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Sammanfattning 
Sjuksköterskan har en betydande roll genom att vidta olika hälsofrämjande insatser 
som på olika sätt kan minska folkhälsoproblem såsom inaktivitet med syfte att 
förbättra folkhälsan. Fysisk aktivitet på recept är en metod för att minska stillasittande 
och främja fysisk aktivitet, vilken bygger på ett patientcentrerat synsätt, där 
samtalsmetodik och kunskap om motivation samt beteendeförändring är viktiga delar. 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilken roll sjuksköterskan har vid fysisk 
aktivitet på recept. Resultatet är baserat på 11 vetenskapliga artiklar, fem kvalitativa 
och sex kvantitativa, vilka utmynnade i ett huvudtema; Sjuksköterskans roll och de 
hinder som finns. De subteman som framkom var; Motivation, Delaktighet, Tid, 
Kunskap och rutiner samt Externa faktorer. Sjuksköterskans roll är att regelbundet 
motivera till fysisk aktivitet och få patienten delaktig, samt att skydda och främja 
hälsa hos alla människor i världen. Tidsbrist, okunskap och bristande rutiner uppges 
var stora hinder till varför sjuksköterskan inte förskriver fysisk aktivitet på recept. 
Vidare belyses patientens ekonomi, tillgänglighet, samt samhällets resurser till fysisk 
aktivitet. Sjuksköterskans motiverande roll och tillämpningen av fysisk aktivitet på 
recept, är något som bör belysas och tydliggöras i den grundläggande 
sjuksköterskeutbildningen. Dessutom bör hälso- och sjukvårdspersonal fortsätta 
poängtera att fysisk aktivitet kan vara ett komplement till medicin.  
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Abstract 
Nurses has a significant role in health promotion efforts that can reduce public health 
problems, such as inactivity with a purpose to improve public health. Physical activity 
on prescription's a method of reducing inactivity and promoting physical activity, 
which is based on a patient-centered view, where communication and knowledge 
about motivation and behavioral change are important components. The aim of this 
literature study was to investigate the nurses' role in the physical activity of 
prescription. The result's based on 11 scientific articles, five qualitative and six 
quantitative, which featured in one main theme; Nurses role and barriers that exist. 
The subthemes that emerged were; Motivation, Participation, Time, Knowledge and 
Routines and also External Factors. The nurses' role is to regularly motivate physical 
activity and to involve patients, and also to protect and promote the health of all 
people. Lack of time, ignorance and lack of routines indicate great barriers to why 
nurses doesn't prescribe physical activity on prescription. Furthermore, the patients 
economy, accessibility, and societies resources for physical activity are highlighted. 
Nurses' motivational role and the application of physical activity on prescriptions, is 
something that should be highlighted and clarified in undergraduate nursing 
education. In addition, healthcare professionals should continue to point out that 
physical activity can be a complement to medicine. 
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Inledning 
Människokroppen är byggd för rörelse, samt att kropp och själ mår bra av fysisk 
aktivitet (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet [YFA], 2016). Fysisk aktivitet 
påverkar många olika biologiska och fysiologiska system i kroppen samtidigt, så 
kallade multifaktoriella effekter (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Det finns stark 
evidens för att ökad fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter, och att de som når den 
rekommenderade aktivitetsnivån sannolikt har en bättre livskvalitet (Olsson et al., 
2015; Statens folkhälsoinstitut, 2011). Otillräcklig fysisk aktivitet är ett stort 
folkhälsoproblem, då detta är en av de största riskfaktorerna för förtida död och 
sjukdomsbörda, som i sin tur leder till betydande samhällskostnader på många flera 
miljarder kronor per år (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Arbetet med att främja en 
ökad fysisk aktivitet i befolkningen är dock komplext, i vilket hälso- och sjukvården 
är en viktig aktör, eftersom där nås en stor andel av befolkningen och som många 
förväntar sig ska ge råd om livsstil (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  
 
Hälso- och sjukvården har en betydande roll för hälsofrämjande insatser och genom 
att vidta olika åtgärder kan en minskning av inaktivitet förbättra folkhälsan globalt 
avsevärt (Faskunger, Leijon, Ståhle & Lamming, 2007; Lee et al., 2012; Statens 
folkhälsoinstitut, 2005). Fysisk aktivitet är en av de bästa modifierbara faktorerna för 
att förebygga icke-överförbara sjukdomar och dödlighet samt att idag används därför 
fysisk aktivitet som ett komplement till läkemedel i hälso- och sjukvården (Eijsvogels 
& Thompson, 2015; Faskunger et al., 2007; Sørensen, Bak-Sørensen, Skovgaard, 
Bredahl & Paggaard, 2011). Regelbunden fysisk aktivitet innebär en minskad risk för 
att insjukna i de flesta av våra stora folksjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, 
diabetes, kolon- och bröstcancer samt depression (YFA, 2016). Tillräcklig nivå av 
fysisk aktivitet minskar även risken för höft- eller ryggradsfrakturer (YFA, 2016).  
 
Fysisk aktivitet på recept är en metod för att minska stillasittande och främja fysisk 
aktivitet (Kallings et al., 2009a; Statens folkhälsoinstitut, 2011). De senaste tio åren 
har en positiv utveckling av levnadsvanor skett hos befolkningen, samtidigt som 
förskrivning av fysisk aktivitet på recept sker i allt större utsträckning, och dessutom 
har det totala antalet ordinationer i Sverige ökat successivt (Socialstyrelsen, 2017; 
Statens folkhälsoinstitut, 2011). Förskrivningen av fysisk aktivitet på recept (FaR) 
kan göras av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller annan legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal där den, som förskriver fysisk aktivitet på recept bär ansvaret för 
åtgärden (Patientsäkerhetslagen, 2010:659; Statens folkhälsoinstitut, 2011).  
 
 
Bakgrund 
Nivån av fysisk inaktivitet ökar i många länder vilket medför stora konsekvenser för 
den allmänna hälsan hos människor över hela världen, såsom en ökad förekomst av 
hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer (Socialstyrelsen, 2017; World Health 
Organization, 2017). På grund av den ökade globala förekomsten av fysisk inaktivitet 
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är det klassat som pandemi (Eijsvogels & Thompson, 2015). Vidare är fysisk 
inaktivitet bekräftad som den fjärde vanligaste riskfaktorn till förtida död i världen, 
vilket uppskattningsvis orsakar 3,2 miljoner dödsfall globalt varje år (World Health 
Organization, 2017). De tre vanligaste dödsorsakerna utöver fysisk inaktivitet är högt 
blodtryck, tobaksbruk och högt kolesterol, men gemensamt för majoriteten av dessa 
dödsorsaker är att de kan förebyggas med hjälp av fysisk aktivitet (World Health 
Organization, 2017).  
 
Samhällskostnaderna för sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet är idag betydande 
(Bolin & Lindgren, 2006; YFA, 2016). Redan år 2006 visade det sig att otillräcklig 
fysisk aktivitet i Sverige uppgick till drygt sex miljarder kronor per år (Bolin & 
Lindgren, 2006). Ytterligare studier bekräftar att en stillasittande livsstil ger upphov 
till betydande samhällskostnader (Pratt, Macera & Wang, 2000; Allenbach, et.al., 
2001; Andersen, Horsted & Sørensen, 2005; National Center for Environmental 
Health, 2016). Fysiskt aktiva individer gör färre läkar- och sjukhusbesök, har färre 
sjukdagar och är mer produktiva på arbetet än de som är inaktiva. Aktiva individer har 
dessutom lägre medicinska kostnader och använder inte läkemedel i samma 
utsträckning som fysisk inaktiva individer (Pratt et al., 2000). Från att övergå från en 
stillasittande livsstil till att bli fysisk aktiv, innebär inte bara att samhällskostnader 
minskar, utan kan för en 30-årig man resultera i ytterligare nästan åtta levnadsår 
(Andersen et al., 2005). Dessutom kan regelbunden måttlig fysisk aktivitet, som att gå 
och cykla, leda till betydande hälsofördelar (YFA, 2016).  
 
Överdriven vila och brist på fysisk aktivitet är relaterat till minskad fysisk kondition, 
funktionell status, livskvalitet och nedsatt kognition (Drake, Falzer, Xistris, Robinson 
& Roberge, 2004). Den vuxna befolkningen rör sig inte tillräckligt mycket, vilket 
orsakar lika många dödsfall som rökning (Lee et al., 2012; Statens folkhälsoinstitut, 
2011). Forskning visar att fysisk aktivitet är en stor hälsofrämjande faktor, vilken i 
många fall kan förebygga ohälsa (Kallings et al., 2009a). Däremot är den största 
utmaningen i dagens hälsoarbete inte att få de som redan tränar att fortsätta göra det, 
utan att få de som är inaktiva att bli aktiva (Börjesson et al., 2008).  
 
 
Fysisk aktivitet och inaktivitet 
Fysisk aktivitet är ett komplext beteende och definieras generellt som alla former av 
rörelse, vilka ger ökad energiomsättning (YFA, 2016; Statens Folkhälsoinstitut, 
2011). All typ av rörelse innebär muskelaktivitet, som exempelvis promenader, 
hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och 
träning (Statens Folkhälsoinstitut, 2011; YFA, 2016). Med hälsofrämjande fysisk 
aktivitet menas all fysisk aktivitet, som förbättrar hälsan och den fysiska kapaciteten 
utan att utgöra en risk för skada (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Betydelsen av 
fysisk aktivitet skiljer sig från begreppen motion och träning där motion är en 
planerad fysisk aktivitet, som görs repeterade och med viss avsikt, såsom för ett ökat 
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välbefinnande, framtida bättre hälsa eller motsvarande. Vidare definieras träning som 
en klar målsättning att öka prestationsförmågan genom olika former av fysisk 
aktivitet, företrädesvis inom idrotten (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). I denna 
litteraturstudie används begreppet fysisk aktivitet för att inkludera alla typer av 
aktiviteter, som skapar kroppsrörelse och som ökar kroppens energiförbrukning. 
Forskning visar att måttlig fysisk aktivitet omfattande minst 30 minuters varje dag, är 
en grundförutsättning för god hälsa och välbefinnande (Faskunger et al., 2007). 
Rekommendationerna för vuxna över 18 år är minst 150 minuter av måttligt fysisk 
aktiv per vecka eller 75 minuter hög intensitet, vilka bör spridas ut över tre tillfällen i 
veckan (YFA, 2016). Vidare rekommenderar Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet 
(2016) att träna de stora muskelgrupperna minst två gånger i veckan. Vuxna över 65 
år rekommenderas även att träna balans några dagar i veckan och alla, oavsett ålder, 
bör undvika långa stillasittande perioder (YFA, 2016).  
 
I Sverige används termen stillasittande för att beskriva inaktivitet (YFA, 2016). Att 
sitta still under stora delar av dagen under många år innebär en ökad risk för olika 
sjukdomar och förtida död. Långvarigt dagligt stillasittande bidrar till negativa 
effekter på kroppen (YFA, 2016) och både svenska och internationella studier visar 
att vuxna sitter i snitt sju till åtta timmar per dag (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). 
Stillasittande leder inte bara till en minskad total energiförbrukning utan också till 
minskad insulinkänslighet och förändringar i genaktiviteten i skelettmuskulaturen. 
Dessutom påverkar inaktivitet blodfetter och blodkoagulationsfaktorer negativt (YFA, 
2016). En bidragande faktor till den allt mer stillasittande livsstilen är teknologin som 
idag finns, vilket gör att saker och ting blir mer lättåtkomliga hemifrån, däremot är det 
viktigt att bryta stillasittande med många korta pauser (Engström, 2014; YFA, 2016; 
Statens Folkhälsoinstitut, 2011). 
 
 
Fysisk aktivitet på Recept 

År 1998 fick Statens folkhälsoinstitut i uppdrag av den svenska regeringen, att ta fram 
ett underlag, som visar hur det går att stimulera till ökad fysisk aktivitet i de grupper 
som är minst fysiskt aktiva samt belysa de hälsoeffekter, som är möjliga att uppnå 
(SOU 1998:43). Projektet fick namnet ”Sätt Sverige i rörelse”, vilket syftade till att 
förändra inställningen till fysisk aktivitet i samhället och på lång sikt få till stånd en 
beteendeförändring hos befolkningen (SOU 1998:43). Som ett resultat av projektet, 
ökade antalet ordinationer av fysisk aktivitet på recept och därmed även behovet av 
vägledning samt tydliggörande av roller och ansvar hos hälso- och sjukvårdspersonal 
(Faskunger et al., 2007).  
 
Fysisk aktivitet på recept är etablerat i Sverige sedan 2001 och är ett alternativt 
arbetssätt till medicinska åtgärder, samt en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet 
(Statens folkhälsoinstitut, 2011). Arbetsmetoden bygger på ett patientcentrerat 
synsätt, där samtalsmetodik och kunskap om motivation samt beteendeförändring är 
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viktiga delar (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Det är av stor vikt att det finns ett 
kvalitets- och behovstänkande bakom insatsen samt en väl fungerande uppföljning, 
för att det inte ska leda till att förskrivning av fysisk aktivitet på recept förskrivs bara 
för förskrivandets skull (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Vid fysisk aktivitet på recept 
ska sjuksköterskan ha god kännedom om FYSS (Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukhusbehandling) inför den skriftliga ordinationen, samt 
ska använda sig av en samtalsteknik, som stärker patientens motivation (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017b). Receptet på fysisk aktivitet ska vara individanpassat i 
fråga om dosering och typ av aktivitet för att öka delaktigheten hos patienten (Drake 
et al., 2004; Kallings, Leijon, Kowalski, Hellénius & Ståhle 2009b; Statens 
folkhälsoinstitut, 2011; YFA, 2016). Patientens eget intresse styr valet av aktivitet och 
kan innebära allt från promenader till trädgårdsarbete (Statens folkhälsoinstitut, 2011; 
YFA, 2016). Motivation definieras som ”en komplex uppsättning av inre och yttre 
styrkor som framkallar en strävan om att uppföra sig på ett visst sätt” (Vealey, 2005, 
s. 24). En grundläggande förståelse för motivation börjar när en individ kan skilja 
mellan inre och yttre motivation. För att individen ska vara motiverad till att göra 
något, måste individen känna sig tämligen säker på att kunna utföra den specifika 
uppgiften (Ryan & Deci, 2002).  
 
 
Teoretisk referensram  

Sjuksköterskor har spelat en stor roll i att flytta hälsosystemet bort från ett 
övervägande fokus på sjukdom och botemedel, till att öka uppmärksamheten till ett 
hälsofrämjande och sjukdomspreventions synsätt (Besner, 2004). Hälsa är en 
angelägenhet för sjuksköterskor och målet inom hälso- och sjukvården är att skydda 
och främja hälsa hos alla människor i världen (Besner, 2004). Omvårdnadsmålen, 
som en sjuksköterska har, är att hjälpa patienten att bli så självständig som möjligt 
och för att kunna tillgodose de egna grundläggande behoven (Kristoffersen, Nordvedt 
& Skaug, 2006). Vidare har sjuksköterskan som uppgift att stödja patienten med 
kunskap, kraft och vilja (Kristoffersen et al., 2006). Dorothea Orem, vars omvårdnad 
inriktar sig på patientens egenvårdskapacitet, menar att sjuksköterskan ska bidra och 
kompensera där patientens egenvård brister (Kristoffersen et al., 2006). Orem anser 
att människan är en aktiv varelse med hög grad av frihet, som utför handlingar vilka 
alla bidrar till främjad hälsa och välbefinnande. Människan har dessutom en förmåga 
att utföra målinriktade handlingar. Genom detta tolkar Orem att människan har 
resurser till problemlösning och utvecklande på det personliga planet. 
Egenvårdskapaciteten, omfattar att fatta beslut om handlingar och att utföra 
handlingarna där de valda handlingarna påverkas av individens motivation och där 
själva genomförandet av handlingen styrs av fysisk styrka, rörelseförmåga samt 
uthållighet. Patienten upplever sitt hälsotillstånd och sin situation utifrån sitt eget 
perspektiv och det är därför viktigt som sjuksköterska att känna till vilken insikt 
patienten har i sin situation, uppfattning om sin förmåga att medverka i egenvård 
samt samarbeta med personalen (Kristoffersen et al., 2006).    
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Problemformulering 
Stillasittande livsstil och fysisk inaktivitet är ett av dagens stora folkhälsoproblem, 
vilket även innebär omfattande samhällsekonomiska konsekvenser. Fysisk aktivitet är 
en stor hälsofrämjande åtgärd, som i många fall kan förebygga ohälsa. Därför vore det 
av intresse att undersöka vilken roll sjuksköterskan kan ha gällande fysisk aktivitet på 
recept.   
 
 
Syfte 
Syftet var att undersöka vilken roll sjuksköterskan har vid fysisk aktivitet på recept.  
 
 
Metod 
Design 
Föreliggande studie är en allmän litteraturstudie, som utgår från ett tydligt syfte vilket 
besvaras systematiskt (Forsberg & Wengström, 2016). Metoden går ut på att 
identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning som är publicerat i ämnet 
(Forsberg & Wengström, 2016).  
 
 
Datainsamling 
Inledningsvis genomfördes ostrukturerade sökningar i olika databaser för att få en 
överblick över ämnesområdet (Wallengren & Henricson, 2012; Östlundh, 2012). 
Databaserna, som användes, var Psychological Abstracts (PsycINFO), Cumulative 
Index of Nursing and Allied Health (CINAHL), Public Medline (PubMed) samt 
Google Scholar. Dessa fyra valdes för att få en bredare utgångspunkt för sökningen. 
PsycINFO är en databas som innehåller forskning inom psykologi och 
beteendevetenskap emedan PubMed och Cinahl är två databaser, som innehåller 
forskning inom medicin och omvårdnadsvetenskap (Karlsson, 2012; Forsberg & 
Wengström, 2016). Databasen Google Scholar är en fri sökmotor, som är försedd med 
ett index av vetenskaplig litteratur (Forsberg & Wengström, 2016).  
 

Med utgångspunkt från syftet, identifierades sökord, vilket innebär att de primära 
sökorden blev fysisk aktivitet på recept och sjuksköterska vilka översattes till 
engelskans physical activity on prescription och nurse. Vid sökningarna upptäcktes 
att fysisk aktivitet på recept har flera benämningar på engelska såsom physical 
activity on referrals samt prescription of exercise och därför genomfördes ytterligare 
sökningar med dessa ord. Dessutom användes sökorden roll och omvårdnad, som 
översattes till role och care. 
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Inför sökningen av resultatartiklar, utfördes en mer strukturerad sökning (Wallengren 
& Henricson, 2012; Östlundh, 2012) i de tre databaserna, PsycINFO, PubMed samt 
Cinahl. Sökningarna genomfördes som en fritextsökning där inklusionskriterier och 
exklusionskriterier användes för att få ett mer specifikt sökresultat (Forsberg & 
Wengström, 2016). För att finna aktuell forskning begränsades samtliga sökningar till 
att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren samt att 
artiklarna skulle vara skrivna på̊ engelska eller svenska (Wallengren & Henricson, 
2012). De sökningar som resulterade i mer än 120 träffar, begränsades ytterligare till 
de senaste fem åren. De vetenskapliga artiklar, som inte hade något abstrakt, uteslöts. 
Vidare genomfördes tre manuella sökningar utifrån de vetenskapliga artiklar som 
hittades, varav en var skriven år 2000, vilken inkluderades då den svarade på 
litteraturstudiens syfte. Dessutom skulle samtliga vetenskapliga artiklar vara peer-
reviewed, samt de vetenskapliga artiklar som efter vetenskapligkvalitetsgranskning 
bedömdes till Grad III, uteslöts. 
 
Sökorden redovisas i Tabell 1, Bilaga A. För att få sökningar, som skulle svara på 
studiens syfte, kombinerades sökorden med de booleska operatörerna AND och OR 
(Forsberg & Wengström, 2016). Sökhistoriken redovisas i Tabell 2, Bilaga B. 
Samtliga vetenskapliga artiklar vars titlar och abstrakt, som svarade på studiens syfte, 
lästes. 
 
 
Kvalitetsgranskning 
De utvalda vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmallar. Ingen värdering gjordes i om artikeln var kvalitativ eller 
kvantitativ utan fokus var på kvalitén av artikeln och dess resultat. Genom att använda 
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitetsbedömning, värderades 
studiernas interna och externa validitet. Arbetet underlättades genom att arbeta 
systematiskt och få en helhetsbedömning av de olika vetenskapliga artiklarna 
(Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga vetenskapliga artiklar granskades 
gemensamt, vilket styrker innehållsvaliditeten och trovärdigheten. Efter granskning 
av varje enskild artikel diskuterades och värderades denna ingående för att se om 
artikeln uppfyllde kraven på vetenskaplig kvalité och relevans (Wallengren & 
Henricson, 2012). Artiklar, som bedömdes vara av vetenskaplig Grad I, hade hög 
vetenskaplig kvalitet och artiklar med Grad III hade låg vetenskaplig kvalitet. De 
artiklar, som bedömdes vara grad III, uteslöts i enlighet med exklusionskriterierna för 
föreliggande litteraturstudie. Kvarstående vetenskapliga artiklar med grad I och II 
resulterade i 11 resultatartiklar.  
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Tabell 1. Vetenskaplig kvalitetsbedömning 

Författare Titel Databas Vetenskaplig 
grad 

Etisk 
Godkänd 

Bohman, 
Mattsson & 
Borglin, (2015). 

Primary healthcare nurses' experiences of 
physical activity referrals: an interview 
study 

PubMed Grad II 
 

X 

Din, Moore, 
Murphy, 
Wilkinson & 
Willams, (2015) 

Health professionals’ perspectives on 
exercise referral and physical activity 
promotion in primary care: Findings from 
a process evaluation of the National 
Exercise Referral Scheme in Wales. 

PubMed Grad I X 

Kallings, Leijon, 
Hellénius & 
Ståhle, (2008) 

Physical activity on prescription in 
primary health care: a follow-up of 
physical activity level and quality of life 

Manuell 
sökning 

Grad I 
 

X 

Lamarche & 
Vallance (2013) 

Prescription for physical activity: A survey 
of Canadian nurse practitioners 

Cinahl Grad II X 

Melillo, Crocker 
Houde, 
Williamson & 
Futrell (2000) 

Perceptions of Nurse Practitioners 
Regarding Their Role in Physical Activity 
and Exercise Prescription for older Adults  

Manuell 
sökning 

Grad II 
 
 

X 

O’Brien, 
Shields, Oh & 
Fowles (2016) 

Health care provider confidence and 
exercise prescription practices of Exercise 
is Medicine Canada workshop attendees 

PubMed Grad I X 

Persson, 
Brorsson, Ekvall 
Hansson, Troein 
& Strandberg 
(2013) 

Physical activity on prescription (PAP) 
from the general practitioner’s perspective 
– a qualitative study 

PubMed Grad II X 

Romé, Persson, 
Ekdahl & Gard 
(2009). 

Physical activity on prescription (PaP): 
Costs and consequences of a randomized, 
controlled trial in primary healthcare. 

Manuell 
sökning 

Grad II X 

Seligman, 
Grossman, Bera 
& Stewart(2009) 

Improving Physical Activity Resource 
Guides to Bridge the Divide Between the 
Clinic and the Community 

PubMed Grad 1 X 

Stanton, Happell 
& Reaburn 
(2015b) 

Investigating the exercise-prescription 
practices of nurses working in inpatient 
mental health settings 

Cinahl Grad I X 

Stanton, Happell 
& Reaburn 
(2015a) 

Barriers to exercise prescription and 
participation in people with mental illness: 
the perspectives of nurses working in 
mental health 

PubMed Grad I 
 

X 



 8 

Vetenskaplig artikelsökning 
De databaser, som tillämpades var Psychological Abstracts (PsycINFO), Cumulative 
Index of Nursing and Allied Health (CINAHL), Public Medline (PubMed) samt 
Google Scholar. Dessa databaser innehåller material såsom vetenskapliga artiklar med 
inriktning inom omvårdnads-, psykologi och medicinsk forskning (Forsberg & 
Wengström, 2016). Sökningen genomfördes mellan 2017-09-07 och 2017-10-18. Se 
Tabell 1, Bilaga A, - Sökordsöversikt samt Tabell 2, Bilaga B - Sökhistorik.  
 
 
Databas - PsycINFO 

PsycINFO är en bred databas, som innehåller forskning inom psykologi och 
beteendevetenskap (Karlsson, 2012; Forsberg & Wengström, 2016). Databasen täcker 
psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra närbelägna områden. 
Databasen innehåller internationella vetenskapliga tidskriftsartiklar, böcker, 
forskningsrapporter samt avhandlingar från 1872 och framåt (Forsberg & Wengström, 
2016). På PsycINFO valdes sökorden physical activity referrals, physical activity on 
prescription och prescription of exercise vilka översattes från svenskans fysisk 
aktivitet på recept. Dessutom användes sökorden sjuksköterska och uppgift/roll, vilka 
översattes till engelskans nurse och role. I PsycINFO genomfördes tre sökningar där 
samtliga sökningar hade avgränsningen peer-reviewed samt var publicerade de 
senaste tio åren, 2007-2017.  
 
De två första sökningarna hade sökordet nurse och den booleska operatorn AND, följt 
av en av de två olika översättningarna av fysisk aktivitet på recept i separata 
sökningar; physical activity on prescription och prescription of exercise. Sökningarna 
resulterade i totalt 23 träffar och 15 lästa abstrakt. Vidare resulterade det i en 
resultatartikel, som granskades samt ytterligare en, som var dubblett från tidigare 
sökning. De åtta vetenskapliga artiklar vars abstrakt inte lästes, uteslöts då titeln 
antingen innehöll specifika diagnoser eller att fysisk aktivitet på recept inte nämndes i 
artikeln. De 13 vetenskapliga artiklar, som inte granskades, uteslöts då de inte stämde 
överens med syftet. 
 
Ytterligare en sökning genomfördes där citationstecken “...” användes, för att 
begränsa sökningen till hela termen. I den ena sökningen användes sökorden physical 
activity referrals och physical activity on prescription, med citationstecken och med 
den booleska operatorn OR mellan. Sökningen innehöll vidare den booleska termen 
AND följt av sökordet nurse, den booleska operatorn AND igen och slutligen 
sökordet role. Sökningen resulterade i tre träffar, och där samtliga abstrakt lästes 
igenom. Två vetenskapliga artiklar uteslöts då de inte överensstämde med 
litteraturstudiens syfte och en tredje artikeln var dubblett från tidigare sökning.  
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Databas - PubMed 

PubMed är en bred databas, som innehåller forskning inom omvårdnadsvetenskap 
(Forsberg & Wengström, 2016; Karlsson, 2012). Databasen, som är en gratisversion 
av MedLine, täcker medicin, omvårdnad och odontologi med vetenskapliga artiklar 
från 1966 och framåt. Artiklarna är huvudsakligen vetenskapliga tidskriftsartiklar där 
75% av referenserna är skrivna på engelska (Forsberg & Wengström, 2016). I 
PubMed tillämpades sökorden physical activity referrals, physical activity on 
prescription, prescription of exercise och exercise referral vilka översattes från 
svenskans fysisk aktivitet på recept. Dessutom användes sökorden sjuksköterska och 
uppgift/roll, vilka översattes till engelskans nurse och role. I PubMed genomfördes 
totalt fem sökningar. Sökningarna begränsades med att vara publicerade de senaste tio 
åren, last 10 years eller begränsades sökningen ytterligare till de senaste fem åren, 
last 5 years, om de resulterade i mer än 120 träffar.  
 
Inför litteraturstudien formulerades en projektskiss där sökorden physical activity on 
prescription och qualitative study användes med den booleska operatorn AND 
emellan och med begränsningen published in the last 5 years. Sökningen resulterade i 
58 träffar var av 23 abstrakt lästes. De 35 vetenskapliga artiklar, vars abstrakt inte 
lästes, uteslöts då titeln antingen innehöll specifika diagnoser eller att fysisk aktivitet 
på recept inte nämndes i artikeln. De 18 vetenskapliga artiklar, som inte granskades, 
uteslöts då de inte stämde överens med syftet, men sökningen utmynnade i ytterligare 
en resultatartikel, som i sin tur kom att användas i denna litteraturstudie. 
 
Den första sökningen innehöll sökorden physical activity on prescription och physical 
activity referrals med den booleska operatorn OR mellan. Vidare användes den 
booleska operatorn AND och slutligen sökordet nurse. Sökningen gav 95 träffar varav 
19 abstrakt lästes. De 76 vetenskapliga artiklar vars abstrakt inte lästes, uteslöts då 
titeln antingen innehöll specifika diagnoser eller att fysisk aktivitet på recept inte 
nämndes i artikeln. De 14 vetenskapliga artiklar, som inte granskades, uteslöts då de 
inte stämde överens med syftet, men sökningen utmynnade i två resultatartiklar. 
Vidare genomfördes en sökning med sökordet physical activity referrals, den 
booleska operatorn AND följt av sökordet nurse. Av de 91 träffar lästes 21 abstrakt, 
19 utav abstrakten var dubbletter från tidigare sökningen. Utav de tre nylästa 
abstrakten granskades två vetenskapliga artiklar och utmynnade till resultatartiklar, 
emedan den tredje inte stämde överens med litteraturstudiens syfte.  
 

Ytterligare en sökning genomfördes och då med sökorden physical activity on 
prescription, physical activity referrals följt av den booleska operatorn OR. 
Sökningen innehöll även sökorden nurs* och role med den booleska operatorn AND 
mellan där stjärnan (*) efter sökordet nurs* indikerar på en trunkering (Forsberg & 
Wengström, 2016). Trunkering innebär att ersätta början eller slutet av ordet med en 
asterisk (Forsberg & Wengström, 2016). Totalt gav sökningen 44 träffar och 15 
abstrakt lästes. De 29 vetenskapliga artiklar vars abstrakt inte lästes, uteslöts då titeln 
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antingen innehöll specifika diagnoser eller att fysisk aktivitet på recept inte nämndes i 
artikeln. Ingen av de vetenskapliga artiklarna granskades och uteslöts då de inte 
stämde överens med syftet. Sökningen utmynnade i två redan utvalda resultatartiklar.  
 
Vidare följde en sökning med sökorden physical activity on prescription och physical 
activity referrals, med den booleska operatorn OR mellan. Sökningen innehöll även 
den booleska operatorn AND, sökordet care,  den booleska operatorn AND igen och 
till sist sökordet nurse. Den ena sökningen gav 113 träffar, men inga abstrakt läses. 
Många vetenskapliga artiklar var dubbletter från tidigare sökningar och va sedan 
tidigare uteslutna och uteslöts därför direkt denna gång. Sökningen utmynnade i en 
redan utvald resultatartikel. Slutligen genomfördes en sökning med sökorden exercise 
referral, den booleska operatorn AND följt av sökordet role. Dessutom användes 
inramning av det första ordet med citationstecken “...” för att begränsa sökningen till 
hela termen. Sökningen resulterade i sju träffar där samtliga abstrakt lästes. Vidare 
granskades fyra vetenskapliga artiklar. De tre vetenskapliga artiklarna, som inte 
granskades, uteslöts då de inte svarade till syftet. Vidare utmynnade sökningen i ännu 
en resultatartikel.  
 
 
Databas - Cinahl 

Cinahl är en databas, som innehåller forskning inom omvårdnadsvetenskap (Forsberg 
& Wengström, 2016; Karlsson, 2012). Databasen täcker omvårdnad, sjukgymnastik 
och arbetsterapi samt innehåller tidskrifter, som inte finns i MedLine/PubMed. 
Databasen innefattar vetenskapliga tidskriftsartiklar, monografier, 
doktorsavhandlingar och konferensabstrakt från år 1982 och framåt (Forsberg & 
Wengström, 2016).  
 
I Cinahl genomfördes två sökningar där båda innehöll sökordet nurse och den 
booleska operatorn AND, följt av en av de två olika översättningarna av fysisk 
aktivitet på recept i vardera sökningar; physical activity on referrals och physical 
activity on prescription. Sökningarna begränsades till att vara publicerade de senaste 
tio åren, last 10 years. Sökningarna resulterade i totalt 14 träffar där samtliga abstrakt 
lästes. Vidare granskades tre av de vetenskapliga artiklarna, vilka utmynnade i två 
resultatartiklar. De 11 vetenskapliga artiklar, som inte granskades uteslöts för att de 
inte stämde överens med syftet. Vidare utmynnades två ut till resultatartiklar och den 
tredje uteslöts då den inte svarade mot litteraturstudiens syfte. 
 
 
Manuell sökning 

Litteraturstudien behandlar ett relativt outforskat ämne, vilket resulterade i att även 
manuella sökningar genomfördes (Forsberg och Wengström, 2016). Efter att ha sökt 
efter artiklar i de olika databaserna, granskades referenslistor i redan funna artiklarna 
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för att undersöka om det fanns ytterligare artiklar, vilka svarade mot syftet.  
 
Manuell sökning utfördes för att tillmötesgå behovet av material med relevans för 
studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2016). Sedermera användes sökmotorn 
Google Scholar för att lokalisera artiklarna och för att kunna läsa dem i fulltext. 
Databasen Google Scholar är en fri sökmotor, som är försedd med ett index av 
vetenskaplig litteratur. Databasen innehåller vetenskapliga tidskrifter och böcker från 
USA och Europa och finns sedan november år 2004 (Forsberg & Wengström, 2016). 
Den vetenskapliga artikelns titel användes i sökningen och resulterade i en träff per 
titel. En av artiklarna, som upptäcktes i en referenslista gick inte att få fram i fulltext, 
utan bara dess abstrakt. I abstrakten hittades en e-mailadressen till en av författarna i 
artikeln, detta utnyttjades och författaren skickade istället artikeln via mail. Samtliga 
vetenskapliga artiklar i den manuella sökningen utmynnade till resultatartiklar. 
 
 
Databearbetning  
Databearbetningen, som grundar sig på innehållet i de vetenskapliga artiklarna, hade 
en induktiv ansats (Henricson, 2012). Vidare var målet med denna bearbetning att 
stegvis arbetssätt klassificera data för att därefter lättare kunna upptäcka mönster och 
teman (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
Kvalitetsgranskningen, som gjordes med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall, ledde till 11 vetenskapliga artiklar där sju uppnådde grad I och fyra 
uppnådde grad II. Följaktligen lästes återigen alla 11 vetenskapliga artiklar igenom 
enskilt, för att sedan gemensamt diskutera och analysera likheter samt skillnader i de 
vetenskapliga artiklarnas resultat. Genom att räkna upp eller ange vad som står i 
texten, ledde det till konsensus av tolkningen av resultatet. Olika kategorier framkom 
såsom tidsbrist, okunskap, bristande rutiner, motivation, resurser, delaktighet och 
ansvar. Efter gemensam diskussion och vidare bearbetning framkom ett huvudtema; 
Sjuksköterskans roll och de hinder som finns. De subteman som framkom var; 
Motivation, Delaktighet, Tid, Kunskap och rutiner samt Externa faktorer. För att 
lättare kunna identifiera vilka artiklar som innehöll liknande resultat, skapades en 
tabell, se Tabell 2.  
 
Sedermera granskades alla vetenskapliga artiklar gemensamt och sammanställdes i en 
artikelöversikt (Forsberg & Wengström, 2016), där årtal för utgivande, ursprungsland, 
syfte, metod, bortfall, slutsats och vetenskaplig kvalité́ framgår. Se Bilaga C. 
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Tabell 2. Artiklarnas representativitet i teman och underteman  

 
 
Forskningsetiska övervägande 
Det är viktigt att endast inkludera artiklar, som har tillstånd från etisk kommitté eller 
som kan påvisa att noggranna etiska övervägande är gjorda (Forsberg & Wengström, 
2016).  

Huvudteman Sjuksköterskans roll och de hinder som finns     

Subteman Motivation Delaktighet Tid Kunskap och 
rutiner 

Externa 
faktorer 

Kvalitativa 
artiklar 

     

Bohman et.al., 
(2015) 

X X X X X 

Din et.al., 
(2014) 

X X X X  

Melillo et.al., 
(2000) 

X  X X X 

Persson et.al., 
(2013) 

 X X X  

Seligman et.al., 
(2009) 

X X  X X 

Kvantitativa 
artiklar 

     

Kallings et.al., 
(2008) 

   X  

Lamarche et.al., 
(2013) 

  X X  

O’Brien et.al., 
(2016) 

X  X X  

Romé et.al., 
(2009) 

  X  X 

Stanton et.al., 
(2015a) 

  X X  

Stanton et.al., 
(2015b) 

X   X  
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Helsingforsdeklarationen reglerar att när forskning genomförs på människor, skall det 
utföras med respekt och på ett sätt som skyddar deltagarnas hälsa, integritet och 
värdighet (SFS 1998:204; World Medical Association, 2013). International Council of 
Nurses (2014) har publicerat sex etiska principer, som avser att skydda deltagare i 
forskning. Innan en studie kan påbörjas måste en etisk ansökan med ett godkännande 
finnas (SFS 1998:204). Uppfylls kraven för Lagen om etikprövning av forskning som 
avser människor (SFS 2003:460) behövs inte ett etiskt godkännande från en 
kommitté. Ett informerat samtycke måste också tas hänsyn till och om samtycke inte 
kan ges, skall individen inte ingå i vetenskapliga studier (World Medical Association, 
2013). Deltagare i en studie ska vara medvetna om att det är frivilligt, och de har rätt 
att när som helst avbryta sin medverka i studien (SFS 2003:460). 
Helsingforsdeklarationen reglerar att en vetenskaplig studie måste bedömas av en 
forskningsetisk kommitté (World Medical Association, 2013). Vidare beaktas lagar 
och regler i det land där forskningen bedrivs samt till rådande internationella riktlinjer 
(World Medical Association, 2013). Resultat ska inte förvrängas, sakna 
källhänvisning eller vara påhitt vilket undviks genom att ha ett etiskt förhållningssätt, 
samt att artiklarna läses och diskuteras gemensamt (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
 
Resultat 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka vilken roll sjuksköterskan 
har vid fysisk aktivitet på recept. Genom att på ett strukturerat och systematiskt 
arbetssätt klassificera data, framträdde teman. Av de 11 resultatartiklar, som valdes, 
framkom ett tydligt huvudtema; Sjuksköterskans roll och de hinder som finns. De 
subteman som framkom var; Motivation, Delaktighet, Tid, Kunskap och rutiner samt 
Externa faktorer. 
 
Gemensamt nämner samtliga vetenskapliga artiklar, att fysisk aktivitet främjar hälsa 
(Bohman, Borglin & Mattsson, 2015; Din, Moore, Murphy, Wilkinson & Williams, 
2014; Kallings, Leijon, Hellénius & Ståhle, 2008; Lamarche & Valence, 2013; 
Milello, Williamson & Futrell, 2000; O’Brien, Shields & Fowles, 2016; Persson, 
Brorsson, Ekvall Hansson, Troein & Strandberg, 2013; Romé, Persson, Ekdahl & 
Gard, 2009; Seligman, Grossman, Bera & Stewart, 2009; Stanton, Happell & 
Reaburn, 2015a; Stanton, Reaburn & Happell, 2015b). De patienter, som vanligen blir 
förskrivna fysisk aktivitet på recept, har diagnoser såsom diabetes, olika hjärt- och 
kärlsjukdomar, övervikt, rygg- och nackproblem men även nedstämdhet, depression, 
ångest, sömnlöshet och astma (Din et al., 2014; Kallings et al., 2008; Lamarche & 
Valence, 2013). Fördelarna med att ordinera fysisk aktivitet på recept är avsevärda 
eftersom den ökar den övergripande psykiska- och fysiska hälsan samt förbättrar och 
förebygger kronisk sjukdom (Din et al., 2014; Kallings et al., 2008). Dessutom 
bibehåller eller uppnår patienten en hälsosam vikt samt får en förbättrad mental hälsa 
(Lamarche & Valence, 2013).  
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Vilken profession, som bär ansvaret för att förskriva fysisk aktivitet på recept, finns 
det delade meningar om (Bohman et al., 2015; Persson et al., 2013). Sjuksköterskor 
anser att fysisk aktivitet på recept bör användas som första förebyggande åtgärd och 
att det är sjuksköterskans ansvar att arbeta patientcentrerat (Bohman et al., 2015). 
Trots detta framkommer det att sjuksköterskan inte känner ansvar för fysisk aktivitet 
på recept, utan hänvisar istället till specialister (Din et al., 2014; Stanton et al., 2015a; 
Stanton et al., 2015b). Vidare upplever sjuksköterskor att arbetet med att motivera till 
fysisk aktivitet har fått en mer framträdande roll och att det nu betraktas som en viktig 
del av deras kliniska praxis (Bohman et al., 2015).   
 
 
Sjuksköterskans roll och de hinder som finns  

Motivation 

Sjuksköterskans roll är att regelbundet motivera till fysisk aktivitet (Bohman et al., 
2015). Hälso- och sjukvården fokuserar i alltför stor utsträckning på diagnoser, när 
det istället borde fokusera på hälsofrämjande insatser (Milello et al., 2000). Mycket 
handlar om sjuksköterskans inställning till fysisk aktivitet, trots att sjuksköterskans 
självskattade fysisk aktivitet och mängden förskrivna fysisk aktivitet på recept, inte 
visar något samband (Bohman et al., 2015; Stanton et al., 2015a).  
 
Följsamhet av fysisk aktivitet på recept har stort samband med motivation såsom att  
specifika råd ökar motivationen hos patienter och där ett faktiskt recept, är mer 
effektivt än en muntlig rekommendation (Bohman et al., 2015; Seligman et al., 2009). 
Om patienten känner sig tvingad och upplever en yttre motivation blir följsamheten 
högre (Bohman et al., 2015). Kombinationen av rådgivande samtal och ett utskrivet 
recept visar sig vara det mest effektiva för följsamheten (Bohman et al., 2015). 
Sjuksköterskor upplever att patienterna är mer benägna till att träna om de fick fysisk 
aktivitet på recept, någon specifik uppgift, än att bara få rekommendationen att röra 
på sig mer (Din et al., 2014; Seligman et al., 2009). Genom att tillhandahålla 
information, upplevs patienten bli mer motiverad till fysisk aktivitet på recept 
(Bohman et al., 2015). Sjuksköterskor menar att det inte räcker att bara ge patienten 
ett recept på fysisk aktivitet utan att det behövs ett bättre system, med telefonnummer, 
resurser och kontaktpersoner (Seligman et al., 2009). Vidare upplevdes det svårt att 
ändra patienter med en negativ inställning till fysisk aktivitet (Bohman et al., 2015; 
O’Brien et al., 2016). Är patientens intresse bristande, bidrar det till att sjuksköterskor 
inte förskriver fysisk aktivitet på recept, men om patienten är positiv från början eller 
sedan tidigare varit fysisk aktiv, blev det enklare att implementera fysisk aktivitet 
(Bohman et al., 2015; Milello et al., 2000; O’Brien et al., 2016).  
 
Ett gymkort kan i början kännas dyrt för patienten, men sjuksköterskor menar att det 
inte är en negativ faktor, utan att det istället fungerar som en drivkraft till att patienten 
faktiskt går dit (Din et al., 2014). Oftast vill patienten upprätthålla sin träning när den 
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väl är påbörjad och då spelar det ingen roll vad kostnaden är (Din et al., 2014). 
Patienter med hög motivation, har också en tendens att sprida ett positivt rykte 
angående fysisk aktivitet bland sina vänner (Bohman et al., 2015). Dessutom 
framkommer det olika åsikter om könsskillnader gällande fysisk aktivitet och motion 
(Milello et al., 2000). Kvinnans vårdande roll och ansvar i hemmet upptar tid och 
fysisk aktivitet blir därmed lågt prioriterat, trots detta anser kvinnor vara mer 
mottagliga till fysisk aktivitet, och är dessutom mer fysisk aktiva än män (Milello et 
al., 2000). Män däremot anses vara mer mottagliga till fysisk aktivitet, när de får 
information och förstår sambandet mellan aktivitet och sin sjukdom, men kommer 
sällan in på rutinkontroller. Dessutom har de som fått fysisk aktivitet på recept sällan 
genomfört något, när de kommer på uppföljning (Milello et al., 2000). 
 
 
Delaktighet 

Det är grundläggande i sjuksköterskans roll att göra patienter delaktiga i sin 
omvårdnad (Bohman et al., 2015). Som sjuksköterska är det därför viktigt, att utgå 
ifrån hur patienter ser på fysisk aktivitet på recept, när det bland annat kommer till 
valet av aktivitet. Delaktigheten ökar om patienters tankar och önskemål efterfrågas 
samt att sjuksköterskan låter dessa stå i fokus. Valet av aktivitet ska avgöras av 
patienten, då hen själv vet vad som gör att den uppnår livskvalitet. Sjuksköterskan bör 
vara passiv i situationen och inte påverka patienten med sin egen inställning (Bohman 
et al., 2015). Ett exempel på att främja delaktigheten under ett samtal, är att vända på 
datorskärmen, så att båda kan se och diskutera kring ämnet tillsammans (Bohman et 
al., 2015). Ju mer kunskap och information patienten får av sjuksköterskan om fysisk 
aktivitet på recept och olika aktivitetsval, desto mer engagemang växer fram, som i 
sin tur leder till en ökad delaktighet (Bohman et al., 2015; Seligman et al., 2009).  
 
Det är lönlöst att lägga energi och tid på patienter, som inte är beredda på en 
förändring, utan patienten måste själv vilja genomföra fysisk aktivitet (Din et al., 
2014; Persson et al., 2013). I sjuksköterskans roll är det därför viktigt att inte tvinga 
på patienter fysisk aktivitet på recept, utan istället samtala om det och återkomma vid 
nästa besök (Bohman et al., 2015). En sjuksköterska uttryckte att även om hen tycker 
att alla borde vara vältränade och hälsosamma, så är det inte så. Det beror helt på 
patienten och ingenting det är som går att förändra om patienten inte själv vill (Din et 
al., 2014).  
 

 
Tid 

Framförallt är tidsbrist ett stort hinder i sjuksköterskans arbete när fysisk aktivitet på 
recept är aktuellt (Bohman et al., 2015; Din et al., 2014; Lamarche & Valence, 2013; 
Milello et al., 2000; Persson et al., 2013; Stanton et al., 2015b). Trots att det finns 
kunskap om vikten av fysisk aktivitet, tar det tid att ändra en behandlingsstrategi, från 
att förskriva läkemedel till att ersätta eller komplettera det med fysisk aktivitet på 



 16 

recept (Persson et al., 2013). Patienter förväntas att uppvisa snabba resultat, vilket gör 
att läkemedelsbehandlingar prioriteras högre än behandling med fysisk aktivitet 
(Bohman et al., 2015; O’Brien et al., 2016). 
 
Samtal och förskrivning av fysisk aktivitet på recept blir exkluderade när 
sjuksköterskor upplever att arbetsbördan är för tung och att tiden inte räcker till (Din 
et al., 2014; Milello et al., 2000; Stanton et al., 2015b). Det handlar även om 
prioritering och disponering av tid (Din et al., 2014; Milello et al., 2000; Stanton et 
al., 2015b). Alltför komplicerade formulär och blanketter upptar tid för 
sjuksköterskor, vilket gör att förskrivning av fysisk aktivitet på recept inte sker i 
någon stor utsträckning (Bohman et al., 2015; Din et al., 2014). Datasystemen, som är 
avsedda för att förskriva fysisk aktivitet på recept, beskrivs som tidskrävande och inte 
standardiserade (Bohman et al. 2015; Din et al., 2014). Vidare uttrycker en 
sjuksköterska att det inte finns tid att göra det ordentligt och uttrycker det som att göra 
det “lite med vänsterhanden” när det istället bör prioriteras betydligt högre (Bohman 
et al., 2015). Tidsbrist är även ett hinder för patienter, att de inte finner tid i sin vardag 
att hinna träna (Milello et al., 2000; Romé et al., 2009).  
 
 
Kunskap och rutiner   

Bristande kunskap leder till avsaknad av rutiner och utan rutiner finns det inga 
direktiv på hur sjuksköterskan ska gå tillväga vid förskrivning av fysisk aktivitet på 
recept (Bohman et al., 2015; Persson et al., 2013; Stanton et al., 2015b). 
Sjuksköterskan måste ha kunskap om fysisk aktivitet på recept, veta orsaken till 
varför det förskrivs samt veta vad för utfall det har (Milello et al., 2000). Vidare 
uttrycker sjuksköterskor, att det finns en okunskap gällande effekterna av fysisk 
aktivitet på recept (Din et al., 2014; O’Brien et al., 2016; Persson et al., 2013). Fysisk 
aktivitet är avgörande för människors hälsa, samtidigt som det finns en otillräcklig 
kunskap och en bristande tillit till evidens om att fysisk aktivitet fungerar (O’Brien et 
al., 2016; Persson et al., 2013). Vidare är fysisk aktivitet en etablerad fördel för de 
patienter med högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar (Din et al., 2014).  
 
Sjuksköterskor önskar att få mer kunskap och utbildning gällande fysisk aktivitet på 
recept (Stanton et al., 2015a; Stanton et al., 2015b). Däremot har endast ett fåtal 
sjuksköterskor fått utbildning, men upplever fortfarande en okunskap (O’Brien et al., 
2016; Stanton et al., 2015a). Vidare menar Bohman et al. (2015) att intresset för att 
lära sig mer om fysisk aktivitet på recept är minskat och att engagemanget är lågt. 
Sjuksköterskor är dessutom inte benägna att ändra sina arbetsrutiner (Bohman et al., 
2015).  
 
Ett hinder till varför sjuksköterskor inte skriver ut fysisk aktivitet på recept, handlar 
om en okunskap av förskrivningen (Lamarche & Valence, 2013; Stanton et al., 
2015a). Det finns även inga tydliga riktlinjer för registreringen av fysisk aktivitet på 
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recept och datasystemen upplevs komplicerade (Bohman et al., 2015; Persson et al., 
2013). Fysisk aktivitet på recept har låg prioritering, och tappat sin status efter att 
formuläret ändrat färg från gult till vitt (Bohman et al., 2015; O’Brien et al., 2016; 
Persson et al., 2013). Dessutom finns det inga tydliga uppföljningsrutiner, vilket 
bidrar negativt till förskrivning av fysisk aktivitet på recept (Bohman et al., 2015; Din 
et al., 2014; Kallings et al., 2008; Lamarche & Valence, 2013). Dessutom anses det 
vara ett slöseri med pengar och en felaktig användning av sjukvårdsbudgeten till att 
aktivera och motivera patienter (Din et al., 2014).  
  
 
Externa faktorer 

Den tydligaste externa faktorn, som påverkar sjuksköterskans arbete vid fysisk 
aktivitet på recept, är patientens ekonomi (Bohman et al., 2015; Milello et al., 2000; 
Romé et al., 2009). Valet av aktivitet, styrs sedermera utav patientens ekonomiska 
tillgång (Bohman et al., 2015; Milello et al., 2000; Romé et al., 2009). Därför är det 
viktigt att som sjuksköterska ta hänsyn till patientens ekonomi, och ha i åtanke att 
aktiviteten samt utrustning till aktiviteten kan komma att kosta (Romé et al., 2009; 
Seligman et al., 2009). Således kan sjuksköterskan inte begära att patienter utan bil 
och med en instabil ekonomi ska bli medlem på ett gym som är beläget i ett annat 
område och med dyra avgifter (Romé et al., 2009; Seligman et al., 2009). Då alla inte 
har tillgång till bil, cykel eller möjlighet att bekosta kollektivtrafik, är tillgängligheten 
av stor betydelse (Romé et al., 2009; Seligman et al., 2009). Sjuksköterskan måste 
dessutom ta hänsyn till var aktiviteten är lokaliserad, då patienten inte kan ägna allt 
för mycket tid åt att ta sig till och från en aktivitet (Romé et al., 2009). Då äldre lever 
på en begränsad budget, kan detta vara en barriär som gör det omöjligt att utföra en 
aktivitet (Milello et al., 2000). Vidare är det viktigt, att det finns samhällsresurser som 
främjar fysisk aktivitet, för att hjälpa patienter till att bli mer fysiskt aktiva (Seligman 
et al., 2009). Känner sjuksköterskan däremot inte till patientens område, försvårar det 
tillämpningen av åtgärder för patienten (Seligman et.al., 2009).  
 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 

Värdet av att diskutera begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 
överförbarhet, beskrivs som en god förutsättning för att en vetenskaplig kvalité ska 
uppfyllas (Wallengren & Henricsson, 2012). För att öka trovärdigheten tillämpades 
sökning i databaser, som innehåller forskning inom omvårdnads-, psykologi och 
medicinsk forskning för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar utifrån 
litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2016; Henricson, 2012). Då 
databaserna PsycINFO och PubMed tidigare genererade i många träffar och sedan 
utmynnade i fem resultatartiklar, genomfördes endast två sökningar i databasen 
Cinahl. Det finns en risk att tanke, minne och öga annars söker efter det som är 
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bekant, och när avsaknad av förförståelse föreligger stärks pålitligheten (Polit & 
Beck, 2012). Innan litteraturstudien påbörjades, fanns ingen tidigare kunskap inom 
området, och därför var förförståelsen väldigt begränsad. Å andra sidan kan en 
fördjupad kunskap främja bearbetning av resultatet. Inledningsvis lästes litteratur 
inom studiens ämne, som sammanställdes till inledning och bakgrund, detta kan 
således ha kommit att bli en förförståelse, som i sin tur kan påverka analysprocessen 
och minskat kvalitén på litteraturstudien (Polit & Beck, 2012). Dock anses risken för 
detta vara av mindre betydelse för denna litteraturstudies resultat.  
 
Datainsamling gjordes först med en inledande och sedermera en egentlig sökning, 
vilket stärker bekräftelsebarheten (Friberg, 2006). Sökningarna genomfördes mellan 
2017/09/07-2017/10/18, vilket kan upplevas som en begränsad tid att hitta rätt och 
lämplig litteratur, vilket i sin tur kan påverka litteraturstudiens kvalité (Aveyard, 
2010). Vidare kan datainsamling, granskning och analys var påverkad, då det är första 
gången det genomfördes. I framtida litteraturstudier kan ett mer strukturerat 
tillvägagångssätt intas initialt gällande datainsamlingen, istället för att inte successivt 
komma på nya sökord, som kan svara till syftet. Dessutom bör mer kunskap om olika 
forskningsmetoder och bearbetningsstrategier besittas samt anammas tidigare i 
arbetet. 
 
Vid sökningarna användes inklusions- och exklusionskriterier, som ökar 
litteraturstudiens bekräftelsebarhet. Vidare användes peer-reviewed som begränsning, 
vilket höjer den vetenskapliga kvalitén (Wallengren & Henricson, 2012). Sökningar 
med sökorden; physical activity on prescription, physical activity on referrals, 
prescription of exercise, nurse, role och care användes, vilket resulterade i ett flertal 
dubbletter, som i sin tur stärker trovärdigheten och tyder på relevanta sökord 
(Karlsson, 2012). Trunkering användes, vilket innebär att ersätta början eller slutet av 
ordet med en asterisk (Forsberg & Wengström, 2016). Målet med trunkeringen var att 
vidga sökningen och på så sätt leda till fler träffar, exempelvis nurs*(e), nurs*(ing), 
nurs*(es) (Forsberg & Wengström, 2016), vilka kan stärka pålitligheten. Däremot 
tillämpades inte trunkering i alla sökningar, då det inte sågs som en nödvändighet, 
vilket kan ses som en svaghet, då det skulle kunnat resultera i fler och andra träffar. 
Ämnesord tillämpades inte i denna litteraturstudiens sökning, vilket kan ha påverkat 
sökresultaten och kan därför ses som en svaghet. Användningen av de booleska 
operatorer AND och OR tillämpades, vilket ökade träffsäkerheten (Forsberg & 
Wengström, 2016; Karlsson, 2012).  
 
Litteraturstudien innefattar både kvalitativa- och kvantitativa vetenskapliga artiklar, 
vilket enligt Forsberg och Wengström (2016) stärker en litteraturstudiens resultat. Av 
de 11 vetenskapliga artiklarna som kom att användas, hade sex kvantitativ ansats, och 
fem kvalitativ ansats, vilket kan styrka trovärdigheten. De valda resultatartiklarna 
härstammar från Sverige (4), Kanada (2), USA (2), Australien (2) samt Storbritannien 
(1). Då fyra av de 11 vetenskapliga artiklarna är skrivna av svenska forskare, stärks 
överförbarheten för denna litteraturstudie (Lincoln & Guba, 1985). Det kan dessutom 
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vara en styrka för litteraturstudien att resultatartiklarna utgick ifrån flera världsdelar, 
och att det på så sätt finns en variationsrikedom, då det fanns en samstämmighet i 
resultatet mellan de olika länderna (Lincoln & Guba, 1985). Däremot kan det finnas 
olikheter mellan länders sjukvård, men då det framkommit likheter i 
resultatartiklarna, kan det vara möjligt att likställa resultatet till svensk hälso- och 
sjukvård. Två utav resultatartiklar i litteraturstudien, Stanton et al. (2015a) och 
Stanton et al. (2015b), är skrivna av samma forskargrupp och år, vilket skulle kunna 
påverka trovärdigheten negativt i litteraturstudien, då forskarna kan ha haft en 
förförståelse från deras första studie. Båda artiklarna, Stanton et al. (2015a) och 
Stanton et al. (2015b), var tvärsnittsstudier, med kvantitativ ansats, men med olika 
syften, vilket var anledningen till att båda artiklarna valdes ut som resultatartiklar. De 
vetenskapliga artiklarna valdes till resultatartiklar, då de utgick från olika 
frågeformulär. Den vetenskapliga artikeln av Persson et al. (2013), behandlar främst 
läkarnas syn på fysisk aktivitet på recept och hade enbart läkare som urval, vilket kan 
ses som en svaghet då litteraturstudien behandlar sjuksköterskor och inte läkare. Den 
vetenskapliga artikeln, Persson et al. (2013), valdes till resultatartikel, då den ansågs 
ha en intressant synvinkel, som svarar mot litteraturstudiens syfte, och dessutom är 
den skriven av en svensk forskargrupp.  
 
Eftersom litteraturstudien behandlar ett relativt outforskat ämne, genomfördes även 
manuella sökningar (Forsberg och Wengström, 2016). Efter sökningar i databaser, 
granskades samtliga referenslistor i de funna vetenskapliga artiklarna, för att 
eventuellt finna ytterligare vetenskapliga artiklar som svarade mot litteraturstudiens 
syfte. Då inte titeln alltid stämmer överens med innehållet, ska alltid artikelns abstrakt 
läsas (Carlsson och Larsson, 2016), detta har diskuterats och kan eventuellt ha 
påverkat negativt vid granskning av referenslistor. Granskningen av referenslistor 
genomfördes, inte enbart för att söka nytt material som svarar mot litteraturstudiens 
syfte, utan också av intresse och nyfikenhet, vilket ledde till ytterligare tre 
resultatartiklar; Kallings et al. (2008), Milello et al. (2000), Romé et al. (2009). Trots 
att de manuella sökningarna enbart baserades på artikelns titel, var samtliga manuella 
sökningar lyckade. Följaktligen var det av vetskap att en av de tre vetenskapliga 
artiklarna, som funnits via manuell sökning, är från år 2000, vilket kan påverka 
trovärdigheten och överförbarheten negativt. Den vetenskapliga artikeln inkluderades 
trots inklusionskriteriet att resultatartiklarna skulle vara skrivna mellan år 2007 och 
2017, men föll ändå inom ramen för arbetet och svarade mot litteraturstudiens syfte.  
 
Genom att samtliga 11 vetenskapliga artiklar granskades enskilt och sedermera 
gemensamt, enligt Carlsson och Eimans (2003) kvalitetsgranskningsmall, ökar 
pålitligheten samt trovärdigheten (Henricson, 2012). Vidare översattes samtliga 
vetenskapliga artiklar till svenska med ett översättningsprogram och om misstanke 
om felaktig översättning, lästes originalartiklarna, vilket ökar pålitligheten (Rosén, 
2012). Resultatet diskuterades och analyserades gemensamt, vilket stärker både 
trovärdigheten och bekräftelsebarheten (Forsberg & Wengström, 2016; Rosén, 2012), 
detta för att utesluta feltolkning samt förvrängning av resultatet. 
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Successivt skickades textmaterialet till utomstående, som besitter akademisk kunskap 
och som arbetar inom hälso- och sjukvården, för att kritiskt granska materialet, vilket 
ökar trovärdigheten, pålitligheten samt bekräftelsebarheten (Bordens & Abott, 2011; 
Lincoln & Guba, 1985). Trovärdigheten ökar ytterligare, genom att det var mer än en 
författare till litteraturstudien, “Fyra ögon ser mer än två” (Bordens & Abott, 2011; 
Lincoln & Guba, 1985).   
 
 
Resultatdiskussion 
Det övergripande syftet med litteraturstudien, var att undersöka vilken roll 
sjuksköterskan har vid fysisk aktivitet på recept. Det mest framträdande gällande 
sjuksköterskans roll vid fysisk aktivitet på recept var att motivera patienter, men även 
att göra patienter delaktiga. Genom resultatet, framkom dessutom olika hinder till att 
motivera och göra patienter delaktiga. Följaktligen påvisas även tid, okunskap, 
bristande rutiner samt externa faktorer påverkar sjuksköterskans roll vid fysisk 
aktivitet på recept.  
 
Sjuksköterskans viktigaste roll är att regelbundet motivera till fysisk aktivitet 
(Bohman et al., 2015), däremot påvisar resultatet att sjuksköterskan inte vet hur 
motivationen ska gå till eller har tid att motivera patienten. Inför den skriftliga 
ordinationen skall sjuksköterskan besitta god kännedom om FYSS, samt användning 
av samtalsteknik som stärker patientens motivation (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2017b). I resultatet framgick det att sjuksköterskor inte besitter adekvat kunskap 
gällande tillämpningen av fysisk aktivitet på recept, vilket är anmärkningsvärt. Vidare 
är samtalsmetodik och kunskap om motivation samt beteendeförändring viktiga delar 
i sjuksköterskans arbete (Statens folkhälsoinstitut, 2011), men belyses inte i den 
utsträckning som det bör för att sjuksköterskan ska kunna arbeta professionellt och 
säkert med hälsofrämjande åtgärder. Att motivation är en så pass stor del av 
sjuksköterskans arbete bör tydliggöras redan i grundutbildningen för sjuksköterskor 
samt lyftas fram mer i det dagliga arbetet inom hälso- och sjukvården. 
    
Fysisk aktivitet på recept och rådgivande samtal i kombination, ansågs vara mest 
effektiv för följsamheten av fysisk aktivitet på recept (Bohman et al., 2015). Vidare 
ökar motivationen om patienten tilldelas information, och erhåller specifika råd 
(Bohman et al., 2015; Seligman et al., 2009). Milello et al. (2000) menar att hälso- 
och sjukvården mest fokuserar på diagnoser, istället för hälsofrämjande insatser, 
vilket stärker resonemanget att icke medicinska åtgärder ses som ett outforskat och 
främmande område. Vidare menar Benser (2004), att sjuksköterskor har spelat en 
viktig roll i att öka uppmärksamheten till ett hälsofrämjande och sjukdomspreventions 
synsätt från att ha fokus på sjukdom och botemedel. År 2011 menar Statens 
folkhälsoinstitut (2011) att fysisk aktivitet på recept är ett alternativt arbetssätt till 
medicinska åtgärder för att främja fysisk aktivitet. Utifrån detta framkommer det att 
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utvecklingen går framåt och att fysisk aktivitet på recept blir mer etablerat och en 
självklar arbetsmetod.  
 
Motiverande samtal (MI) har sin grund i Carl Rogers teori och kan ses som en 
betydelsefull metod i det patientcentrerade samtalet i vilket samtalsledarens roll 
tydliggörs (Brobeck, 2014; Folkhälsomyndigheten, u.å.). Syftet med motiverande 
samtal är att väcka patientens motivation till förändring i vilket Rogers anser att 
samtalsledarens förmåga att uttrycka empati, värme och trovärdighet, är helt 
avgörande för att skapa förutsättningar för förändring (Folkhälsomyndigheten, u.å.). 
För att implementera motiverande samtal inom hälso- och sjukvård, krävs en 
genomtänkt och långsiktig strategi (Forsberg, Berglind & Forsberg, 2009). Trots att 
sjuksköterskans självskattade fysiska aktivitet och mängden förskrivna fysisk aktivitet 
på recept, inte visar något samband, har sjuksköterskans inställning till fysisk aktivitet 
en stor påverkan (Bohman et al., 2015; Stanton et al.,  2015a). Sjuksköterskans egna 
motivation till fysisk aktivitet och syn på både fysisk aktivitet samt fysisk aktivitet på 
recept, kan påverka och avgöra i vilken utsträckning fysisk aktivitet på recept 
förskrivs (International Council of Nurses, 2014). Vidare kan motiverande samtal 
hjälpa patienter att genomföra en förändring, vilket förbättrar hälsa och hälsa och 
livskvalitet (Forsberg et al., 2009; Folkhälsomyndigheten, u.å.). Dessutom ska det 
motiverande samtalet baseras på patientens självbestämmande och samtalsledarens tro 
på patientens egen kraft till förändring (Folkhälsomyndigheten, u.å.). Det är av 
särskild vikt av sjuksköterskan, att känna igen, locka fram och förstärka patientens 
egna åsikter till förändring, och därigenom ska åtgärder identifieras 
(Folkhälsomyndigheten, u.å.; Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sammantaget är 
att sjuksköterskan måste vara inspirerande och motiverande vid fysisk aktivitet på 
recept, då detta kan bidra till att patienten i sin tur blir inspirerad och motiverad. Är 
sjuksköterskan själv inte motiverad, kan det bli svårt att få patienten motiverad. 
Frågan är bara vem som initialt ska inspirera och motivera vem, sjuksköterskan eller 
patienten. Ytterligare en reflektion är att sjuksköterskans egna livsstilsval tycks spela 
roll. Upplevs sjuksköterskan ohälsosam, genom att till exempel vara rökare, inaktiv, 
övervikt eller liknande, kommer troligtvis inte patienten själv bli motiverad eller 
inspirerad till att bli hälsosam och/eller fysiskt aktiv.  
 
I resultatet, framkom det att de största hindren för sjuksköterskan att förskriva fysisk 
aktivitet på recept är tidsbrist, okunskap och bristande rutiner (Bohman et al., 2015; 
Din et al., 2014; Lamarche & Valence, 2013; Milello et al., 2000; Persson et al., 2013; 
Stanton et al., 2015a; Stanton et al., 2015b). Datasystemen upplevs som 
komplicerade, tidskrävande och inte standardiserade (Bohman et al. 2015; Din et al., 
2014; Persson et al., 2013), vilket inte förbättrar situationen. Dessutom är formulären 
och blanketterna så pass komplicerade att det upptar allt för stor del av 
sjuksköterskans tid vilket i sin tur leder till att arbetsbördan blir tyngre (Bohman et 
al., 2015; Din et al., 2014; Stanton et al., 2015b; Milello et al., 2000). Efter att 
formuläret till fysisk aktivitet på recept ändrade färg, tappade det sin status och blev 
istället lågt prioriterat (Bohman et al., 2015; O’Brien et al., 2016; Persson et al., 
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2013). Om formuläret däremot skulle ha samma färg som medicinska recept, skulle 
det kunna leda till att fysisk aktivitet på recept får en högre status. Det kan i så fall ses 
som mer likvärdigt till medicinska recept och förmodligen implementeras den då mer 
i hälso- och sjukvården. En viktig åtgärd, som kan leda till en ökad förskrivning av 
fysisk aktivitet på recept, är att rutinerna för metoden blir tydligare. I resultatet 
framkommer det att det saknas tydliga riktlinjer för förskrivning av fysiska aktivitet 
på recept, och att det finns en kunskapsbrist vad gäller utförandet (Bohman et al., 
2015; Lamarche & Valence, 2013; Persson et al., 2013; Stanton et al., 2015a). Till 
följd av otillräcklig utbildning, känner många sjuksköterskor sig osäkra på att tillämpa 
metoden. Därför bör utbildning och kompetensutveckling erbjudas i större 
utsträckning för att öka förståelsen och kunskapen, och således även öka 
förskrivningen av fysisk aktivitet på recept. Sjuksköterskan behöver känna sig trygg 
och säker i sitt yrkesutförande för att kunna ge god omvårdnad och motivera patienten 
till förändring. Att skriva ut fysisk aktivitet på recept är inte komplicerat, men 
sjuksköterskan måste förstå patientens behov samt ha kunskap och någon form av 
beslutsstöd som stöd. Utifrån denna aspekt, måste det finnas ett tydligt mål, en 
organiserad plan, och att fysisk aktivitet kan inte bara förskrivas för förskrivandets 
skull, vilket stärks av det faktum att en viktig del av sjuksköterskans yrkeskunskap är 
att sätta upp mål, utarbeta en plan, genomföra planen och utvärdera resultatet (Eide & 
Eide, 2008; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a).  
 
En riktlinje för etiskt handlande för sjuksköterskan, är att verka för jämlikhet när det 
gäller fördelning av resurser (International Council of Nurses, 2014), vilket strider 
mot det faktum att fysisk aktivitet på recept bortprioriteras, då sjuksköterskans 
åtaganden är så omfattande. Genom att öka patienters förmåga till egenvård, kan det 
medföra att arbetsbördan blir mindre för sjuksköterskan och blir därför en stor 
betydande faktor i hälso- och sjukvården. I dagsläget upplevs det som om allt arbete 
och ansvar ligger på sjuksköterskan. Patienten däremot upplevs inte ta mycket eget 
ansvar och verkar förvänta sig att sjuksköterskan ska göra allt. Det är enligt Orem, 
sjuksköterskans arbetsuppgift att stödja patienten att bli så självständig som möjligt 
för att kunna tillgodose de grundläggande behoven (Kristoffersen et al., 2006). 
Metoden fysisk aktivitet på recept är inspirerad av flera teoribaserade 
beteendeförändringsmodeller, bland annat Sociala kognitiva teorin, där begreppet 
self-efficacy nämns (Folkhälsomyndigheten, u.å.). Self-efficacy kan beskrivas som 
självtillit, tilltron till den egna förmågan, där tankar påverkar hur individen ser på sina 
utmaningar (Bandura, 1997; Folkhälsomyndigheten, u.å.). Vidare nämner Orem att 
sjuksköterskan har som uppgift att tillhandahålla patienten med kunskap, kraft och 
vilja (Kristoffersen et al., 2006), vilket innebär att sjuksköterskan måste själv vara 
motiverad, besitta kunskap och själv ha hög self-efficacy. Individer, som tror att de 
kan lyckas med vad de avser att utföra, har en högre grad av välmående och anses 
vara mer benägna till att också lyckas (Bandura, 1997), vilket visar att egenvård ska 
prioriteras. En slutsats av detta kan vara att self-efficacy påverkar egenvården positivt, 
således att patienten blir mer delaktig i sin egenvård. Vidare leder detta till att 
arbetsbördan för sjuksköterskan minskar på lång sikt. Om patientens self-efficacy är 
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hög vid fysisk aktivitet, kan det leda till att fysisk inaktivitet och stillasittande livsstil 
minskar och i förlängningen genererar i att de omfattande samhällskostnaderna 
minskar.  
 
Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja, förebygga samt 
återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses, 2014). Vidare 
finns riktlinjer för etiskt handlande att förhålla sig till, vilka omfattar fyra områden av 
etiska koder (International Council of Nurses, 2014). Då sjuksköterskan skall uppvisa 
professionella värden, såsom respekt, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och 
integritet (International Council of Nurses, 2014), är det därför viktigt att inte kränka 
patienten. Då alla upplever sitt hälsotillstånd olika beroende på det egna perspektivet 
på livet (Kristoffersen et al., 2006), måste hänsyn tas till patientens värderingar samt 
även de mänskliga rättigheterna (International Council of Nurses, 2014). Vidare kan 
det diskuterats om hur långt hälso- och sjukvårdens ansvar sträcker sig och vilket eget 
ansvar patienten har för att förebygga ohälsa med hjälp av fysisk aktivitet (SBU, 
2007). Det upplevs svårt att förändra patienter med en negativ inställning till fysisk 
aktivitet, vissa är helt enkelt inte beredda på att förändras (Bohman et al., 2015; Din et 
al., 2014; O’Brien et al., 2016; Persson et al., 2013; SBU, 2007). Fysisk aktivitet på 
recept benämns som en individanpassad skriftlig ordination, där arbetsmetoden 
bygger på ett patientcentrerat synsätt (Drake et al., 2004; Kallings et al., 2009b; 
Statens folkhälsoinstitut, 2011; YFA, 2016), vilket stärks med att Personcentrerad 
vård är en av de sex kärnkompetenserna för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2015). Dessutom stärks detta genom resultatet, där 
sjuksköterskan ska utgå från hur patienten ser på fysisk aktivitet på recept, samt valet 
av aktivitet (Bohman et al., 2015).  
 
Resultatet visar på att det förekommer en samverkan mellan olika professioner; 
läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och annan hälso- och sjukvårdspersonal, vid 
fysisk aktivitet på recept, men däremot råder det dock delade meningar om vem som 
bär ansvaret för det (Bohman et al., 2015; Din et al., 2014; Persson et al., 2013; 
Stanton et al., 2015a; Stanton et al., 2015b). Statens folkhälsoinstitut (2011) menar att 
fysisk aktivitet på recept kan ordineras av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller 
annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare poängteras att den, som 
ordinerar fysisk aktivitet på recept, bär ansvaret för åtgärden (Patientsäkerhetslag, 
2010:659), och sjuksköterskan bör därför återkoppla och ha uppföljning med 
patienten. Enligt ICN:s etiska koder, framkommer det att hälsofrämjande arbete är 
sjuksköterskans ansvarsområde och skall därmed tillämpas av alla sjuksköterskor 
(International Council of Nurses, 2014). Då det dessutom framkommer att fysisk 
aktivitet på recept är ett verktyg för sjuksköterskor i såväl öppen- som sluten vård 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b), kan det tolkas som om att fysisk aktivitet på 
recept enbart är sjuksköterskans ansvar. Otydligheten om vems ansvar det är, skapar 
uppenbarligen problem för ordinationen. Då undersköterskor och sjuksköterskor 
arbetar mest patientnära bör ansvaret ligga mer hos dem, än hos läkare. Vidare har 
sjuksköterskor en legitimation, längre utbildning och besitter mer kvalificerade 
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arbetsuppgifter än undersköterskorna, och ansvaret bör därför falla mer på dem. 
Sedermera bör en samverkan med fysio- och arbetsterapeuter förekomma.  
 
Människan är sedan urminnes tider tvungen att vara fysisk aktiv för att skaffa föda 
och att överleva (Engström, 2014). Dessutom ser kroppen genetiskt sett densamma ut 
som för tusentals år sedan och behöver således fortfarande fysisk aktivitet för att 
fungera optimalt (Engström, 2014). Samhällets syn på hälsa och fysisk aktivitet styr 
och påverkar individens syn på hälsa och fysisk aktivitet. Idag ser samhället helt 
annorlunda ut, jämfört med för bara tio år sedan. Den teknologin som finns idag, 
innebär att ärenden blir allt mer lättåtkomliga hemifrån, vilket kan vara en bidragande 
faktor till den allt mer stillasittande livsstilen (Engström, 2014). Exempelvis kan idag 
matkassar, kläder och elektronik bli levererade hem till dörren, utan någon större 
ansträngning. Seligman (2009) menar att om det finns samhällsresurser som främjar 
fysisk aktivitet, hjälper det individen till att bli mer fysiskt aktiv. Idag finns det 
dessutom samhällsresurser såsom utegym och bättre gång- och cykelbanor, som på 
olika sätt underlättar framkomligheten och möjligheten till vardagsmotion. Genom ett 
forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad, och ett samarbete mellan Halmstad 
kommun, Eleiko och Swedish Adrenaline, fick Halmstad ett utegym (Halmstad.se, 
2017). Utegymmet byggdes upp i centrala Halmstad våren 2017 och är tillgängligt för 
allmänheten, och förväntas uppmuntra och motivera befolkningen, samt generera i 
positiva hälsoeffekter (Halmstad kommun, 2017). Då det ingår i sjuksköterskans roll 
att ha patientens ekonomi i åtanke, är det en fördel att samhället förser befolkningen 
med gratis utrusning i naturen, som sjuksköterskan kan utnyttja i förskrivningen av 
fysisk aktivitet på recept. Patienten kan då inte påstå att ekonomin är ett hinder till att 
vara fysisk aktiv, om det finns planlagda gång- och cykelbanor samt utegym.  
 
 
Konklusion  
Sjuksköterskans viktigaste roll vid fysisk aktivitet på recept är att regelbundet 
motivera patienter, samt att göra de delaktig i sin omvårdnad. De största hindren för 
sjuksköterskan att förskriva fysisk aktivitet på recept är tidsbrist, okunskap och 
bristande rutiner samt externa faktorer såsom ekonomiska möjligheter, 
samhällsresurser och patientens tillgänglighet. Det krävs ett samspel mellan 
sjuksköterskan och patienten, för att fysisk aktivitet på recept ska få så hög följsamhet 
som möjligt och för att få en god effekt. Följaktligen är det intressant att se hur allt 
har en koppling till self-efficacy och att motivation har en så omfattande betydelse i 
omvårdnadsutövandet för sjuksköterskan.  
 
 
Implikationer 
Då sjuksköterskans främsta roll är att motivera patienten till fysisk aktivitet, bör 
sjuksköterskans motiverande roll belysas och tydliggöras i den grundläggande 
sjuksköterskeutbildningen. Det motiverande samtalet baseras på patientens 
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självbestämmande och vilket i sin tur ökar delaktigheten, därför bör Motiverande 
samtal (MI) vara del i utbildning av motivation. Något som dessutom behöver belysas 
och tydliggöras i den grundläggande sjuksköterskeutbildningen, är kunskap om och 
tillämpning av fysisk aktivitet på recept, då många inte vet om att det existerar. 
Forskning påvisar enorma fördelar med fysisk aktivitet men det nämns inte i 
sjuksköterskeutbildningen. Dessutom behövs det mer forskning inom den svenska 
hälso- och sjukvården, om fysisk aktivitet på recept, gällande sjuksköterskans arbete 
och roll. Till exempel vore det av intresse att belysa olika attityder, inställningar och 
åldersgrupper vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept hos sjuksköterskan, för att 
undersöka om följsamheten är densamma för de olika kategorierna. Följaktligen är det 
viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att fortsätta poängtera att fysisk aktivitet på 
recept kan kompletteras till medicin.   
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 
 

Sökord PsycINFO PubMed Cinahl 

Fysisk aktivitet på recept Physical activity referrals Physical activity referrals Physical activity referrals 

Fysisk aktivitet på recept 
Physical activity on 
prescription 

Physical activity on 
prescription 

Physical activity on 
prescription 

Fysisk aktivitet på recept Prescription of exercise Prescription of exercise  

Fysisk aktivitet på recept  Exercise referral  

Sjuksköterska Nurse 
Nurse 
Nurs* 

Nurse 

Uppgift/ roll Role Role  

Omvårdnad  Care  

Kvalitativ studie  Qualitative study  



BILAGA B  

 

 Tabell 2. Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2017-09-
07 

Pubmed (physical activity on prescription) 
AND (qualitative 
study)  limitation: last 5 years  

58 23 5 1 

2017-10-
03 

PubMed (physical activity on prescription)  
OR physical activity referrals 
AND nurse 
limitation: last 5 years  

95 19 5  2 

2017-10-
04 

PubMed (physical activity referrals)  
AND nurse  
limitations: last 10 years 

91 21 2 2 

2017-10-
04 

PsycINFO (physical activity on prescription)  
AND nurse 
limitation: 2007-2017 
               peer reviewed 

10 10 0 (1*) 0 

2017-10-
04 

Cinahl (physical activity on referrals)  
AND nurse 
limitation: 2007-2017 

5 5 0 0 

2017-10-
04 

Cinahl (physical activity on prescription)  
AND nurse 
limitation: 2007-2017 

9 9 3 2  

2017-10-
12 

PubMed (physical activity on prescription) 
OR physical activity referrals  
AND nurs*AND role 
Limitation: last 10 years 

44 15 0 (2*) 0 

2017-10-
12 

PubMed (physical activity on prescription) 
OR (physical activity referrals)  
AND care AND nurse  
limitation: last 10 years 

113 0 1 (1*) 0 

2017-10-
12 

PsycINFO (prescription of exercise)  
AND nurse 
limitation: 2007-2017 
                  peer reviewed 

13 5 1 (2*) 0 

2017-10-
12 

PsycINFO “physical activity referrals”  
OR  “physical activity on 
prescription” AND nurse AND 
role  
limitation: 2007-2017 
                 peer reviewed 

3 3 1 (1*) 0 



BILAGA B  

 

Fortsättning 

 
(*) – indikerar på dubbletter 
 
 

Datum Databas Sökord/Limits  Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt  

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2017-10-
12 

Manuell sökning  
Leijon, M.E., Faskunger, 
J., Bendtsen, P., Fetsin, K., 
& Nilsen, P. 
(2011)Physical activity on 
prescription (PaP): Costs 
and consequences of a 
randomized, controlled 
trial in primary healthcare. 

Physical activity on 
prescription (PaP): Costs and 
consequences of a 
randomized, controlled trial in 
primary healthcare.  

1 1 1 1 
 

2017-10-
12 

Manuell sökning  
Bohman, D.M., Borglin, G. 
& Mattsson, L. (2015). 
"Primary healthcare nurses' 
experiences of physical 
activity referrals: an 
interview study", Primary 
health care research & 
development, vol. 16, no. 
3, ss. 270-280. 

Physical activity on 
prescription in primary health 
care: a follow-up of physical 
activity level and quality of 
life 

1 1 1 1 

2017-10-
13 

PubMed "exercise referral" AND role  
limitation: last 10 years 

7 7 4 1  

2017-10-
18 

Manuell sökning  
Bohman, D.M., Borglin, G. 
& Mattsson, L. (2015). 
"Primary healthcare nurses' 
experiences of physical 
activity referrals: an 
interview study", Primary 
health care research & 
development, vol. 16, no. 
3, ss. 270-280. 

Perceptions of Nurse 
Practitioners Regarding Their 
Role in Physical Activity and 
Exercise Prescription for older 
Adults 

1 1 1 1 



BILAGA C  

 

Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 

Referens Bohman, D.M., Borglin, G. & Mattsson, L. (2015). "Primary healthcare nurses' experiences of 
physical activity referrals: an interview study", Primary health care research & development, 
16(3), 270-280.  
 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att belysa distriktssköterskors upplevelser av FaR. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studiedesign 
Halv-strukturerade intervjuer 

Urval Deltagarna var 12 sjuksköterskor från sju olika vårdcentraler i södra delen av Sverige.  

Datainsamling Data är insamlad genom intervjuer där frågor sammanställdes av författarna baserat på diskussion 
av litteratur. Intervjuerna varade i 30-40 minuter. 

Dataanalys Fyra stegs innehållsanalys baserade på Burnard (1996)s studie, som går ut på att identifiera, kodar 
och kategoriserar viktiga meningar och dominerande teman från texten.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Sjuksköterskor upplevde fysisk aktivitet på recept som en viktig insats till ett hälsosamt samhälle. 
Förståelse och kunskap om fysisk aktivitet på recept var en grundförutsättning för att uppnå̊ 
varaktiga effekter på hälsan. Sjuksköterskorna upplevde även att vårdcentralens bristande rutiner 
till fysisk aktivitet på recept var ett hinder till varför fysisk aktivitet på recept inte utfärdades 
oftare. Motivation framkom ha en stor betydelse för följsamheten.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

73% 
Grad II 
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Artikel 2 

Referens Din, N.U., Moore, G.F., Murphy, S., Wilkinson, C., & Williams, N.H. (2014). Health 
professionals’ perspectives on exercise referral and physical activity promotion in primary care: 
Findings from a process evaluation of the National Exercise Referral Scheme in Wales. Health 
Education Journal, 74(6), 742-757. Doi: 10.1177/0017896914559785 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka vårdpersonalens uppfattning och deras roll för att främja fysisk aktivitet 
på recept.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studiedesign 
Halvstrukturerade gruppintervjuer, tematisk analys. 

Urval Strategiskt urval med hänsyn till de område det berörs, praktikstorlek och referensräntor användes. 
Deltagarna var 46 vårdpersonal från sex lokala hälsovårdsgruppen i Wales. 31 Läkarna, nio 
sjuksköterskor och sex avdelningschefer. 

Datainsamling Gruppintervjuerna varade upp till en timme. Intervjuer genomfördes under tolvmånadersperioden 
av försöksrekryteringen. Grupp, i stället för individuella intervjuer användes för att fånga 
synpunkter från ett antal deltagare och samspelet mellan dem. Intervjuerna genomfördes med hjälp 
av en ämnesguide som innehåller öppna frågor om målen av intresse. Ämnesguiden utvecklades 
från en grundlig litteratursökning och modifierades på ett iterativt sätt efter varje intervju. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in digitalt och laddades upp på dator. Transkriberades sedan ordagrant och 
analyseras med hjälp av referensram. Data kodades in i kategorier, teman och subteman som 
framkom under intervjuprocessen. 

Bortfall Tolv kliniker skulle intervjuas, men efter nio intervjuer uppnåddes teoretisk mättnad där av 
gjordes inga fler intervjuer.  

Slutsats Deltagarna upplevde att fysisk aktivitet på recept var utanför deras kunskap och erfarenheter men 
att det var lika viktigt som bland annat rökavvänjning. Ett hinder som rapporterades var tidsbrist 
och tidskrävande dokumentation. Det framkom även bristande feedback om patientens framsteg. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

94% 
Grad I 
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Artikel 3 

Referens Kallings, L.V., Leijon, M., Hellénius, M.-L., & Ståhle, A. (April, 2008). Physical activity on 
prescription in primary health care: a follow-up of physical activity level and quality of life. 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sport, 18, 154-161. Doi: 10.1111/j.1600-
0838.2007.00678.x  

Land  
Databas 

Sverige 
Google Scholar 

Syfte Syftet med studie var att utvärdera genomförbarheten och effekterna av fysisk aktivitet på recept 
(FaR) i en rutinmässig klinisk miljö på fysisk aktivitetsnivå och livskvalitet efter sex månader. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ studie 
Prospektiv icke-experimentell design 

Urval 481 patienter som fått förskrivet Fysisk aktivitet på recept. Urvalet skedde under 12 månader, 
2001-2002, från 13 hälso- och sjukvårdsenheter (10 primärvårds- och tre arbetshälsovårdsenheter), 
belägna i fem landsting. Patienter valdes ut efter besök hos de vårdpersonal som kunde skriva ut 
fysisk aktivitet på de vårdenheter som var med i studien. 

Datainsamling Deltagarna fick besvara ett frågeformulär, som inkluderade frågor om patientens karaktär och en 
öppen fråga om själva receptet på fysisk aktivitet. De använde sig av två validerade frågeformulär 
för att få svar på livskvalitet. Efter sex månader fick deltagarna svara på samtliga frågeformulär 
igen förutom det om deltagarnas karaktär.  

Dataanalys Analyser för skillnader i baslinjevärden mellan uppföljningsgruppen och utlösningsgruppen 
utfördes med användning av ett opretat t-test, eller för ordinaldata användes Wilcoxons 
rangsumtest eller chi-kvadrat. I uppföljningsgruppen utfördes analyser för skillnader från baslinje 
till sex månaders uppföljning med hjälp av ett parat t-test, eller när data var ordinära Wilcoxons 
undersökta rankningstest. För avsikt att behandla analysen användes en konservativ metod, 
varigenom baslinjeobservationer vidarebefordrades för att sakna data om alla resultatvariabler.  

Bortfall 38% (183 av 481 deltagande) 

Slutsats Fysisk aktivitetsnivå och förändringsstadier ökade successivt, vilket indikerade på att fysisk 
aktivitet på recept kan vara lämplig som en konventionell behandling i en vanlig primärhälsovård 
för att främja en mer fysiskt aktiv livsstil. Inga tydliga uppföljningsrutiner upplevdes finnas, samt 
att fysisk aktivitet på recept förbättrar och förebygger kronisk sjukdom.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

81% 
Grad I 
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Artikel 4 

Referens Lamarche, K., & Vallence, J., (Oktober 2013). Prescription for physical activity: A survey of 
Canadian nurse practitioners. Canadian Nurse, 109(8), 22-26.  

Land  
Databas 

Kanada 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka hur kanadensiska avancerad specialistsjuksköterskor (NP) uppfattar sin 
kompetens vid förskrivning och betydelsen av att förskriva fysisk aktivitet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ studie 
Tvärsnittsstudie 

Urval 148 stycken avancerade specialistsjuksköterskor 

Datainsamling Inbjudningar skickades ut via vårdföreningar, vårdgivare, NP-intressegrupper och nationella NP-
elektroniska adresslistor. Inbjudan innehöll en länk till en online-enkätundersökningsformulär som 
var uppbyggd av färdigdesignade frågeformulär. Öppna frågor användes också för att bedöma 
deltagarnas tilltro när det gäller att förskriva fysisk aktivitet. 

Dataanalys Statistiska analyser utfördes med SPSS-version 20. Medel och procentsatser beräknades för de 
sociodemografiska variablerna. För att testa styrkan på eventuella korrelationer mellan de 
beroende variablerna och de oberoende variablerna beräknades Pearson's r. Multivariat 
variansanalys genomfördes för oberoende variabler som visade sig ha en statistiskt signifikant 
association med de sammansatta poängen för uppfattad kompetens och uppfattad betydelse. Svar 
på öppna frågor kategoriserades efter tema. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Deltagarna kände sig inte tillräckligt kompetenta i sin förmåga att ordinera fysisk aktivitet och 
ansåg att det var viktigt att diskutera fysisk aktivitet med sina patienter. De sjuksköterskor som 
själva uppfyllde träningsrekommendationerna bedömde sin kompetens för att ordinerar fysisk 
aktivitet på recept betydligt högre, än de sjuksköterskor som inte uppfyllde dessa riktlinjer. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

70% 
Grad II 
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Artikel 5 

Referens Melillo, K.D., Houde, S.C., Williamson, E., & Futrell, M., (2000). Perceptions of Nurse 
Practitioners Regarding Their Role in Physical Activity and Exercise Prescription for older 
Adults. Clinical Excellence for Nurse Practitioners, 4(2), 108-116 

Land  
Databas 

USA 
Google Scholar 

Syfte Syftet var att identifiera rollen hos avancerade specialistsjuksköterskor (NP) för att förskriva 
fysisk aktivitet på recept och för att bestämma vilka strategier NPs använder för att hjälpa äldre 
vuxna att påbörja och upprätthålla ett träningsprogram. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Fokusgrupp med strategisk urval 

Urval Tretton sjuksköterskor inkluderades i studien.  
Sex deltagare i fokusgrupp 1 och sju deltagare i fokusgrupp 2. Bestod av mestadels kvinnor (med 
undantaga för en man i fokusgrupp 1) där ett intervall av sju till mer än 15 månaders erfarenhet. 

Datainsamling Datainsamling  gjordes genom två fokusgrupper, som bestod av sex till sju NPs, där nio 
förutbestämda frågor ställdes och som spelades in och sedan transkriberades. 

Dataanalys Transkriptionerna av varje enskild fokusgrupp analyserades noga. Kategorier och kodning gjordes 
av transkriptionerna och jämfördes mellan de två fokusgrupperna och sammanställdes. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Det framkom att det är sjuksköterskans ansvar att lyft fram fysisk aktivitet och inte patientens. 
Olika metoder för att få hög följsamhet skilje sig mellan de olika könen samt att tidsbrist var en 
betydande faktor för sjuksköterskorna.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

73% 
Grad II 
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Artikel 6 

 
  

Referens O’Brien, M., Shields, C., M., Oh, P., & Fowles, J. (2016). Health care provider confidence and 
exercise prescription practices of Exercise is Medicine Canada workshop attendees. Applied 
Physiology, Nutrition, and Metabolism, 42, 384-390. Doi: 0.1139/apnm-2016-0413 
 

Land  
Databas 

Kanada 
PubMed 

Syfte Syftet med studie var att utvärdera uppfattningar och användningen kring fysisk 
aktivitetsrådgivning och fysisk aktivitet på recept hos vårdpersonal före och efter EIMC-
utbildning. (EIMC - Exercise is Medicine Canada) 

Metod:  
Design 

Kvantitativ design 
Tvärsnittsstudie 

Urval 209 deltagare från 10 EIMC workshops från sju olika provinser i Kanada rekryterades. Deltagarna 
va fysioterapeuter, personliga tränare, läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Trettiosex 
av de 209 deltagarna var sjuksköterskor. 
 

Datainsamling Deltagarna fick innan, under och efter workshopen svara frågeformulär. Deltagarna fick i slutet på 
workshopen möjlighet att frivilligt dela med sig av sina frågeformulär till EIMC för 
kvalitetsgranskning och forskningsutvärdering.  

Dataanalys Frågeformulären samlades in och de frågeformulär som var på franska översattes till engelska före 
analysen. Statistiken sammanställdes i SPSS (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0, 
IBM Corp., Armonk, NY) och beskrivande statistik presenterades i text. Analysen skedde i fem 
steg. 

Bortfall Ej angivet  

Slutsats Studiens resultat betonar att den största faktorn till att fysisk aktivitet på recept inte skrevs ut var 
patientens bristande intresse av fysisk aktivitet. Vidare framkom det att prioritering av andra 
livsstilsförändringar som mer viktiga enligt sjuksköterskan och att det inte finns tid  att förskriva 
fysisk aktivitet på recept, samt att patienten föredrog medicinsk behandling före fysisk aktivitet på 
recept.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

83% 
Grad I 
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Artikel 7 

Referens Persson, G., Brorsson, A., Ekvall Hansson, E., Troein, M. & Strandberg, E-L. (2013). “Physical 
activity on prescription (PAP) from the general practitioner’s perspective – a qualitative study”, 
BMC family practice, 14(128), 1-8 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka och förstå innebörden av förskrivning av fysisk aktivitet från en läkares 
perspektiv. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studiedesign 
Halv-strukturerade intervjuer 

Urval Fyrtiotre läkare från 16 vårdcentraler med erfarenhet av fysisk aktivitet på recept valdes väl och 
inbjöds via e-post. Urvalet omfattade manliga och kvinnliga läkare i olika åldrar, med ett 
varierande antal år i yrket, som arbetar i offentligt finansierade hälsocentraler i stads- och 
landsbygdsområden. Privata vårdcentraler uteslutes på grund av brist på rutiner för att förskriva 
PAP. Femton läkare från tre län bildade tre fokusgrupper.  

Datainsamling Datainsamling gjordes via tre fokusgrupper där öppna frågor ställdes för att få en flytande 
konversation. Baserat på diskussionerna i fokusgrupperna söktes det efter gemensamma tankar, 
åsikter och en mening som kan öka förståelse för hur allmänläkare ser fysisk aktivitet på recept. 
Samtalen varade 75-90 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och författarna lyssnade flera gånger separat. Transkriptionerna 
analyserades individuellt av författarna för att säkerställa trovärdighet. För att få en djupare 
förståelse för uttalandena träffades de tolv gånger för att diskutera kodningen av 
meningsenheterna, underkategorierna och kategorierna tills konsensus uppnåddes. 

Bortfall 65% (28 av de 43 läkare som avböjde angav brist på tid som den vanligaste orsaken.) 

Slutsats Läkarna upplevde att trots att de förstår vikten av fysisk aktivitet, finns det inte en tradition av att 
förskriva fysisk aktivitet på recept. Det framkom även att det saknas tydliga riktlinjer och rutiner 
gällande förskrivningen av fysisk aktivitet. Det finns tvivel på̊ att fysisk aktivitet på recept och 
metoden är lågt prioriterad när det gäller som behandlingsalternativ.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

74% 
Grad II 
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Artikel 8 

  

Referens Romé, Å., Persson, U., Ekdahl, C., & Gard, G. (2009). Physical activity on prescription (PaP): 
Costs and consequences of a randomized, controlled trial in primary healthcare. Scandinavian 
Journal of Primary Health Care, 27(4), 216-222. Doi: 10.3109/02813430903438734 

Land  
Databas 

Sverige 
Google Scholar 

Syfte Syftet var att analysera kostnader och konsekvenser av att ändra fysiskt aktivitetsbeteende genom 
fyra månaders PAP-program ("Physical Activity on Prescription") genom att jämföra en 
högintensitetsgrupp (intervention) och lågintensitetsgrupp (kontroll). 

Metod:  
Design 

Kvantitativ studie 
En randomiserad kontrollerad studie med fyra månaders intervention, med jämförelse mellan 
interventions- och kontrollgrupp. 

Urval Deltagarna rekryterades från fem kommuner i Sydöstra Skåne. Från och med februari 2006 fram 
till december 2007. Alla som fått recept på fysisk aktivitet från en läkare, sjuksköterska, 
sjukgymnast, ergoterapeut, välfärdsansvarig eller nutritionist inkluderades i studien. Kriterier för 
att få recept var: att vara minst 18 år, ha en stillasittande livsstil och en eller flera av följande 
sjukdomar: hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, fetma, muskuloskeletala smärta och störningar, 
psykisk sjukdom eller andningssjukdomar 

Datainsamling Tre olika metoder användes för att klassificera inaktivitet mot fysiskt aktivitetsbeteende: 
Självbedömd fysisk aktivitet med kortvarig IPAQ (International Physical Activity Questionnaire), 
självrapporterad fysisk aktivitetsnivå och ett funktionellt test med Six-Minute Walk Test. 

Dataanalys Skillnader vid baslinjen mellan interventions- och kontrollgrupper testades med t-tester med 
avseende på ålder, BMI och inkomst och med Chi-kvadrerade tester avseende kön, utbildning och 
hälsa. Mann-Whitney U-testet användes vid skevfördelningar för jämförelse mellan interventions- 
och kontrollgrupper med avseende på MET-protokoll och Six-Minute Walk Test, medan 
Wilcoxons underskrivna ranktest användes för jämförelser mellan baslinje och uppföljning av fyra 
månader. McNemars test användes för att testa förändringar i inaktivitet mellan baslinje och fyra 
månaders uppföljning. 

Bortfall 53% (280 av 525) tillsammans för både kontroll- och interventionsgrupperna 

Slutsats Deltagarna ansåg att det inte fanns någon tid att förskriva fysisk aktivitet på recept till patienter. 
Vidare är det viktigt att ha tillgänglighet och utrustning i åtanke när förskrivning av fysisk 
aktivitet på recept görs. Tiden för att ta sig till och från aktiviteter måste tas i åtanke, alla kan inte 
lägga hur mycket tid på det i sin vardag.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

72% 
Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

  

Referens Seligman H.K., Grossman, M.D., Bera, N., & Stewart, A.L. (2009). Improving physical activity 
resource guides to bridge the divide between the clinic and the community. Preventing Chronic 
Disease, 6(1). 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka hälso- och sjukvårdspersonalens åsikter om deras erfarenhet av 
resursguider och hur resursguider kan göras mer användbara i den kliniska miljön 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Halvstrukturerad intervju 

Urval Deltagarna var 20 vårdgivare som omfattade sju läkare, sex fysik- / arbetsterapeuter, fem 
legitimerade sjuksköterskor och två distriktssjuksköterskor inom den privata och offentliga 
sektorn. 

Datainsamling Intervjuerna började med tre förutbestämda frågor. Uppföljningsfrågor ställdes för att klargöra 
specifika punkter, vidare ställdes fler förutbestämda frågor. Intervjuerna varade cirka en timme 
och tog plats mellan juli och december 2002.  

Dataanalys Grounded Theory användes för att systematisk identifiera alla dimensioner av kommentarer. En 
författare läste inledningsvis varje transskript för att identifiera teman som senare delade in i ett 
kodningsschema. Analysering gjordes ytterligare igen för att identifiera fler teman, dessa tillfördes 
till kodningsstrukturen under konsensusmöten och diskussion av kod avvikelser samt egenskaper 
för varje tema.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Genom att ge information och kunskap till patienten möjliggör det hen att själv välja vad som 
passar. För att öka motivationen behöver patienten specifika råd samt att sjuksköterskan måste se 
till patientens ekonomiska möjligheter. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

81% 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 
 
  

Referens Stanton, R., Happell, B., & Reaburn, P. (2015a). Investigating the exercise- prescription practices 
of nurses working in inpatient mental health settings. International Journal of Mental Nursing, 
24(2), 112-120. Doi: 10.1111/inm.12125 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka förhållandet mellan sjuksköterskors självrapporterade fysisk aktivitet 
deltagande och frekvensen av fysisk aktivitet på̊ recept, samt undersöka FaR metoder för 
sjuksköterskor som arbetar i psykiatrisk slutenvård. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ studiedesign       
Tvärsnittsstudie 

Urval Deltagarna var 34 sjuksköterskor 

Datainsamling Data samlades genom färdigdesignade frågeformulär. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av beskrivande statistik.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Det var endast en liten andel av sjuksköterskorna som hade träning i förskrivning av fysisk 
aktivitet. Nästan alla rapporterade ett intresse för att delta i ytterligare utbildning i förskrivning av 
fysisk aktivitet på recept för personer med psykisk ohälsa. Det visar att det inte finns ett 
förhållande mellan frekvensen av förskrivning av fysisk aktivitet med den självrapporterade 
fysiska aktivitetsnivå̊.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

83% 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

Referens Stanton, R., Reaburn, P. & Happell, B. (2015b). Barriers to exercise prescription and participation 
in people with mental illness: the perspectives of nurses working in mental health. Journal of 
Psychiatric and Mental Health Nursing, 22, 440-448. Doi: 10.1111/jpm.12205  

Land  
Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka frekvensen av motion på̊ recept utfärdat av sjuksköterskor som arbetar 
inom psykiatrin. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ studiedesign 
Tvärsnittsstudie 

Urval Deltagarna var 34 sjuksköterskor 

Datainsamling Data samlades in genom att deltagarna fick svara på frågeformulär.  

Dataanalys Författarna analyserade data genom en envägsvariantsanalys, post hoc-analys och Chi-kvadrat- 
test, för att sedan göra beskrivande statistik. 

Bortfall 10,5% (4 av 38) 

Slutsats Resultatet visade att mer än hälften av alla sjuksköterskor anser att patienterna kan delta i fysisk 
aktivitet. Många sjuksköterskor är intresserade i att förskriva patienter fysisk aktivitet på recept 
men anser att arbetsbördan för tung. Samtliga sjuksköterskor tycker att förskrivning av fysisk 
aktivitet på recept är en del av deras arbetsuppgifter.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

85% 
Grad 1 
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