
der tolv månader. 
Semi-strukturerade in-
tervjuer spelades in 
och transkriberades. 
Data analyserades 
med tematisk analys. 
Datasaturation upp-
nåddes. Ändamålsen-
lig urval, deltagarna 
hade ingen vana att 
skriva fysisk aktivitet 
på recept, 43 av 44 in-
tervjuer genomfördes, 
1 ej tillgänglig vid 
sista intervjun. 

Två huvudteman framkom som för-
klaring till gapet mellan att tänka 
och att göra: Avsaknad av tilltro till 
effekten av fysisk aktivitet på re-
cept, Praktiska barriärer 

Styrkor 
+tydlig kontext 
+väldefinierad frågeställning 
+välbeskriven datainsamling, 
transkribering och analys 
+metodisk medvetenhet doku-
menterad 
+systematisk presentation av 
data, förankring i data påvisad 
+diskussion om trovärdighet 
och tillförlitlighet 
+resultatet jämförs mot tidi-
gare forskning 
+praktisk relevans är välfor-
mulerad 
 
Svagheter 
-otydlig urvalsprocess 
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2 

Författare, år, titel, tid-
skrift, sidnummer, 
land 

Syfte Metod/analys Resultat Värdering 

Bélanger, M., Coutu-
rier, E., Dion, N., 
Girouard, V., Phillips, 
J., & Brunet, J. (2015). 
Family Physicians' 
Perceptions toward 
Writing Physical Ac-
tivity Prescriptions: I 
Tell Patients it's Like 
the Super Pill!. Qual-
ity in Primary 
Care, 23(2). Kanada. 
 

Beskriva barriärer och 
möjliggörarare hos fa-
miljeläkare som för-
skriver fysisk aktivitet 
på recept och de som 
inte förskriver fysisk 
aktivitet på recept 
inom primärvården 

Kvalitativ studie, 
kvantitativ del för att 
utvärdera läkarnas för-
skrivningsmönster och 
en kvalitativ del för att 
identifiera barriärer 
och möjliggörare hos 
förskrivare och icke-
förskrivare. Teoretiskt 
urval n=9, medelålder 
43, 6 kvinnor, i ge-
nomsnitt 22 patien-
ter/dag. Semi-struktu-
rerade intervjuer som 
spelades in och tran-
skriberades. Dataana-
lysen tematisk analys 
med både deduktiv 
och induktiv ansats. 
Datasaturation nåddes. 

Fem teman relaterade till barriärer 
och möjliggörare identifierades: 
Medvetenheten av värdet att för-
skriva, Attityder mot fysik aktivitet, 
Vardagligt arbete, Resurser kan på-
verka fysisk aktivitet, Patientens re-
aktion angående fysisk aktivitet 

Styrkor 
+tydlig kontext 
+väldefinierade frågeställ-
ningar 
+välbeskriven datainsamling, 
transkribering och analys 
+metodisk medvetenhet do-
kumenterad 
+systematisk presentation av 
data, förankring i data påvi-
sad 
+diskussion om trovärdighet 
och tillförlitlighet 
+resultatet jämförs mot tidi-
gare forskning 
+praktisk relevans är välfor-
mulerad 
 
Svagheter 
-ej överförbarhet 
-otydlig urvalsprocess 
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3 

Författare, år, titel, tid-
skrift, sidnummer, 
land 

Syfte Metod/analys Resultat Värdering 

Bohman, D. M., 
Mattsson, L., & Borg-
lin, G. (2015). Primary 
healthcare nurses’ ex-
periences of physical 
activity referrals: an 
interview study. Pri-
mary health care rese-
arch & develop-
ment, 16(3), 270-280. 
Sverige. 
 

Genomlysa upplevel-
sen av fysisk aktivitet 
på recept hos sjukskö-
terskor som arbetar 
inom primärvården. 

Deskriptiv kvalitativ 
design. Ändamålsen-
ligt urval n=12, pri-
märvårdssjuksköters-
kor från sju olika 
PHC, samtliga kvin-
nor, medelålder 
49,2år, rekommende-
rats av ledningen. 
Semi-strukturerade in-
tervjuer som spelades 
in och transkriberades. 
Data analyserades 
med kvalitativ induk-
tiv innehållsanalys. 

Två huvudkategorier: Fysisk aktivi-
tet på recept en viktig sjuksköterske-
intervention, Fysisk aktivitet på re-
cept nödvändigt med organisatoriskt 
stöd. Sex under-kategorier: själv-
medvetenhet, professionell roll, pati-
entperspektiv, socialt perspektiv, ru-
tiner för utfärdande, uppföljningsru-
tiner 

Styrkor 
+tydlig kontext 
+väldefinierad frågeställning 
+välbeskriven urvalsprocess, 
datainsamling, transkribering 
och analys 
+metodisk medvetenhet do-
kumenterad 
+systematisk presentation av 
data, förankring i data påvisad 
+diskussion om trovärdighet 
och tillförlitlighet 
+resultatet jämförs mot tidi-
gare forskning 
+praktisk relevans är välfor-
mulerad 
+överförbarhet 
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4 

Författare, år, titel, tid-
skrift, sidnummer, 
land 

Syfte Metod/analys Resultat Värdering 

Gustavsson, C., 
Nordqvist, M., Bröms, 
K., Jerdén, L., Kal-
lings, L. V., & Wallin, 
L. (2018). What is re-
quired to facilitate im-
plementation of Swe-
dish physical activity 
on prescription?–inter-
view study with pri-
mary healthcare staff 
and manage-
ment. BMC health ser-
vices research, 18(1), 
196. Sverige. 
 

Beskriva hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
syn på barriärer, fram-
gångsfaktorer och be-
hov för att kunna im-
plementera Fysisk ak-
tivitet på recept i pri-
märvården. 

Deskriptiv studie, kva-
litativ innehållsanalys 
med induktiv och de-
duktiv ansats använ-
des. Semi-strukture-
rade intervjuer som 
spelades in och tran-
skriberades. n=18, 10 i 
ledningsroll, 8 hälso- 
och sjukvårdspersonal. 
Från två olika regioner 
i Sverige. Ändamåls-
mässigt urval med 
maximal variation. 

Övergripande tema: Behov av kun-
skap och organisatoriskt stöd. 
Fyra huvudkategorier: Behov av 
ökad kunskap och korrekt attityd 
hos hälso- och sjukvårdspersonalen, 
Behov av stöd från ledningen, Be-
hov av en centralt stöttande struktur, 
Behov av en lokalt stöttande struk-
tur. 

Styrkor 
+tydlig kontext 
+väldefinierade frågeställ-
ningar 
+välbeskriven, datainsamling, 
transkribering och analys 
+metodisk medvetenhet do-
kumenterad 
+systematisk presentation av 
data, förankring i data påvisad 
+diskussion om trovärdighet 
och tillförlitlighet 
+resultatet jämförs mot tidi-
gare forskning 
+praktisk relevans är välfor-
mulerad 
 
Svagheter 
-begränsad överförbarhet 
-oklar urvalsprocess 
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5 

Författare, år, titel, tid-
skrift, sidnummer, 
land 

Syfte Metod/analys Resultat Värdering 

Patel, A., Schofield, 
G. M., Kolt, G. S., & 
Keogh, J. W. (2011). 
General practitioners' 
views and experiences 
of counselling for 
physical activity 
through the New Zea-
land Green Prescrip-
tion program. BMC fa-
mily practice, 12(1), 
119. Nya Zeeland. 
 

Primära syftet var att 
identifiera varför all-
mänläkare har rådgiv-
ning om fysisk aktivi-
tet och förskriver fy-
sisk aktivitet på recept. 
Ett sekundärt syfte var 
att undersöka allmän-
läkares syn och erfa-
renhet att förskriva fy-
sisk aktivitet på recept 
mot depression. 

Kvalitativ metod. Indi-
viduella strukturerade 
intervjuer genomför-
des med n=15 allmän-
läkare, 10 kvinnor, 
medelålder 50,8år. 
Deltagarna rekrytera-
des genom Auklands 
databas för allmänlä-
kare, 80 mail skicka-
des ut. Intervjuerna 
spelades in och tran-
skriberades för att se-
dan analyseras en in-
duktiv tematisk ansats. 

Fem teman: Tidigare sjukdomar och 
vikthantering, Allmänläkarens upp-
levda fördelar med fysisk aktivitet 
på recept Allmänläkarens upplevda 
barriärer för fysisk aktivitet på re-
cept, Administrera fysisk aktivitet 
på recept Upplevda fysiska fördelar 
av ökad fysisk aktivitet. 

Styrkor 
+tydlig kontext 
+väldefinierade frågeställ-
ningar 
+välbeskriven urvalsprocess, 
datainsamling, transkribering 
och analys 
+metodisk medvetenhet do-
kumenterad 
+systematisk presentation av 
data, förankring i data påvisad 
+diskussion om trovärdighet 
och tillförlitlighet 
+resultatet jämförs mot tidi-
gare forskning 
+praktisk relevans är välfor-
mulerad 
 
Svagheter 
-begränsad överförbarhet 
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6 

Författare, år, titel, tid-
skrift, sidnummer, 
land 

Syfte Metod/analys Resultat Värdering 

Patel, A., Kolt, G., 
Keogh, J., & 
Schofield, G. (2012). 
The Green Prescrip-
tion and older adults: 
what do general prac-
titioners see as barri-
ers?. Journal of pri-
mary health 
care, 4(4), 320-327. 
Nya Zeeland. 
 

Vad allmänläkare 
identifiera som upp-
levda hinder hos äldre 
patienters följsamhet 
till fysisk aktivitet på 
recept 

En understudie till 
ovan studie då origi-
nalstudien inte rappor-
terade om äldre indivi-
der.  

Tre huvudteman: kroniska hälsotill-
stånd och rädslan för skador, be-
gränsning av transportmöjligheter, 
fasta rutiner och bristande självför-
troende. 

Styrkor 
+tydlig kontext 
+väldefinierade frågeställ-
ningar 
+välbeskriven urvalsprocess, 
datainsamling, transkribering 
och analys 
+metodisk medvetenhet do-
kumenterad 
+systematisk presentation av 
data, förankring i data påvisad 
+diskussion om trovärdighet 
och tillförlitlighet 
+resultatet jämförs mot tidi-
gare forskning 
+praktisk relevans är välfor-
mulerad 
 
Svagheter 
-begränsad överförbarhet 
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7 

Författare, år, titel, tid-
skrift, sidnummer, 
land 

Syfte Metod/analys Resultat Värdering 

Persson, G., Brorsson, 
A., Hansson, E. E., 
Troein, M., & Strand-
berg, E. L. (2013). 
Physical activity on 
prescription (PAP) 
from the general prac-
titioner’s perspective–
a qualitative 
study. BMC family 
practice, 14(1), 128. 
Sverige. 

Utforska och förstå 
meningen med att för-
skriva fysisk aktivitet 
på recept utifrån all-
mänläkarens perspek-
tiv 

43 allmänläkare på 16 
offentligt finansierade 
hälsocentraler blev 
ändamålsenligt rekry-
terade via mail. N=15 
deltog, 11 kvinnor, 
semi-strukturerade in-
tervjuer genomfördes i 
tre fokusgrupper (6,4 
och 5 deltagare). Inter-
vjuerna spelades in 
och transkriberades. 
Data analyserades med 
kvalitativ innehållsa-
nalys. 

Fyra kategorier: traditionen gör det 
svårt att ändra attityd, nödvändigt 
med delat ansvar, fysisk aktivitet på 
recept har dåligt anseende och är 
misstrott, brist på tillvägagångssätt 
och riktlinjer. 

Styrkor 
+tydlig kontext 
+väldefinierade frågeställ-
ningar 
+välbeskriven urvalsprocess, 
datainsamling, transkribering 
och analys 
+metodisk medvetenhet do-
kumenterad 
+systematisk presentation av 
data, förankring i data påvisad 
+diskussion om trovärdighet 
och tillförlitlighet 
+resultatet jämförs mot tidi-
gare forskning 
+praktisk relevans är välfor-
mulerad 
 
Svagheter 
-lågt deltagarantal i fokus-
grupperna 
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8 

Författare, år, titel, tid-
skrift, sidnummer, 
land 

Syfte Metod/analys Resultat Värdering 

Swinburn, B. A., Wal-
ter, L. G., Arroll, B., 
Tilyard, M. W., & 
Russell, D. G. (1997). 
Green prescriptions: 
attitudes and percep-
tions of general practi-
tioners towards pre-
scribing exercise. Br J 
Gen Pract, 47(422), 
567-569. Nya Zeeland. 
 

Utvärdera allmänläka-
res uppfattningar och 
attityder att förskriva 
fysisk aktivitet på re-
cept. 

Kvalitativ studie som 
var en del i en bredare 
RCT-studie. N=37 all-
mänläkare från två stä-
der blev inbjudna till 
fokusgruppintervjuer, 
25 allmänläkare deltog 
(6,7, och 12 deltagare i 
fokusgrupperna). Det 
fanns en ämnesguide, 
intervjuerna spelades 
in och transkriberades. 
Tematisk analys an-
vändes.  

Tre teman: kvantifiera och förskriva 
träning, tidsåtgång, uppfattat värde 
av fysisk aktivitet på recept 

Styrkor 
+tydlig kontext 
+väldefinierade frågeställ-
ningar 
+välbeskriven datainsamling, 
transkribering och analys 
+metodisk medvetenhet do-
kumenterad 
+systematisk presentation av 
data, förankring i data påvisad 
+resultatet jämförs mot tidi-
gare forskning 
+praktisk relevans är välfor-
mulerad 
 
Svagheter 
-oklar urvalsprocess 
-bristfällig diskussion om tro-
värdighet och tillförlitlighet 

 
 
 


