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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka förändring av 

självskattad fysisk aktivitetsnivå hos personer med Fysisk aktivitet på recept (FaR®) som 

deltagit i lotssamtal vid Friskvårdslotsmottagningen på Gymnastik- och idrottshögskolan i 

Stockholm. Frågeställningarna var: ”Har det skett en förändring av fysisk aktivitetsnivå 

mellan baslinje och uppföljning efter 6 månader?”, ”Finns det en skillnad mellan män och 

kvinnor vad gäller förändring av fysisk aktivitetsnivå mellan baslinje och uppföljning efter 6 

månader?” samt ”Finns det ett samband mellan tilltro till den egna förmågan (self-efficacy) 

vid baslinje och förändring av fysisk aktivitetsnivå?”.     

Metod Om förskrivaren av FaR® ansåg att patienten behövde ytterligare stöd för att bli mer 

fysiskt aktiv och/eller behövde hjälp med att hitta en lämplig fysisk aktivitet kunde lotsning 

på GIH erbjudas. Personer med FaR® som mellan år 2014 och år 2018 deltagit i minst ett 

lotssamtal (n = 187) inkluderades i studien [65 % kvinnor, medelålder 54,5 (21-81) år].  

Lotsmottagningen bemannades under perioden av hälsopedagogstudenter och examinerade 

hälsopedagoger. Fyra lotssamtal erbjöds. Det första lotssamtalet genomfördes på GIH och de 

tre uppföljningssamtalen per telefon efter 1-, 3 och 6 månader. Motiverande samtal användes 

som samtalsmetod. Utgångspunkten var den skriftliga ordinationen om fysisk aktivitet men 

inga restriktioner fanns kring samtal om andra levnadsvanor. Självrapporterad fysisk aktivitet 

för variablerna vardagsmotion och fysisk träning samt tilltro till den egna förmågan samlades 

in genom frågeformulär. En sammanslagning gjordes av de två variablerna vardagsmotion 

och fysisk träning vilket genererade ett svar i aktivitetsminuter (total fysisk aktivitet). Vid 

uppföljning efter 6 månader var det ett externt bortfall på 71 % (n = 133). En intention-to-

treat analys gjordes där Last observation carried forward (LOCF) användes som metod. 

Utöver LOCF gjordes en per-protocol analys (PP) för förändring av fysisk aktivitetsnivå 

mellan baslinje och uppföljning efter 6 månader (n = 54). Statistiskt signifikant när P < 0,05.  

Resultat LOCF, liksom PP-analysen, visade en ökning av aktivitetsminuter från baslinje till 

uppföljning efter 6 månader (P < 0,001 respektive P = 0,001). Vidare sågs att förändringen av 

aktivitetsminuter var större hos kvinnor (P = 0,004). LOCF visade inget samband mellan 

tilltro till den egna förmågan vid baslinje och förändring av aktivitetsminuter (R2 = 0,004, B = 

-0,123, P = 0,43).  

Slutsats Resultatet i denna studie tyder på att populationen som kommer till 

lotsmottagningen ökar sin självskattade fysiska aktivitetsnivå. Vald metod för att analysera 

bortfall, LOCF, kan dock medföra bias och resultatet bör således tolkas med försiktighet.  
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1 Introduktion  

1.1 Inledning  

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en arbetsmetod inom hälso- och sjukvården för att främja 

fysisk aktivitet. FaR® utvecklades i samband med ”Sätt Sverige i rörelse 2001”, ett nationellt 

första steg till att förändra samhällets inställning till fysisk aktivitet. Förskrivning av fysisk 

aktivitet i Sverige förekom innan 2001 men det var först under det året som metoden blev mer 

strukturerad och började användas i högre utsträckning inom vården. (Kallings 2011, ss. 94-

102)  

 

Vid Friskvårdslotsmottagningen på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm blir 

personer som blivit ordinerade Fysisk aktivitet på recept erbjudna individanpassad rådgivning 

av studenter på hälsopedagogprogrammet (Kierkegaard 2018-04-11). Mottagningen blev en 

del av hälsopedagogutbildningen år 2016 efter att ha testats som pilotprojekt under ett år 

(Kierkegaard 2018-02-09). Enligt Ekblom Bak1 utvärderades under pilotprojektet hur 

lotsmottagningen fungerade praktiskt och några enstaka revideringar av upplägget gjordes. 

Grundidén med mottagningen är att den ska utgöra en koppling mellan den som förskriver 

FaR® inom hälso- och sjukvården till att individen ökar sin fysiska aktivitetsnivå 

(Kierkegaard 2018-04-11). Förhoppningen är att lotsmottagningen ska kunna utgöra en 

tillämpbar modell både nationellt och internationellt (Kierkegaard 2015-12-23).  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Rekommendationer om fysisk aktivitet  

Med fysisk aktivitet åsyftas all kroppslig rörelse som skapas av kontraktioner i 

skelettmuskulaturen och som leder till en förhöjd energiförbrukning (Shepard & Balady 

1999). Fysisk aktivitet kan utgöras av exempelvis motion, fysisk träning, friluftsliv och 

trädgårdarbete samt innefatta aktiva transporter i vardagen såsom cykling och promenader. I 

hälsofrämjande syfte, för att förbättra eller behålla fysisk förmåga, sänka risken för att 

drabbas av kroniska sjukdomar samt för att förebygga förtida död finns rekommendationer 

                                                
1 Elin Ekblom Bak, huvudansvarig för Friskvårdslotsmottagningen, GIH 2018-11-19. 
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om fysisk aktivitet. Gällande rekommendationer togs fram av Yrkesföreningar för Fysisk 

Aktivitet och blev antagna av Svenska Läkaresällskapet år 2011. Alla vuxna över arton år 

rekommenderas att vara fysiskt aktiva i en sammanlagd tid av lägst 150 minuter i veckan. 

Intensiteten rekommenderas vara åtminstone måttlig vilket innebär en ökning av puls och 

andning. Lägst 75 minuter i veckan rekommenderas om intensiteten är hög. Hög intensitet 

medför att puls och andning ökar markant. Även en kombination av aktivitet på måttlig och 

hög intensitet kan utföras för att uppnå rekommendationen. Den fysiska aktiviteten bör 

utföras i doser om minst tio minuter och fördelas över veckans dagar. (Yrkesföreningar för 

Fysisk Aktivitet) Som otillräckligt fysiskt aktiv räknas en person som inte uppnår 

rekommendationerna om fysisk aktivitet (Mattsson, Jansson & Hagströmer 2016, s. 22). 

 

Mellan fysisk aktivitet och hälsa råder ett dos-respons samband. Dosen, som är en produkt av 

intensitet, duration och frekvens, är kopplad till olika vinster i hälsa. Rekommendationen om 

fysisk aktivitet är satt där 30 % riskreduktion för sjukdom har setts i epidemiologiska studier. 

Dos-respons sambandet är kurvlinjärt. Desto lägre nivå av fysisk aktivitet som en individ 

befinner sig på i utgångsläget desto större hälsoeffekt är väntad om nivån av aktivitet ökar. 

Störst hälsoskillnader har påvisats mellan personer som är inaktiva och de som rör sig i 

måttlig dos. På befolkningsnivå innebär detta att stora vinster i hälsa kan åstadkommas om de 

individer som är fysiskt inaktiva blir fysiskt aktiva på en måttlig nivå, alltså uppnår 

rekommendationen om fysisk aktivitet. Det vetenskapliga underlaget är inte tillräckligt för att 

bedöma huruvida dos-respons sambandet skiljer sig åt för olika vinster i hälsa, som för att 

förebygga övervikt, hjärt-kärlsjukdom och diabetes. (Jansson, Hagströmer & Anderssen 2016, 

s. 88) 

 

1.2.2 Indikatorfrågor om fysisk aktivitet  

Otillräcklig fysisk aktivitet utgör en av fyra ohälsosamma levnadsvanor som presenteras i 

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder samt i Nationella riktlinjer för 

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 2011a; 

Socialstyrelsen 2018). För att möjliggöra en bedömning inom hälso- och sjukvården om 

huruvida en individ är otillräckligt fysisk aktiv föreslogs i riktlinjerna från 2011 två 

indikatorfrågor om fysisk aktivitet. Den ena frågan behandlar hög intensitet och efterfrågar 

utövad tid fysisk träning. Den andra frågan behandlar måttlig intensitet och efterfrågar utövad 
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tid vardagsmotion. Frågorna efterfrågar total tid av aktivitet under en vanlig vecka. 

Indikatorfrågorna kan besvaras med öppna eller fasta svarsalternativ eller i tabellform. En 

sammanslagning görs av resultaten från de två frågorna vilket genererar ett svar i så kallade 

aktivitetsminuter. Rekommendationen om fysisk aktivitet motsvaras av 150 aktivitetsminuter 

per vecka. (Hagströmer, Wisén & Hassmén 2016, s. 256)  

 

På uppdrag av Socialstyrelsen validerades de olika svarsalternativen för indikatorfrågorna i en 

studie av Olsson et al. (2016) Fasta svarsalternativ visades vara mest valida för att skatta total 

fysisk aktivitetsnivå. Korrelationen med objektivt mätt fysisk aktivitet med accelerometer var 

i linje med andra beprövade enkätfrågor om fysisk aktivitet (rs ≈ 0,30). Indikatorfrågorna med 

fasta svarsalternativ visade även bäst balans mellan sensitivitet och specificitet för att 

identifiera otillräckligt fysiskt aktiva individer. Slutsatsen som drogs var att indikatorfrågorna 

med fasta svarsalternativ kan användas för att uppskatta aktivitetsminuter på populationsnivå. 

I likhet med andra enkätfrågor är indikatorfrågorna associerade med överrapportering. Med 

anledning av att rekommendationen om fysisk aktivitet i huvudsak baseras på 

självrapporterade data konstaterade artikelförfattarna att överrapportering inte är en anledning 

att ändra indikatorfrågornas gränsvärde för otillräcklig fysisk aktivitet.  

 

1.2.3 Fysisk aktivitet på recept (FaR®) 

De fem viktigaste beståndsdelarna i FaR® är det individcentrerade samtalet, FYSS (Fysisk 

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), den skriftliga ordinationen om 

fysisk aktivitet, samverkan med aktivitetsarrangörer samt uppföljning. Grunden i FaR® är det 

patientcentrerade samtalet, att allt arbete utgår från individen. Samtalets innehåll styrs bland 

annat av patientens sjukdomstillstånd, eventuella riskfaktorer samt vilken fysisk aktivitet som 

känns rimlig för patienten att genomföra. FYSS används som handbok vid förskrivning av 

receptet. I FYSS finns sammanställd evidens för hur fysisk aktivitet kan förebygga och 

behandla ett stort antal sjukdomstillstånd. En skriftlig ordination av fysisk aktivitet kan ges i 

både preventivt som i behandlande syfte. Det är det individcentrerade samtalet som ska leda 

fram till den antecknade ordinationen av fysisk aktivitet. Förskrivningen av FaR® sker inom 

hälso- och sjukvården och den fysiska aktiviteten sker utanför vården, hos olika 

aktivitetsarrangörer eller i form av egen aktivitet. Lokala förutsättningar är det som styr hur 
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samarbetet med aktivitets- och idrottsarrangörer ser ut. Det är lag på att följa upp behandling 

inom hälso- och sjukvården. (Kallings 2011, ss. 102-118) 

 

1.2.4 Teoretiskt ramverk för FaR®  

Inspiration till FaR® har tagits från ett flertal teoribaserade modeller för beteendeförändring. 

FaR® bygger framförallt på den sociala kognitiva teorin och den transteoretiska modellen. 

Faktorer som lyfts fram som betydande i den sociala kognitiva teorin vid en 

beteendeförändring mot ett mer fysiskt aktivt liv är tilltro till den egna förmågan (self-

efficacy), att personen har ett syfte med att höja sin nivå av fysisk aktivitet samt att aktiviteten 

som utförs antecknas av individen. Att sätta upp en plan för att förhindra återfall är också av 

betydelse. Hur hög en individs tilltro är att förändra sin fysiska aktivitetsnivå skiljer sig åt 

beroende på situation. Det är möjligt att ha en hög tilltro till den egna förmågan i en situation 

och samtidigt ha en låg tilltro till sin förmåga i en annan situation. En viktig faktor för en 

individs tilltro till sin förmåga är att inneha tidigare positiva upplevelser av att ha lyckats 

åstadkomma en förändring. Målsättningen som sätts upp måste vara realistisk och möjlig för 

individen att uppnå. (Kallings 2011, s. 103 f.) 

Grunden i den transteoretiska modellen är vilket förändringsstadium som individen befinner 

sig på (stage of change). De olika stadierna är ej beredd (pre-contemplation), 

begrundande/osäker (contemplation), förberedelse (preparation), handling (action) och 

vidmakthållande (maintenance). Individen anses vara olika benägen att förändra sitt beteende 

i de olika stadierna och det individcentrerade samtalet måste därför anpassas efter var 

individen befinner sig i förändringsprocessen. (ibid)  

 

1.2.5 Motiverande samtal   

Motiverande samtal (eng. motivational interviewing - MI) utvecklades på 1980-talet som en 

metod för att behandla alkoholberoende. Metoden spred sig därefter och börjande användas 

inom flera skilda områden. (Lundahl & Burke 2009) Målet med motiverande samtal är att 

förstärka individens vilja att göra en förändring. Individens autonomi är av stor betydelse. 

Rådgivaren har som mål att klienten ska förändra sitt beteende men samtalet utgår från att 
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individen själv har, eller kan införskaffa sig, de förmågor som krävs för en få till en 

förändring. Av vikt är att alla individer har olika grad av förändringsbenägenhet och kan 

befinna sig i olika stadier i förändringsprocessen (stage of change). För att undvika motstånd 

måste rådgivaren anpassa samtalet efter var individen befinner sig. I motiverande samtal 

används reflektivt lyssnade som lyssnandeteknik. För att möjliggöra ett utforskande 

förhållningssätt och undersöka individens tankar och känslor inför en förändring används 

öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar. (Rollnick & Miller 1995)  

 

1.3 Forskningsläge  

1.3.1 Fysisk aktivitet på recept  

Det finns i dagsläget flertalet studier som har undersökt Fysisk aktivitet på recept som metod 

med avseende att främja fysisk aktivitet. Majoriteten av studierna har använt sig av någon 

form av frågeformulär där deltagarna själva fått skatta sin fysiska aktivitet. I de flesta fall 

skiljer sig val av frågor åt mellan studierna. Att FaR® leder till ökad fysisk aktivitet har visats 

i två kliniska okontrollerade studier (Kallings et al. 2008; Leijon et al. 2009). Studien av 

Kallings et al. (2008) genomfördes under metodutvecklingen av FaR® 2001-2002. Det som 

undersöktes var om ordinerandet av Fysisk aktivitet på recept inom primärvården påverkade 

patienternas självskattade fysiska aktivitetsnivå 6 månader senare. 13 vårdcentraler och 

mottagningsenheter ingick och totalt 481 patienter deltog i studien. Andelen kvinnor var 75 % 

och medelåldern var 50 (12-81) år. Självrapporterad fysisk aktivitet samlades in via 

frågeformulär. Det som efterfrågades i formuläret var vid hur många tillfällen i veckan som 

personen varit fysisk aktiv de senaste 12 månaderna. En fråga behandlade vardagsmotion och 

en fråga behandlade fysisk träning. Vid 6 månaders uppföljning sågs en signifikant ökning av 

båda variablerna. I studien av Leijon et al. (2009) var patientantalet större (n = 6300). Fysisk 

aktivitet mättes med hjälp av frågeformulär där deltagarna fick skatta hur fysisk aktiva de 

varit de senaste 7 dagarna. Slutsatsen var att Fysisk aktivitet på recept var en effektiv metod 

för att öka den självrapporterade aktivitetsnivån vid uppföljning både efter 3- och 12 månader. 

Liknande resultat sågs även i en randomiserad kontrollerad studie av Kallings et al. (2009). I 

studien inkluderades otillräckligt fysiskt aktiva individer mellan 67-68 år (n = 101, 57 % 

kvinnor) med övervikt och bukfetma. Personerna randomiserades till två olika grupper. 

Kontrollgruppen fick skriftlig information om hälsofördelarana med fysisk aktivitet. 
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Interventionsgruppen fick utöver det ett individcentrerat samtal baserat på en motiverande 

samtalsteknik samt en skriftlig ordination av fysisk aktivitet. Deltagarna fick fylla i en 7-

dagars aktivitetsdagbok där all aktivitet skulle dokumenteras. De instruerades fylla i typ av 

fysisk aktivitet, duration i minuter samt intensitet efter en skala för upplevd ansträngning. 

Aktivitetsdagböckerna användes för att räkna ut totalt antal minuter i måttlig intensitet för 

varje deltagare. Vid uppföljning efter 6 månader sågs att den självrapporterade fysiska 

aktivitetsnivån hade ökat signifikant mer hos den grupp som fått FaR®.  

 

1.3.2 Följsamhet till Fysisk aktivitet på recept  

I en prospektiv studie av Leijon et al. (2010) studerades följsamhet till Fysisk aktivitet på 

recept. Resultatet baserades på uppgifter från 3300 patienter vid 37 primärvårdscenter i 

Östergötlands län i Sverige under år 2004. Data samlades in efter 3 respektive 12 månader via 

telefonintervju, frågeformulär per post eller frågeformulär vid återbesök. Frågan som ställdes 

var om patienten följt den ordination som hen blivit förskriven. 56 % av patienterna 

rapporterade att de följt sin ordination vid uppföljning efter 3 månader. Vid uppföljning efter 

12 månader var graden av följsamhet 50 %. Vid baslinjeundersökning fick patienterna uppge 

hur många dagar de senaste 7 dagarna som de varit fysiskt aktiva i minst 30 minuter vid 

åtminstone måttlig intensitet. 52 % av dem som rapporterade att de följt sin ordination sågs ha 

ökat sin fysiska aktivitetsnivå mellan baslinje och uppföljning efter både 3- och 12 månader. 

Vidare såg artikelförfattarna att en högre grad av följsamhet var associerad med en högre 

självskattad aktivitetsnivå vid baslinje. Att vara fysiskt inaktiv vid baslinje var associerat med 

en lägre grad av följsamhet. 

 

1.3.3 Teoribaserade beteendeinterventioner   

2007 publicerade Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) en systematisk 

litteraturöversikt av metoder för att främja fysisk aktivitet. Frågeställningen som 

projektgruppen utgick ifrån var ”Vilka metoder är ändamålsenliga och kostnadseffektiva för 

att främja fysisk aktivitet hos individer med sjukdomstillstånd, eller risk för sådana, där fysisk 

aktivitet har gynnsam effekt?” (SBU 2007, s. 36). Litteraturöversiktens inklusionskriterier var 

att studiens syfte skulle vara att undersöka en specifik metods effekt för att främja fysisk 
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aktivitet, att utfallsmåttet främst skulle vara förändring av fysisk aktivitet, att studien hade en 

kontrollgrupp som erhållit en annan intervention eller ingen intervention alls samt att 

uppföljning hade skett åtminstone 6 månader efter studiens start (ibid, s. 63). Fysisk aktivitet 

hade mätts med frågeformulär, självskattning eller någon form av aktivitetsmätare. En av 

metoderna som rekommenderades var teoribaserade beteendeinterventioner. I översikten 

inkluderades 21 studier som använt någon form av teoribaserad beteendeintervention som 

metod för att främja fysisk aktivitet. Majoriteten av de inkluderade studierna hade jämfört en 

teoribaserad beteendeintervention med vad som benämns ”usual care”, att deltagarna i 

kontrollgruppen fick det omhändertagande från sin vårdgivare som de skulle ha fått i vanliga 

fall. Konklusionen av genomgången var att interventionsstudier baserade på teorier för 

beteendeförändring leder till ökad fysisk aktivitet jämfört med vanligt omhändertagande. 

Ytterligare en slutsats i SBU:s rapport var att en individs tilltro till sin förmåga att förändra 

sitt beteende är en viktig beståndsdel för att bli mer fysiskt aktiv. Det vetenskapliga 

underlaget för den slutsatsen bedömdes som begränsat. (ibid, ss. 139-148)  

 

1.3.4 Motiverande samtal  

I en klusterrandomiserad kontrollerad studie av Elley et al. (2003) inkluderades 878 fysiskt 

inaktiva allmänläkarpatienter (40-79 år) på Nya Zeeland. Fysisk aktivitet mättes med ett 

frågeformulär där patienterna ombads skatta hur fysisk aktiva de varit under de senaste 3 

månaderna. Patienterna i interventionsgruppen fick en individanpassad skriftlig ordination på 

fysisk aktivitet och fick därefter, under studiens tre första månader, delta i motiverande samtal 

per telefon. Personerna i kontrollgruppen fick vanligt omhändertagande av sin vårdgivare. 

Vid uppföljning efter 12 månader sågs en signifikant ökning av självskattad fysisk 

aktivitetsnivå i interventionsgruppen.  

 

En randomiserad kontrollerad studie av Harland et al. (1999) visade motstridiga resultat. Där 

utvärderades effektiviteten av olika intensiva interventioner med motiverande samtal för att 

främja fysisk aktivitet. Studien utfördes inom primärvården i Storbritannien. 523 vuxna (40-

64 år) randomiserades till fyra interventionsgrupper och en kontrollgrupp. Självrapporterad 

fysisk aktivitet mättes med hjälp av frågeformulär. Frågor som ingick behandlade typ av 

aktivitet samt frekvens, duration och intensitet vid respektive aktivitet den senaste månaden. 

Baslinjeundersökningen följdes upp efter 3 respektive 12 månader. Vid uppföljning efter 3 
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månader sågs att den mest intensiva interventionen, där 6 motiverande samtal ingick under en 

3-månadersperiod, hade störst effekt på självrapporterad fysisk aktivitet. Vid uppföljning efter 

12 månader sågs ingen effekt på fysisk aktivitet.  

 

I en metaanalys av O’Halloran et al. (2014) inkluderades 10 randomiserade kontrollerade 

studier där motiverande samtal använts som metod. Studierna inkluderades om deltagarna var 

över 18 år, hade ett kroniskt hälsotillstånd, använde motiverande samtal som metod samt hade 

fysisk aktivitet, kardiorespiratorisk kondition eller funktionell träningskapacitet som 

utfallsmått. Antalet motiverande samtal varierade i studierna mellan 1 till 11 samtal och 

interventionernas duration varierade mellan 3 och 18 månader. Slutsatsen var att motiverande 

samtal ledde till ringa men signifikanta ökningar i fysisk aktivitetsnivå hos 

interventionsgruppen direkt efter interventionen. Vidare sågs en tendens till en större effekt 

när nivån av deltagande i de motiverande samtalen var högre.  

 

1.3.5 Rådgivning  

I SBU:s systematiska litteraturöversikt rekommenderades, förutom teoribaserade 

beteendeinterventioner, rådgivning som metod för att främja fysisk aktivitet. I översikten 

inkluderades 15 studier som uppfyllde inklusionskriterierna (beskrivna tidigare) där 

rådgivning använts som metod och där fysisk aktivitet varit utfallsmått. En variation fanns 

mellan studierna hur rådgivningen hade utformats. Rådgivning kunde innebära att 

vårdgivaren gett direkta råd (”advice”) till patienten eller att vårdgivaren och patienten haft ett 

samtal, en dialog dem emellan (”counselling”). Majoriteten av studierna hade utförts under 

kliniska vardagsförhållanden inom primärvården där patienten besökt sin vanliga vårdgivare. 

Flertalet av studierna hade kombinerat rådgivning med olika varianter av hjälpmedel och 

tillägg. Förekommande var bland annat individanpassad ordination av fysisk aktivitet, 

aktivitetsdagbok och support i form av korta telefonsamtal. Konklusionen av SBU:s 

genomgång var att rådgivning från personal inom hälso- och sjukvården bidrar till att 

patienter ökar mängden fysisk aktivitet vid uppföljning efter minst 6 månader. Det 

vetenskapliga underlaget bedömdes vara starkt. Ingen av de inkluderade studierna 

rapporterade minskad fysisk aktivitet. Vidare sågs att den fysiska aktivitetsnivån ökade 

ytterligare om rådgivningstillfällena ökade i antal och var utspridda under flera månader. Det 

vetenskapliga underlaget för denna slutsats bedömdes vara begränsat. Avslutningsvis drogs 
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slutsatsen att om rådgivningen kompletterades med en skriftlig ordination på fysisk aktivitet, 

en stegräknare eller en aktivitetsdagbok ökade nivån av fysisk aktivitet mer. Även för denna 

slutsats var det vetenskapliga underlaget begränsat. Underlaget var inte tillräckligt för att 

avgöra om något hjälpmedel hade bättre effekt än något annat. (SBU 2007, ss. 72-85)  

 

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka förändring av självskattad fysisk aktivitetsnivå hos 

personer med Fysisk aktivitet på recept (FaR®) som deltagit i lotssamtal vid 

Friskvårdslotsmottagningen på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.  

 

1.4.1 Specifika frågor  

o Har det skett en förändring av fysisk aktivitetsnivå mellan baslinje och uppföljning 

efter 6 månader?  

 

o Finns det en skillnad mellan män och kvinnor vad gäller förändring av fysisk 

aktivitetsnivå mellan baslinje och uppföljning efter 6 månader?  

 

o Finns det ett samband mellan tilltro till den egna förmågan (self-efficacy) vid baslinje 

och förändring av fysisk aktivitetsnivå? 
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2 Metod  

2.1 Käll- och litteratursökning    

Käll- och litteratursökningen gjordes i Google Scholar. Därtill granskades referenslistor i 

relevanta arbeten för att identifiera ytterligare studier. För fullständig litteratursökning med 

ämnesord och synonymer se bilaga 1.  

 

2.2 Ansats   

Studien var av okontrollerad design där förskrivning av FaR® skedde inom hälso- och 

sjukvården i Stockholms län och där lotsning skedde utanför hälso- och sjukvårdens ram på 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. För att besvara frågeställningarna och uppfylla 

syftet användes en kvantitativ metod där enkätdata från Friskvårdslotsmottagningen, insamlad 

mellan år 2014 och år 2018, sammanställdes och analyserades statistiskt.  

 

2.3 Urval  

I de fall förskrivaren av FaR® ansåg att patienten behövde ytterligare stöd för att bli mer 

fysiskt aktiv och/eller behövde hjälp att hitta en lämplig fysisk aktivitet kunde 

friskvårdslotsning på GIH erbjudas (se bilaga 2). Patienten fick information om 

lotsmottagningen och fick skriva på ett samtyckesformulär (se bilaga 3 och 4). Med sin 

underskrift gick patienten med på att bli kontaktad av en friskvårdslots och till att en kopia på 

receptet fick skickas via brev till Friskvårdslotsmottagningen på GIH. Hur många personer 

som tackade nej när de erbjöds lotsning av sin förskrivare dokumenterades inte. Mellan år 

2014 och år 2018 registrerades 475 FaR®-recept vid lotsmottagningen på GIH. 288 personer 

deltog i noll lotssamtal. En stor andel av dessa personer gick inte att få kontakt med eller 

uppgav att de inte längre var intresserade av lotsning. Anledningar som angavs var bland 

annat att de redan hade kommit igång med fysisk aktivitet på egen hand eller att de inte hade 

tid eller ork. I studien inkluderades alla personer vars recept registrerats vid lotsmottagningen 

och som deltagit i minst ett lotssamtal.  
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2.4 Studiegrupp  

Studiegruppen bestod av 187 personer hemmahörande i Stockholms län. De vanligaste 

förskrivningsorsakerna var obesitas, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och fysisk inaktivitet. 

Det var vanligt med mer än en förskrivningsorsak. Medelåldern (n = 178) var 54,4 ± 14,34 

(21-81) år. 9 personer exkluderades ur analysen på grund av saknat värde på variabeln ålder. I 

studiegruppen var 65,2 % kvinnor (n = 118) och 34,8 % var män (n = 63). 6 personer 

exkluderades ur analysen på grund av saknat värde på variabeln kön. Medelåldern för 

kvinnorna (n = 116) var 52,96 ± 14,78 (21-81) år och medelåldern för männen (n = 62) var 

59,98 ± 11,98 (32-77) år.  

 

2.5 Bortfall  

Som bortfall räknades de studiedeltagare som inte deltog i det fjärde uppföljningssamtalet 

efter 6 månader. Från baslinje till uppföljning var det externa bortfallet 71,1 % (n =133). 54 

personer fullföljde lotsningen och deltog i alla fyra lotssamtal (uppföljningsgrupp). Även 

interna bortfall förekom i form av ofullständigt ifyllda enkäter. Frekvens och relativ frekvens 

över hur många studiedeltagare som genomförde ett, två, tre respektive fyra lotssamtal finns 

presenterat i Tabell 1.  

 
Tabell 1 Frekvens och relativ frekvens över hur många personer i studiegruppen (n = 187) som genomfört 1, 2, 
3 respektive 4 lotssamtal samt avtagande deltagande i procent.  
  Relativ frekvens  Avtagande deltagande 
Antal samtal  Frekvens   (%)  (%) 
1 57 30,5 100 
2 44 23,5 69,5 
3 32 17,1 46 
4 54 28,9 28,9 
Totalt  187 100  

 

2.6 Procedur 

Från det att Friskvårdslotsmottagningen startade som pilotprojekt år 2014 har recept kommit 

till mottagningen från legitimerade vårdgivare inom hälso- och sjukvården i Stockholms län. 

Under pilotprojektet bemannades lotsmottagningen av anställda hälsopedagoger. Sedan 

hösten 2016 har alla hälsopedagogstudenter som läser sista året på hälsopedagogprogrammet 
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blivit tilldelade minst en person med FaR® att lotsa till en mer fysiskt aktiv livsstil. Studenter 

tog emot de recept som kom till lotsmottagningen under hösten och genomförde uppföljning 

under vårterminen. Halva året bemannades lotsmottagningen av examinerade hälsopedagoger 

som var anställda på lotsmottagningen. De tog hand om de recept som kom till mottagningen 

under våren. Upplägget valdes då lotsmottagningen var en del av tredjeårsstudenternas 

utbildning och studenterna kunde inte genomföra uppföljning efter att de tagit examen. 

Upplägget möjliggjorde även att samma lots kunde genomföra alla uppföljande samtal. När 

lotsarna blev tilldelade sitt FaR®-recept fanns endast förnamn på personen att tillgå samt 

telefonnummer och/eller e-post adress. Hur lång tid som passerade från det att lotsen mottog 

sitt recept till att hen ringde upp sin lotsperson finns inte dokumenterat. Alla lotsar skrev 

under en blankett om tystnadsplikt.  

 

Gemensamt för de hälsopedagogstudenter och examinerade hälsopedagoger som bemannade 

lotsmottagningen mellan år 2014 och år 2018 är att de hade bred kunskap om fysisk aktivitet. 

Under utbildningen till hälsopedagog ingick, förutom kurser om fysisk aktivitet, moment i 

näringslära, samhällsmedicin, beteendeförändring och individanpassad rådgivning kring 

levnadsvanor. Lotsarna hade också deltagit i en heldagskurs i motiverande samtal. Kursen var 

inte obligatorisk. Hur stor andel av lotsarna som deltagit i kursen är inte känt.  

 

Varje lots kontaktade sin lots-person för att boka in en tid för samtal i GIH:s lokaler. Om en 

individ av någon anledning inte hade möjlighet att komma till GIH genomfördes samtalet per 

telefon. Mellan 30 till 60 minuter var direktiv för samtalslängd. Motiverande samtal användes 

som samtalsmetod. Samtalet styrdes av personens behov och anpassades efter var personen 

befann sig i förändringsprocessen. Utgångspunkten i samtalet var den skriftliga ordinationen 

om fysisk aktivitet men inga restriktioner fanns kring samtal om andra levnadsvanor. 

Obligatorisk under samtalet var att personen skulle fylla i en samtalslogg med frågor om 

aktivitetsvanor (se bilaga 5). Ingen standardisering fanns kring när under samtalet som 

frågeformuläret skulle besvaras. Att samtalet skulle inledas med att personen besvarade 

frågorna fanns dock som en riktlinje. Efter samtalet gjorde ansvarig lots en bedömning av 

vilket förändringsstadium (stage of change) som personen befann sig på (se bilaga 5). Även 

detta var obligatoriskt. Samtalsloggen ingick i ett lots-kit som varje lots blev tilldelad. Där 

ingick även ett antal hjälpmedel som kunde användas av lotsen under samtalet samt tillägg att 

dela ut efter samtalet. De hjälpmedel som fanns att tillgå var enkäter för att undersöka 
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alkohol- och tobaksvanor, faktablad om kost, en sammanställning av aktivitetsarrangörer och 

motionsspår i Stockholmsområdet, en mall för styrketräning samt en skala för att skatta 

upplevd ansträngning. Som tillägg att dela ut efter samtalet fanns en aktivitetsdagbok där typ 

av aktivitet, duration i minuter samt upplevd ansträngning kunde registreras. Ytterligare 

tillägg som kunde delas ut till lots-personen var en skriftlig sammanfattning över vad som 

diskuterats under samtalet. Det kunde exempelvis vara en strategi, uppsatta mål eller en 

handlingsplan. Varje lots fick själv bestämma om dessa tillägg och hjälpmedel skulle 

användas. När hälsopedagogstudenterna hade sina baslinjesamtal satt en studentkollega med. 

Studentkollegan deltog inte i samtalet utan lyssnade och iakttog enbart lotsens arbete.  

 

Uppföljning skedde via telefon efter 1-, 3-, och 6 månader. De obligatoriska momenten var 

desamma vid uppföljnings- som vid baslinjesamtal. Vid uppföljningssamtalen fyllde lotsen i 

enkätfrågorna åt personen. Lotsen läste upp frågorna en i taget med respektive svarsalternativ 

och fyllde i det svar som personen angav. Samtalsloggen för uppföljningssamtalet återfinns i 

sin helhet i slutet av uppsatsen (bilaga 6). 

 

Efter det sista uppföljningssamtalet gjorde ansvarig lots en skriftlig återkoppling till den som 

förskrev FaR®. Förskrivaren var ansvarig för att följa upp den skriftliga ordinationen om 

fysisk aktivitet. Alla samtalsloggar samt FaR®-receptet lämnades därefter till ansvarig för 

lotsmottagningen för arkivering.   

 

2.7 Mätmetod  

2.7.1 Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet  

Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet med fasta svarsalternativ användes. Den 

första indikatorfrågan var: ”Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får 

dig att bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport?”. Frågan hade sex 

kategoriska svarsalternativ: ”0 minuter/Ingen tid”, ”Minde än 30 minuter”, ”30-60 minuter 

(0,5-1 timmar)”, ”60-90 minuter (1-1,5 timmar)”, ”90-120 minuter (1,5-2 timmar)” och ”Mer 

än 120 minuter (2 timmar)”. Den andra indikatorfrågan var: ”Hur mycket tid ägnar du en 

vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna 

samman all tid (minst 10 minuter åt gången).”. Frågan kunde besvaras med sju kategoriska 
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alternativ: ”0 minuter/Ingen tid”, ”Mindre än 30 minuter”, ”30-60 minuter (0,5-1 timmar)”, 

”60-90 minuter (1-1,5 timmar)”, ”90-150 minuter (1,5-2,5 timmar)”, ”150-300 minuter (2,5-5 

timmar)” och ”Mer än 300 minuter  (5 timmar)”. (Socialstyrelsen 2011b, s. 20 ff.)  

 

Vid sammanslagning av svarsalternativen för de två indikatorfrågorna togs värdet i mitten av 

spannet i de svar som personen angett. Exempelvis räknades mittenvärdet för kategorin 

”Mindre än 30 minuter” som 15 minuter och mittenvärdet i spannet 60-90 minuter som 75 

minuter. Kategorin ”0 minuter/Ingen tid” räknades som 0 minuter. De högsta kategorierna 

”Mer än 120 minuter” och ”Mer än 300 minuter” räknades som 120- respektive 300 minuter. 

Vid sammanslagning räknades tid fysisk träning dubbelt vilket innebar att 15 minuter fysisk 

träning och 15 minuter vardagsmotion genererade 45 aktivitetsminuter (15 x 2 + 15 = 45, 

fysisk träning x 2 + vardagsmotion = aktivitetsminuter). (ibid) För en illustration över vilka 

svarskombinationer som innebär att rekommendationen om fysisk aktivitet uppnås se Figur 1.  

 

 
Figur 1 Illustration över vilka kombinationer av svar på de två indikatorfrågorna som motsvarar gränsvärdet för 
150 aktivitetsminuter i veckan (rekommenderad fysisk aktivitet). Grönt innebär tillräcklig fysisk aktivitet och rött 
motsvarar otillräcklig fysisk aktivitet. Publicerad med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren (Lena Kallings).  

 

Det lägsta värdet som gick att erhålla när siffrorna för de båda svarskombinationerna 

kombinerades var 3 (1 x 2 + 1 = 3) och det högsta värdet var 19 (6 x 2 + 7 = 19). 3 

motsvarade 0 aktivitetsminuter och 19 motsvarade 540 aktivitetsminuter. En förklaring över 

vad svarskombinationerna innebär i aktivitetsminuter syns i Figur 2.  
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Figur 2 Illustration över vad svarskombinationerna innebär i aktivitetsminuter. Det lägsta aktivitetsminuter-värdet 
som går att erhålla är 3 och det hösta värdet är 19. 3 motsvarar 0 aktivitetsminuter och 19 motsvarar 540 
aktivitetsminuter. Publicerad med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren (Lena Kallings). 

 

Beroende på vilka kombinationer av svar som en person angav kunde värde åtta innebära att 

individen enligt indikatorfrågorna definierades som otillräckligt- eller tillräckligt fysiskt aktiv. 

Två kombinationer av svar genererade 105 aktivitetsminuter och definierade personen som 

otillräckligt fysiskt aktiv (3 x 2 + 2 = 8; 2 x 2 + 4 = 8). En åtta i värde kunde även innebära 

225 aktivitetsminuter. I detta fall skulle personen ha angett en etta på frågan om fysisk träning 

och en sexa på frågan om vardagsmotion (1 x 2 + 6 = 8). Fyra kombinationer av svar på 

indikatorfrågorna gav nio i värde. Nio kunde innebära 135, 150, 150 eller 300 

aktivitetsminuter. Endast vid ett av fallen skattades en person som anhöll nio i värde som 

otillräckligt fysiskt aktiv.  

 

2.7.2 Self-efficacy  

För att bedöma tilltro till den egna förmågan (self-efficacy) ställdes frågan: ”Hur säker är du 

på att kunna ändra din fysiska aktivitetsvana/Vad tror du om dina möjligheter att klara det?”. 

Svarsalternativen sträckte sig från 0 till 10 där 0 stod för ”Inte alls” och 10 för ”Mycket”. 

Frågan är en omarbetad version från Folkhälsomyndighetens MI-sticka. MI-stickan är ett 

hjälpmedel för vårdpersonal som använder sig av motiverande samtal för att hjälpa sina 

patienter till beteendeförändring. (Folkhälsomyndigheten)  
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2.8 Validitet och reliabilitet  

I valideringsstudien av Olsson et al. (2016) konstaterades att indikatorfrågornas validitet är 

låg med avseende på att mäta total dos fysisk aktivitet under en vecka jämfört med 

accelerometer (rs ≈ 0,30). Inga uttalanden går att göra om frågornas test-retest reliabilitet då 

det inte undersöktes. Huruvida frågorna är reliabla för att detektera förändringar över tid är 

således osäkert.  

 

Reliabiliteten kring mättillfällena kan diskuteras. Standardiseringen kring lotssamtalen var 

begränsad. Ingen standardisering fanns kring när under samtalet som enkätfrågorna i 

samtalsloggen skulle besvaras av lots-personen. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat 

reliabiliteten är huruvida lotsen hjälpte sin person att besvara frågorna eller inte samt om 

lotsen hjälpte sin person vid ett mättillfälle men inte vid övriga. Att samma lots genomförde 

alla uppföljande samtal är betydande ur standardiseringssynpunkt då det ökar möjligheten att 

lotsen har följt ett likartat upplägg vid alla samtal. På grund av avsaknad av standardisering på 

ovanstående punkter skiljde sig troligtvis testförfarandet åt mellan lotsarna. En omständighet 

som kan ha haft inverkat på hur lots-personen besvarade frågorna i enkäten är att 

uppföljningssamtalen genomfördes per telefon vilket innebar att lots-personen inte kunde se- 

och själv läsa frågorna och respektive svarsalternativ.  

 

2.9 Etiska överväganden  

Vid tidpunkt för insamling och hantering av data följdes de gällande etiska riktlinjerna.  

Vetenskapsrådets rekommendationer kring samtyckeskrav och informationskrav togs hänsyn 

till. Vid besöket hos sin vårdgivare fick patienten information om lotsmottagningen och fick 

skriva på en blankett för skriftligt medgivande (bilaga 3 och 4). Med sin underskrift gick 

patienten med på att bli kontaktad av en friskvårdslots och till att en kopia på receptet fick 

skickas via brev till Friskvårdslotsmottagningen på GIH. I samtyckesformuläret framgick 

vidare att personen med FaR® närsomhelst kunde välja att avbryta stödet från 

friskvårdslotsen samt att alla lotsar har tystnadsplikt gällande vad som står i receptet och vad 

som sägs under lotssamtalen. Vidare togs konfidentialitets- och nyttjandekravet hänsyn till. 

Alla personuppgifter förvarades inlåsta i GIH:s lokaler och de insamlade uppgifterna 

användes enbart i forskningssyfte. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 390) 
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2.10 Databearbetning  

Uppgifterna från receptblanketten och samtalsloggarna registrerades i Microsoft Excel. 

Kategoriska data kodades med siffror. När en person hade kryssat i flera svarsalternativ på en 

fråga valdes konsekvent det högsta värdet på frågorna med rangordnade svarsalternativ. Vid 

sammanvägning av de två indikatorfrågorna togs fysisk träning x 2 + vardagsmotion. 

Svarsalternativens mittersta värde användes vid uträkning. Nio i aktivitetsminuter-värde 

valdes som gränsvärde för tillräckligt fysiskt aktiv. För att hantera bortfall gjordes en 

intention-to-treat analys (ITT) där Last observation carried forward (LOCF) användes som 

metod. Det senast observerade värdet flyttades framåt för saknad data för alla utfallsvariabler, 

både för interna och externa bortfall. LOCF utfördes i Microsoft Excel. Utöver LOCF gjordes 

en per protocol-analys (PP) där enbart de personer som fullföljt lotsningen inkluderades. PP-

analysen gjordes för förändring i fysisk aktivitetsnivå för variablerna vardagsmotion, fysisk 

träning och aktivitetsminuter.  

 

2.11 Statistisk analys   

Parametriska variabler presenteras som medelvärde med standardavvikelse (±) samt lägsta 

respektive högsta uppmätta värde (min-max). Icke-parametriska variabler presenteras som 

frekvens och relativ frekvens eller som medianvärde och percentiler (P25-P75). Wilcoxon 

signed rank test användes för att undersöka skillnader i fysisk aktivitetsnivå mellan baslinje 

och uppföljning efter 6 månader, både för ITT (LOCF)- och PP-analys. För att studera 

skillnader i fysisk aktivitetsnivå mellan män och kvinnor gjordes ett Mann-Whitney U test. 

Samband mellan self-efficacy och förändring av aktivitetsminuter studerades med hjälp av en 

bivariat linjär regressionsanalys med förändring i aktivitetsminuter som beroende variabel och 

self-efficacy vid baslinje som oberoende variabel. Ett t-test för oberoende grupper gjordes för 

att undersöka skillnad i ålder mellan uppföljnings- och bortfallsgruppen. För att undersöka 

skillnader i fysisk aktivitetsnivå vid baslinje gjordes ett Mann-Whitney U test. Alla 

deskriptiva- och inferentiella statistiska analyser utfördes i IBM SPSS version 24. Statistisk 

signifikant när P < 0,05.  
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3 Resultat  

Resultaten som presenteras är analyserade enligt ITT (LOCF). För variablerna vardagsmotion, 

fysisk träning och aktivitetsminuter gjordes, utöver LOCF, en analys för skillnader mellan 

baslinje och uppföljning efter 6 månader enbart för uppföljningsgruppen (n = 54). Resultatet 

för PP-analysen presenteras efter resultatet för LOCF.  

 

3.1 Förändring av fysisk aktivitetsnivå  

3.1.1 Last observation carried forward    

LOCF visade en ökning av aktivitetsminuter från baslinje till uppföljning efter 6 månader. 

Vid baslinje var aktivitetsminuter-värdet i medianvärde 9 (7 - 13) och vid uppföljning efter 6 

månader var värdet 11 (7,5 - 16). 9 i värde motsvarar mellan 135 - 300 aktivitetsminuter och 

11 i värde motsvarar 195 - 330 aktivitetsminuter (se Figur 2). Vidare sågs en ökning för båda 

variablerna vardagsmotion och fysisk träning. Medianvärdet för vardagsmotion var 5 (3 - 6) 

vid baslinje och 5 (3 - 7) vid uppföljning. För fysisk träning var medianvärdet 2 (1 - 4) vid 

baslinje och 3 (2 - 5) vid uppföljning efter 6 månader. Data över fysisk aktivitetsnivå, för 

aktivitetsminuter-värde, vardagsmotion och fysisk träning, vid baslinje och vid uppföljning 

efter 6 månader finns presenterat i Tabell 2.  
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Tabell 2 Vardagsmotion, fysisk träning och aktivitetsminuter-värde vid baslinje och vid uppföljning efter 6 
månader.  
    
Variabel  Baslinje Uppföljning 6 mån Signifikans 
Vardagsmotion   *(n = 177) 
     1 0 minuter/Ingen tid 14(7,9) 12(6,6)  
     2 Mindre än 30 minuter 18(10,2) 18(9,8)  
     3 30–59 minuter (0,5–1 timme) 33(18,6) 21(11,5)  
     4 60–89 minuter (1–1,5 timmar) 14(7,9) 18(9,8)  
     5 90–149 minuter (1,5–2,5 timmar) 29(16,4) 30(16,4)  
     6 150–299 minuter (2,5–5 timmar) 29(16,4) 36(19,7)  
     7 Mer än 300 minuter (5 timmar) 40(22,6) 48(26,2)  
Fysisk träning   ***(n = 180) 
     1 0 minuter/Ingen tid 58(32,2) 45(24,3)  
     2 Mindre än 30 minuter 39(21,7) 32(17,3)  
     3 30–59 minuter (0,5–1 timme) 24(13,3) 27(14,6)  
     4 60–89 minuter (1–1,5 timmar) 23(12,8) 20(10,8)  
     5 90–119 minuter (1,5–2 timmar) 12(6,7) 19(10,3)  
     6 Mer än 120 minuter (2 timmar) 24(13,3) 42(22,7)  
 Aktivitetsminutera-värde   ***(n = 181) 
     3b 15(8,3) 9(4,9)  
     4 7(3,9) 8(4,3)  
     5 11(6,1) 7(3,8)  
     6 9(5,0) 12(6,5)  
     7 17(9,4) 10(5,4)  
     8 12(6,6) 10(5,4)  
     9c 32(17,7) 25(13,5)  
     10 5(2,8) 9(4,9)  
     11 11(6,1) 4(2,2)  
     12 10(5,5) 12(6,5)  
     13 8(4,4) 14(7,6)  
     14 9(5,0) 4(2,2)  
     15 5(2,8) 12(6,5)  
     16 7(3,9) 7(3,8)  
     17 6(3,3) 8(4,3)  
     18 3(1,7) 12(6,5)  
     19 14(7,7) 22(11,9)  
Variablerna presenteras som frekvens och relativ frekvens (procent). En signifikant förändring från baslinje till 
uppföljning indikeras av * = P < 0,05, ** = P < 0,01, *** = P < 0,001. 
aUträknat från vardagsmotion och fysisk träning. Fysisk träning x 2 + vardagsmotion = aktivitetsminuter. 
Svarsalternativens mittersta värde användes vid uträkning.  
b3 är det lägsta värdet som går att erhålla om personen besvarat båda indikatorfrågorna. 3 motsvarar 0 
aktivitetsminuter. Det högsta värdet som går att erhålla är 19 och motsvarar 540 aktivitetsminuter.  
cGränsvärde för tillräckligt fysiskt aktiv. Fyra kombinationer av svar på indikatorfrågorna ger 9 i värde. 9 kan 
innebära 135, 150, 150 eller 300 aktivitetsminuter.  
 

 

3.1.2 Per-protocol   

För PP-analysen sågs en ökning av aktivitetsminuter från baslinje till uppföljning efter 6 

månader (P = 0,001). Vid baslinje var aktivitetsminuter-värdet i medianvärde 11 (8 - 14,5) 

jämfört med ett medianvärde på 15 (12 - 18) vid uppföljning efter 6 månader. 11 motsvarar 
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mellan 195 - 330 aktivitetsminuter och 15 motsvarar 285 - 450 aktivitetsminuter (se Figur 2). 

Ingen skillnad i självrapporterad vardagsmotion sågs mellan baslinje och 6 månaders 

uppföljning (P = 0,26). Medianvärde vid baslinje var 5 (4 - 6) respektive 6 (4,5 - 7) vid 

uppföljning efter 6 månader. Självskattad fysisk träning hade ökat från baslinje till 

uppföljning efter 6 månader (P = 0,001). Medianvärde vid baslinje var 3 (2 - 4,5) respektive 5 

(3 - 6) vid 6 månaders uppföljning. För en översikt över hur många personer som minskat, 

ökat eller behållit samma aktivitetsnivå mellan baslinje och uppföljning efter 6 månader se 

Tabell 3.  

 
Tabell 3 Antal personer i uppföljningsgruppen (n = 54) som minskat, ökat eller behållit sin fysiska aktivitetsnivå 
oförändrad, för variablerna vardagsmotion, fysisk träning och aktivitetsminuter, mellan baslinje och uppföljning 
efter 6 månader.  
  
Variabel  N  
Vardagsmotion 0 – vardagsmotion 6   
     Minskat   151 
     Ökat  222 
     Oförändrad  123 
     Totalt  49  
Fysisk träning 0 – fysisk träning 6   
     Minskat  81 
     Ökat  262 
     Oförändrad  153 
     Totalt  49 
Aktivitetsminutera 0 – aktivitetsminuter 6   
     Minskat  141 
     Ökat 312 
     Oförändrat  43 
     Totalt  49  
1 Variabel 6 < variabel 0  
2 Variabel 6 > variabel 0  
3 Variabel 6 = variabel 0  
aUträknat från vardagsmotion och fysisk träning. Fysisk träning x 2 + vardagsmotion = aktivitetsminuter. 
Svarsalternativens mittersta värde användes vid uträkning.  
 
 
 

3.2 Skillnad mellan män och kvinnor i förändring av fysisk 
aktivitetsnivå 

LOCF visade att kvinnor hade en större förändring av aktivitetsminuter från baslinje till 

uppföljning efter 6 månader (P = 0,004). För kvinnor (n = 113) var förändringen i 

aktivitetsminuter-värde i medianvärde 0 (0 - 4,5) och 0 (0,25 - 1,25) för män (n = 62) Ingen 

skillnad sågs mellan män och kvinnor i aktivitetsminuter-värde vid baslinje (P = 0,39). Vidare 

sågs att kvinnor hade en större förändring i variablerna vardagsmotion och fysisk träning från 
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baslinje till uppföljning efter 6 månader (P = 0,018 respektive P = 0,004). Medianvärde för 

kvinnor (n = 112) i förändring av vardagsmotion var 0 (0 - 1) och medianvärde för män (n = 

59) var 0 (0 - 0). I förändring av fysisk träning var medianvärde för kvinnor (n = 112) 0 (0 - 

2) och medianvärdet för män (n = 62) var 0 (0 - 0). Ingen skillnad sågs mellan män och 

kvinnor i någon av variablerna vardagsmotion vid baslinje och fysisk träning vid baslinje (P = 

0,76 respektive P = 0,16).  

 

3.3 Samband mellan self-efficacy och förändring av fysisk 
aktivitetsnivå  

LOCF visade inget samband mellan self-efficacy vid baslinje och förändring av 

aktivitetsminuter (R2 = 0,004). En högre skattning, med ett steg, på skalan (0-10) över tilltro 

till den egna förmågan innebar, enligt regressionsanalysen, att förändringen i aktivitetsminuter 

blev mindre (se Tabell 4).  

 
Tabell 4 Bivariat linjär regressionsanalys med förändring av aktivitetsminuter som beroende variabel och self-
efficacy vid baslinje som oberoende variabel.  
     
 Ba SE Bb Beta (β) P-värde 
Constant  2,44 1,17   
Self-efficacy 0 -,123 ,156 -,60 0,43 
a= B-koefficienten, b = standard error of B 
     

Vidare sågs, med LOCF som metod, inget samband mellan self-efficacy vid baslinje och 

aktivitetsminuter vid baslinje (R2 = 0,007, P = 0,27). En högre skattning, med ett steg, på 

skalan (0-10) över tilltro till den egna förmågan innebar, enligt regressionsanalysen, en 

ökning i aktivitetsminuter (B = 0,2).  

 

3.4 Bortfallsanalys 

Ingen skillnad i ålder sågs mellan bortfallsgruppen (n = 133) och uppföljningsgruppen (n = 

54) [54,06 ± 14,18 år jämfört med 58,65 ± 14 år, P = 0,05]. Personerna i bortfallsgruppen 

hade i medianvärde lägre aktivitetsminuter-värde vid baslinje (P = 0,004). De skattade sig 

även som mindre fysiskt aktiva vid baslinje i båda variablerna vardagsmotion och fysisk 
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träning (P = 0,045 respektive P = 0,01). En utförligare bortfallsanalys har inte gjorts i denna 

studie.  
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4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka förändring av självskattad fysisk aktivitetsnivå hos personer 

med Fysisk aktivitet på recept (FaR®) som deltagit i lotssamtal vid 

Friskvårdslotsmottagningen på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. 

 

4.1.1 Förändring av fysisk aktivitetsnivå  

Resultatet indikerar, med LOCF som metod, en ökning av den självskattade fysiska 

aktivitetsnivån mellan baslinje och uppföljning efter 6 månader. Resultatet är i linje med 

tidigare okontrollerade- och kontrollerade studier där Fysisk aktivitet på recept studerats som 

metod för att främja fysisk aktivitet (Kallings et al. 2008; 2009; Leijon et al. 2009). Tiden för 

uppföljning i denna studie var densamma som i två av de nämnda studierna (Kallings et al. 

2008; 2009). Även om studierna använt sig av frågeformulär för att mäta förändring i fysisk 

aktivitetsnivå skilde sig de använda frågorna åt mellan studierna, likväl från frågorna i denna 

studie, en faktor som försvårar jämförelser.  

 

Resultatet i denna studie är även i enlighet med resultatet från en randomiserad kontrollerad 

studie där effekten på fysisk aktivitet av en kombination av en skriftlig ordination på fysisk 

aktivitet och telefonbaserade motiverande samtal studerades (Elley et al. 2003). Det bör 

framhävas att resultatet i denna studie inte är i enlighet med vad som rapporterats i en annan 

randomiserad kontrollerad studie som undersökt motiverande samtal som metod för att främja 

fysisk aktivitet, där ingen effekt sågs på självskattad fysisk aktivitet vid uppföljning (Harland 

et al. 1999). I de respektive studierna skedde uppföljning vid 12 månader, vilket skiljer sig 

från denna studie. I studien av Harland et al. (1999) sågs emellertid en ökning i självskattad 

fysisk aktivitet vid 3 månaders uppföljning. Interventionen var dock intensiv med 6 

motiverande samtal under perioden. Det skiljer sig från denna studie där endast 4 samtal 

erbjöds, dessutom fördelade över en längre tidsperiod.  

 

I SBU:s systematiska litteraturöversikt var en av slutsatserna att rådgivning bidrar till en 

ökning av mängden fysisk aktivitet vid uppföljning efter minst 6 månader. Fortsättningsvis 

sågs den fysiska aktivitetsnivån öka ytterligare om rådgivningstillfällena ökade i antal och var 
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utspridda under flera månader liksom om rådgivningen kompletterades med tillägg som en 

aktivitetsdagbok eller en ordination på fysisk aktivitet. (SBU 2007, s. 83 ff.) En del av 

resultatet i denna studie kan troligtvis förklaras av upplägget. Personerna deltog i motiverande 

samtal utspridda under flera månader där olika hjälpmedel och tillägg användes. Gemensamt 

för alla studiedeltagare var att de fått FaR®. Enbart att få FaR® har setts öka den 

självskattade nivån av fysisk aktivitet 6 månader senare (Kallings 2009). Förutom FaR® var 

inga hjälpmedel och tillägg obligatoriska att använda och det är inte möjligt att avgöra i 

vilken utsträckning de användes.  

 

Över hälften av studiedeltagarna, uppskattningsvis 60 procent, definierades enligt 

indikatorfrågorna redan vid baslinje som tillräckligt fysiskt aktiva. Detta skiljer sig från andra 

studier där inklusionskriterium var att personerna skulle vara otillräckligt fysisk aktiva 

(Kallings et al. 2009) eller fysiskt inaktiva (Elley et al. 2003) vid baslinje. En potentiell 

förklaring till att en så stor andel av studiedeltagarna uppnådde rekommendationen om fysisk 

aktivitet vid baslinje kan vara att tid hann passera från det att individens FaR® skickades till 

lotsmottagningen tills dess att lotssamtalet ägde rum på GIH. Under denna period hade 

personen möjlighet att komma igång med den aktivitet som hen blivit ordinerad. En annan 

möjlig anledning är dock att de personer som är minst fysiskt aktiva av olika anledningar inte 

tackar ja till lotsning. Endast 8,3 % (n = 15) skattade 0 minuter/Ingen tid på de båda 

indikatorfrågorna vid baslinje. Detta skulle kunna tyda på att de som har mest att vinna på att 

bli mer fysiskt aktiva, de som i dagsläget är helt inaktiva, inte kommer till lotsmottagningen 

(Jansson, Hagströmer & Anderssen 2016, s. 88).  

 

4.1.2 Skillnad mellan män och kvinnor i förändring av fysisk 
aktivitetsnivå 

LOCF indikerade att kvinnor hade en något större förändring av fysisk aktivitetsnivå, för alla 

tre variabler vardagsmotion, fysisk träning och aktivitetsminuter. Ingen skillnad sågs mellan 

män och kvinnor i någon av variablerna vardagsmotion och fysisk träning vid baslinje, något 

som tyder på att den större förändringen bland kvinnor inte kan förklaras av att de skattade sig 

som mindre fysiskt aktiva vid baslinje. Resultatet skiljer sig från det resultat som sågs i 

studien av Elley et al. (2003) där en tendens sågs till att män ökade sin fysiska aktivitetsnivå 

mer. Artikelförfattarna uttrycker dock att statistisk power saknades för att möjliggöra 
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subgrupp-analyser på variabeln kön. I studien av Leijon et al. (2009), där studiedeltagarna var 

betydligt fler (n = 6 300 jämfört med n = 878), sågs ingen skillnad i förändring i aktivitetsnivå 

mellan könen.  

 

4.1.3 Samband mellan self-efficacy och förändring av fysisk 
aktivitetsnivå 

Inget samband sågs mellan tilltro till den egna förmågan vid baslinje och förändring av 

aktivitetsminuter. Inget samband sågs heller mellan tilltro till den egna förmågan vid baslinje 

och aktivitetsminuter vid baslinje. Det obefintliga sambandet kan således inte förklaras av ett 

högt aktivitetsminuter-värde vid baslinje. En av slutsatserna i SBU:s systematiska 

litteraturöversikt var att en individs tilltro till sin förmåga att förändra sitt beteende är en 

viktig beståndsdel för att bli mer fysiskt aktiv (SBU 2007, s. 148). Framhävas bör dock att det 

vetenskapliga underlaget för slutsatsen bedömdes vara begränsat. Det är emellertid intressant 

att fundera över potentiella orsaker till det obefintliga sambandet i denna studie. En förklaring 

skulle kunna vara att variabeln self-efficacy vid baslinje användes. Personerna tackade ja till 

att komma till lotsmottagningen antingen för att de önskade hjälp med att hitta en passande 

fysisk aktivitet och/eller för att de behövde ytterligare stöd för att bli mer fysiskt aktiva. Det 

är i det motiverande samtalet som lotsen har möjlighet att jobba med lots-personens self-

efficacy. Detta behöver dock inte betyda att lotsen fokuserade på lots-personens self-efficacy 

under samtalet, inga sådana standardiseringar fanns. Om så ändå var fallet och lots-personen 

istället fått skatta hur stor tilltron till den egna förmågan var efter samtalet är det möjligtvis 

rimligt att tro att hen hade skattat högre än i början av samtalet, förutsatt att lotsen på ett 

effektivt sätt jobbat med personens tilltro. Fortsättningsvis har tidigare positiva upplevelser av 

att ha lyckats åstadkomma en förändring uppmärksammats som en viktig faktor för att öka 

tilltron till den egna förmågan (Kallings 2011, s. 103 f.). Att sätta upp mål vid 

baslinjesamtalet som är rimliga för individen att uppnå kan öka hens tilltro till den egna 

förmågan vid uppföljningssamtalen förutsatt att målen uppnås.  
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4.2 Metoddiskussion  

 
För att bli erbjuden lotsning på GIH skulle förskrivaren av FaR® ha gjort bedömningen att 

patienten behövde ytterligare stöd för att bli mer fysisk aktiv och/eller behövde hjälp att hitta 

en passande fysisk aktivitet. Innebörden av ”ytterligare stöd” var upp till den enskilde 

förskrivaren att avgöra och det är således troligt att anledningarna till att lotsning erbjöds var 

många och skilda. Det är rimligt att anta att alla vårdgivare i Stockholms län som hade 

möjlighet att erbjuda lotsning inte gjorde det, antingen för att de undvek att föreslå lotsning 

eller av den anledningen att de inte kände till Friskvårdslotsmottagningen på GIH. Således är 

det oklart hur många patienter som uppfyllde inklusionskriterierna men aldrig fick frågan av 

sin vårdgivare. Om patienten fick frågan och önskade lotsning gav individen sitt informerade 

samtycke. Urvalet var följaktligen en form av självval där individen själv fick avgöra om hen 

önskade hjälp av en friskvårdslots (Hassmén & Hassmén 2008, s. 98). Denna urvalsmetod 

medför en risk för selektionsbias. Det kan argumenteras att de personer som tackade ja till 

lotsning var mer motiverade att öka sin fysiska aktivitetsnivå än de personer som blev 

erbjudna lotsning och tackade nej (Kallings et al. 2008). Oavsett orsak är det rimligt att anta 

att de personer som tackade ja till lotsning skiljer sig från dem som tackade nej. Hur många 

som erbjöds lotsning av sin vårdgivare och direkt avböjde är som tidigare nämnt inte 

dokumenterat.  

 

Risken för selektionsbias hade kunnat minimeras med en mer kontrollerad design. Emellertid 

hade studien, om så varit fallet, inte speglat verkliga förhållanden. En av studiens styrkor är 

att den har ägt rum under vardagliga okontrollerade förhållanden (Kallings et al. 2008; Leijon 

et al. 2009). Det är en faktor som ökar studiens externa validitet. Studien inkluderade både 

män och kvinnor i ett brett åldersspann. Dock går det att diskutera om de vårdgivare inom 

hälso- och sjukvården, varifrån recept har skickats till lotsmottagningen, tar emot patienter 

som är representativa för befolkningen när det kommer till socioekonomisk status som 

utbildningsnivå, yrke och inkomst. Detta är faktorer som kan påverka huruvida det är rimligt 

att generalisera studiens resultat till andra grupper och miljöer. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

143 f.)  
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Metodproblem är närvarande när fysisk aktivitet mäts med självskattade metoder. Som 

tidigare nämnt är indikatorfrågornas validitet låg men i linje med andra beprövade enkätfrågor 

om fysisk aktivitet (Olsson et al. 2016). Eftersom syftet var att undersöka förändring i fysisk 

aktivitetsnivå mellan baslinje och uppföljning efter 6 månader fanns ingen anledning att mäta 

absolut nivå av fysisk aktivitet. En begränsning är emellertid att frågornas test-retest 

reliabilitet inte har studerats och det är, som tidigare nämnt, osäkert huruvida frågorna är 

reliabla för att detektera en förändring över tid.  

 

Ett annat metodproblem som gör sig gällande när självskattad fysisk aktivitet är 

utfallsvariabel är risken för svarsbias i form av social önskvärdhet. Risken finns att deltagarna 

i studien har skattat sig som mer fysiskt aktiva vid uppföljning än vad som egentligen är 

fallet. Antingen för att de upplever att det är socialt önskvärt eller för att de vill framstå som 

”bättre” inför sig själva och/eller inför lotsen. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 246) Personerna 

som kom till lotsmottagningen hade emellertid endast samtyckt till lotsning och var vid 

lotsningstillfällena inte deltagare i en studie. Det kan dock hävdas att det ändå var tydligt för 

lots-personerna att det var ökad fysisk aktivitet som var det önskvärda utfallet av lotsningen 

eftersom enkäten innehöll frågor om fysisk aktivitet. Fortsättningsvis kan 

undersökningsledareffekter ha påverkat studiens resultat (Hassmén & Hassmén 2008, s. 142). 

Lotsen kan medvetet eller omedvetet ha påverkat lots-personen när hen besvarade frågorna i 

samtalsloggen. Något som kan ha minskat eventuella ledareffekter är faktorn att lotsarna, 

liksom lots-personerna, vid lotsningstillfällena inte medverkade i en studie och kanske således 

inte, medvetet eller omedvetet, påverkade lots-personerna i en viss riktning.  

 

Studiens okontrollerade design medför låg intern validitet. Studiedesignen innebär en 

omöjlighet att uttala sig om kausalitet. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 137 f.) Ingen möjlighet 

finns att göra uttalanden om vilka oberoende variabler som kan ha påverkat den beroende 

variabeln självskattad fysisk aktivitet. Vidare är bortfall en faktor som kan påverka den 

interna validiteten. Bortfallet i denna studie var stort. Storleken på bortfallet kan bero på 

faktorn att personerna kom till lotsmottagningen frivilligt. Att de inte tackat ja till att delta i 

en studie kan möjligtvis innebära att det upplevdes lättare att inte fullfölja lotsningen. Det är 

vanligt att personerna i bortfallet mer eller mindre skiljer sig från de personer som fullföljer 

studien (Hassmén & Hassmén, s. 100). Inga uppgifter samlades in angående varför 

personerna avbröt lotsningen. I bortfallsanalysen sågs dock att de personer som inte fullföljde 

alla lotssamtal skattade en lägre nivå av fysisk aktivitet vid baslinje. I studien av Kallings et 
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al. (2010) sågs att en högre grad av följsamhet var associerat med en högre självskattad 

aktivitetsnivå vid baslinje. Viktigt att poängtera är att det som studerades var följsamhet till 

FaR®, något som inte har undersökts i denna studie.  

 
Även interna bortfall förekom i form av ofullständigt ifylla samtalsloggar. Vad de interna 

bortfallen beror på är inte känt. En potentiell orsak är brister i testproceduren, att lotsen inte 

var noggrann med att lots-personen besvarade alla frågor. Det är även rimligt att anta att 

faktorn att uppföljningssamtalen genomfördes per telefon medförde 

kommunikationssvårigheter när lotsen skulle fylla i enkäten åt lots-personen. Eftersom 

frågorna i samtalsloggen är en del av underlaget som möjliggör utvärdering av 

lotsmottagningen finns syfte att se över proceduren kring samtalen så att den i framtiden blir 

mer standardiserad. 

 

Avslutningsvis skulle vald metod för att hantera bortfall, LOCF, där saknad data vid 

uppföljning ersätts med det senast observerade värdet, kunna medföra en risk för bias (Lachin 

2016). Med LOCF som metod förutsätter man att de personer som avbryter lotsningen skulle 

ha fortsatt att vara fysisk aktiva i samma utsträckning, varken skattat sig som mer eller mindre 

fysiskt aktiva vid uppföljning. Lotsning kunde erbjudas ifall förskrivaren av FaR® ansåg att 

patienten behövde stöd för att bli mer fysiskt aktiv och/eller behövde hjälp att hitta en 

passande fysisk aktivitet. Det skulle således kunna hävdas att de personer som avbröt 

lotsningen kände att de fått det stöd som de behövde och/eller hjälp med att hitta en lämplig 

aktivitet och därför upplevde att de inte längre var i behov av lotsning. På denna grund skulle 

LOCF möjligen kunna utgöra en rimlig metod för att hantera bortfall i denna studie.  

Framhävas bör dock möjligheten att personerna som kom till lotsmottagningen upplevde att 

de inte fick det stöd som de behövde och således inte kom tillbaka. Det är följaktligen inte 

orimligt att anta att dessa personer slutade vara fysiskt aktiva i samma utsträckning. Med 

tanke på det stora bortfallet i denna studie ökar LOCF troligtvis chansen att erhålla ett positivt 

resultat, i detta fall resultatet att populationen som kommer till lotsmottagningen ökar sin 

självskattade nivå av fysisk aktivitet. Förutom LOCF gjordes även en PP-analys för att 

undersöka förändring av fysisk aktivitetsnivå enbart för de personer som fullföljde lotsningen. 

PP-analysen visade att personer som fullföljer lotsningen i medianvärde ökar sin totala fysiska 

aktivitetsnivå. Emellertid ger per-protocol analysen inte en rättvisande bild av hur det ser ut 

för populationen som kommer till lotsmottagningen. Ett alternativ till LOCF hade varit att 

utföra en, i detta fall, mer konservativ ITT-analys där baslinjevärdet flyttas framåt och ersätter 
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saknad data vid uppföljning. Bortfallen hade då räknats som ”icke förbättrade”. Intentionen 

hade dock varit att de skulle öka sin fysiska aktivitetsnivå och de skulle därför ha inkluderas i 

den statistiska analysen för att se om, trots bortfallen, populationen ändå ökar sin fysiska 

aktivitetsnivå. Med en mer konservativ ITT-analys hade det, i detta fall, troligen blivit svårare 

att erhålla ett positivt resultat. Det kan därför argumenteras att en mer konservativ metod 

borde ha använts i denna studie.  
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5 Slutsats  
Grundidén med Friskvårdslottsmottagningen på GIH är att den ska utgöra en koppling mellan 

den som förskriver FaR® inom hälso- och sjukvården till att individen ökar sin fysiska 

aktivitetsnivå (Kierkegaard 2018-04-11). Resultatet tyder på att populationen som kommer till 

lotsmottagningen ökar sin självskattade nivå av fysisk aktivitet. Vald metod för att analysera 

bortfall, LOCF, skulle emellertid kunna medföra bias och resultatet bör således tolkas med 

försiktighet.  
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6 Framtida forskning  
För att möjliggöra säkrare slutsatser om huruvida personer med FaR® som deltar i lotsning 

vid Friskvårdslotsmottagningen på GIH ökar sin fysiska aktivitetsnivå behöver ytterligare 

studier göras som inkluderar fler studiedeltagare. Syfte finns att använda en annan 

analysmetod för att hantera bortfall. Fortsättningsvis möjliggör ett större antal studiedeltagare 

även säkrare subgrupp-analyser. Förutom skillnader mellan könen är även socioekonomiska 

faktorer som utbildningsnivå, yrke och inkomst intressanta att inkludera för att med större 

säkerhet kunna göra generaliseringar av resultatet till andra grupper och miljöer. För att kunna 

göra uttalanden om huruvida det är lotssamtalen som bidrar till förändringen i fysisk 

aktivitetsnivå finns syfte att göra en kontrollerad studie med högre intern validitet. 

Standardiseringar behöver göras av proceduren för att öka reliabiliteten kring mättillfällena.  

Avslutningsvis bör indikatorfrågornas test-retest reliabilitet undersökas för att avgöra 

huruvida de är reliabla för att detektera en förändring över tid (Olsson et al. 2016). 
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Bilaga 1 

Litteratursökning  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka förändring av självskattad fysisk aktivitetsnivå hos 

personer med Fysisk aktivitet på recept (FaR®) som deltagit i lotssamtal vid 

Friskvårdslotsmottagningen på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.  

 

o Har det skett en förändring av fysisk aktivitetsnivå mellan baslinje och uppföljning 

efter 6 månader?  

 

o Finns det en skillnad mellan män och kvinnor vad gäller förändring av fysisk 

aktivitetsnivå mellan baslinje och uppföljning efter 6 månader? 

 

o Finns det ett samband mellan tilltro till den egna förmågan (self-efficacy) vid baslinje 

och förändring av fysisk aktivitetsnivå?  

 

Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer på svenska  Ämnesord och synonymer på engelska 

fysisk aktivitet på recept, ordination av fysisk 

aktivitet, fysisk aktivitetsnivå, fysisk aktivitet, 

fysisk träning, vardagsmotion, följsamhet, 

motiverande samtal, rådgivning, råd, 

självtillit, tilltro till sin egen förmåga, tilltro 

till den egna förmågan 

 

 

 

physical activity on prescription, physical 

activity referral, physical activity level, 

physical activity, exercise, leisure exercise 

time, adherence, motivational interviewing, 

counselling, advice, self-efficacy, exercise 

self-efficacy  

	  

 

 

  



 

Var och hur har du sökt?  

Databaser och andra källor  Sökkombination 

Google Scholar  

 

  

“physical activity on prescription” 

”motivational interviewing” ”physical activity”	  

 

 

Kommentarer  

Förutom de artiklar som hittades med hjälp av ovanstående sökkombinationer granskades 

referenslistor i relevant litteratur för att identifiera ytterligare studier. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2  

Information till förskrivare  

 



 

Bilaga 3  

Information till personen som fått FaR®   

 
 



 

Bilaga 4  

Blankett för skriftligt medgivande   

 
 



 

Bilaga 5  

Samtalslogg – baslinjesamtal    

 



 

 

 

 



 

Bilaga 6  

Samtalslogg – uppföljningssamtal  

 



 

 


