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A call to action for everyone, 
everywhere, including 

professionals, academics, civil 
society and decision makers to 

embed physical activity in national 
and subnational policies. 

Call to Action
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Building on The GAPPA 2018-2030

• The Global Action Plan for Physical Activity 
(2018-2030) (GAPPA) lays out four strategic 
objectives:

1. Societies (social norms and attitudes)

2. Environments (spaces and places)

3. People (programmes and opportunities) 

4. Systems (governance and policy enablers) 

• ISPAH’s Eight Investments can be used in 
conjunction with the GAPPA to assist 
professionals and member states to respond 
to the current pandemic of inactivity
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The many benefits of physical 
activity to individuals and 
society, including:

• Health 

• Economic

• Social 

• Environmental 

• Physical activity directly contributes 
to achieving 13 of the United Nations 
2030 Sustainable Development Goals 
(SDGs) 

Economic, social and environmental co-benefits of policy action to increase physical 
activity (taken from, Active: A Technical Package for Increasing Physical Activity).





8. Samhällsbaserade program

Samhällsbaserade program erbjuder flera olika sätt att främja fysisk 

aktivitet i en befolkning eftersom de riktar sig till flera nivåer: individ, sociala 

nätverk, närområde och samhälle. Dessa program kan utveckla stödjande 

policys, miljöer och program som underlättar och uppmuntrar till mer fysisk 

aktivitet i hela samhället. Effektiva samhällsbaserade program inkluderar 

flera av de komponenter som identifierats i de ovan beskrivna sju 

investeringsområdena, med särskilt fokus på program med en bred räckvidd 

i hela samhället. 



4. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens medarbetare kommer i kontakt med en stor andel av befolkningen och speciellt 

personer med olika riskfaktorer för ohälsa. De anses dessutom vara tillförlitliga avsändare för råd om 

levnadsvanor och har därför en nyckelroll för att främja fysisk aktivitet. Hälsofrämjande insatser, som att ge 

råd om fysisk aktivitet, har visats vara både kostnadseffektiva och effektiva för att öka fysisk aktivitet. Hälso-

och sjukvården bör därför främja fysisk aktivitet både för att förebygga och behandla sjukdom. Personcentrerad 

rådgivning med uppföljning och som innehåller beteendeförändringstekniker, exempelvis svensk FaR® (Fysisk 

aktivitet på recept), är effektiv och stöds av forskning. Riktlinjer och system bör utvecklas för att stödja 

integrering av rådgivning om fysisk aktivitet i vårdrutiner. En förstärkande faktor är om arbetet inom hälso-

och sjukvården kombineras med samverkan med lokalsamhället. 



De som är framgångsrika förstår frågans 
komplexitet 

Ett vägledande citat:

• For every complex problem there is an answer that is clear, 
simple, and….wrong! (ISPHA 2020)



..och har en förståelse att (WHO) …
• Olika grupper i befolkningen olika har;

• behov

• möjligheter 

• och utmaningar när det gäller utövandet av fysisk aktivitet. 

• Strategierna måste därför utformas; 
• som är långsiktiga och hållbara 

• som involverar hela livscykeln för att effektivt främja fysisk aktivitet och rörelse i livets 
olika perioder. 

• och som på bästa sätt underlätta och undanröja de hinder som är mest relevanta för 
olika grupper med avseende på; 

• kön, ålder, etnicitet, inkomst, utbildning eller funktionshinder.



Samverkan behövs – det är en 
komplex samhällsutmaning!
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Det tredje uppdraget är att utveckla samhället, det 

geografiska territoriet... 

Unikt med detta uppdrag är att kommunen eller 

regionen inte har egen rådighet över alla insatser som 

behöver göras, utan arbetet måste ske tillsammans 

med flera olika aktörer som verkar i detta territorium…

Lagen utgör i många fall ett stöd för att kommuner 

och regioner ska samverka med andra i territoriet. 

Regeringsformen (1974:152), Kommunallagen (2017:725), Plan och 
bygglag (2010:100), Lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630 
och 2018:1348) samt Miljöbalken (1998:108).



Varför ska vi arbeta med 
fysisk aktivitet och FaR?
Hälsoeffekter, jämlik hälsa, styrande dokument



FYSS
Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling, sjukvårdens  evidensbaserade 
handbok

Fysisk aktivitet och FaR – som prevention och medicinsk behandling



Benatti, Ried-Larsen. 2015

Fysisk inaktiva

Därför ska vi arbeta med fysisk aktivitet:

Stillasittande tid 
–metabola riskfaktorer

Lågintensiv fysisk aktivitet och stående

Regelbundet fysiskt aktiva Måttlig till högintensiv fysisk aktivitet

POSITIVA METABOLA EFFEKTER VID: 



Hälso- och sjukvårdslagen 1982. Prioriteringsutredningen 1996/97

Hälso- och sjukvården skall arbeta 

hälsofrämjande och förebygga ohälsa.

Förebyggande vård – både i akut som 

kroniskt skede av en sjukdom.

Den som vänder sig till hälso- och 

sjukvården skall när det är lämpligt

ges upplysningar om metoder för 

att förebygga sjukdom eller skada.

Vad säger Hälso-
och sjukvårdslagen?



Hur förflytta sig från; samtal- samsyn-
samverkan..och skapa samhandling…


