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Abstract 
Transient Ischemic Attack (TIA) is a serious warning for stroke, which can cause both 
comprehensive disability and death. There is now strong evidence that physical activity plays 
an important role in the prevention of stroke. Physical activity on prescription® (PaP), is a 
method which is now used in care to encourage increased physical activity. Purpose: The aim 
of this study was to examine how people who have been affected by TIA experienced 
physical activity on prescription®, to which extent they followed the recipe and how their 
physical capacity was affected by the intervention. Methods: Five persons, who have been 
hospitalized in Piteå älvdals hospital due to TIA, participated in the study. Intervention 
consisted of ten training weeks, according to the PaP-model. Before and after the intervention 
the participants filled in a survey about self-rated task level and made a walk test. They also 
had an activity-diary where they registered their physical activity. After the ten weeks they 
were interviewed about their experiences of the intervention. Results: The individuals had a 
positive attitude to PaP but compliance varied among the participants. Analysis of the 
participants experiences formed the two main categories: safety and motivation, whose latent 
content was interpreted as "security support and hope for a healthier lifestyle" and "motivation 
and insight gives power to action and balance". When comparing self rated task level before 
and after the intervention it showed that four out of five participants had heightened level of 
activity during the intervention. Conclusions: The PaP-model can intercept patients with TIA 
and give them confidence and motivation to increase physical activity levels. Frequent follow-
ups and flexible care contacts are essential for compliance. More extensive studies are needed 
in order to draw conclusions regarding the PaP-model effects on physical capacity of people 
affected by TIA. 
 
Keywords: Transient ischemic attack, physical activity, father, IPAQ, 6MWT, interview, 
experiences. 
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Sammanfattning 
Transitorisk ischemisk attack (TIA) är en allvarlig förvarning till stroke som kan förorsaka 
både omfattande funktionsnedsättning och död. Det finns idag stark evidens för att fysisk 
aktivitet har en viktig roll i prevention av stroke. Fysisk aktivitet på recept® (FaR), är en 
metod som numera används i vården för att stimulera till ökad fysisk aktivitet. Syfte: Syftet 
med studien var att undersöka hur personer som har drabbats av TIA upplevde att bli 
ordinerade FaR®, i vilken utsträckning de följde receptet och hur deras fysiska kapacitet 
påverkades av interventionen. Metod: Fem personer som varit inlagda vid Piteå älvdals 
sjukhus på grund av TIA deltog i studien. Interventionen bestod av tio veckors träning enligt 
FaR-modellen. Före och efter interventionen fyllde deltagarna i en enkät om självskattad 
aktivitetsnivå och utförde ett gångtest. De fick också en aktivitetsdagbok där de registrerade 
utförd fysisk aktivitet. Efter avslutad intervention intervjuades de om sina upplevelser av 
interventionen. Resultat: Individerna hade en positiv inställning till FaR men följsamheten 
växlade bland deltagarna. Analysen av deltagarnas upplevelser bildade två huvudkategorier: 
trygghet och motivation, vars latenta innehåll tolkades som ”trygghetsskapande stöd och hopp 
om en sundare livsstil” samt ”motivation och insikt ger handlingskraft och balans”. Vid 
jämförelse av självskattad aktivitetsnivå före och efter interventionen uppvisade fyra av fem 
deltagare höjd aktivitetsnivå under interventionen. Uppmätta förbättringar av den fysiska 
kapaciteten avseende gångsträcka kunde inte härledas till fysisk aktivitetsgrad eller följsamhet 
till receptet under interventionen. Slutsatser: FaR-modellen kan fånga upp TIA-patienter och 
ge dem trygghet och motivation till ökad fysisk aktivitetsgrad. Täta uppföljningar och smidiga 
vårdkontakter är väsentliga för följsamheten. Mer omfattande undersökningar krävs för att 
kunna dra slutsatser avseende FaR:s effekter på den fysiska kapaciteten för personer som 
drabbats av TIA.  
 
Nyckelord: Transitorisk ischemisk attack, fysisk aktivitet, FaR, IPAQ, 6MWT, intervju, 
upplevelser. 
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Bakgrund 
Transitorisk ischemisk attack (TIA) är en allvarlig förvarning till stroke, en av våra stora folk- 

sjukdomar som kan förorsaka både omfattande funktionsnedsättning och död (1). Av de drygt 

30 000 svenskar som drabbades av stroke år 2007, dog nästan 8000 personer (2). Stroke är 

den enskilt mest kostnadskrävande somatiska sjukdomen för svensk sjukvård, varje stroke 

kostar det svenska samhället minst 600 000 kronor (1). Därtill medför stroke ofta en stor livs- 

kris för den enskilde och dennes närstående (3). Det är främst äldre människor som drabbas 

av stroke, 80 % av dem som drabbas är över 65 år (1) och medelåldern är 76 år (2). Stroke är 

ett samlingsnamn för både hjärninfarkt och hjärnblödning i något av hjärnans kärl. Av dem 

som drabbas har omkring 85 % hjärninfarkt och 15 % hjärnblödning. Nästan lika många kvin- 

nor som män drabbas av stroke men kvinnorna är i genomsnitt fem år äldre när de insjuknar 

(4).  

 

TIA definieras som en kort episod av fokala bortfall av cerebrala funktioner orsakad av 

ischemi inom hjärnans blodkärl som pågår i mindre än 24 timmar (5). Oftast pågår en TIA 

mellan 15 minuter till 60 minuter. Något längre duration, i medeltal omkring tre och en halv 

timmar har angivits av personer som söker akut sjukvård på grund av TIA (6). TIA brukar 

uppdelas i amaurosis fugax som ger en kort övergående synnedsättning och cerebral TIA som 

vanligtvis ger symtom i form av halvsidig förlamning i ansikte, arm och/eller ben samt känsel 

bortfall och språkstörning (7). Diagnosen kan vara svår att ställa på grund av att symtomen 

ofta har försvunnit då patienten kommit till sjukhuset (8). Dessutom kan flera andra tillstånd 

feltolkas som TIA. Migrän, epilepsi, subduralhematom och metabol påverkan är exempel på 

några differentialdiagnoser som kan komma ifråga vid cerebral TIA. Även symtom med 

bakomliggande psykiska orsaker kan misstolkas som TIA (8). 

 

Det förekommer olika siffror i litteraturen vad gäller förekomsten av TIA men med utgångs- 

punkt i amerikanska studier (9,10) så bör förekomsten i Sverige vara omkring en tredjedel av 

antalet personer som årligen insjuknar i stroke. Johnston och medarbetare (10) menar att det 

troligen finns ett stort mörkertal av ytterligare patienter med TIA som inte sökt sjukvård. I och 

med att den svenska befolkningen förväntas bli allt äldre så kommer andelen TIA och stroke 

att öka, då förekomsten ökar med stigande ålder (11). Enligt Nationella riktlinjer för stroke- 

sjukvård (12) är huvudprincipen att patienter med TIA bör läggas in på sjukhus, men i en 

rapport från socialstyrelsen konstateras att vart femte svenskt sjukhus inte följer denna praxis. 
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Som skäl anges både platsbrist eller att symtomen är milda. År 2004 var det i Sverige bara 

drygt hälften av de patienter som uppsökt sjukhus med misstänkt TIA, som blev inlagda (13). 

 

Upp emot 25 % av alla strokeinsjuknanden har föregåtts av en TIA. Störst risk att drabbas av 

en efterföljande stroke har personer som är över 60 år, har diabetes och har haft en cerebral 

TIA med symtom som varade i mer än 10 minuter eller symtom i form av förlamning eller 

språkstörning (8). Ny forskning visar upp till tio procent av dem som insjuknar i TIA drabbas 

av stroke inom två dagar efter insjuknandet, vilket är en större risk än vad man tidigare kände 

till (14). Detta motiverar till snabb diagnostik och initiering av förebyggande åtgärder och 

anses vara en av de viktigaste nyheterna i de omarbetade nationella riktlinjerna för strokesjuk- 

vård från 2009 som socialstyrelsen har tagit fram (12). Forskningen visar att tidig undersök- 

ning och insättning av sekundärpreventiv behandling har gynnsam effekt på insjuknandet i 

stroke (15, 16). Relativt ny forskning från USA visar att en enkel checklista; ABCD-score 

(A=ålder, B=blodtryck, C=kliniska symtom, D=symtomduration) med hög tillförlitlighet 

identifierar de TIA-patienter som löper stor risk att tidigt drabbas av stroke. Därmed ges möj- 

lighet att snabbt sätta in adekvata, sekundärprofylaktiska åtgärder (17). 

 

Det finns stark evidens för att fysisk aktivitet har en viktig roll i prevention av sjukdomar som 

inte är smittsamma. De största sjukdomarna i den gruppen är hjärtsjukdom, stroke, cancer och 

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt diabetes. Dessa sjukdomar förorsakar ca 60 

procent av alla dödsfall i världen och andelen förväntas öka med 17 % fram till 2018 (18). 

World Health Organization (WHO) uppskattar att fysisk inaktivitet är huvudorsaken till cirka 

30 % av den ischemiska hjärtsjukdom som världens befolkning belastas av globalt (19). Det 

finns många paralleller mellan ischemisk hjärtsjukdom och stroke, till exempel gemensamma 

riskfaktorer i form av högt blodtryck, höga blodfetter, rökning, fetma och diabetes. Detta 

understryker vilken betydande roll livsstilsfaktorer spelar vad gäller bakomliggande orsaker 

till hjärtkärlsjukdom (12). Samhällets utveckling med industrialisering och tekniska land- 

vinningar har inneburit ett alltmer stillasittande liv för flertalet invånare i hela världen och i 

Sverige. Utvecklingen har medfört att det krävs en lägre grad fysisk ansträngning för trans- 

porter, i arbetslivet och i privatlivet (20). Trots vetskapen om betydelsen av fysisk aktivitet är 

en stor del av befolkningen inte tillräckligt fysiskt aktiv. I den nationella folkhälsoenkäten för 

2009 uppgav 38,5 procent av de svenska männen och kvinnorna mellan 45-84 år att de inte 

nådde upp till den rekommenderade nivån på minst 30 minuter fysisk aktivitet per dag (21). 
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Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens 

kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet innefattar kropps- 

rörelser under såväl vardag som arbete och fritid, till exempel cykling, promenader, och dans 

(19, 22). Det råder idag konsensus om att positiva hälsoeffekter nås genom att vara fysisk 

aktiv sammanlagt minst 30 minuter med åtminstone måttlig intensitet, vilket motsvarar en 

rask promenad. Den dagliga aktiviteten kan bedrivas uppdelat i pass om minst 10 minuter. 

Ytterligare hälsoeffekter kan nås om man ökar den dagliga mängden eller intensiteten (19, 22, 

23). 

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) riktar sig mot såväl primärprevention som sekundär- 

prevention, för att förhindra alternativt behandla olika sjukdomar. All legitimerad personal 

kan vara receptutfärdare. Ordinationen skall vila på vetenskaplig grund och förskrivaren ska 

ha god kompetens och tillräcklig kunskap om den aktuella patientens hälsostatus. Långsiktiga 

program bör eftersträvas eftersom ordinationen i de flesta fall är livslång. Då receptet utfärdas 

sker alltid ett samtal mellan patient och förskrivare, samtalet bör innehålla frågor om hur 

patienten ser på fysisk aktivitet och hur mycket tid patienten anser sig kunna lägga på sådan 

aktivitet (24). Den som är lägst motiverad behöver mest hjälp. Inom FaR konceptet före- 

språkas därför motiverande samtalsmetodik (25) för att väcka intresse för fysisk aktivitet 

genom att lugnt, sakligt och värderingsfritt hjälpa patienten att bli klar över vad hon vill och 

tänker. 

 

FaR har varit föremål för flera vetenskapliga studier i Sverige (26). Kallings avhandling (27) 

visar bland annat att FaR är en effektiv metod för att öka den fysiska aktivitetsnivån hos äldre 

överviktiga. Hennes undersökningar visar också att följsamheten till FaR är minst lika bra 

som annan behandling vid kronisk sjukdom. Resultaten i Leijons avhandling från 2009 (28) 

visar att en fjärdedel av de personer som rapporterar dålig hälsa, önskar få stöd för att åstad- 

komma förändring. Ett år efter FaR-förskrivning uppgav hälften av patienterna att de hade 

ökat sin självrapporterade fysiska aktivitetsnivå. Statens folkhälsoinstitut lämnade 2010 en 

utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet och en kunskapsöversikt beträffande följsam- 

heten till förskrivningen (29). Utvärderingen berör bland annat påverkbara faktorer för att öka 

följsamheten till FaR® och kända barriärer mot träning.   

 

Som hjälpmedel vid förskrivning kan en manual om betydelsen av fysisk aktivitet för att före- 

bygga och behandla olika sjukdomstillstånd användas; FYSS - FYsisk aktivitet i Sjukdoms- 
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prevention och Sjukdomsbehandling (31, 32). FYSS är ett samarbetsprojekt mellan Yrkes- 

föreningar för fysisk aktivitet (YFA) och Statens folkhälsoinstitut. FYSS är en informations- 

källa som sammanfattar i vilken utsträckning fysisk aktivitet kan användas för att förebygga 

och behandla olika sjukdomstillstånd. Detta kombineras med råd om lämpliga motions- 

aktiviteter och innefattar även risker med fysisk aktivitet för olika patientgrupper. I FYSS 

finns särskilda avsnitt som behandlar fysisk aktivitet vid hypertoni, kranskärlssjukdom och 

stroke (30, 31). 

 

En amerikansk kunskapsöversikt av fysisk träning för äldre i kommunalt boende visar att 

träning har positiva effekter särskilt hos de äldre med omfattande kronisk sjukdom. Träning 

hos äldre är positivt både avseende dödlighet, sjukdom och fysisk kapacitet. Granskningen 

visar också att träning leder till ökad funktionell förmåga (32). Senare tids forskning visar 

också att fysisk träning har samband med kognitiv förmåga och minne (33). För närvarande 

finns det evidens för farmakologisk behandling som sekundärpreventiv åtgärd efter TIA och 

stroke medan livsstilsförändringar riktad mot ökad fysisk aktivitet inte har samma stöd i 

forskningen. En hel del studier visar på hälsovinster kopplade till fysisk aktivitet och hjärt- 

sjukdom, medan motsvarande forskning avseende fysisk aktivitet och stroke är mer begränsad 

(12). Det finns dock undersökningar som visar att kardiovaskulär träning efter stroke ger ökad 

gångförmåga (34) och aerobisk träning i mindre än tre månader ger ökad kapacitet och 

uthållighet vid gång (35) och sådana forskningsansatser efterfrågas alltmer (34, 36). Vid 

litteraturgranskning har det inte gått att finna någon studie riktad specifikt till TIA-patienter 

med syfte att öka fysisk kapacitet. 

 

Trots likheterna mellan hjärt- och strokeriktlinjer beträffande prevention (12), så skiljer sig 

den organiserade eftervården en hel del. I Norrbotten erbjuds exempelvis patienter som har 

haft hjärtinfarkt hjärtskola och deltagande i hjärtträningsgrupp medan patienter som drabbats 

av TIA inte blir erbjudna något motsvarande stöd. Eftersom symtomen försvinner efter en 

TIA så finns det inte några motoriska hinder för fysiska aktiviteter och därmed borde det 

finnas goda förutsättningar att delta i sådana aktiviteter. Inom Norrbottens läns landsting 

existerar det följaktligen inga organiserade handläggningsrutiner avseende fysisk aktivitet och 

andra livsstilsinsatser, för personer som drabbats av TIA. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur personer som har drabbats av TIA upplever att bli 

ordinerade Fysisk aktivitet på Recept®, i vilken utsträckning de följer receptet och hur deras 

fysiska kapacitet påverkas av interventionen.  

  

Frågeställning: 

• Hur upplevdes interventionen? 

• Hur var följsamheten till FaR?  

• Hur påverkades den fysiska aktivitetsnivån av FaR? 

• Vilken effekt hade interventionen på fysisk kapacitet? 

 

 

Material och metod  

Studiedesign 

I studien kombinerades kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa delen var 

designad som en med intervention utan kontrollgrupp. Studiedesignen i den kvalitativa delen 

var innehållsanalys med en induktiv ansats.  

 

Undersökningsgrupp 

Inklusionskriterier: Patienter inlagda vid Piteå älvdals sjukhus, boende inom Piteå och 

Älvsbyns kommuner med diagnos TIA eller misstänkt TIA med behov av livsstils- 

förändringar. Ansvarig avdelningsläkares medgivande till deltagande i studien. 

Exklusionskriterier: Patienter: boende i särskilt boende, med oförmåga att kommunicera 

eller kognitiv svikt, med tidigare stroke eller instabil medicinsk sjukdom såsom hopade TIA 

eller instabil angina, med nyligt utförda eller planerade kirurgiska åtgärder, med omfattande 

medicinskt tillstånd såsom grav hjärtsvikt och KOL eller syrgasberoende.  

 

Urval och bortfall 

Ett konsekutivt urval av fem patienter under tidsperioden 20 januari 2010 - 23 augusti 2010 

utgjorde undersökningsgruppen. Åtta patienter tillfrågades om att delta i studien varav en 86-

årig kvinna boende 5 mil från sjukhuset och en kvinna född på 50-talet med mild kognitiv 

nedsättning tackade nej. Sex patienter lämnade sitt skriftliga medgivande till deltagande men 
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en av dessa personer avbröt innan första testtillfället på grund av sjukdom inom familjen. 

Följaktligen tackade tre personer nej. Två kvinnor och tre män mellan 56 och 79 år fullföljde 

interventionen. 
 

Procedur  

Läkare och sjukgymnaster vid aktuella vårdavdelningar informerades om projektet och 

ombads rapportera om en patient med TIA blev inlagd på respektive avdelning. En särskild 

utsedd sjukgymnast vid strokeenheten skötte därefter alla patientrelaterade aktiviteter som 

berörde interventionen. Testerna utfördes under eftermiddagar. Författaren ansvarade för att 

hålla i intervjuerna efter avslutad intervention. 

 

Utsedd sjukgymnast lämnade ett informationsbrev med förfrågan om samtycke (bilaga 1), till 

de patienter som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna och var intresserade av att 

delta i studien. De patienter som lämnade sitt skriftliga samtycke till deltagande tilldelades 

även enkäten International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (bilaga 2) som behandlar 

fysisk aktivitetsnivå före insjuknandet. Enkäten fylldes i med stöd av sjukgymnastens 

instruktioner. Sjukgymnasten och patienten kom även överens om mötestid efter utskrivning 

då 6-Minutes Walk Test (6MWT) (bilaga 3) och förskrivning av FaR skulle ske. Detta möte 

ägde rum inom två veckor efter att patienten hade skrivits ut från sjukhuset. 

 

Som påminnelse om överenskommen mötestid och för att ge praktisk information inför FaR-

förskrivningen skickade sjukgymnasten en kallelse till deltagaren (bilaga 4). Vid det 

planerade mötet höll sjukgymnasten ett samtal med deltagaren med inriktning motiverande 

samtal (MI) och uppgifter angående kardiovaskulära riskfaktorer i form av medicinering för 

högt blod- tryck och/eller blodfetter, medicinering av betablockerare och tobaksvanor  

inhämtades. Deltagaren mättes, vägdes och utförde 6MWT samt skattade ansträngningsgrad. 

Därefter utformades FaR (bilaga 5) i samråd med deltagaren och på basis av dennes behov, 

förutsättningar och intressen. Sjukgymnasten informerade även deltagaren om möjligheten att 

vara med i sjukhusets hjärtträningsgrupp eller i andra träningsaktiviteter utanför landstingets 

regi som finns samlade i lokala aktivitetskataloger (37). Aktivitetsdagboken (bilaga 6) över- 

lämnades till deltagarna och de fick instruktioner i ansträngningsskala och ifyllande. Alla 

deltagare uppmanades att vid behov ta kontakt med sjukgymnasten under de tio veckor 

interventionen pågick. 
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Efter tio veckor skedde uppföljning i form av aktivitetsenkät och gångtest med skattning av 

ansträngning. Vid uppföljningstillfället informerades deltagarna även om möjlighet till fortsatt 

stöd och uppföljning via sin vårdcentral. Om deltagaren så önskade inhämtades dennes med- 

givande för överrapportering till kollega vid vårdcentralen. En ny aktivitetsdagbok lämnades 

ut till dem som ville ha en sådan. Vid detta tillfälle lämnades även en skriftlig information om 

intervjustudien (bilaga 7) som utfördes av författaren inom en vecka efter uppföljningen.  

Intervjuerna skedde enskilt med deltagarna som valde plats för intervjun. Två deltagare ville 

bli intervjuade i hemmet, två intervjuades vid sjukgymnastikavdelningen på sjukhuset och en 

deltagare valde att bli intervjuad på sin arbetsplats. Samtalstiden varierade mellan 30-45 

minuter. Författaren spelade in intervjun som transkriberades för att kunna analyseras. 

 

Mätinstrument 

Fysisk aktivitetsnivå - IPAQ 

Självskattning av fysiska aktivitetsvanor mättes med hjälp av den korta formen av enkäten 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (bilaga 2) i vilken deltagarna skattade 

tid för fysisk aktivitet utifrån givna aktivitetsnivåer. Dessa benämns som ”mycket 

ansträngande”, ”måttligt ansträngande”, ”promenader” och ”sittande” (38). IPAQ är framtaget 

för att etablera ett internationellt instrument som mäter fysisk aktivitet (30, 38). Korta 

versionen av IPAQ är testad för reliabilitet och validitet (39). Resultatet visade ingen skillnad 

i reliabilitet mellan den långa och korta versionen och tillfredsställande nivåer även för 

validitet. Enkäten är möjlig att besvara både genom intervju och självifyllande (38). I före- 

liggande studie instruerades patienten att utgå ifrån aktiviteter såsom de normalt varit de sista 

sex månaderna. Detta gjordes för att erhålla ett genomsnittligt värde på aktivitetsnivå före 

insjuknandet. Vid uppföljning användes samma enkät, men deltagarna uppmanades att fylla i 

aktiviteter senaste veckan såsom det varit under interventionsperioden.  

 

För att göra beräkningar av enkätdata viktades de angivna aktiviteterna med ett energiför- 

brukningsmått för aktiviteten, benämnt metabolic equivalent (MET). Grundvärdet av MET  

anger energiomsättningen för en aktivitet i relation till basalmetabolismen. En MET-faktor på 

fyra innebär att energiomsättningen vid den aktiviteten är fyra gånger så hög som syreupp- 

taget i vila. En MET-faktors storlek beror således på aktivitetens intensitetsnivå. Det innebär 

att det slutliga MET-värdet inte bara speglar det totala antal minuter ägnade åt fysiska 

aktiviteter per vecka utan också den energiförbrukningen aktiviteterna för med sig (38). 
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Därefter kunde en värdering ske av personens aktivitetsnivå. För detta ändamål användes en 

tregradig skala som baseras på antal dagar i veckan som personen ägnat åt fysisk aktivitet och 

antal dokumenterade MET-min/vecka. Graderingen är hög, måttlig eller låg fysisk aktivitets-

nivå (38). 

 

Fysisk aktivitetsnivå - aktivitetsdagbok 

Deltagarna instruerades att föra dagbok (bilaga 5) vilket har visat hög samstämmighet med 

total energiförbrukning (30). Deltagarna registrerade all fysisk aktivitet som pågick i minst 10 

minuter samt skattade ansträngning enligt Borgs RPE-skala. De instruerades i Borgs 6 till 20-

gradiga ansträngningsskala (40, 41) och rekommenderades att hålla sig någonstans mellan 13-

15 i ansträngningsnivå så att positiva hälsoeffekter skulle uppnås (30). För att kunna presen- 

tera och jämföra självskattad fysisk aktivitet (IPAQ) med den dokumenterade fysiska 

aktiviteten i aktivitetsdagboken så beräknades även dessa aktiviteter till MET-minuter/vecka. 

 

Fysisk kapacitet 

Ett funktionellt gångtest - 6-Minutes Walk Test (6MWT), genomfördes före och efter inter- 

ventionen (bilaga 3). Testet mäter funktionell gångkapacitet och är riktat till personer med 

måttlig till svår funktionsnedsättning (42). 6MWT är utvecklat för personer med hjärt- och 

lungbesvär men används även för strokepatienter (43). Gångtestet valdes på grund av att det 

är validitets- och reliabilitetstestat även för äldre och avspeglar aktiviteter i det dagliga livet. 

Dessutom är det relativt enkelt att utföra och administrera (44). Deltagarna uppmanades att gå 

så långt som möjligt under sex minuter på en 30 meters uppmätt sträcka i korridor. Sjuk- 

gymnasten var placerad på mitten av gångsträckan. Före testet fick deltagarna information om 

att det var tillåtet att stanna om det skulle kännas nödvändigt. Ingen uppmuntran gavs under 

pågående test, men tidsangivelse gavs då tre respektive en minut återstod och återkoppling 

skedde efter avslutat test. Mätvariabler var gångsträcka, skattad fysisk ansträngning med 

Borgs 6 till 20-gradiga ansträngningsskala (RPE-skala) (40, 41) och hjärtfrekvens före och 

efter test. 

 

Intervju 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide (bilaga 8) men 

den följdes inte ordagrant. Fokus låg på upplevelser av interventionen i relation till genom-

gången TIA. Inga skriftliga ändringar skedde i intervjuguiden mellan intervjuerna men följd- 

frågorna kunde variera. Val av plats för intervju skedde i samråd med deltagaren, med hänsyn 



   
 

9 
 

till att denne skulle känna sig lugn och trygg. Då alla intervjuer var utförda skrev författaren 

en sammanfattning, så kallad member check av varje intervju, och skickade ut dem till 

respektive deltagare med en förfrågan om den var korrekt uppfattad. Samtliga deltagare 

svarade ja på den frågan. 

 

Dataanalys 

Data från enkät, gångtest, skattningar och följsamhetsmätning överfördes till Microsoft Office 

Excel 2007, för beräkningar. Datauppgifterna presenteras deskriptivt och i diagram som 

belyser skillnader för den enskilde deltagaren före och efter interventionen gällande 

följsamhet till FaR samt fysisk kapacitet.  

 

De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehålls- 

analys med en induktiv ansats, beskriven av Elo och Kyngäs (45). Metoden innebär att 

analysen sker förutsättningslöst utan några teorier om resultatet i förväg. Målet är att upptäcka 

likheter och skillnader i texterna för att skapa en större helhet eller slutsats. Processen innebär 

en öppen kodning där kategorier skapas vilket medför abstraktion och reduktion av materialet 

(46). Följande steg genomfördes: 

 

• Hela texten (analysenheten) lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla för 

helheten. 

• Meningar eller fraser som innehöll information som var relevant för frågeställningen 

plockades ut och rubricerades i samband med inläsningen av det insamlade materialet. 

• Rubrikerna/koderna bildade därefter underkategorier vilka i sin tur fördes samman till 

kategorier som återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna.  

• Slutligen formulerades huvudkategorier, där det latenta innehållet i intervjuerna framgår 

 

Meningen med att utforma kategorier är att öka förståelse och kunskap om det aktuella 

fenomenet (46) som i detta fall handlar om patienternas upplevelser av att ordineras fysisk 

aktivitet på recept efter genomgången TIA. I resultatet redovisas även några citat för att 

belysa kategoriernas innehåll vilket är ett sätt att ge trovärdighet åt resultatet (45, 46).  
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Etiska aspekter 

Studien godkändes av verksamhetschef vid medicin- och rehabiliteringskliniken, Piteå älvdals 

sjukhus och av etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Deltagarna lämnade ett skriftligt, informerat och frivilligt samtycke. Vid förskrivning av 

fysisk aktivitet bemödade sig sjukgymnasten om att ge deltagarna begriplig information på ett 

respektfullt sätt, så att denne kunde ta ställning till föreslagna åtgärder. Vid intervjuerna 

omfattades deltagarna av de etiska regler som skyddar individens integritet, dessa innefattade 

bland annat att materialet från intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt samt att författaren 

hade tystnadsplikt. Information gavs även om att deltagandet var frivilligt och att de kunde 

avbryta intervjun när som helst.  
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Resultat 

Nedan följer en kort beskrivning av deltagarna, hur interventionstiden förlöpte för respektive 

deltagare samt följsamhet till ordinerat recept och hur den fysiska kapaciteten och aktivitets- 

nivån påverkats av interventionen. Upplevelser av interventionen återfinns i slutet av 

resultatdelen där de redovisas i olika kategorier. 

 

Fysisk kapacitet och följsamhet till FaR 

Deltagare A: 

56- årig man som arbetade heltid som traktorförare under interventionen. Han hade det 

periodvis stressigt på jobbet med mycket övertid. Deltagaren hade idrottat i sin ungdom men 

därefter haft en inaktiv livsstil under många år. Rökare sedan 40 år, cirka 20 cigaretter/dag vid 

insjuknandet. Insattes på behandling för hypertoni och hyperlipidemi i samband med TIA.  

Recept :  

Promenader 30 min/dag. Försiktig start. Styrketräning: 45 min, 2 ggr/vecka. Försiktig start. 

Träning i hjärtgrupp.  

Förlopp och följsamhet: 

Efter utskrivning drabbades deltagaren av ett flertal mycket besvärande biverkningar av insatt 

medicin. Han fick bland annat besvär i benen vilket hämmade honom vid genomförandet av 

planerat program. Han avböjde planerad träning i hjärtgrupp och uteslöt styrketräningen. 

Promenaderna var den enda aktivitet som han ansåg sig kunna genomföra. Han utreddes för 

medicinbiverkningarna och blev symtomlindrad efter medicinbyte. Avböjde kontakt med 

vårdcentralens sjukgymnast för fortsatt FaR efter avslutad intervention. Deltagare A uppgav 

att han rökte sex cigaretter/dag vid uppföljningen. Hans självskattade fysiska aktivitetsnivå 

ökade under interventionsperioden. Enligt IPAQ:s tregradiga skala för aktivitetsnivå graderas 

deltagarens fysiska aktivitet som låg (198 MET-min/vecka) både före och under (478 MET-

min/vecka) interventionen. Denna självskattning låg över den registrerade aktivitetsnivån i 

dagboken, med undantag för första veckan. Under interventionstiden nådde deltagare A aldrig 

upp till den aktivitetsnivå han hade föresatt sig i överenskommet recept (figur 1). 
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Figur 1. Resultat för deltagare A. Självskattad aktivitetsnivå före och under interventionen enligt IPAQ och 
registrerad aktivitetsnivå i aktivitetsdagbok samt överenskommen aktivitetsgrad enligt recept. 

Fysisk kapacitet:  

Deltagare A ökade sin gångsträcka med 85 meter. Pulsen efter gångtestet var 22 slag/minut 

högre vid andra testtillfället. Han uppgav lite ökad ansträngning efter det andra gångtestet 

(figur 2).  

 
Figur 2.  Resultat för deltagare A. 6 MWT före och efter interventionen.  
 

Deltagare B  

74-årig pensionerad man som hade idrottat mycket som ung och även i vuxen ålder, dock inte 

på senare år då han endast ägnat sig åt enstaka promenader någon gång per vecka. Ingen 

tobaksanvändning. Han hade haft en tidigare TIA och behandlades med lipid- och blodtrycks-

sänkande läkemedel.  

Recept:  

Promenader: måttlig intensitet, försiktig start, 40 min, 4 ggr/vecka. Bowling: måttlig 

intensitet, inga särskilda försiktighetsåtgärder, 2 tim, 1 ggr/vecka. Dans: måttlig intensitet, 

försiktig start, 3 tim, 2 ggr/månad. 
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Förlopp och följsamhet:  

Besvärades av yrsel och nedsatt balans under interventionsperioden vilket verkade något 

hämmande på den fysiska aktiviteten. Deltagaren deltog ändå i alla aktiviteter i receptet. 

Enligt önskemål skedde en telefonuppföljning av utsedd sjukgymnast vid ett tillfälle under 

interventionstiden. Han tackade ja till kontakt med vårdcentralens sjukgymnast för fortsatt 

FaR efter avslutad intervention. Hans självskattade fysiska aktivitetsnivå ökade under 

interventionsperioden. Enligt IPAQ:s tregradiga skala för aktivitetsnivå graderades 

deltagarens fysiska aktivitet som hög (4038 MET-min/vecka) både före och under (4830 

MET-min/vecka) interventionen. Denna självskattning låg klart över den registrerade 

aktivitetsnivån i dagboken. Deltagarens följsamhet till receptet var i stort sett god. 

Diskrepansen mellan dagbok och recept under de första veckorna beror på att dansen inte 

inföll exakt varannan vecka. Den första veckan låg deltagare B över den överenskomna 

aktivitetsnivån i receptet (figur 3). 

Figur 3.  Resultat för deltagare B. Självskattad aktivitetsnivå före och under interventionen enligt IPAQ och 
registrerad aktivitetsnivå i aktivitetsdagbok samt överenskommen aktivitetsgrad enligt recept. 

Fysisk kapacitet:  

Deltagare B ökade sin gångsträcka med 28,5 meter. Pulsen efter gångtestet var 6 slag/minut 

högre vid andra testtillfället. Han uppgav ingen skillnad i ansträngning vid gångtesten (figur 

4). 
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Figur 4. Resultat för deltagare B. 6 MWT före och efter interventionen. 
 

Deltagare C  

74-årig pensionerad kvinna som hade en aktiv livsstil med resor, föreningsliv och -aktiviteter. 

Ingen tobaksanvändning. Hon hade haft tre TIA och behandlades med lipid- och blodtrycks- 

sänkande läkemedel. I samband med inläggningen blev hon insatt på Waran.  

Recept:   

Promenader 30 min, 2 ggr/vecka. Försiktig start. Cykling på motionscykel 20 min, 1 ggr/ 

vecka. Försiktig start. Linedance 105 min, 2 ggr/vecka. Försiktig start. Deltagande i hjärt-

grupp på sjukhuset 60 min, 1 g/vecka. Försiktig start.  

Förlopp och följsamhet:   

Deltagare C fick ytterligare en TIA ganska snart efter utskrivning men blev inte inlagd på 

sjukhus. Hon deltog i alla aktiviteter som var planerade i receptet men inte alltid i den 

omfattning som det var överenskommet. Tackade ja till kontakt med vårdcentralens 

sjukgymnast för fortsatt FaR efter avslutad intervention. Hennes självskattade fysiska 

aktivitetsnivå ökade under interventionsperioden. Enligt IPAQ:s tregradiga skala för 

aktivitetsnivå graderades deltagarens fysiska aktivitet som låg (1038 MET-min/vecka) före 

och måttlig (2070 MET-min/vecka) under interventionen. Denna självskattning låg över den 

registrerade aktivitetsnivån i dagboken. Deltagarens följsamhet till receptet var god under 

första hälften av interventionen för att sedan dala framför allt under de två sista veckorna 

(figur 5). 
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Figur 5. Resultat för deltagare C. Självskattad aktivitetsnivå före och under interventionen enligt IPAQ och 
registrerad aktivitetsnivå i aktivitetsdagbok samt överenskommen aktivitetsgrad enligt recept. 
 
Fysisk kapacitet:  

Deltagare C minskade sin gångsträcka med 9 meter. Pulsen efter gångtestet var registrerad till 

35 slag/minut högre vid andra testtillfället med en notering om klockproblem. Deltagaren 

uppgav lägre ansträngning vid andra gångtestet (figur 6).  

 
Figur 6. Resultat för deltagare C. 6 MWT före och efter interventionen. 
 
Deltagare D 
79-årig pensionerad kvinna som sedan ungdomen villigt hade utövat olika former av fysisk 

aktivitet. På senare år hade den fysiska aktiviteten bestått av korta promenader med hunden 

flera gånger om dagen. Hade aldrig rökt. Behandlades med blodtryckssänkande läkemedel 

och betablockerare efter tidigare TIA.  

Recept:  

Promenader, 7 dgr/vecka, 1 tim/dag. Stavgång, 3 dgr/vecka, 30 min/gång. 

Förlopp och följsamhet:  

Fick medicinbiverkningar i form av svaghetskänsla i kroppen och muskelvärk i armar och  

axlar i cirka en månad efter utskrivning. Avbröt därför stavgången men fortsatte 

programenligt med promenaderna. Blev återställd efter medicinjusteringar. Avböjde kontakt 
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med vårdcentralens sjukgymnast för fortsatt FaR. Hennes självskattade fysiska aktivitetsnivå 

ökade under interventionsperioden. Enligt IPAQ:s tregradiga skala för aktivitetsnivå skattade 

deltagare D sin fysiska aktivitetsnivå som måttlig (1386 MET-min/vecka) fysisk aktivitet före 

och under (1977 MET-min/vecka) interventionen. Denna självskattade aktivitetsnivå låg 

något över den registrerade aktivitetsnivån i dagboken, med undantag av två veckor. 

Deltagare D låg över den överenskomna aktivitetsnivån i receptet (figur 7). 

Figur 7. Resultat för deltagare D. Självskattad aktivitetsnivå före och under interventionen enligt IPAQ och 
registrerad aktivitetsnivå i aktivitetsdagbok samt överenskommen aktivitetsgrad enligt recept. 
 

Fysisk kapacitet:  

Gångsträcka och ansträngning var oförändrad för deltagare D. Pulsen var fyra slag/minut 

lägre vid andra testtillfället (figur 8).  

 
Figur 8. Resultat för deltagare D. 6 MWT före och efter interventionen. 
 

Deltagare E: 

63-årig man som under interventionsperioden arbetade heltid i eget företag. Han hade mycket 

att göra på arbetet framför allt under sommaren (= interventionsperioden) och arbetade ofta 

övertid. Då han var yngre idrottade han en hel del men på senare år och framför allt sista året, 

hade de fysiska aktiviteterna skett mer sällan och varit mer oregelbundna. Han hade slutat 
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röka och snusa för många år sedan. Sedan tidigare hjärtopererad och insatt på Waran. 

Behandlades även med lipid- och blodtryckssänkande läkemedel samt betablockerare.  

Recept:  

Promenader. 7,7 km, 3 ggr/v och 9,9 km, 1 ggr/v, ca 80-90 min/gång. Cykel. 30 min, 2 ggr/v. 

Golf. 3 tim, 2 ggr/v.  

Förlopp och följsamhet:  

Startade interventionen förhållandevis ambitiöst men blev ganska snart överhopad av arbete 

och fullföljde inte programmet vad gäller omfattningen av de fysiska aktiviteterna. Deltagaren 

spelade exempelvis golf två gånger under de 10 veckor interventionen pågick och slutade 

registrera i aktivitetsdagboken de sista tre veckorna. Tackade ja till kontakt med 

vårdcentralens sjukgymnast för fortsatt FaR efter avslutad intervention. Hans självskattade 

fysiska aktivitetsnivå minskade under interventionsperioden. Enligt IPAQ:s tregradiga skala 

för aktivitetsnivå graderades deltagarens fysiska aktivitetsnivå som hög (4318 MET-

min/vecka) före och måttlig (1079,5 MET-min/vecka) under interventionen. Denna 

självskattade aktivitetsnivå låg över den registrerade aktivitetsnivån i dagboken, med 

undantag av en vecka under interventionsperioden. Under interventionstiden nådde deltagare 

E aldrig upp till den aktivitetsnivå han hade föresatt sig i överenskommet recept (figur 9). 

 
Figur 9. Resultat för deltagare E. Självskattad aktivitetsnivå före och under interventionen enligt IPAQ och 
registrerad aktivitetsnivå i aktivitetsdagbok samt överenskommen aktivitetsgrad enligt recept. 
 

Fysisk kapacitet:  

Deltagare E ökade sin gångsträcka med 108 meter. Pulsen efter gångtestet var 19 slag/minut 

högre vid andra testtillfället. Deltagaren uppgav klart ökad ansträngning efter det andra 

gångtestet (figur 10).  
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Figur 10. Resultat för deltagare E. 6 MWT före och efter interventionen. 
 

Upplevelser av Fysisk aktivitet på Recept® 
Syftet med intervjuerna var att undersöka deltagarnas upplevelser av interventionen och med 

utgångspunkt i detta analyserades intervjumaterialet. Det resulterade i två övergripande 

huvudkategorier och sex kategorier med tillhörande underkategorier. De övergripande 

huvudkategorierna representerar det latenta budskapet som framkommit i intervjuerna medan 

kategorier och underkategorier representerar det manifesta och synliga i intervjuerna. Nedan 

följer ett ”kategoriträd” som omfattar analysens huvudkategorier, kategorier och under-

kategorier. 
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Trygghet  

Det latenta innehållet i denna huvudkategori beskrivs som: Trygghetsskapande stöd och 

hopp om en sundare livsstil. Trygghetsbegreppet tolkas som det mest signifikativa eftersom 

flera deltagare beskrev många upplevelser kopplade till det. Här nedan beskrivs de tre 

kategorierna och tillhörande underkategorier som ingår i denna huvudkategori. 

 

Förväntansfull med ambitioner 

Kategorin förväntansfull med ambitioner inrymmer bland annat de känslor deltagarna 

berättade om då de informerades om interventionen och tillfrågades om att delta. Känslan 

beskrevs som positiv, nästan som en lättnad av ett par deltagare. De kvinnliga deltagarna 

uttryckte en slags visshet om att konceptet passade dem. Deltagarna beskrev också att 

förfrågan om medverkan i FaR aktiverade ambitioner att ta tag i sin situation och anstränga 

sig lite extra. De uttryckte också förväntningar om förbättrad hälsa. Flera deltagare beskrev 

planer för fortsättningen och verkade känna tillförsikt inför framtiden. 

 

”Jag blev glad kan man säga. Jag blev positiv då man förstår att man kanske 

ska komma igång och börja röra sig litegrand” 

 

”Det skulle vara bra tänkte jag, för att om jag får punkter så kanske jag följer 
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dem bättre och eftersom jag får lägga upp programmet själv så.... Jag tänkte 

verkligen gå in för det” 

 

”Nog ska jag fortsätta. Sätter man rutiner och helst så man inte känner någon 

stress så tror jag det är väldigt enkelt” 

 

Bli sedd och vägledd 

Kategorin bli sedd och vägledd omfattar bland annat deltagarnas yttranden om vikten av att ha 

någon att fråga, både om fysisk träning och olika kroppsliga symtom som flera deltagare hade 

haft. Ett par deltagare beskrev också hur de uppskattade att bli uppföljda och ihågkomna 

efteråt och att det för med sig att både tillståndet och den drabbade själv tas på allvar. Att 

någon bryr sig om hur det går även efter den akuta fasen gavs det också uttryck för. En av 

deltagarna beskrev hur man ställt upp med träningstid och engagemang på hans arbetsplats 

vilket bidrog till hans önskan om att bli sedd och vägledd. 

 

”Man ska kunna ringa och fråga någon om det är någonting, det tror jag är en 

ganska viktig bit, för ibland funderar man om man kan göra på annat sätt”  

 

”Jag tyckte ju att det var bra och att man kanske blir ihågkommen efteråt” 

 

”Ja det är ju inte dumt om någon hör av sig i framtiden, så kanske man får en 

liten kick så här att: jaha dom bryr sig ändå om det” 

 

Hämmande omständigheter 

Denna kategori handlar om olika symtom, främst i form av medicinbiverkningar som alla 

utom en deltagare hade erfarit. Symtomen rörde sig om värk, känsla av depression, yrsel och 

tunga ben. Kategorin omfattar också den oro och rädsla som deltagarna hade upplevt, ofta 

kopplad till de fysiska symtomen. Deltagarna beskrev hur de började känna efter och blev 

oroliga av förhållandevis milda symtom. Dessa omständigheter hade också en hämmande 

inverkan på den fysiska aktiviteten. En deltagare beskrev att han ville ha en telefon eller 

någon person med sig för att känna sig trygg vid träning. Detta aktualiserade vikten av att ha 

möjlighet att få samtala om detta med någon kunnig på området för att kunna känna sig trygg. 
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”Faktiskt hela första månaden hade jag så ont i musklerna och då kom vi fram 

till det var en viss medicin som orsakade det. Sen fick jag den utbytt och då blev 

jag som en ny människa”  

 

”Jag hade börjat få för mig att eftersom de jagade mig de här TIA-attackerna så 

tänkte jag: Men är det meningen att jag inte ska leva nå längre? Att de plockar i 

mig så att det tar på riktigt till slut? ” 

 

”Det sitter ju kvar psykiskt fortfarande så man mår inte bra liksom…man blir ju 

fort orolig om man börjar känna nånting…så att det är ju...det tar ju på psyket 

också det är inte bara fysiskt det tar, det tar ju även psykiskt, och det trodde jag 

aldrig att jag skulle bli drabbad av” 

 

Motivation 

Det latenta innehållet i den andra huvudkategorin beskrivs som: Motivation och insikt ger 

handlingskraft och balans. Här är det motivationsbegreppet som tolkas som det mest 

framstående och samtliga deltagare beskriver också både upplevelser och erfarenheter av 

motivationens betydelse. Följande avsnitt beskriver de tre kategorierna med tillhörande 

underkategorier som ingår i denna huvudkategori. 

 

Inre och yttre drivkrafter 

Kategorin inre och yttre drivkrafter omfattar betydelsen av motivation inför de aktiviteter som 

FaR medför, och är något som samtliga deltagare beskrev och hade olika erfarenheter av. En 

del deltagare beskrev det egna beslutet om förändring som bärkraftigt medan andra för fram 

yttre drivkrafter som de mest betydelsefulla. Deltagarna berättade även om vad som 

underlättat – fungerat som facilatorer, under interventionen. Själva FaR-konceptet, upplägget 

av receptet, kunskap, närstående, hunden, radion, gruppkänslan och aktivitetsdagboken var 

några faciliterande faktorer som lyftes fram. Dessutom beskrev alla deltagare olika typer av 

upplevelser knutna till fysisk aktivitet, som hade en sporrande funktion. Ett exempel på en 

sådan händelse var upplevelsen av att inte klara sig själv på grund av hemiparesen medan 

TIA-symtomen varade. Deltagarna beskrev också att den sköna känslan av tillfredsställelse 

och gott samvete efter den fysiska aktiviteten fungerade som en sporre. Detsamma gällde 

vikten av att tycka om den fysiska aktiviteten. Förbättringar som ökad ork och mindre 

ansträngning vid given aktivitet gav också en ”kick”.  
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”Det jag gjorde det var bara att, jag tog mig i kragen och börja gå ut och, 

tänkte att det här är ju ett måste”  

 

”Och så var det lite bundet… när man skrev på det där så kände man sig lite 

grand pressad att gå ut, så det var fördelen med det, det tyckte jag var bra” 

 

”Men vad som gör det, det är ju den känslan jag har när jag kommer hem, att 

man känner en tillfredsställelse, en viss glädje känner man, efter att man har 

varit iväg” 

 

Motgångar och misslyckanden 

Fyra deltagare beskrev någon form av motgång eller misslyckande som påverkade 

motivationen och därmed också följsamheten till receptet. De personer som var 

yrkesverksamma framställde tidsbristen som den största barriären. Men även de aktiva 

pensionärerna upplevde tid och trötthet som hinder. Yttre omständigheter som väder och vind, 

ett alltför krävande recept och funderingar på hur den fysiska aktiviteten påverkar hunger och 

kroppsvikt berördes. Även inre faktorer som den egna latheten lyftes fram i sammanhanget. 

Två deltagare beskrev besvikelse över resultatet men samtidigt uttryckte de en tillförsikt inför 

framtiden. 

 

” …på vintern jobbar jag otroligt mycket också man är så trött då man kommer 

hem så det är svårt att få nånting fysiskt gjort för sig själv.”  

 

”Tyngst för mig det är att gå från soffan ut till dörren, det är de värsta stegen. 

Då man väl har kommit sig ut så går det bra.” 

 

”Jag visste ju det här kan man säga från början och det är därför jag tycker det 

var jävligt att jag inte kunde göra det där, alltså, för när jag går in för något då 

brukar jag göra det” 

 

Insikter ger nya utsikter 

Alla deltagare beskrev att de nått lärdomar och insikter om sig själv, sina behov och sitt 

agerande under interventionstiden. En del deltagare beskrev att de kommit fram till att det i 
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grunden handlar om prioriteringar för att lyckas. Andra förde fram vikten av balans i tillvaron 

och därför kunde de strunta i träningen någon gång utan att anklaga sig själv. Att inte ställa 

för höga krav på sig själv och att börja tänka på ett annat sätt beskrevs också som insikter 

kopplade till interventionen. En deltagare beskrev att hon betraktade sig själv som frisk och 

därmed upplevde hon inte längre något behov av kontroller via vården. Dessa lärdomar bidrog 

till att deltagarna kunde finna ökad balans i tillvaron. 

 

”Nog har man ju alltid jobb hemma.. var än du tittar, så finns det om du vill, så 

det är ju en fråga om att prioritera” 

 

”Det har ju lärt mig att ändå tänka så här: bli nu inte stressad för att du inte nu 

kunde gå i dag till exempel, och då tänker jag att jag kanske har hållit på nog 

mycket idag? 

 

”Nu känner jag ju mig precis som vanligt…frisk och det här med promenaderna 

och sånt det är ju för mig ett behov, nu går jag inte och är rädd. Jag tror jag 

känner mig bara mer sjuk om jag ska ha en viss kontroll, jag tror det är så…”  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Författaren valde att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod, där den kvantitativa ansatsen 

bestod av enkät, registrering i dagbok och gångtest och den kvalitativa ansatsen av intervjuer. 

En sådan integration av metoder kan ses som en teknik för att ge en bättre förståelse för hel- 

heten och stärka trovärdigheten i resultaten (47).  

 

Inför studien gjordes en kartläggning av de TIA-patienter som varit inlagda vid Piteå älvdals 

sjukhus under 2009 och den visade att cirka tio personer skulle kunna bli aktuella för del- 

tagande i interventionen. Men trots förlängd insamlingsperiod blev det till slut endast fem 

personer som omfattades av studien. Det är en av studiens svagheter och ett av skälen till att 

de kvantitativa resultaten inte kan generaliseras till att gälla även andra än de som är under- 

sökta. När det gäller den kvalitativa undersökningen har dataanalys, kategoriseringsprocess 

och deltagarnas bakgrund redovisats med syfte att underlätta överförbarheten till andra 

sammanhang eller grupper.  

 

Kvantitativ metod 

Interventionstiden bestämdes till tio veckor vilket hade sin grund i att tidsplanen för data-

insamlingen var begränsad. Det är vanligare att utvärdera interventioner med fysisk aktivitet 

efter tre månader men tio veckor intervention kan vara tillräckligt för att öka den fysiska 

kapaciteten (30). Därmed togs en viss risk vad gäller möjligheterna att erhålla mätbara 

effekter av interventionen. 

 

IPAQ valdes som instrument för att undersöka hur deltagarnas aktivitetsgrad förändrades av 

FaR. Enkäten rekommenderas för större befolkningsundersökningar och har testats för 

personer upp till 69 år (38). Trots att tre deltagare var över 70 år och att enkäten inte 

rekommenderas för små studier, så valde författaren att använda sig av den. Detta beroende på 

att IPAQ trots allt ansågs vara det mest lämpliga formuläret att mäta graden av fysisk aktivitet 

då den är grundligt testad för reliabilitet och validitet samt för svenska förhållanden (39,48, 

49, 50). Författaren valde att använda sig av ”en vanlig vecka senaste halvåret” istället för 

”senaste 7 dagarna”, vilket stöds av en omfattande internationell utvärdering av olika IPAQ-

formulär (38). I föreliggande studie bedömdes alla patienter ha behov av muntlig vägledning 

vid ifyllandet av enkäten, framför allt vid första tillfället. Ansvarig sjukgymnast strävade efter 
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att ge likartad information till patienterna men den var inte helt samstämmig vilket kan ha 

påverkat ifyllandet.  

 

När det gäller ifyllandet av aktivitetsdagboken finns det anledning att fundera på om under- 

eller överregistrering förekom. Det kan vara en risk att glömma registrera aktiviteter som är 

mer vardagliga som exempelvis snöskottning. Det är också troligt att deltagarna inte drog av 

den tiden de stod still under ett pass med exempelvis bowling eller golfspel. Om deltagarna 

hade utrustats med exempelvis en accelerometer så hade den faktiska fysiska aktiviteten gått 

att mäta mer objektivt (50), vilket skulle ha stärkt studien.  

 

Om man utgår från att aktivitetsdagboken är ett mer objektivt aktivitetsmått än självskattning 

enligt IPAQ så har framför allt männen överskattat omfattningen av den fysiska aktivitet de 

ägnat sig åt. Hagströmers avhandling från 2007 (48) omfattar bland annat valideringsstudier 

av IPAQ och dess korrelation till aktivitetsdagbok och accelerometer. Hon konstaterar stora 

individuella skillnader mellan metoderna och att framför allt tid för mycket ansträngande 

fysiska aktiviteter systematiskt överrapporterades i IPAQ och att männen dominerade den 

aktivitetsnivån, vilket stämmer väl med fynden i föreliggande undersökning. I en annan studie 

av strokepatienter (51) ses könsskillnader beträffande självrapporterad återhämtning av 

funktion och uppmätt ADL-förmåga (Barthel ADL index). Där fann man att kvinnorna med 

relativt god ADL-förmåga skattade sig förhållandevis lägre och ansåg sig vara i mer behov av 

hjälp än männen. Utifrån dessa rön kan man spekulera i om det kan vara så att kvinnor 

generellt har en större förmåga att omfatta sin tid och sin egna kapacitet, men enligt en 

nordamerikansk undersökning av självskattad aktivitetsnivå efter TIA eller stroke så verkar 

även kvinnor överskatta sin aktivitetsnivå (52). Studien visar att omfattande handikapp, 

nedsatt kognition och låg utbildning var några av de faktorer som genererade en sådan 

överskattning.  

 

Som mått på den fysiska kapaciteten användes 6MWT, i kombination med registrering av 

ansträngning och puls. Åstrands submaximala arbetstest (53) hade kunnat vara ett alternativ 

men uteslöts efter kartläggningen av 2009 som visade att flera TIA-patienter hade medicinerat 

med Betablockerare vilket gör Åstrands test olämpligt på grund av att medicineringen medför 

att såväl maximal hjärtfrekvens som hjärtfrekvensen vid submaximalt arbete sänks (30). I en 

systematisk litteraturöversikt av Solway och metarbetare (44) jämförs olika gångtest inom 

området hjärtkärlsjukdomar, analysen visar evidensstöd för 6MWT avseende validitet och 
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reliabilitet vid tester av äldre och personer med hjärtsvikt och författarna rekommenderar 

6MWT före andra funktionella gångtest. För att standardisera utförandet och därmed öka 

reliabiliteten utformade författaren skriftliga riktlinjer (bilaga 3) baserade på guidelines (42). 

Dessutom utfördes testen av samma person och ungefär vid samma tidpunkt på dagen. 

Däremot utförde deltagarna inte testet två gånger före mätning vilket skulle ha ökat 

reliabiliteten ytterligare (44). Det är möjligt att den åtgärden skulle ha inneburit att resultaten 

hade blivit mer tillförlitliga. Som det nu är så uppvisar resultatet mycket liten korrelation med 

den fysiska aktivitetsgraden under interventionen vilket medför att trovärdigheten kan bli 

ifrågasatt. Det låga deltagarantalet i denna studie medger dock inte sådana slutledningar men 

uppenbarligen verkar det som att många faktorer har påverkat det individuella utfallen av 

gångtestet. 

 

Patienternas egna ambitioner och omfattningen av tidigare fysisk aktivitet enligt IPAQ använ- 

des som bas för utformningen av FaR. Receptutfärdande sjukgymnast hade liten erfarenhet av 

FaR sedan tidigare men fick en internutbildning i receptförskrivning innan studien påbörjades 

och utbildades både i FaR och MI-samtal under interventionstiden. Sjukgymnastens begrän- 

sade erfarenhet kan ha inverkat på receptens utformning och i förlängningen även på resul-

tatet. Ännu viktigare antas patienternas egna insikter om sina resurser och begränsningar vara, 

men även deras förmåga att omfatta och planera sin tid.  

 

Kvalitativ metod 

Urvalet av deltagare var konsekutivt vilket medför att det inte var möjligt att välja ut personer 

med varierande erfarenhet, ett sådant urvalsförfarande hade medfört att forskningsfrågan 

kunnat belysas med ännu större variation av olika aspekter (46). Innan första deltagarintervjun 

gjordes en pilotintervju för att kunna pröva intervjuteknik och frågeställningar och med detta 

få möjlighet att utveckla intervjuguiden.  

 

Studien var designad så att författaren som intervjuade deltagarna inte hade träffat patienten 

under vårdtiden eller skött tester och utformning av FaR. Detta innebar att deltagarna inte stod 

i tacksamhetsskuld till intervjuaren vilket bidrar till att intervjun blir mer ärlig och har till 

följd att studiens trovärdighet ökar. Analysen av intervjuerna gjordes av författaren som 

genomfört intervjuerna. Till sin hjälp hade hon en erfaren handledare. Att söka samförstånd 

och ha en dialog vad gäller tillvägagångssättet för hur data sorteras och benämns anses stärka 

resultatens trovärdighet (46). Det faktum att patienterna fick ta del av en sammanfattning av 
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intervjun (member check) där de bekräftade att intervjuerna var korrekt uppfattade stärker 

också studiens trovärdighet (46). 

 

Författaren har många års erfarenhet av kliniskt arbete och kommunikation med personer som 

drabbats av TIA eller stroke och i och med det en god förförståelse. Denna erfarenhet 

kompenserade till viss del författarens begränsade erfarenhet av intervjustudier. Lång 

erfarenhet kan dock leda till förutfattade meningar vilket märktes i samband med analys- 

arbetet. De förutfattade meningarna medförde att en viss sorts följdfrågor ställdes vilket kunde 

hindra deltagaren att utveckla sina personliga upplevelser fullt ut. De kunde också innebära att 

författaren omedvetet, i större utsträckning, kan ha lyssnat efter positiva aspekter av FaR vid 

intervjuerna.  

 

Resultatdiskussion 

Deltagarnas aktivitetsgrad växlar en hel del mellan de olika individerna. De två kvinnliga 

deltagarna ökade sin fysiska aktivitetsnivå vid jämförelse av självskattad aktivitetsnivå enligt 

IPAQ före interventionen och dagboksregistrerad aktivitet under interventionen. Männen 

sänkte sin aktivitetsnivå vid samma jämförelse. Vid jämförelse av självskattad aktivitetsnivå 

enligt IPAQ före och efter interventionen så var det endast en man som hade skattat att 

aktivitetsnivån sänktes under interventionen. Utifrån denna självskattning ser det ut som att 

FaR har bidragit till att den fysiska aktivitetsnivån har ökat hos fyra av fem individer. 

Resultaten kan dock inte stärkas genom korrelera till samma individers testresultat av fysisk 

kapacitet.  

 

Följsamhet till FaR är ett mått på hur väl en patient följer sin ordination om fysisk aktivitet. I 

föreliggande studie noteras att två av männen aldrig nådde upp till den överenskomna 

aktivitetsnivån. Orsakerna till detta kan vara ett alltför krävande recept som främst har med 

den egna insikten att göra men kanske också att en erfaren receptutfärdare skulle kunna 

förutse, och därmed minska risken för ett sådant utfall. Medicinbiverkningar kunde också 

hämma den fysiska aktiviteten, men i denna studie var den deltagare som hade lägst följsam- 

het till receptet också den enda deltagare som inte uppgav några medicinbiverkningar. Det 

som också var gemensamt för de två individerna var att de fortfarande var yrkesarbetande till 

skillnad från de övriga deltagarna, och brist på tid noterades som en orsak till deras bristande 

följsamhet. Detta stöds av Statens folkhälsoinstitut (FHI) som 2010 lämnade en utvärdering 

av receptförskriven fysisk aktivitet och en kunskapsöversikt beträffande följsamheten till 
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förskrivningen. I utvärderingen listas även påverkbara faktorer för att öka följsamheten till 

FaR®. Personligt anpassad fysisk aktivitet, roliga aktiviteter, patientens beredskap för 

beteendeförändring, utbildade förskrivare i till exempel motiverande samtal och rådgivning i 

klinisk vardagsmiljö är några av de faktorer som identifierats (29). Den deltagare som hade ett 

recept som låg i nivå med tidigare självskattad aktivitetsnivå var den enda som klarade av att 

följa programmet under hela interventionstiden (figur 8). Två av deltagarna hade ett recept 

som låg över deras självskattade aktivitetsnivå. En av dem klarade att utföra programmet 

planenligt under halva tiden (figur 6) och den andra deltagaren klarade inte av det på hela 

tiden (figur 2). Två patienter hade recept som låg under deras självskattade aktivitetsnivå. En 

av dem hade god följsamhet till receptet (figur 4) medan den andre aldrig kom i närheten av 

receptets nivå av fysiska aktivitet (figur 9). Dessa mångtydiga resultat beror sannolikt på 

undersökningsgruppens storlek och den tidigare diskuterade överregistreringen men de kanske 

också är uttryck för att livsstilsförändringar ofta är svåra att genomföra och förändrings- 

processen tar olika lång tid för olika individer. Möjligen är det så att tilltron till den egna 

förmågan vad gäller fysisk aktivitet är det mest avgörande (54) i så fall är det också viktigt 

med följsamheten till uppsatta mål så att tilltron därigenom kan öka. Ett telefonsamtal till 

dessa individer efter ett par veckor skulle ha kunnat medföra att receptet hade anpassats till 

mer realistisk nivå och i och med det skulle deltagarna få känna att de kunde leva upp till sina 

ställda förväntningar.  

 

De fem deltagarna uppvisade olika behov och förutsättningar kopplade till FaR vilket belyser 

vikten av att åtgärderna också ska vara individuellt anpassade. En deltagare tog inga 

mediciner och betraktade sig som frisk sedan tidigare. Vid intervjun blev det tydligt att TIA-

insjuknandet och efterföljande medicinering medförde en stor omställning och många frågor 

för deltagaren. På basis av det kan man fråga sig om förstagångsinsjuknade borde följas upp 

särskilt noggrant och erbjudas medverkan i fysisk aktivitet organiserad inom hälso- och 

sjukvården. Endast en deltagare, som för övrigt uppvisade god följsamhet, önskade och fick 

telefonuppföljning under interventionstiden och bara en person valde att träna i sjukhusets 

hjärtgrupp. I studier av hjärt- och kärlpatienter (55) konstateras att de ökar sin följsamhet till 

FaR® om de får telefon- eller e-postsupport under träningstiden eller tränar i grupp, vilket 

indikerar att följsamheten kanske hade varit bättre om fler patienter fått den typen av upp- 

följning. Trots studieresultatens delvis nedslående bild av följsamheten så gav intervjuerna 

med deltagarna en mer positiv bild och hopp inför framtiden. Det gavs uttryck för både 

förväntningar och vilja att fortsätta röra på sig även efter interventionens slut, inte minst från 
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deltagarna som hade uppvisat sämst följsamhet under testperioden. Tre deltagare uttryckte 

behov av fortsatt kontakt med sjukgymnast på vårdcentralen för fortsatt stöd efter inter-

ventionens slut vilket är positivt eftersom det inbegriper en vilja att uppnå en mer bestående 

ökning av fysik aktivitetsgrad. 

 

Gångsträckan bland deltagarna uppmättes till mellan 512 och 700 meter, männen gick längre 

än kvinnorna och de längsta männen gick allra längst. De två kvinnorna hade ingen större 

skillnad i gångsträcka och det var inte den längre, utan den fem år yngre kvinnan som gick 

något längre än den andra. Olika författare har studerat referensvärden för normal gångsträcka 

hos friska äldre, och den skiljer sig åt en hel del men 400-700 meter brukar anges som normal 

gångsträcka för 6MWT (47). Ålder, vikt, längd och kön verkar vara de faktorer som bäst 

förklarar de stora skillnaderna i gångsträcka (56, 57). Bautmans och medarbetare (58) 

studerade äldre i kommunalt boende (n=156) för att undersöka i vilken utsträckning hälso- 

tillståndet påverkar gångsträckan i 6MWT. De fann en medelgångsträcka på 603 meter (SD = 

178) och signifikant minskad gångsträcka med ökad ålder och försämrat hälsotillstånd. För de 

helt friska sågs även en signifikant korrelation mellan längd och gångsträcka men för de 

övriga kunde inget signifikant samband uppmätas avseende längd, vikt eller Body Mass Index 

(BMI). I föreliggande studie var deltagarnas medelgångsträcka 597 meter vilket kan tyckas 

något lågt i relation till Bautmans studie med tanke på deras ålder och boende. Tre deltagare, 

alla män, förbättrade sin gångsträcka mellan 5 och 18 %. De personer som hade sämst följ- 

samhet till receptet uppvisade största förbättringen. Man kan förmoda att dessa män, som fort- 

farande var yrkesarbetande, ville stå sig i konkurrensen och därför ansträngde sig lite extra 

vilket stöds av studier som visar att män är mer positiva till tävling och mer tävlingsinriktade 

än kvinnor (59). De två männen uppvisade också högst ansträngning enligt Borgs RPE. Det är 

möjligt att det fanns deltagare som inte pressade sig mer än att de låg mellan 13-15 i ansträng- 

ningsgrad eftersom de tidigare fått den anvisningen i samband med receptutfärdandet. 

Samtliga manliga deltagarna uppvisade ökad puls och pulsökningen korrelerade väl med 

ökning av gångsträcka. Deltagare E hade den relativt största pulsökningen trots att han 

medicinerade med Betablockerare som sänker pulsen. En kvinnlig deltagare uppvisade något 

lägre puls vid det uppföljande testet, då gångsträcka och ansträngningsgrad var oförändrad, 

även hon medicinerade med Betablockerare. Den andra kvinnliga deltagaren uppvisade 

minskad gångsträcka och ansträngning men ökad puls vid det uppföljande testet. Hennes 

motsägelsefulla värden beror sannolikt på att pulsklockan slocknade precis efter avslutat 

gångtest, det registrerade värdet uppfattades av patienten men kunde inte verifieras av 
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sjukgymnasten, vilket medför att registreringen inte kan betraktas som tillförlitlig. Samman- 

fattningsvis kan sägas att uppmätta förbättringar av den fysiska kapaciteten avseende 

gångsträcka, puls och ansträngningsgrad inte kunde härledas till fysisk aktivitetsgrad eller 

följsamhet till receptet under interventionen.  

 

Under intervjun tillfrågades inte deltagarna om de upplevde någon skillnad i sin fysiska 

kapacitet. I efterhand kan tyckas att en sådan information skulle ha varit intressant att få för 

att se om de själva hade noterat någon skillnad i exempelvis gångförmåga. I studier med 

patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom har en klinisk skillnad i patienternas upplevelse 

av sin gångförmåga observerats om gångsträckan förändras med i snitt 54 meter. (44). I andra 

studier av lungpatienter sågs klinisk förbättring för den enskilde om gångsträckan ökade med 

minst 70 meter (56). I denna studie var det endast två personer som ökade sin gångsträcka 

över 70 meter. Deltagarna tillfrågades inte heller om sin inställning till fysisk aktivitet vilket 

hade varit intressant att se i förhållande till både följsamhet till recept och testresultat vid 

6MWT. 

 

Det framträder två huvudkategorier i deltagarnas beskrivning av sina upplevelser av att delta i 

FaR; trygghet och motivation. Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov (60) och i 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) framkommer det att en av vårdens viktigaste 

uppgifter är att se till att patienten känner sig trygg. Tryggheten kan ses både som ett resultat 

och en förutsättning för hur vi kan hantera vår situation. Den inre tryggheten grundläggs i 

barndomen och anknyter bland annat till tillhörighet och tillåtenhet. Den yttre tryggheten 

handlar till exempel om nära relationer men också om att ha kunskap och kontroll. Patienter 

kan uppleva otrygghet inom vården då de upplever ovisshet inför framtiden och känner 

avsaknad av kontroll och delaktighet vilket innebär både att ha tillräcklig information men 

också kontroll på vilken information man vill ha respektive inte vill ha (61).  

 

Samtliga deltagare i studien gav uttryck för behov av trygghet. Att behoven skiljde sig mellan 

individerna har sannolikt både med inre och yttre trygghet att göra men också vilken 

erfarenhet och kunskap de hade. Vid intervjuerna framkom att det akuta insjuknandet både 

gav en otrygghet men samtidigt en kraft och nästan en lättnad att nu, skulle de ta tag i sitt liv. 

Detta bekräftas i en studie av Condon och medarbetare (62) som hävdar att flesta personer 

som drabbats av hjärtinfarkt har väntat på att få en kroppslig varningssignal som motivation till 

att göra de livsstilsförändringar som de egentligen vet är nödvändiga och att de också bär på en 
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rädsla för att drabbas ännu hårdare nästa gång och en känsla av att ha fått en andra chans. 

Författarna menar att dessa känsloyttringar framför allt gäller tidigt i rehabiliteringen. Av den 

anledningen kan det finnas skäl att samtala med patienterna om livsstilsförändringar och erbjuda 

stödjande åtgärder redan i samband med inläggning på sjukhuset. Under intervjuerna återkom 

deltagarna till den information som hade getts av receptförskrivande sjukgymnast och de gav 

uttryck för att informationen hade varit betydelsefull. Andra studier visar också att vård- 

personalens information under sjukhusvistelsen eller i rehabiliteringsfasen har betydelse för hur 

patienten lyckas genomföra livsstilsförändringar (29, 61). I M Erikssons avhandling från 2010 

(63) belyses vikten av att personal inom hälso- och sjukvården stödjer livsstilsförändringar. 

Hennes resultat visar på långtidseffekter för bland annat fysisk kapacitet och fysisk aktivitets- 

nivå. Dessutom visar hälsoekonomiska beräkningar att programmet har hög kostnads- 

effektivitet jämfört med traditionell medicinsk behandling. Medicinbiverkningar var vanligt 

förekommande i gruppen och en stor källa till oro. Nära och enkel kontakt med hälso- och 

sjukvården kan underlätta sådan oro genom att patienten får åtgärder eller kunskap och 

information som medför att förståelsen ökar eller att symtomen försvinner med ökad trygghet 

som följd. Ett sätt att skapa en struktur för en smidig kommunikation mellan patient och 

sjukvård skulle kunna vara att erbjuda livsstilsskola, träning i hjärtgrupp eller motsvarande 

initialt efter utskrivning.  

 

Motivation är det bakomliggande incitament som styr en persons beteende. Motivationen kan 

vara stark eller svag och enligt Deci och Ryans (64) Self-Determination Theory (SDT) kan 

motivationen även ha olika karaktärer vilka kan delas in i tre pooler; inre, yttre och 

amotivation. Den inre motivationen innebär att vi hämtar motivationen inifrån oss själva - 

själva agerandet är ett mål i sig och den motivationen har signifikanta samband med själv- 

förtroende och positiva interpersonella relationer. Med yttre motivation menas handlingar 

med ett syfte att nå ett sekundärt mål som kan vara yttre eller upplevda belöningar. Det kan 

vara att undvika bestraffning, till exempel att vara laglydig eller att agera för att få beröm eller 

uppskattning. Inre och yttre motivation är inte varandras motsatser utan de kan komplettera 

varandra. Med amotivation menas att det inte finns någon motivation överhuvudtaget (64). 

 

I föreliggande studie var motivationsbegreppet det allra mest citerade och genom att alla del-

tagarna i studien hade tillfrågats och gjort ett aktivt val att delta så var det ingen av dem som 

var i total avsaknad av motivation. Däremot fanns det individuella skillnader beträffande yttre 

och inre motivationen, vilket framgick ganska tydligt under intervjuerna. Dessutom såg 
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deltagarnas livssituation olika ut och många av dem beskrev olika hinder för att komma igång 

med träningen. Statens folkhälsoinstitut har i sin utvärdering också definierat olika barriärer 

mot träning, exempelvis: tidsbrist, kostnader, dåligt väder, brist på stöd från omgivningen, 

dålig tilltro till sin egen förmåga och negativ kroppsuppfattning, ogästvänlig träningsmiljö 

eller dålig ledare vid gruppträning (29). Deltagarna beskrev klart fler yttre än inre hinder för 

träning där tidsbristen var den avgjort största barriären som framfördes. Skälet till det kan 

vara att det förmodligen känns svårare att prata om tilltron till sin egen förmåga än 

exempelvis tidsfaktorn. Det kan också bero på att följdfrågor inte var av den arten att de 

stimulerade till svar av sådan karaktär. Av detta kan man som receptutfärdare eller sjuk- 

gymnast lära sig att det är viktigt att samtala med patienten även om dessa faktorer och 

resonera om olika strategier för att hantera dem. 

 

Utifrån motivationens centrala betydelse för livsstilförändring så finns det anledning att lyfta 

fram detta ämne vid utbildningar inom hälso- och sjukvård, både vid grundutbildningarna och 

som vidareutbildning för yrkesarbetande vårdpersonal med gamla utbildningar i bagaget. 

Inom strokevården borde alla paramedicinare ha en sådan utbildning, inte minst sjuk- 

gymnaster vars arbetsuppgifter många gånger handlar om att motivera personer till livsstils- 

förändringar. Exempel på andra viktiga yrkesgrupper är läkare, strokesjuksköterskor och 

distriktssjuksköterskor. Fortfarande skrivs det sannolikt många träningsprogram av sjuk-

gymnaster som ligger och samlar damm på någon hylla. Endast 15 minuters motiverande 

samtal har visat sig vara effektivt (65) och skulle kunna vara ett sätt att ta reda på vilken 

motivationsnivå patienten befinner sig på för att sedan kunna anpassa de sjukgymnastiska 

åtgärderna efter det.  

 

Kliniska implikationer 

Även om denna studie är liten så behandlar den några viktiga incitament för hur den 

sjukgymnastiska eftervården för personer som drabbats av TIA skulle kunna organiseras. På 

basis av den kunskap jag har fått genom denna studie så vill jag klarlägga följande: 

 

• Patienter som drabbas av TIA borde tillfrågas om intresse för FaR av sjukgymnast på 

strokeenheten under sjukhusvistelsen. 

• Sjukgymnasten bör kunna hålla ett samtal med inriktning motiverande samtal och ha 

den kunskap som krävs för att kunna ge patienten information som genererar ökad 
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trygghet avseende träning av fysisk aktivitet. Detta gäller även receptförskrivande 

sjukgymnast samt strokesjuksköterskan och läkaren som följer upp patienten. 

• Förstagångsinsjuknade och patienter som sätts in på många nya mediciner eller 

uppvisar osäkerhet vad gäller fysisk aktivitetsnivå bör erbjudas möjlighet att delta i 

sjukhusets hjärtgrupp eller motsvarande verksamhet vid vårdcentralerna. 

• Om IPAQ används för kontroll av tidigare aktivitetsnivå så bör receptförskrivaren ha i 

beaktande att viss överregistrering, framför allt av männen, kan förekomma  

• Förskrivare och patient bör även känna till och samtala om stimulerande och 

hämmande faktorer och hur dessa ska hanteras.  

• Vid utskrivning av FaR bör tider för uppföljande kontroller till exempel telefonsamtal 

bestämmas för att stimulera följsamheten till receptet. Av samma skäl kan också 

aktivitetsdagbok eller motsvarande användas. 
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Luleå tekniska universitet  
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för Hälsa och Rehabilitering 

 
 
Hej, 
  
Du har nyligen haft en så kallad TIA eller misstänkt TIA vilket innebär en tillfällig övergående 
cirkulationsstörning som ger kortvarig syrebrist i hjärnan.  

Det var helt rätt att uppsöka sjukvården i samband med att Du drabbades av TIA. På så sätt 
kan rätt medicinsk behandling sättas in. Senare tids forskning visar att även andra åtgärder 
som har med den egna livsstilen att göra, är av betydelse för att förebygga nya TIA eller 
stroke.  

Med detta informationsbrev vill vi fråga Dig om du vill delta i en studie som syftar till att 
undersöka om personer som drabbats av TIA och erhåller Fysisk aktivitet på Recept® följer 
överenskommen ordination, samt vilken fysisk påverkan och vilka upplevelser den för med 
sig.  

Väljer Du att medverka kommer Du att under tio veckor få prova behandlingsmetoden FaR®, 
Fysisk aktivitet på Recept.  
Detta innebär att en sjukgymnast hjälper Dig att hitta lämpliga fysiska aktiviteter utifrån Dina 
behov, förutsättningar och intressen, med målsättningen att Du ökar Din fysiska 
aktivitetsnivå och hittar en aktivitet som Du kan utföra regelbundet.  

Studien går till på följande sätt: 

• För att nivån ska bli lämplig får Du svara på en enkät som handlar om Dina nuvarande 
vanor i fråga om fysiska aktiviteter. 

• Omkring två veckor efter utskrivning får Du komma till sjukhuset och testa Din fysiska 
kapacitet genom att se hur långt Du kan gå under sex minuter och sedan uppskatta 
hur ansträngd Du blir. 

• Sjukgymnasten skriver ut ett recept på överenskommen fysisk aktivitet som ett 
komplement till den medicinska behandlingen. Du får också en träningsdagbok där 
Du ska fylla i de fysiska aktiviteter som Du utför och hur ansträngande Du upplever 
dem.  

• Därefter ska Du under tio veckors tid genomföra överenskomna aktiviteter, det kan 
till exempel handla om promenader, cykling på träningscykel eller deltagande i 
gymnastikgrupp för personer med hjärtkärl problem.  

• Efter tio veckor kommer Du att kallas till sjukhuset för att göra ett uppföljande test av 
Din fysiska kapacitet. 

• Därefter kommer Du att bli intervjuad om Dina upplevelser av fysisk aktivitet på 
recept. 
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Din läkare på sjukhuset ser inga hinder för Dig att delta i denna studie.  

De uppgifter som kommer fram ska hanteras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Ditt 
namn kommer inte att finnas med i någon redovisning utan Du garanteras fullständig 
anonymitet. Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta din medverkan närhelst Du vill utan 
att vård och behandling kommer att påverkas.  

Uppgifterna ska bearbetas och sammanställas i en rapport som kommer att finnas tillgänglig 
för läsning under våren 2011 via Luleå tekniska universitets hemsida http://epubl.ltu.se 
under länken examensarbete. 

 

Jag som genomför denna studie heter Birgitta Salomonsson och studerar sjukgymnastik på 
avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet. Denna studie är mitt examensarbete inom 
ramen för min magisterexamen. 

 

Vid frågor får Du gärna ringa mig.  

Med vänlig hälsning, 

Birgitta Salomonsson,  
leg sjukgymnast 
Piteå älvdals sjukhus  
0911-748 51 
073-021 83 89     

 

Handledare: 

Peter Michaelson 
Universitetslektor, Leg sjukgymnast  
Avd Hälsa och Rehabilitering, 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet, 
Tel: 0920-49 39 32 

 
Jenny Röding 
Universitetslektor, Leg sjukgymnast  
Avd Hälsa och Rehabilitering, 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet, 
Tel: 0920-49 39 04 

 

 

 

 

 

http://epubl.ltu.se/
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Förfrågan om medverkan i studie 
 

 
Jag har fått information om studien och tagit del av den skriftliga informationen. Jag är 
medveten om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande 
när som helst, utan närmare förklaring. 

 
  Ja tack, jag önskar delta i studien och godkänner att bli uppringd efter utskrivning. 

 
  Ja tack, jag vill ha mer information och du kan kontakta mig för detta. 

 
 
  
 
Namnunderskrift:  ___________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:   ___________________________________________ 
 
 
Telefonnummer där jag kan nås: ___________________________________________ 
 
 
Lägg ifylld talong i det medföljande kuvertet och lämna in det på sjuksköterskeexpeditionen 
så kommer någon av sjukgymnasterna vid Piteå älvdals sjukhus att ringa dig ungefär en 
vecka efter att du har skrivits ut. 
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AKTIVITETSVANOR 

 

 
Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all typ av 
fysisk aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 
dagarna. Svara på frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla 
aktiviteter under såväl arbete, transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter 
som planerad träning. 
 
 
1.   Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 
      dagarna. Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 
      mycket arbetssamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. Tänk enbart på 
      de aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 
 
1a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 
      mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, 
      löpning eller cykling i högre tempo? 
 
______ dagar  
 

 Ingen sådan aktivitet  � Hoppa över fråga 1b 
 
1b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket 
      ansträngande fysisk aktivitiet? 
  
 
______ minuter  
 

 Vet ej 
 
 
 
2.   Tänk nu på alla de måttligt ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 
      dagarna. Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 
      arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. Tänk enbart på de 
      aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 
 
2a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 
      måttligt ansträngande såsom cykling, simning, måttligt bygg- och trädgårdsarbete eller 
      annat i måttligt tempo? Inkludera ej promenader. 
 
______ dagar  
 

 Ingen sådan aktivitet  � Hoppa över fråga 2b 
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2b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt 
ansträngande aktivitet? 
 
______ timmar  
 
______ minuter  
 

 Vet ej 
 
 
 
 
3.   Tänk nu på all tid du promenerat under de senaste 7 dagarna. Detta inkluderar 
      promenader på arbetet, under transporter och under fritiden.  
 
3a. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar har du promenerat i minst 10 
      minuter i sträck? 
 
______ dagar   
 

 Inga promenader  � Hoppa över fråga 3b                   
 
3b. Hur mycket tid per dag tillbringade du, i genomsnitt en sådan dag, på promenader? 
 
______ timmar 
 
______ minuter 
 

 Vet ej 
 
 
 
 
4.   Tänk nu på den tid som du tillbringat sittande under en typisk dag, de 
      senaste 7 dagarna, i samband med arbete, studier, transporter, i hemmet och på din fritid. 
      Exempelvis tid vid skrivbordet, hemma hos vänner eller i TV-soffan.   
 
Under de senaste 7 dagarna, hur mycket tid har du tillbringat sittande under en sådan dag? 
 
______ timmar per dag 
 
______ minuter per dag 
 

 Vet ej 
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RIKTLINJER FÖR 6-MINUTERS GÅNGTEST (6MWT) 

 
Målgrupp: 
Patienter med TIA eller misstänkt TIA med behov av livsstilsförändringar. 
 
 
Före test: 
Applicera pulsklocka innan samtal.  
Patienten ska ha vilat sittande i minst 10 minuter. 
Notera vilopuls och låt patienten skatta ansträngning på Borgs RPE®. 
 
 
Under test: 
Placera dig själv i mitten av gångsträckan.  
Om patienten vill stanna och vila - erbjud en stol att sitta på. 
Notera varje längd, notera eventuell paus/er och hur lång tid den pågår. 
 
 
Brytkriterier: 
Bröstsmärta 
Vacklande ostadig gång 
Kraftig svettning och/eller blek, askgrått utseende 
 
Avbryt testet, låt patienten sitta eller ligga.  
Kontakta läkare om nödvändigt; akuten 753 09, vid akut hjärtstopp ring: 756 01 
 
 
Instruktioner till patient före test: 

• Du ska gå så långt som möjligt under 6 minuter. Du ska bli ordentligt ansträngd. 
 
• Gå fram och tillbaka, runda konerna. 
 
• Det är tillåtet att stanna, men klockan går. Starta igen så fort du kan. 
 
• Vi samtalar inte under testet men säg till om du får ont i bröstet, vill pausa eller 

avbryta. 
 
• Jag säger till när det återstår 3 minuter och 1 minut av testet.  
 
• Testet startar på: KLARA, FÄRDIGA, GÅ! 
 
• Testet avlutas på: STOPP! 
 

 
Efter test: 
Notera puls och ansträngning enligt Borgs RPE® 
Notera total gångsträcka 
Notera eventuell tid för pauser 
Fråga patienten om eventuella symtom enligt testformulär 
Ge feed-back till patienten 
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Medicin och rehabiliteringskliniken 

 
12 jan 2009   

Sjukgymnastiken 
Vårdgivarnamn 
 

 
Test Testare 
Piteågatan 1  
100 00 Piteå 
 
 

Välkommen till undersökning och förskrivning av 
Fysisk aktivitet på recept® (FaR) 
 

Du är hjärtligt välkommen till sjukgymnast xxxx vid sjukgymnastiken,  
Piteå älvdals sjukhus den x/x 2010, klockan x.x . 
 
Innan besöket ska du anmäla dig i receptionen på specialistmottagningen en 
trappa upp på plan 4. Besöket är kostnadsfritt. För att komma till 
sjukgymnastikavdelningen följer du den långa korridoren till höger utanför 
receptionen och tar trappan eller hissen ner till plan 3 och sedan direkt till 
vänster. Därefter får du sitta ned i väntrummet tills sjukgymnasten söker upp 
dig.  
 
Räkna med att besöket tar 60-90 minuter. Det finns möjlighet att byta om 
och duscha på sjukgymnastikavdelningen.  
 
För att dina testvärden ska kunna jämföras mellan olika testtillfällen, tänk på 
följande: 
 

• Kom utvilad till testet - ingen träning testdagen. 

• Undvik att äta en kraftig måltid senare än två timmar innan besöket. 

• Ingen rökning eller snusning två timmar innan testet  

• Om du har en infektion i kroppen, exempelvis feber, förkylning eller 
ont i halsen så ska du inte träna - då får testet skjutas upp. 
 

• Ta dina mediciner som vanligt. Om du har mediciner som du tror att 
du kan behöva så tar du med dig dem (exempelvis astmamedicin 
eller nitroglycerin). 

 
Utrustning: Bekväma skor och kläder att röra sig i. Eget badlakan om du vill 
duscha efteråt. 
 
Om du får förhinder eller vill lämna återbud, var vänlig meddela detta på 
telefon 0911-752 04. 
 
 

Väl mött! 
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Luleå tekniska universitet  
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för Hälsa och Rehabilitering 
 
 

Hej! 

Den studie som Du medverkar i börjar nu närma sig sitt slut. Det betyder att Du har samlat 
på Dig en del erfarenheter av vad det innebär att få ett recept på fysisk aktivitet. Som Du 
tidigare har blivit informerad om så kommer Du att bli intervjuad om Dina upplevelser av 
detta.  

Din uppfattning och Dina upplevelser är betydelsefulla och därför vill jag kontakta Dig per 
telefon för att komma överens om tid och plats för intervjun. Det är viktigt att det är en plats 
där du kan känna Dig bekväm och ostörd.  

Du kan när som helst avbyta intervjun om Du skulle önska utan att behöva förklara Dig. 
Intervjun kommer att ta 30-60 minuter och den kommer att spelas in. De frågor som 
kommer att ställas är inriktade på Dina erfarenheter och upplevelser av Fysisk aktivitet på 
Recept®.  

Dina svar kommer att hanteras så att inga obehöriga kan ta del av dem.  

Vid frågor får Du gärna ringa mig.  

Med vänlig hälsning, 

Birgitta Salomonsson,  
leg sjukgymnast 
Piteå älvdals sjukhus 
0911-748 51 
073-021 83 89 

     

Handledare: 

Jenny Röding 
Universitetslektor, Leg sjukgymnast  
Avd Hälsa och Rehabilitering, 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet, 
Tel: 0920-49 39 04 

 

Peter Michaelson 
Universitetslektor, Leg sjukgymnast  
Avd Hälsa och Rehabilitering, 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet, 
Tel: 0920-49 39 32
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Intervjuguide 
 
 
 

Huvudfrågor 
 

1. Beskriv vad du tänkte när du fick erbjudandet om att få ett recept på fysisk aktivitet? 
 

Följdfråga: Vilka känslor förde det med sig? 
 
 

2. Hur gjorde du för att motivera dig att delta? 
 

Följdfråga: Beskriv gärna något som har haft särskild betydelse för din motivation 
 
 

3. Vilka former av fysisk aktivitet har du ägnat dig åt under den här tiden? 
 

Följdfråga: Hur har du upplevt dem? 
 
 

4. Hur har det gått för dig att genomföra de överenskomna fysiska aktiviteterna?  
 

Följdfråga: Hur tacklade du motgångar och svårigheter? 
 
 
5. Kan du berätta om hur du har upplevt att vara delaktig på detta sätt? 

 
Följdfrågor: Hur var det i början (direkt efter utskrivning från sjukhuset) och hur är det 

      nu?  
 
                           Kan du ge exempel på någon speciell upplevelse? 
 
 

6. Kan du beskriva vad som skulle få dig att fortsätta att vara fysiskt aktiv? 
 

Följdfråga: Vilket stöd skulle du behöva?  

 
 


