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Bakgrund: Trots all forskning och kunskap om vikten av fysisk aktivitet ökar livsstilrelaterade 

sjukdomar. WHO (Världshälsoorganisationen) har klassificerat fysisk inaktivitet som en av 

fyra ohälsosamma levnadsvanor som vid minimering kan förebygga sjukdom och för tidig 

död. Fysisk aktivitet på recept (FaR) inkluderar hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ökad 

fysisk aktivitet som är två av Sveriges elva folkhälsomål. Syftet med litteraturstudien var att 

undersöka hur fysisk aktivitet på recept påverkar den fysiska aktivitetsnivån. Metod: En 

litteraturstudie gjordes och sökning utfördes i LibHub och Academic Search Elite av artiklar 

publicerade mellan 2005 och 2012. Inklusionskriterier var artiklar som innefattade 

hälsofrämjande arbete och undersökte fysisk aktivitet på recept, ordinerad till vuxna. Av 60 

lästa abstract och 19 lästa artiklar valdes tio ut vilka delades in efter studiedesign.  

Inledningen av analysprocessen gjordes oberoende av forskarna därefter sammanställdes 

materialet och följande tema framkom: Motivation, Implementering, Hälsoekonomiska 

konsekvenser och Hälsovinster. Resultat: FaR kan leda till ökad fysisk aktivitet och ökad 

livskvalitet. Framgångsfaktorer var motivation, stöd, samarbete, kunskap samt delaktighet. 

Resultatet från de olika studiemetoderna visade ingen signifikant skillnad. Resultatet påvisade 

behov av ytterligare implementering och utveckling av metoden FaR. Slutsats: All typ av 

beteendeförändring kräver tid och tålamod. För att nå målet ”en mer fysisk aktiv befolkning”, 

krävs noggrann uppföljning av de som fått FaR utskrivet samt stöd genom motiverande samtal 

(MI). Utmaningen är att övertyga samhället att FaR är en kostnadseffektiv metod som främjar 

en god folkhälsa, vilket är en investering för framtiden. 
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Background: Despite all research and knowledge of the importance of being physically active 

sickness, related to lifestyle are increasing. WHO (World health organization) have ranged 

physic inactivity as one of the four unhealthy living habits which can with small effort prevent 

disease and early death. Physical activity on prescription (PaP) includes health promoted care 

and increased physical activity which is two of Sweden’s eleven great goals for the public 

health. Aim: The intention of the literature study was to review how physical activity was 

given as a prescription and the affects the physical level of activity. Methods: The systematic 

search was in LibHub and Academic Search Elite of articles published between 2005 and 

2012. Inclusioncriteria were articles that included health promotion, physical activity on 

prescription and were ordained to adults. When 60 abstract and 19 articles were read, ten 

articles were selected and separated by the study design. The beginnings of the analysis 

process was done independently by the researchers then compiled the material and the 

following themes emerged: Motivation, Implantation, Health economic implications and 

Health benefits .Results: PaP may result to increased physical activity and improved quality 

of life. Success factors were motivation, collaboration, knowledge and participation. The 

results from the different study methods showed no significant difference. The results 

demonstrate a need for the implementation and development of the method PaP.  

Conclusions: All sorts of behaviour change demands time and patience and support from the 

environment. To be able to reach the goal with “a more physical active population “, close 

monitoring is required thorough follow-up of those who have a prescription for PaP and 

support through Motivational Interviewing (MI). The challenge is to convince the public that 

the PaP is a cost effective method to promote good public health, which is an investment in 

the future. 
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Inledning

Fysisk aktivitet har multipla hälsofrämjande effekter på kropp och själ. Regelbunden fysisk 

aktivitet minskar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom och fungerar både 

förebyggande och behandlande vid flertalet sjukdomstillstånd (FHI, 2011a). Att förändra sina 

levnadsvanor har visat sig vara svårt och ofta blir förändringarna kortvariga trots att studier 

påvisar att många personer önskar bli mer fysiskt aktiva (Rydén & Stenström, 2008; FHI, 

2011b). 

År 2001 infördes Fysisk aktivitet på recept – FaR i Sverige. Det är en skriftlig ordination på 

”individanpassad fysisk aktivitet” som utfärdas av hälso- och sjukvården. Syfte är att 

förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. FaR inkluderar hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård och ökad fysisk aktivitet som är två av våra stora folkhälsomål. Vinsterna med en 

befolkning som är regelbundet fysisk aktiv är betydande för folkhälsan och välfärden (FHI, 

2011a). Det är därför betydelsefullt att söka, granska och sammanställa kunskap om effekten 

av fysisk aktivitet på recept.  

Bakgrund

Bakom två tredjedelar av alla dödsfall i världen står icke smittsamma sjukdomar. 

Världshälsoorganisationen, WHO, har klassificerat följande fyra ohälsosamma levnadsvanor 

som vid minimering kan förebygga sjukdom och för tidig död; fysisk inaktivitet, 

tobaksanvändning, skadligt alkoholbruk samt ohälsosamma matvanor (FHI, 2011a). 

Enligt Hjärtrapporten, 2011 orsakar hjärt- och kärlsjukdomar fyra av tio dödsfall i Sverige och 

Socialstyrelsen anser att 90 % av riskfaktorerna är kända. De påpekar också att två tredjedelar 

av alla hjärt- och kärlsjukdomar kan förebyggas med bland annat fysisk aktivitet och minskat 

stillasittande (Socialstyrelsen, 2009). Resultatet från folkhälsoenkäten 2010 och 2011 ger 

indikationer på att många människor önskar bli mer fysiskt aktiva samt att behovet av stöd för 

att lyckas med en bestående beteendeförändring är stort (FHI, 2011b). I ”Vårdbarometern” 

framkom det att 90 % av Sveriges befolkning upplevde det positivt när vårdpersonal 

diskuterade livsstilsfrågor och 71 % ansåg att hälso- och sjukvården bör kräva förändrad 

livsstil istället för läkemedelsutskrivning (FHI, 2011a). Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 

för sjukdomsförebyggande metoder (2011) utgör en enhetlig praxis för Hälso- och sjukvården 

när det gäller att stödja sunda levnadsvanor hos befolkningen. Fysisk aktivitet är en betydande
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hälsofrämjande levnadsvana som påverkar både det fysiska och psykiska välbefinnandet.

Detta genererar stora vinster för den enskilde och för hela samhället. Med en mer aktiv

befolkning minskar sjukvårds-, läkemedels- och sjukersättningskostnaderna.

Arbetskraftfrånvaron minskar och produktionen ökar vilket tillsammans resulterar i en ökad

välfärd (FHI, 2011a).

FaR – fysisk aktivitet på recept

Begreppet FaR står för ”fysisk aktivitet på recept”. Det innebär en individanpassad skriftlig 

ordination på fysisk aktivitet till människor som av hälsoskäl bör förändra eller utöka sin 

fysiska aktivitet. FaR är tänkt att användas sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande 

och ordineras av hälso- och sjukvården. Den fysiska aktiviteten bekostas av patienten själv 

och bedrivs utanför vården (FHI, 2011a).

Istället för att använda läkemedel är FaR tänkt att öka individens motivation och lust till 

fysisk aktivitet. Vinsterna är många för den enskilde och stora för samhället och folkhälsan. 

Vid läkemedelsbehandling följer ofta stora kostnader och biverkningar vilka till stor del kan 

undvikas genom livsstilsförändring. FaR tillämpas sedan 2008 i alla landsting i Sverige (FHI, 

2008). Statens folkhälsoinstitut uppskattar att det skrevs ut 50 000 FaR under 2010 och att det 

har skett en stegvis ökning sedan införandet 2001 (FHI, 2011a). 

FaR skrivs ut av legitimerad och behörig personal inom hälso- och sjukvården. Förskrivaren 

ska ha kunskap om FaR- metoden och vilka de lokala rutinerna är i samband med 

genomförandet och uppföljningen av receptet. Kunskap i hur fysisk aktivitet kan utföras och 

om dess effekt vid olika sjukdomstillstånd är essentiell. Likaså kunskap om patientens 

aktuella hälsoläge, anamnes och levnadsvanor. Förskrivaren ska ha förståelse för att 

beteendeförändring är en långsiktig process som sker i olika steg och hur snedsteg eller 

bakslag bör tacklas (FHI, 2011a). Ett strukturerat livsstilssamtal används för att bedöma 

förändringsbenägenhet, ge hälsovägledning, sätta upp realistiska mål, stödja och möjliggöra 

för en beteendeförändring. Samtalet är patientcentrerat och sker utifrån ett empatiskt 

förhållningssätt med respekt för patientens autonomi (Gjerde, 2004). 

MI – motiverande samtal används i samband med FaR. Metoden används för att plocka fram 

och stärka motivationen vid en beteendeförändring och har visat ha god evidens (FHI, 2011a). 
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Teoretiska modeller för FaR 

Metoden FaR utgår från olika teoretiska ramverk inom Hälsopsykologi. Den transteoretiska 

modellen ser beteendeförändringen som en process i fem steg och den socialkognitiva teorin

menar att det hela tiden pågår en interaktion mellan individen och dennes omgivning vilket 

speglar det mänskliga beteendet (Aronson, Wilson & Akert, 2010; FHI, 2011). En viktig 

komponent är Self- efficacy, individens tilltro till sin egen förmåga att klara av en uppgift i en 

speciell situation. Det är därför centralt att stärka individens självförtroende och motivation 

till beteendeförändringen. Hälsovägledning och information bör anpassas till individens 

förändringsbenägenhet och det stadiet där hon befinner sig enligt den transteoretiska modellen 

(Nylund & Faskunger, 2004).  

Historia 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) inledde år 2001 ett brett arbete med att skapa förändringar av 

individers, gruppers och hela samhällets inställning till fysisk aktivitet. Målet med arbetet var 

att skapa bestående beteendeförändringar hos befolkningen och därmed en bättre folkhälsa. 

Arbetet skedde i samarbete med organisationer, myndigheter och idrottsrörelsen. Insatserna 

inkluderade informationsspridning, utarbetande av Fysisk aktivitet på recept – FaR och 

utbildning av FaR- förskrivare. Samtidigt startade FHI, i samarbete med Yrkesföreningar för 

fysisk aktivitet (YFA), arbetet med FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling. Första utgåvan av FYSS kom ut 2003 och utgjorde en bred 

kunskapsbank om fysisk aktivitet generellt och vid olika sjukdomstillstånd. Den andra 

upplagan kom ut 2008 och är ett samarbete med Sosial- og helsedirektoratet och Nasjonalt råd 

for fysisk aktivitet i Norge (FHI, 2011a). Boken var tänkt att utgöra ett viktigt underlag vid 

förskrivning av FaR (FHI, 2008). 

Studier om FaR & FaR i praktiken

Hellenius & Arborelius skrev redan 1999 om en pilotstudie där en metod inom hälso- och 

sjukvården användes i syfte att främja fysisk aktivitet. Metoden hade god effekt och flera 

faktorer ansågs ligga bakom framgången. Långsiktighet, delaktighet, uppföljning, samarbete 

samt ett professionellt förhållningssätt bör enligt författarna ingå i ett lyckat koncept 

(Hellenius & Arborelius, 1999).

Resultat av studier där FaR undersökts i den kliniska vardagen bland patienter i primärvård 

och företagshälsovård visar på ökad fysisk aktivitet och ökat välbefinnande. Följsamheten av 

FaR visade att två tredjedelar av patienterna vidmakthåller sin ordination efter 6- och 12 
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månader, vilket visar att FaR är minst lika bra som annan långtidsbehandling. Detta resultat 

bekräftas av en randomiserande kontrollerad studie (RCT) där jämförelser gjordes med en 

kontrollgrupp som fick allmänna råd kring fysisk aktivitet (Kallings & Leijon, 2003). 

Flera rapporter där FaR- processen granskas visar att beteendeförändringar kräver insatser på 

olika nivåer. Folkhälsoinstitutet understryker, i deras FaR- rapport, vikten av tillgänglighet till 

stödjande miljöer, positiva attityder samt en god fysisk och psykosocial miljö vid 

livsstilsförändringen fysisk aktivitet (FHI, 2011a). En beskrivning av arbetet med FaR i Västra 

Götalandsregionen redovisades i Nulägesrapporten 2007. Resultatet visade att det förelåg 

stora skillnader i arbetet med FaR mellan de olika kommunerna samt att det fanns ett stort

behov av att implementera och följa upp FaR (Lendenius & Jonsson, 2008). I de nordiska 

länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige finns det olika modeller för ordination av 

fysisk aktivitet. I en avhandling sammanställdes fördelar och nackdelar med modellerna, i ett 

försök att hitta den ”optimala modellen” för FaR (Kallings, 2010). 

Lena Kallings är expert på FaR och huvudförfattare och redaktör för FaR – individanpassad 

skriftlig ordination av fysisk aktivitet (2011). Hon belyser att det i stor utsträckning saknas 

uppföljning och utvärdering av metoden och betonar vikten av teamarbete och samverkan när 

det gäller implementering och uppföljning (FHI, 2011a).

Fysisk aktivitet

Definition & Rekommendationer 

Fysisk aktivitet omfattar all kroppsrörelse som produceras av skelettmuskulaturens 

kontraktion och som leder till ökad energiförbrukning (Faskunger, 2001). Hälsofrämjande 

fysisk aktivitet är den aktivitet som leder till förbättrad hälsa och som inte utgör risk eller 

leder till skada. Den svenska rekommendationen för vuxna är att vara fysiskt aktiv i minst 30 

minuter dagligen och intensiteten bör vara åtminstone måttlig. För barn och äldre finns 

ytterligare rekommendationer (FHI, 2011c). Socialstyrelsen har tagit fram Nationella 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. De rekommenderar att hälso- och sjukvården 

bör erbjuda rådgivning, skriftliga ordinationer (FaR) samt stegräknare till individer som 

utövar för lite fysisk aktivitet (FHI, 2011a).

Effekt av fysisk aktivitet

Vetenskapen är överens om att fysisk aktivitet har multipla hälsobringande effekter för kropp 

och själ. Bland annat ger regelbunden fysisk aktivitet förbättrad syreupptagning och minskad 
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risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kronisk obstruktiv lungsjukdom 

(KOL). Ämnesomsättningen ökar och kroppssammansättning ändras, vilket resulterar i 

minskad andel fettväv och ökad muskelmassa. Studier visar också att immunförsvaret kan bli 

stärkt och att kroppens hormonella stresspåslag minskar. Dessutom stärks skelettet, 

magfunktionen och koncentrationsförmågan. Regelbunden fysisk aktivitet ger även skydd mot 

depression och vissa cancerformer samt påverkar sömnen positivt. Mer positiva effekter är 

bättre koordination, balans och reaktionsförmåga (FHI, 2008).

Syfte

Litteraturstudiens syfte var att undersöka hur Fysisk aktivitet på recept påverkar den fysiska 

aktivitetsnivån. 

Metod

Design

En litteraturstudie. Följande steg ingick i arbetsprocessen; reflektion och informationssökning, 

värdering, analys, sammanställning och spridning (Forsberg & Wengström, 2008). 

Systematisk litteraturstudie

När en systematisk litteraturstudie genomförs ska den innefatta systematisk sökning, kritisk 

granskning och sammanställning av data. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

har sedan 1991 använts sig av denna typ av studier för att utveckla och finna stöd i olika 

behandlingar och åtgärder inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008).

Datainsamling och urval

Insamling av relevant data gjordes genom en kritisk litteratursökning via databaserna

Academic Search Elite och LibHub. Dessa databaser tillhandhåller vetenskapliga artiklar 

inom ämnena folkhälsovetenskap och hälsopsykologi. Sökord som användes var physical 

activity, FaR, exercise on prescription, Scandinavia och health promotion. Trunkering 

tillämpades för att inkludera varianter av sökorden och de booleska operatörerna and och or 

användes för att kombinera valda sökord. Inklusionskriterier var artiklar där litteraturstudiens 
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syfte och problemformulering studerats och som blivit godkända av en etisk kommitté. 

Utvalda artiklar i studien var publicerade från år 2005 och framåt, och omfattade studier på 

vuxna. Exklusionskriterier var material som inte blivit granskat, peer reviewed användes 

därför i sökningen. Artiklar med betydande samplingsrelaterade fel och urvalsfel uteslöts 

liksom studier där forskarna inte kunnat dra någon slutsats av resultatet. Artiklar publicerade 

före år 2005 uteslöts samt studier på barn och ungdomar. 

För säkerställande av artiklarnas kvalitet, validitet och trovärdighet användes checklistor för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2008).

Tabell 1. Översikt av sökta artiklar.

Databas Sökord Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar

Utvalda 
artiklar

Academic 
Search Elite

LibHub

physical activity* and exercise on 
prescription* and från år 1999 and 
peer reviewed* and study* från år 
2005 and physical activity level* 
FaR*

health promotion* and study* and 
Scandinavian* and exercise on 
prescription*

3093 

13190 

28 

32

10 

9

6

4
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Databearbetning och analys

Analysprocessen startade med en grundlig genomgång av de tio vetenskapliga artiklar som 

inkluderats i studien. Detta för att hitta ”kärnan” samt likheter och olikheter i artiklarna. De 

sorterades sedan in efter studiedesign för att se om metoden påverkade resultatet och för att

underlätta diskussionen av resultatet. Artiklarna var interventionsstudier, randomiserade 

kontrollstudier och litteraturstudier. Därefter granskades texten parallellt, oberoende och 

objektivt av forskarna. Meningsbärande enheter plockades ut och kondenserades varvid

gemensamma teman identifierades. Motivation, Implementering, Hälsoekonomiska 

konsekvenser och Hälsovinster utgör rubriker i resultatet. Sammanställning av de valda 

artiklarna gjordes i en resultattabell där studiedesign, resultat och slutsats redovisas. De 

presenteras i tabell 2. Slutligen sammanställdes en diskussion och slutsats av hela 

studieprocessen och dess resultat. Under diskussionen skapades en metoddiskussionsdel, där 

upplevda problem och svagheter i studien redovisas och en resultatdiskussion där resultatet 

diskuteras och värderas (Bryman, 2011; Forsberg & Wengström, 2008; Backman, 2010).  

Etik

Etiska övervägande gjordes enligt de etiska aspekterna som Vetenskapsrådet gett ut. Detta 

innebar att de valda studierna hade fått tillstånd från en etisk kommitté. Vilket innebar att de 

fyra grundläggande kraven för forskning som följer, var uppfyllda. Informationskravet

innebär att berörda deltagare informeras om studiens syfte, samtyckeskravet ger deltagaren 

rätt att bestämma om sin medverkan, all persondata förvaras oåtkomligt för obehöriga enligt 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innebär att insamlad data enbart ska användas för 

forskningsändamålet. Syftet med dessa krav är att skydda individen. 

Samtliga artiklar inkluderades i resultatet och redovisningen var objektiv. Artiklarna arkiveras 

i minst tio år (Bryman, 2011).

Resultat

Analysprocessen gav upphov till följande teman: Motivation, Implementering, 

Hälsoekonomiska konsekvenser och Hälsovinster. Dessa teman utgör strukturen och 

rubrikerna vid presentation av resultatet. 
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Tabell 2. Sammanställning av litteraturstudiens artiklar. 

Författare 

och år

Land Antal 

deltagare

Studiedesign/metod Resultat Slutsats

S�rensen 
Skovgaard 
& 
Puggaard, 
2006. 

Danmark 22 artiklar En systematisk granskning 
av vetenskapliga artiklar om 
metoden FaR. 

FaR leder till ökad fysiska 
aktivitetsnivån oberoende 
av intensitet. Metoden är 
erkänd inom hälso- och 
sjukvården.

Det saknas kvalitativa 
studier om metoden FaR,
dess effektivitet och 
användbarhet I klinisk 
vardag.

Mϋller,Rie
menschneid
er Reinhold 
Nocon & 
Willich, 
2008.

Tyskland 25 artiklar En systematisk granskning 
av RCT, med syfte att 
bedöma den långsiktiga 
effekten av FaR, samt 
identifiera effektiva 
metoder för detta arbete.

Identifierade skillnader i 
kvalitet, strategier av 
insatser och effekter av 
interventionerna. Flera 
hälsobringande effekter 
identifierades.

Interventionsprogram för 
ökad fysisk aktivitet ger 
en god effekt. 
Framgångsfaktorer var 
MI, uppföljning och
gruppsamtal.  

Rhodes & 
Fiala, 2009.

Kanada 13 artiklar Litteraturstudie med syfte
att undersöka 
sjukgymnasternas möjlighet 
att öka fysisk aktivitet.

Self-efficacy har en 
avgörande betydelse för 
följsamheten av ordinerad 
fysisk aktivitet. Motivation 
och stöd är kärnan.
Kognitiv beteendeterapi har 
begränsad långssiktig 
effekt. 

Framtida utveckling bör 
vara långsiktig 
uppföljning, nyskapande 
och tilltalande insatser 
med hänsyn till sociala 
och miljömässiga 
faktorer. 

S�rensen 
S�rensen 
Skovgaard 
& 
Puggaard, 
2010. 

Danmark 449 
fysiskt 
inaktiva 
personer
med ökad 
risk att 
utveckla 
CVD.

Uppföljningsstudie med 
syftet att analysera fem 
liknande FaR- program. 

FaR ledde till ökad 
aktivitetsnivå och ökad 
livskvalitet I samtliga 
program. 

FaR var en effektiv metod 
som gav ökad livskvalitet
och ökad fysisk 
aktivitetsnivå .

Wisse, 
Rookhuizen
, de Kruif, 
van 
Rossum, 
Jordans, ten 
Cate, van 
Loon & 
Meesters, 
2010.

Nederländ
erna

74 vuxna 
patienter 
med 
diabetes 
typ 2.

1450 patienter screenades.

74randomiserades.

Interventionsgrupp (n= 38) 
Kontrollgrupp (n= 36). 
Uppföljning, 2 år. 

Fysisk aktivitet på recept 
resulterade inte I ökad 
fysisk aktivitetsnivå.
Interventionen ledde inte till 
några effekter på 
indikatorerna; 
kroppssammansättning, 
glukosvärden, minskat 
medicinbehov eller 
riskfaktorer för CVD.

Hälsofrämjande budskap 
bör förmedlas av läkare, 
media och via politiska 
kampanjer. Metoder bör 
utvecklas.

Intensivträningsprogram 
med övervakning av 
coach föreslås.  
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Författare 

och år

Plats för 
studien

Antal 

deltagare

Studiedesign/metod Resultat Slutsats

Romé, 
Persson, 
Ekdahl & 
Gard, 2010.

Sverige 128 
inaktiva 
personer  
med 
livsstilsrel
aterade 
hälsoprobl
em.

RCT + datainsamling om 
betalningsvilja (WTP),
enkätundersökning med 
öppna frågor. 
Interventionsstudie med 
uppföljning.

WTP ökade med inkomst, 
BMI och utbildningsnivå 
samt vid upplevd omedelbar 
hälsobringande effekt.

WTP var en viktig aspekt 
vid planering av 
hälsofrämjande strategier 
inom hälso- och 
sjukvården med målet att 
öka den fysiska 
aktivitetsnivån.

Kolt,Schofi
eld, Kerse,  
Garrett, 
Ashton,& 
Patel, 2012.

Nya 
Zeeland

330 äldre 
>65 år.

RCT. Interventionsgrupp 
med stegräknare och recept 
på fysisk aktivitet. 
Kontrollgrupp ”vanligt 
recept på fysisk aktivitet”.

Goda resultat i 
interventionsgruppen
ökning av den fysiska 
aktiviteten. Blodtrycket 
sjönk i båda grupperna. 
Oförändrat BMI.

Stegräknare och recept på 
fysisk aktivitet främjar
befolkningens hälsa. 
Strategierna är 
kostnadseffektiva.

Romé, 
Persson, 
Ekdahl & 
Gard, 2009.

Sverige 525 
stillasittan
de 
personer 
med 
livsstilsrel
aterade 
hälsoprobl
em med 
FaR.

RCT, interventionsgrupp 
(n= 268) och kontrollgrupp 
(n=257) med uppföljning. 

Kostnader, konsekvenser 
och fysisk aktivitetsnivå 
mättes med formulär. 

Den fysiska aktivitetsnivån 
förbättrades avsevärt I båda 
grupperna, ingen signifikant 
skillnad kunde iakttas. 
Kostnaden för 
interventionsgruppen var 
dubbel så stor mot 
kontrollgruppen. Stort 
bortfall.

Behov av;

Motivering under 
beteendeförändringsproce
ssen. Noggrann 
uppföljning. Långsiktiga 
uppföljningsstudier för att 
fastställa resultatets 
styrka.

Kallings, 
Leijon, 
Hellénius & 
Ståhle, 
2007.

Sverige N=5481st. 
män och 
kvinnor i 
olika 
åldrar.

Okontrollerad klinisk studie 
i primärvården med syfte att 
utvärdera FaR .

Uppföljning.

Efter sex månader var 62 % 
kvar i studien. Flertalet
recept var utskrivna av
läkare och sjukgymnaster. 
Signifikant förbättring av 
fysisk aktivitet. 

FaR var möjligt i 
rutinmässig primärvård. 
Effektiv genomförbar 
metod.

Aittasalo,M
iilunapalo,

Kukkonen,
Harjula & 
Pasanen, 
2005.

Finland N=265
patienter.

RCT, interventionsgrupp 
information om fysisk 
aktivitet, stegräknare och 
loggbok, 

Kontrollgrupp

Uppföljning, 2 och 6 
månader.

Ökad fysisk aktivitetsnivå i 
interventionsgruppen 
gentemot kontrollgruppen.

Fysisk aktivitet på recept 
rekommenderas 
Återkoppling och 
egenkontroller bör ingå.
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Motivation

Motivation var nyckeln till framgångsrik livsstilsförändring med ökad fysisk aktivitet och det

individanpassade samtalet var ett avgörande moment vid bestående beteendeförändring 

(Sørensen et al., 2006; Müller-Riemenschneider, et al., 2008; Rhodes & Fiala, 2009; Romé, et 

al., 2010; Aittasalo, et al., 2005; Romé et al., 2009; Kolt et al., 2012).  

En kombination av patientstöd och trygghet ökade patientens Self- efficacy vilket i sin tur 

ökade chansen till en mer aktiv livsstil (Sørensen et al., 2006). Aktivitetsspecifikt 

självförtroende visade sig också vara avgörande för upprätthållande av fysisk aktivitetsnivå i 

litteraturstudien från Kanada. Self- efficacy skapades genom att hjälpa patienten bygga upp 

motivationen, undanröja hinder samt att detaljerat planera sina mål (Rhodes & Fiala, 2009). 

Förutom det individanpassade, coachande samtalet var en trygg miljö en av 

huvudkomponenterna i en lyckad FaR- process (Sørensen et al., 2006; Muller, et al., 2008; 

Wisse, et al., 2010). Den danska litteraturgranskningen visade att det var mycket viktigt att 

den som ordinerats FaR var delaktig i planeringen och utförandet av aktiviteterna. Det var 

även viktigt att känna glädje i samband med sin aktivitet. De som fullföljde sitt FaR- recept 

upplevde den fysiska aktiviteten som en värdefull stund (Sørensen et al, 2006).

Motivation hörde ihop med förväntad hälsoeffekt och betalningsvilja, visade en RCT 

(randomiserad kontrollstudie) från Sverige. Betalningsviljan ökade med stigande inkomst, 

utbildningsnivå och BMI. Motivationen och viljan att betala för insatserna var störst när 

omedelbar hälsoeffekt förväntades (Romé, et. al., 2010). FaR fungerade som en sporre för 

patienterna i en finsk RCT. Fint väder, ”skön känsla efter träning”, fysisk aktivitet som en

ingående komponent i arbetet och tillgång till barnvakt var andra faktorer som ökade 

motivationen. Flera deltagare kände att FaR var en värdefull metod som bör ingå i arbetet 

med att främja fysisk aktivitet (Aittasolo et al., 2005).  

Implementering 

Litteraturstudien från Danmark visade att metoden FaR var genomförbar och användbar i 

primärvården och hade hög acceptans både hos patienter och hos förskrivare (Sørensen, et al.,

2006). Målet med fysisk aktivitet på recept är att nå den del av befolkningen som ligger i 

riskzonen för att utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar. Därför är det viktigt att ytterligare 

utveckla metoden och integrera den som en naturlig del i den rutinmässiga vården, skriver 

författarna (Sørensen, et al., 2006; Müller, et al., 2008). Kallings med flera (2007) kom fram 

till följande slutsats; metoden var enkel och effektiv men den borde modifieras ytterligare för 
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att bli en naturlig del i den rutinmässiga hälso- och sjukvården. Denna utveckling bör

inkludera enhetliga rutiner kring förskrivandet av receptet, ökad kunskap i coachande samtal 

samt en sammanfattande kunskapsbank om fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd. En 

essentiell del under FaR- processen är samarbetet mellan olika aktörer, idrottsföreningar och 

berörda professioner menar författarna.

Studien där betalningsviljan för FaR undersökts gav indikationer på att hälso- och sjukvården 

bör erbjuda och utforma ett tilltalande FaR- program i samarbete med lokala idrottsföreningar 

(Romé et al., 2010). En mycket effektiv metod var att inkludera stegräknare vid förskrivning 

av FaR (Kolt, et al., 2012).

Ett individuellt ordinerat recept på fysisk aktivitet visade sig inte vara tillräckligt för ökad 

aktivitet i en RCT gjort i Nederländerna. Resultatet visade att en personlig coach under hela 

förändringsprocessen var effektivare och gav upphov till ökad fysisk aktivitetsnivå samt 

stabila blodsockervärden hos stillasittande patienter med typ 2 diabetes (Wisse, et al., 2010). 

Hög kompetens hos förskrivaren var enligt den danska studien betydelsefullt, vid en tänkt 

beteendeförändring. Det var också viktigt att det fanns gott om tid för samtal och att 

förskrivaren kunde förmedla kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet vid olika 

sjukdomstillstånd. Kunskap i motiverande samtal samt en trygg och stödjande miljö var 

ytterligare centrala komponenter vid livsstilsförändring (Sørensen, et al., 2006).  

Rhodes & Fiala (2009) studerade vilka faktorer som styr följsamheten vid en 

beteendeförändring. De ansåg i sin studie att den estetiska och känslomässiga aspekten bör 

beaktas i högre utsträckning vid införandet av hälsofrämjande strategier. De befintliga 

modellerna bygger på kognitiv beteendeteori och forskarna förslår att sociala och 

miljömässiga faktorer bör inkluderas i metoden.

Bristfälligt samarbete mellan vårdpersonal och tidsbrist var två hinder i FaR- processen i den 

finska studien. Både förskrivare och patienter som erhållit FaR ansåg dock att metoden 

fungerade bra och var lämplig att använda som hälsofrämjande insats i hälso- och sjukvården

(Aittasalo et al., 2005).

Hälsoekonomiska resultat

Den danska litteraturstudien fann att metoden Far var kostnadseffektiv (Sørensen, et al.,

2006). Detta fynd gjordes också i samband med en RCT från Nya Zeeland. Slutsatsen från 

denna studie var att FaR i kombination med stegräknare var en kostnadseffektiv strategi för 

främjandet av fysisk aktivitet hos äldre (Kolt, et al., 2012). Liknande resultat fick Romé med 
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flera (2009). Deras RCT visade att den samhälleliga kostnaden för fysisk inaktivitet minskade 

från 229140 SEK till 86 832 SEK per år för interventionsgruppen med FaR. Forskarna 

rekommenderade långsiktig uppföljning av metoden för analysering av kostnadseffektiviteten 

och hållbarheten i resultaten (Romé, et al., 2009). Den danska interventionsstudien fann att de 

frekventa kontakterna med sjukvårdspersonal ökade kostnaden av FaR, vilket tillsammans 

med det stora bortfallet i FaR- programmet var en stor initial kostnad och utmaning för 

framtiden (Sørensen et al., 2010).

Hälsovinster

Randomiserade kontrollerade studier visade att FaR har långsiktig effekt på fysisk 

aktivitetsnivå och konditionsnivå. Jämförelser med kontrollgrupper visade på en ökad 

energiförbrukning i veckan med 975 kcal och 11 % i förbättrad kondition (Müller-

Riemenschneider, et al., 2008). Den danska studien visade att samtliga fem 

interventionsprogram med FaR ledde till ökad fysisk aktivitetsnivå och ökad livskvalitet. 

Analysen baserades på den danska versionen av livskvalitetsmåtten SF-12 och EQ-5D, 

energiförbrukning (MET) och subjektiv aktivitetsnivå och jämfördes med befolkningsindex 

(Sørensen, et al., 2010). Liknande resultat fick Kallings med flera (2007) i sin 

interventionsstudie. Självrapporterad hälsa mättes med hjälp av SF-12, EQ-5D och 

enkätfrågor om fysisk aktivitetsnivå. Resultatet var mycket tillfredsställande

(Kallings et al., 2007). Fysisk aktivitet på recept rekommenderades också av forskarna i den 

finska studien. Studieresultatet gav bevis för att FaR har god effekt på fysisk aktivitetsnivå. 

Interventionsgruppen hade efter 2 månader ökat sin fysiska aktivitetsnivå med 217 minuter 

jämfört med kontrollgruppen. Efter 6 månader visades liknande skillnader (Aittasalo, et al.,

2005). 

FaR i kombination med stegräknare gav positiva effekter på hälsan i en RCT från Nya 

Zeeland. Den fysiska aktivitetsnivån hade ökat både vid 3- och 12- månaders uppföljning och 

livskvalitetsmåttet SF-36, visade både på ökad mental och fysisk hälsa efter interventionen. 

Blodtrycket sjönk medan BMI var oförändrat (Kolt et al., 2012). Resultat från en RCT 

genomförd i Nederländerna, 2010 visar däremot inte några signifikanta skillnader i fysisk 

aktivitetsnivå mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. Där sågs inga förbättringar av 

riskmarkörer för kardiovaskulär sjukdom efter en tvåårig intervention med FaR (Wisse, et al.,

2010). 
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Sammanfattningsvis visar studieresultatet att FaR är en kostnadseffektiv och accepterad 

metod inom hälso- och sjukvården vilken leder till ökad fysisk aktivitet och ökad livskvalitet. 

Det saknades utvärdering av metodens långsiktiga effekt och flera forskare efterfrågade 

longitudinella studier för att identifiera redskap och utveckla metoden ytterligare.

Resultatet var nästintill samstämmigt och den röda tråden tyder på att en lyckad 

förändringsprocess innehåller motivation, stöd, samarbete, långsiktighet, kunskap och 

utvärdering. 

Diskussion

Metoddiskussion 

Intentionen var att fokusera på ordinerad fysisk aktivitet inom Norden. Under metoddelen 

framkom brist på forskningsunderlag till litteraturstudien. Fysisk aktivitet på recept infördes 

år 2001 i Sverige. Metoden är relativt ny varvid få studier fanns att tillgå. Sökningen utökades 

till all forskning inom det aktuella ämnet från år 2005 och framåt. Den snäva tidsramen 

begränsade analysprocessen. En önskan var att granska fler artiklar och analysera dessa 

djupgående. Sökningen hade då skett i fler databaser och urval gjorts utifrån fler sökord.

Studien bestod av vuxna som fått FaR. Det hade varit intressant att se hur och om resultatet 

blivit annorlunda om även barn/ungdomar inkluderats i studien.  

Flertalet av artiklarna var självkritiska och de hade redogjort för eventuella bias. Urvalsfel 

som är beskrivna var att vissa deltagare hade redan innan start motivation till ett ökat fysiskt 

aktivt liv vilket kan ha medfört att resultatet blivit positivt snedvridet. I de studier där 

frivilliga deltagare söktes utgör de också risk för feltolkningar. Författarna har redogjort för 

osäkerheten i resultatet och antytt att vissa resultat inte är generaliserbara. Missförstånd och 

feltolkningar kan vara en svaghet i studien då artiklar publiceras på engelska och egen 

översättning sker. Bortfallet i den finska RCT: n var litet vilket ökar trovärdigheten (Aittasalo 

et al., 2005). Bortfallet var däremot stort i den svenska RCT: n vilket indicerar på brister i 

FaR- processen (Romé et al., 2009).

Rättviseprincipen är inte tillgodosedd i de studier där de med sämre socioekonomiska 

förutsättningar inte haft samma tillgång till metoden FaR.  Flera av studierna har tagit hänsyn 

till autonomiprincipen och de har använt ett coachande förhållningssätt under processen. 
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Omsorgsprincipen är tillämpad i de studerande artiklarna då syftet med studierna var att ”göra 

gott” (Pellmer & Wramner, 2009).

Induktiv ansats användes under analysprocessen. Detta innebar att materialet studerades 

förutsättningslöst, med öppet sinne för att utveckla teman. Forskningsmaterialet granskades

parallellt, oberoende och objektivt. En svaghet i studien ansågs vid reflektion vara att den 

inkluderar litteraturstudier. Resultatet av dessa studier är redan analyserade vilket medför att 

dubbeltolkning kan ske. Samtliga artiklar är presenterade i studien och resultatet visar på 

skillnader och likheter. Den initiala indelningen efter studiedesign visade inte på några 

signifikanta skillnader och redovisas därför inte specifikt.

Resultatdiskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur Fysisk aktivitet på recept påverkar den 

fysiska aktivitetsnivån. I resultatet framkom fyra teman; Motivation, Implementering, 

Hälsoekonomiska konsekvenser och Hälsovinster. Dessa teman svarar på syftet samt ger 

indikationer på vilka faktorer som påverkar effekten av FaR. I resultatet sågs ingen signifikant 

skillnad på grund av studiedesign. Därför diskuteras inte likheter och skillnader i resultatet 

utifrån metod.    

Litteraturstudiens resultat är att fysisk aktivitet på recept leder till ökad fysisk aktivitet och 

ökad livskvalitet. Forskning inom hälsopsykologi hävdar att en lyckad beteendeförändring 

innefattar motivation och delaktighet (Gjerde, 2004; Rydén & Stenström, 2008; Aronson et 

al., 2010) vilket styrks i denna studie. Tidigare forskning har också visat att socialt stöd och 

kontinuerlig uppföljning under hela processen är avgörande för att lyckas med en bestående 

beteendeförändring (Hellenius & Arborelius, 1999). Litteraturstudiens resultat stödjer denna 

uppfattning och flertalet forskare menar att FaR bör inkludera ett gott stöd och noggrann 

uppföljning (Sørensen, et al., 2006; Muller-Riemenschneider, 2008;Rhodes & Fiola, 2009; 

Sørensen, et al., 2010).  I flera studier saknas det uppföljning av dem som blivit ordinerade

FaR. Många långsiktiga effekter förblev odokumenterade vilket missgynnar utvecklingen av 

metoden. Uppföljning är ett viktigt steg i folkhälsoarbetet och krävs vid politiska beslut 

(Pellmer & Wramner, 2007). 

Resultatet tyder på att det coachande samtalet och ett individanpassat FaR ökar känslan av 

delaktighet. Motivation är starkt förknippat med begreppet Self- efficacy vilket återkommer i 
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flertalat beteendeförändringsmodeller (Rydén & Stenström, 2008; Gjerde, 2004; Aronson, et 

al., 2010). Self- efficacy beskrivs ha en central roll i främjandet av fysisk aktivitet i 

litteraturstudien från Kanada (Rhodés & Fiala, 2009). 

Studieresultatet antyder att tid och kunskap i coaching, är två bristvaror i hälso- och 

sjukvården. Folkhälsovetare besitter kunskap i hur nya levnadsvanor skapas och har redskap 

för att frigöra människans potential. I det coachande samtalet sammankopplas individens 

kunskap, värderingar, motivation och mål vilket omvandlas till handling (Gjerde, 2004).

Folkhälsovetaren kan i samarbete med hälso- och sjukvården bidra med betydelsefulla 

resurser i folkhälsoarbetet för att främja goda levnadsvanor. 

Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och WHO rekommenderar förebyggande och 

hälsofrämjande insatser för att öka befolkningens fysiska aktivitet (FHI, 2011c). FaR är en del 

i detta arbete men utgör ingen enhetlig metod. Grundmodellen är gemensam men lotsning och 

stödfunktioner utvecklas och anpassas efter lokala förutsättningar (FHI, 2011a). Resultatet 

indikerar på att det finns behov av att ytterligare modifiera metoden och låta FaR ingå som en 

naturlig del i hälso- och sjukvården samt att utveckla strategier för implementering och 

uppföljning. 

Målet är att nå den del av befolkningen som befinner sig i riskzonen för att utveckla 

livsstilsrelaterade sjukdomar vilka kan förebyggas med ökad fysisk aktivitet och minskat 

stillasittande.  Eftersom beteendeförändring är en process som tar tid syns resultatet av de 

ekonomiska investeringarna först efter en längre tid, vilket kan leda till svårigheter med att få 

ekonomiska resurser. Denna studie visar att FaR möjligen är en kostnadseffektiv metod som 

kan leda till ökad fysisk aktivitet vilket bidrar till bättre folkhälsa.

Slutsats

Litteraturstudiens huvudfynd är att fysisk aktivitet på recept ökar den fysiska aktivitetsnivån.

Tillsammans med stegräknare utgör FaR en effektiv metod i hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård. Studieresultat ger indikationer på att det finns ett behov av ökad kunskap i hur 
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bestående beteendeförändringar skapas. Fler longitudinella studier om FaR är önskvärda för 

att dra ytterligare slutsatser om metodens långsiktiga effekter.

Författarnas slutsats är att fysisk aktivitet på recept är en lämplig metod som bör användas i 

det hälsofrämjande arbetet. Det övergripande folkhälsomålet är att skapa goda förutsättningar 

för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

För att nå den del av befolkningen som har sämst hälsa är det betydelsefullt att skapa 

samhälleliga förutsättningar för vardaglig motion. En trygg och tillgänglig närmiljö ökar 

möjlighet för spontan fysisk aktivitet. Stödjande miljöer för fysisk aktivitet och närhet till 

grönområden uppmuntrar spontan vardaglig aktivitet.

Det är viktigt att kartlägga hur jämlik metoden FaR är så att inte några socioekonomiska 

grupper missgynnas. Följsamheten skulle troligen öka om man subventionerar kostanden som 

ofta utgör ett hinder i socialt utsatta grupper. Utmaningen är att motivera samhället att

investera tid och pengar för långsiktiga folkhälsovinster. Resultatet kan utgöra underlag vid 

utveckling av metoden och kostnadseffektivitetsprincipen kan ligga till grund vid presentation 

och som motivering när politiska beslut ska tas och när resurser ska fördelas. 

Förskrivningen av FaR bör inkludera stegräknare, loggbok och en sammanställning av 

lämpliga aktiviteter i närområdet. Det är viktigt att utveckla stimulerande strategier för 

uppföljning av receptet. En ekonomisk ersättning till förskrivaren skulle säkra arbetsmetoden 

och ge möjlighet till vidare utveckling. Kunskap om metoden FaR bör införas i 

läkarutbildning och i all annan utbildning till berörd personal inom hälso- och sjukvården.
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