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Summery 

Background: A sedentary lifestyle with inadequate physical activity has become a health issue 

in Sweden and other Western countries. This contributes to ill health among the population. 

Since 2001 physical activity on prescription (PAP) can be prescribed by Swedish healthcare 

providers to stimulate increased physical activity for people with a sedentary risk behavior. 

Research shows that PaP is feasible in a healthy financially point of view, however it is an 

underutilized resource. 

Objectives: This study aim to explore prescribers experiences of Physical Activity on 

Prescription, and examine their experiences in the interaction with activity receivers. 

Method: Qulitative semistructured interviews were accomplished with six female prescribers of 

PAP. Qualitative content analysis was used for analyzing the data from the transcribed 

interviews. 

Results: From the results five categories revealed: varied responsiveness, positive potential for 

PAP, from coordination to collaboration and future salutogenic PAP. These five categories led to 

a theme: with PAP follow heterogeneous complexity. The results show that the participants of 

this study experiencing PAP as a useful treatment, but there are many obstacles to both prescribe 

PAP, but also for patients to follow the prescription. Lack of time and resources are cited as the 

main obstacle for the prescribers. Patients' susceptibility to PAP could be precluding by the 

economy and access to activities. One conclusion drawn from the results is that greater 

collaboration between different actors is needed to promote the future work of PAP. 
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Inledning 

De senaste 30 åren har Sveriges befolkning blivit mindre fysiskt aktiva och allt mer stillasittande. 

Den tekniska utvecklingen har gått framåt och kroppsarbete har ersatts av tekniska hjälpmedel. 

Människor behöver inte längre utföra lika mycket fysiskt arbete som tidigare, varken i hemmen 

eller på arbetsplatser. Enligt WHO (2010) är bristen på fysisk aktivitet hos delar av världens 

befolkning den fjärde största riskfaktorn för ohälsa i världen. WHO menar därför att det är 

nödvändigt att varje nation arbetar preventivt med att utveckla metoder och forskning, för att öka 

den fysiska aktiviteten bland befolkningen. Folkhälsomyndighetens årsrapport (2014) visar att 

personer med fetma har fördubblats i Sverige sedan 1990 och den minskade fysiska aktiviteten 

kan vara en bidragande orsak. Sjukdomar som har ett tydligt samband med övervikt och fetma är 

bland annat hjärt- och kärlsjukdom, typ-2 diabetes, samt vissa cancersjukdomar som änd- och 

tjocktarmscancer. Fysisk aktivitet är en viktig komponent för att undvika övervikt och fetma och 

dess följdsjukdomar. En rad andra sjukdomar som också kan förbättras med fysisk aktivitet är till 

exempel osteoporos, depression, astma, mag- och tarmbesvär, samt sjukdomar i rörelseorganen. 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008). Beräkningar som gjorts visar att kostnaden för sjukdomar 

orsakade av otillräcklig fysisk aktivitet uppgår till 830 miljoner kronor per år i direkta kostnader 

för sjukvård, läkemedel och rehabilitering. Indirekta kostnader i form av produktionsbortfall och 

för tidig död beräknas uppgå till 6 miljarder kronor per år (Statens folkhälsoinstitut, 2010a). 

Därför är det viktigt att öka den fysiska aktiviteten ur ett samhällsperspektiv.  

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2011), ska hälso- och sjukvården aktivt arbeta med 

sjukdomsförebyggande åtgärder, genom att ge råd och information till patienter med otillräcklig 

fysisk aktivitet. Sedan 2001 finns möjlighet för legitimerad personal inom hälso- och sjukvården 

att ordinera fysisk aktivitet på recept (FaR), för personer som behöver extra stöd med att göra 

livsstilsförändringar och har ett riskbeteende med för mycket stillasittande (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). I en nationell utvärdering av FaR konstateras att konceptet inte används 

fullt ut och att utvecklingsmöjligheter finns (Statens folkhälsoinstitut, 2010b). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att utforska förskrivares erfarenheter av FaR, samt undersöka hur de 

upplever att samarbetet med aktivitetsmottagare av FaR fungerar. 

Frågeställningar:  

 Vilka erfarenheter har förskrivare av FaR? 

 Vilka är förskrivares upplevelser kring klienternas mottaglighet för FaR? 

 Vad skulle behövas för att underlätta och stärka samarbeten kring FaR-förskrivning? 
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Litteraturgenomgång 

Definition av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som all kroppslig rörelse som utförs av skelettmuskulaturen och som 

resulterar i energiförbrukning (Caspersen, Powell & Christenson, 1985). Hälsoeffekten av den 

fysiska aktiviteten avgörs av vilken intensitet, duration och frekvens den utförs med. Intensitet 

beskriver ansträngningsgrad, duration beskriver hur lång tid aktiviteten pågår och frekvens anger 

hur ofta aktiviteten utförs. För att uppnå och behålla en god hälsa på lång sikt rekommenderas 

daglig fysisk aktivitet i minst 30 minuter per dag med måttlig intensitet för vuxna personer. Med 

måttlig intensitet menas att aktiviteten utförs med mellan 40-50% av maximal 

syreupptagningsförmåga och den uppnås till exempel genom raska promenader i ett tempo där 

individen kan prata utan ansträngning. För barn och ungdomar rekommenderas dagligen minst 

60 minuter med både måttlig och hög intensitet. Den fysiska aktiviteten kan delas upp på tre 

tillfällen per dag med minst 10 minuter per tillfälle (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

Definition av fysisk aktivitet på recept (FaR) 

FaR har funnits som behandlingsmetod i Sverige sedan 2001 för patienter med otillräcklig fysisk 

aktivitet. FaR får förskrivas av legitimerad personal som till exempel sjuksköterskor, läkare, 

sjukgymnaster, dietister, kuratorer och psykologer. För att ordinera FaR måste förskrivaren ha 

tillräcklig kunskap om FaR-konceptet, samt kunskap om hälsosamma levnadsvanor.   

Vid ordination av FaR kommer förskrivaren tillsammans med patienten fram till vilken typ av 

aktivitet som är lämplig att utföra. På ordinationen anges aktivitet, intensitet, duration och 

frekvens. Ordinationen brukar förskrivas för tre till sex månader och patienten remitteras sedan 

vidare till någon lokal aktivitetsmottagare eller utför fysisk aktivitet på egen hand (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). 

FaR har visat sig ha en hög mottaglighet hos de patienter som får förskrivning (Kallings, Leijon, 

Kowalski, Hellénius & Ståhle, 2009). En ordination av FaR leder dock inte automatiskt till ökad 

fysisk aktivitet. Patienter behöver ofta hjälp med att öka motivationen till att bli mer fysiskt 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caspersen%20CJ%5Bauth%5D
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aktiva. Genom personcentrerade samtal kan patientens följsamhet öka (Statens folkhälsoinstitut, 

2011). En personcentrerad och samarbetsriktad samtalsteknik, som kan användas i samband med 

FaR-ordination, är motiverande samtal (engelskans Motivational Interviewing, MI). MI bygger 

på att samtalsledaren är empatisk, lyssnar och ställer öppna frågor och lockar fram motivationen 

hos patienten genom att föra samtalet framåt i en specifik riktning. Samtalsledaren reflekterar, 

summerar och bekräftar det som patienten säger och fokuserar samtalet till det som leder fram 

till en förändring. Med hjälp av samtalstekniken ökar ofta patientens motivation till en 

beteendeförändring (Miller & Rollnick, 2013). MI har visat sig vara en effektiv metod för att 

hjälpa människor att göra en beteendeförändring till att bli mer fysiskt aktiva och ingår i de 

rekommendationer som finns i FAR-konceptet (Statens folkhälsoinstitut, 2011). MI kan ske både 

inom hälso- & sjukvården i samband med ordination eller hos aktivitetsmottagaren där patienten 

samtalar med till exempel en friskvårdskonsulent eller hälsocoach.  

Uppföljning är en viktig del i arbetet med FaR. Att göra uppföljning av FaR kan vara 

tidskrävande, varför uppföljning ibland uteblir. Kunskapen hos förskrivande personal kan vara 

ett annat hinder till bristfällig uppföljning (Statens folkhälsoinstitut, 2010b). Enligt Statens 

folkhälsoinstitut (2011) ska hälso- och sjukvården systematiskt följa upp kvaliteten av vården 

och fortlöpande utveckla den i enlighet med 31§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Enligt 2a 

§ ska hälso- och sjukvården tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet. Detta 

innebär att uppföljning av FaR-ordination, ska tillämpas precis som uppföljning av annan 

ordination inom vården.  

FYSS 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) har arbetat fram en publikation med 

rekommendationer för fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. I FYSS 

finns bland annat information om allmänna effekter av fysisk aktivitet, allmänna 

rekommendationer om fysisk aktivitet, samt rekommendationer om fysisk aktivitet vid olika 

sjukdomstillstånd (Statens folkhälsoinstitut, 2008). FYSS används idag som ett uppslagsverk av 

verksamma inom hälso- och sjukvården och är ett värdefullt verktyg i arbetet med FaR (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). En ny version av FYSS är under arbete och en elektronisk version med 
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32 nya kapitel, har publicerats under 2015. En ny tryckt upplaga kommer att publiceras 2016 

(YFA, 2015). 

Teoretisk referensram 

FaR-konceptet vilar främst på två teoribaserade modeller för beteendeförändring. Den ena är den 

socialkognitiva teorin, som grundades av den kanadensiske socialpsykologen Albert Bandura 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). Den socialkognitiva teorin bygger på att det finns ett samspel 

mellan individens och dennes beteende och omgivningen. Individens tilltro till sin egen förmåga 

(engelskans self-efficacy) är viktig för att kunna göra en hälsofrämjande beteendeförändring, 

men även omgivningen i form av till exempel bostadsort, arbetsgivare, vårdgivare, familj och 

andra omgivande faktorer kan spela stor roll för individens förmåga att göra en 

beteendeförändring (Bandura, 2004). 

Den andra modellen som används inom FaR är den transteoretiska modellen (Levesque, 

Prochaska, Prochaska, Dewart, Hamby, & Weeks, 2001). Den transteoretiska modellen menar att 

individen befinner sig i olika stadier för förändringsbenägenhet. Stadierna kallas i den 

transteoretiska modellen för förändringsstadier och är sex till antalet: förnekelsestadiet, 

begrundandestadiet, förberedelsestadiet, handlingsstadiet, aktivitetsstadiet och 

vidmakthållandestadiet. Individen pendlar ofta fram och tillbaka mellan de olika stadierna. För 

att individen ska kunna förflytta sig framåt i förändringsstadierna så finns det tio olika 

handlingssätt för förändring i modellen. De olika handlingssätten för förändring är: 

medvetandegörande, känsloupplevelse, närmiljöstrategier, personlig omvärdering, social 

omvärdering, engagemang, beteendeanpassning, socialt stöd, personlig belöning, och 

situationskontroll (Levesque et. al., 2001). 
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Tidigare forskning 

Enligt en rapport från SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2007), ökar 

patienter som får rådgivning i klinisk vardagsmiljö sin grad av fysiska aktivitet med mellan 12-

50 procent, efter att de genomfört någon form av samtal, med en vårdgivare eller hälsokonsulent. 

Ökningen håller också i sig under minst sex månader efter samtalet.  

En studie som genomförts på uppdrag av Landstinget i Östergötland, visar att mer än en tredjedel 

av patienter med övervikt (BMI >30) vill ha hjälp från hälso- och sjukvården med att bli mer 

fysiskt aktiva. Deltagarna i studien anser övervägande att individen själv har det största ansvaret 

för sin fysiska aktivitetsnivå, men anser också att det är viktigt att hälso- och sjukvården tar 

ansvar för att uppmuntra och stödja individer till ökad fysisk aktivitet (Leijon, Stark-Ekman, 

Nilsen, Ekberg , Walter, Ståhle & Bendtsen, 2010).  

I den nationella utvärdering av FaR som genomförts av Statens folkhälsoinstitut (2010a), 

framkommer att det finns god evidens för att FaR är en bra metod för att öka den fysiska 

aktiviteten hos patienter. Den nationella utvärderingen konstaterar också att det behövs insatser 

för att utveckla FaR ytterligare, bland annat genom att utbilda personal inom hälso- och 

sjukvården om FaR-konceptet, samt stimulera uppföljningen av FaR. Enligt en studie är 

mottagligheten för FaR är 65 %, vilket är lika bra som för andra behandlingsmetoder och att 

mottagligheten håller i sig upp till sex månader från förskrivningen. Detta är betydelsefullt då 

även en liten ökning av fysisk aktivitet är viktigt på individnivå (Kallings, Leijon, Kowalski, 

Hellénius & Ståhle, 2009).  

En svensk studie visar att patienter sex månader efter erhållet FaR ökat sin fysiska aktivitet, samt 

upplever att de förbättrat sitt fysiska och psykiska välmående. I studien deltog 13 vårdcentraler 

inom primärvården. Av de totalt 481 patienter som deltog i studien kvarstod 298 vid uppföljning 

efter 6 månader. Resultatet visar att FaR är en bra behandlingsmetod att arbeta med inom hälso- 

och sjukvården för patienter med livsstilsrelaterade sjukdomar (Kallings, Leijon, Hellénius & 

Ståhle, 2008). Liknande resultat framkommer i en dansk studie. Den danska studien visar att 

fysisk aktivitet på recept kan bidra till ökad aktivitetsnivå och bättre välmående hos patienter 
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med en tidigare allt för stillasittande livsstil, samt hjälpa till att minska risken för att utveckla 

livsstilsrelaterade sjukdomar (Sörensen, Bak Sörensen, Skovgaard, Bredahl & Puggard, 2010). 

I en studie från Nya Zealand intervjuades 15 allmänläkare om sin syn på Nya Zealands 

motsvarighet till FaR, Green Prescription. Allmänläkarna anser att Green Prescription är en bra 

metod att arbeta med för att stimulera ökad fysisk aktivitet, att den ökade fysiska aktiviteten kan 

bidra till bättre medicinska värden, samt att medicinering kan minskas vid till exempel 

depression. Studien visar att det största hindret för att förskriva Green Prescription till patienter 

är tidsbrist, då samtal och administration kräver mycket av allmänläkarnas tid (Patel, Schofield, 

Kolt, & Koeg, 2011). Samma forskarlag har genomfört en studie, där de undersökt 

långtidseffekter av fysisk aktivitet hos icke deprimerade, lågaktiva personer på ett äldreboende. 

Resultatet visar att ökad fysisk aktivitet har positiv effekt på den mentala hälsan hos deltagarna i 

studien. Vid uppföljning efter 9 månader uppgav deltagarna i studien att deras självskattade 

mentala hälsa hade förbättras (Patel, Keogh, Kolt & Schofield, 2013). 

Lena Kallings har genomfört en studie, där antal förskrivna FaR i Sverige för 2010 har samlats in 

och relaterats till andel i befolkningen som uppgett att de har en stillasittande fritid. Antalet FaR 

har även relaterats till totalt antal besök inom primärvårdens hälso- och sjukvård. Drygt 49.000 

FaR förskrevs av Landstingens primärvård i Sverige under 2010. I resultatet framkommer att 

FaR är en underutnyttjad resurs och att antalet FaR-ordinationer skulle kunna mångdubblas. 

Kallings menar att det finns en potential för FaR och att mycket implementeringsarbete behövs 

inom hälso- och sjukvården, samt att kunskapen om den fysiska aktivitetens påverkan på hälsan 

och FaR, borde bli obligatorisk i vårdens grundutbildningar (Kallings, 2012). 

En doktorsavhandling, som författats av sjukgymnasten Åsa Romé (2014) sammanfattar en 

studie av de hälsoekonomiska effekterna av FaR. Som grund för avhandlingen finns en 

interventionsstudie av ett fyra månaders primärvårdsprogram (”Fysisk aktivitet på recept”), som 

genomfördes i Skåne under åren 2006-2008. Studien var en randomiserad klinisk studie med en 

4-månaders intervention. Fyra delstudier genomfördes och i studien ingick totalt 528 individer, 

som randomiserades till att tillhöra en hög-dos-grupp och en låg-dos-grupp. I hög-dos gruppen 

ingick gruppträning två gånger per vecka, ett MI-samtal, samt undervisning om nyttan av fysisk 

aktivitet. Låg-dos gruppen fick skriftlig information om möjligheten att delta i gruppträning en 
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gång per vecka. I delstudie I (Romé, Persson, Ekdahl & Gard, 2009) analyserades kostnader och 

konsekvenser av förändrad fysisk aktivitet . I delstudie II (Romé, Persson, Ekdahl & Gard, 2010) 

beräknades och analyserades betalningsviljan för olika hälsoeffekter av fysisk aktivitet och 

faktorer kopplade till betalningsviljan undersöktes. I delstudie III (Romé Å, Persson, Ekdahl & 

Gard, 2014) analyserades kostnadseffekter som kan relateras till betalningsviljan och i delstudie 

IV (Romé, Persson & Gard, 2014) analyserades nyttan kopplat till livskvalitet och kostnader per 

QUALY (quality-adjusted life-year är ett mått för sjukdomsbörda och betyder hur många 

levnadsår som kan adderas av interventionen). Resultatet i delstudie I visade att den fysiska 

aktiviteten ökade hos deltagarna i de båda grupperna, och att den genomsnittliga kostnaden per 

deltagare i hög-dos-gruppen uppgick till 6475 kr och 3038 kr för låg-dos-gruppen och att den 

största delen av kostnaden bekostades av individen själv. Resultatet i delstudie två visade ingen 

signifikant skillnad i betalningsvilja mellan grupperna. Däremot påvisades att betalningsviljan 

var kopplad till inkomst, en högre utbildningsnivå och BMI. I delstudie III framkommer att 

samhällets kostnader på grund av minskad inaktivitet minskar med 22 % på grund av minskade 

kostnader för hälso- och sjukvård och minskade kostnader för produktionsbortfall. Resultatet i 

delstudie IV visar att FaR-programmet är kostnadseffektivt. Låg-dos-gruppen var mer 

kostnadseffektiv och hade större förbättringar i livskvalitet än hög-dos-gruppen. Slutsatser som 

kan dras av studien är att FaR programmet kan bidra till att öka den fysiska aktivitetsnivån och 

att livskvaliteten ökar i båda grupperna. Resultatet visar också att det är viktigt att identifiera rätt 

målgrupp för att uppnå följsamhet och kostnadseffektivitet. Studien visar att FaR-programmet 

var kostnadseffektivt, visat i en kostnads-/nyttoanalys och gör programmet lönsamt i ett 

samhällsekonomiskt perspektiv (Romé, 2014). 

Sammanfattningsvis kan sägas att evidens finns för att FaR-förskrivning är en bra metod för att 

stimulera fysisk aktivitet, samt ökar välmående och själskattad hälsa hos individer. 

Mottagligheten kan vara upp till 65 % i stora grupper och hälsoekonomiska studier visar att det 

är en försvarbar innovation. Det är dock fortfarande en underutnyttjad metod som skulle behöva 

implementeras bredare och djupare mellan sjukvården och samhällets olika mottagare. 
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Metod 

Undersökningen är en empirisk studie, då den studerar verkligheten, så som den är och syftar till 

att utforska enskilda individers personliga erfarenheter. Studien utgår från en idiografisk ansats, 

då den avser att undersöka det unika i individers livsvärld (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Studien har hermeneutiska inslag, då resultatet tolkas utifrån sin helhet och även utifrån delar av 

texten. Tolkningen utgår från författarens förförståelse och erfarenhet (Kvale & Brinkman, 

2014). Kvalitativa intervjuer har valts som datainsamlingsmetod. Kvalitativa intervjuer används 

med fördel när data ska samlas in för att undersöka upplevelser, urskilja mönster, skillnader och 

likheter (Trost, 2010).  

Urval 

Urvalet av deltagare till studien har gjorts med ett snöbollsurval. Vid snöbollsurval bestäms 

urvalet av att en person hänvisar till nästa person som är insatt i det aktuella ämne som ska 

undersökas (Trost, 2010). Kriteriet för att delta i studien var att deltagarna skulle vara 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, som aktivt arbetar med att förskriva FaR. Aktuella 

yrkesgrupper var bland annat sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, sjukgymnaster, 

fysioterapeuter, psykologer, kuratorer och dietister. 

En första kontakt togs via e-post med ett antal enhetschefer för primärvården och 

öppenvårdspsykiatrin inom Landstinget i Värmland, för att undersöka om det var möjligt att få 

intervjua sex till åtta förskrivare av FaR. Enhetscheferna hänvisade vidare till fem lämpliga 

förskrivare, som gav sitt medgivande till att delta i studien. En kontakt togs direkt med en 

vårdcentral där författaren har en kontakt och blev hänvisad till dennes kollega som förskriver 

FaR.  Ett informationsbrev (Bilaga 1) skickades med e-post till de utvalda deltagarna, där de 

kunde ta del av studiens innehåll. Tid och plats för intervjuerna valdes av deltagarna. Det slutliga 

urvalet bestod av sex kvinnor med olika yrkesinriktningar där alla var mellan 45-69 år och hade 

olika lång erfarenhet av att jobba med FaR. Intervjupersonerna presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1 – Intervjupersoner som ingår i studien 

Person Yrke Verksamhet År med FaR 

Intervju 1: Kvinna Distriktssköterska Vårdcentral 1 år 

Intervju 2: Kvinna Distriktssköterska Vårdcentral 1,5 år 

Intervju 3: Kvinna Fysioterapeut Vårdcentral 10 år 

Intervju 4: Kvinna  Sjuksköterska Vårdcentral 15 år 

Intervju 5: Kvinna Distriktssköterska Vårdcentral 5 år 

Intervju 6: Kvinna Fysioterapeut Öppenvårdspsykiatri 10 år 

 

Datainsamlingsmetod 

För att samla in data till studien valdes kvalitativa intervjuer. En semistrukturerad intervjuguide 

(Bilaga 2) skapades innehållande fyra huvudteman: yrkesbakgrund, erfarenheter av FaR, 

upplevelser av patienters mottaglighet av FaR och FaR-samarbete. Fem av intervjuerna 

genomfördes på deltagarnas arbetsplatser och en intervju genomfördes på ett bibliotek. Före 

intervjuerna fick deltagarna fylla i ett samtyckesformulär, där de gav sitt samtycke till att delta i 

studien. För att ha tillgång till ordagranna minnesanteckningar inför analysen och kunna lyssna 

till ordval och tonfall, spelades intervjuerna in på mobiltelefon med deltagarnas godkännande 

(Trost, 2010). 

Databearbetning 

Efter intervjuerna transkriberades samtliga intervjuer ordagrant, för att inte gå miste om viktigt 

innehåll. Inspelningarna raderades därefter. Samtliga intervjuer lästes noggrant igenom flera 

gånger av författaren (Trost, 2010). Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys används med fördel då stora mängder text ska analyseras. 

Meningsenheter med viktigt innehåll togs ut och kondenserades till kortare meningar, där allt 

väsentligt innehåll bevarades. De kondenserade meningsenheterna omvandlades till koder som 

beskriver innehållet. Koder med liknande innehåll samlades sedan ihop till kategorier som 
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belyser vad koderna handlar om (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Kategorierna utgör 

rubriker i resultatet. Tabell 2 illustrerar analysarbetet från meningsenheter, kondenserade 

meningsenheter, koder till kategorier. 

Tabell 2 - Exempel på analysprocessen enligt kvalitativ innehållsanalys  

Meningsenhet 
Kondencerad 

meningsenhet 
Kod Kategori Tema 

Det är ju lite skämsigt 

att vara med i en 

gympa-grupp att inte 

orka upp från golvet 

och så. 

Det är skämsigt att 

vara med i en 

gympagrupp att inte 

orka upp från golvet. 

Hinder för 

fysisk 

aktivitet 

Varierad 

mottaglighet 

Med FaR 

följer 

heterogen 

komplexitet 

Råd får ju alla, men 

FaR-ordinationen ger 

man till vissa. Det är ju 

väldigt individuellt. 

Fast sen tror jag ju att 

vi skulle kunna skriva 

mer FaR. 

Råd får alla, men FaR-

ordinationen ger man 

till vissa. Det är 

väldigt individuellt. 

Sen tror jag att vi 

skulle kunna skriva 

mer FaR. 

Råd till alla. 

FaR till 

vissa. Fler 

FaR skulle 

kunna 

förskrivas 

Positiv 

potential för 

FaR 

 

Tolkningen i kvalitativ innehållsanalys kan ske på två olika nivåer: manifest och latent. Tolkning 

har framför allt skett på det manifesta innehållet, vilket innebär att det som uppenbart och tydligt 

framträder tolkas. Inslag av latent tolkning förekommer, vilket innebär att även det 

underliggande budskapet tolkas till viss del (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Etiskt förhållningssätt 

I en forskningsprocess är det viktigt att hela tiden ha ett etiskt förhållningssätt. Vetenskapsrådet 

har därför tagit fram fyra forskningsetiska huvudkrav som bör eftersträvas. De fyra huvudkraven 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å). 

Informationskravet tas hänsyn till i denna studie genom att via ett informationsbrev (Bilaga 1) 

informera deltagarna om studiens syfte och tillvägagångssätt. Samtyckeskravet tillgodoses 

genom att deltagarna läst och undertecknat ett samtyckesformulär (Bilaga 3), där det framgår att 

deltagarna fått den information de behöver om studien, samt att de själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan och när som helst och utan förklaring kan avbryta sitt deltagande i studien.  

Konfidentialitetskravet tillgodoses, då deltagarnas personuppgifter förvaras på ett säkert sätt av 

författaren, samt att deltagarna inte kan identifieras i resultatet via personbeskrivningar eller 

citat. Nyttjandekravet tillgodoses då studiens resultat endast används i forskningssyfte i denna 

uppsats (Vetenskapsrådet, uå). En bedömning om nytta kontra risk med att publicera resultatet 

från studien gjordes. Bedömningen är att nyttan med att söka kunskap och förståelse är större än 

risken att skada någon av deltagarna i studien, då inga personuppgifter för deltagarna i studien 

anges eller någon enskild patient lämnas ut i resultatet (Olsson & Sörensen, 2007). 
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Resultat 

I resultatet framkommer att FaR vänder sig till en bred heterogen målgrupp med komplexa 

behov. Resultaten kan därmed kondenseras mot temat: Med FaR följer heterogen komplexitet. 

Fyra kategorier som svarar på studiens syfte och frågeställningar framkommer genom analysen: 

varierad mottaglighet, positiv potential för FaR, från samordning till samverkan och framtidens 

salutogena FaR. Kategorierna presenteras som rubriker i resultatet. I varje kategori redovisas 

citat från intervjuerna för att illustrera att samtliga deltagare kommit till tals. Intervjupersonerna 

presenteras som förskrivare i resultatet. 

Varierad mottaglighet 

Förskrivarna som intervjuats i studien träffar patienter i ett brett åldersspann, från 20 års ålder till 

ålderspensionärer. Symptom och sjukdomar som är aktuella för FaR-ordination är också mycket 

varierande. FaR-aktuella patienter som förskrivarna kommer i kontakt med har till exempel 

sjukdomar eller symptom på övervikt/fetma, förhöjda kolesterolvärden, hypertoni, typ-2 

diabetes, astma, kol, artros, ryggproblem, reumatism, nedstämdhet och depression. 

Samsjuklighet förekommer i många fall och ibland även tillsammans med olika typer av 

missbruk. En informant beskriver dessa heterogena grupper så här:  

Jag har diabetesmottagning och astma-/kolmottagning… Eftersom jag jobbar med kolpatienter 

som också har diabetes, så ser man ju vilka problem de har med hjärt- och kärlsjukdomar och 

sjukligheten med cancer och tarmbesvär. Det blir ju så mycket problem som ställer till det… Sen 

har vi ju de här som har som har depression och pågående missbruk, de kanske dricker och röker 

för mycket och har astma, kol och diabetes. Det är ju inte unika patienter. (Intervju 5) 

Stora socioekonomiska skillnader finns bland patienterna och det upplevs att vissa grupper är 

missgynnade. Långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med missbruk nämns bland 

annat som missgynnade grupper. Många patienter har inte råd att köpa träningsskor, 

träningskläder eller träningskort och det hindrar dem från att komma igång med fysisk aktivitet. 

Förskrivarna berättar hur socioekonomiska aspekter speglar mottagligheten, som den här 

kvinnans tankar: 
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En del tycker ju att det blir för dyrt med skor. En del kan inte klä sig ordentligt för att gå ut och gå 

och röra på sig. Nu är ju det här ofta den här gruppen som har haft långvarig 

missbruksproblematik, som inte har mer pengar över. (Intervju 5) 

Förskrivarna upplever att unga vuxna i åldern 20-30 år med övervikt/fetma är en grupp som har 

låg mottaglighet för FaR. I en del fall finns redan utvecklad typ-2 diabetes och förhöjda 

kolesterolvärden. En del av dessa unga vuxna vill inte ha ett FaR förskrivet, utan tycker att de 

kan klara av att på egen hand bli mer fysiskt aktiva. Det upplevs att många i denna patientgrupp 

har relativt låg tilltro till sin egen förmåga att bli mer fysiskt aktiva och att extra stöttning krävs 

för att de ska öka sin fysiska aktivitet. En distriktssköterska berättar: 

Jag träffar yngre också. Men de vill ju inte ens höra talas om FaR, utan ”jag sköter det 

här själv”. Men många är ju så överviktiga, så det är liksom promenad som gäller… 

Många har ju så ont också… Ja många är ju så tjocka att det är en broms bara det. Men många 

har ju så ont i kroppen och är så rädda att de ska få ännu mera värk. Men har man väl fått igång 

dem och de märker att det fungerar, då vågar de ofta prova andra saker. Men alltså det är ju inte 

lätt. Det är jättesvårt är det. (Intervju 1) 

Några av förskrivarna upplever också att många unga med övervikt/fetma redan vid första 

besöket på vårdcentralen har bestämt sig för att de vill lösa sin övervikt med en gastric bypass 

operation. En förskrivare beskriver att det ofta uppstår medicinska komplikationer efter en 

operation och att patienten inte heller är mentalt förberedd på den omställning det är för kroppen 

med en snabb viktminskning. Förskrivaren upplever frustration över att inte kunna göra mer för 

att hjälpa denna patientgrupp och menar att det vore önskvärt att fånga upp individen i ett 

tidigare skede. Genom att arbeta med stöttning och hälsofrämjande åtgärder, skulle patienten 

också ges bättre förutsättningar att ta ett större ansvar för sin egen hälsa, menar hon. Informanten 

beskriver det så här: 

 

 



 

 

 

19 

Många vill ju ha quick fix också, med att ha operation och så... Oftast har de ju bestämt sig och då 

skrivs det ju en remiss till det här centret i Torsby… Men sen kommer de ju tillbaka hit. Och vi har 

tappat ett steg där, för att fånga upp dem här inom friskvården… Jag tror att vi har tappat mycket 

av det här vad personen kan göra själv… för att de har ju bara fokus på operationen och då gör de 

vad som krävs för att få en operation… Men det är ju ett liv efter operationen också. Det är ofta 

mycket problem efteråt. Sen är de ju ofta inte riktigt med mentalt heller efteråt. (Intervju 5) 

Det upplevs att många patienter har en rörelserädsla som hindrar dem från att utföra fysisk 

aktivitet. Patientgrupper med problem i rörelseorganen är rädda för att mer smärta ska uppstå om 

de utför fysisk aktivitet och patienter med oro, nedstämdhet och depression kan uppleva ökad 

andhämtning och ökad puls som skrämmande, när de utför fysisk aktivitet. En fysioterapeut 

förklarar: 

 Det kan vara många olika hinder också att patienten är rädd för att bli andfådd. Vi har ju de som 

har mycket panikångestattacker och då kopplar de den här ökade andningen till ett obehag. För 

det blir ju så när du kommer igång med fysisk aktivitet och promenerar, så kan du ju få en ökad 

andhämtning och då kan det normaliseras att det inte är farligt. (Intervju 6) 

Vid samtliga intervjuer nämns att många patienter känner skam och skuld. Exempel som nämns 

är att patienten är medveten om att den inte levt ett hälsosamt liv och själv har stor del i att 

sjukdom uppstått. Skammen kan också bestå av att personen är överviktig och skäms över sin 

kropp och sitt utseende och därför inte vill delta i gruppaktiviteter, där de måste visa upp sig för 

andra. En förskrivare nämner att patienter med astma och kol tycker att det är skamligt att under 

en gruppträning inte orka med tempot eller att hosta upp slem under träningspasset. Det kan i 

vissa fall bidra till att patienter inte fullföljer sina FaR-ordinationer. Förskrivaren beskriver det så 

här: 

Det är ju det här att de kanske hostar upp slem och så att det kan bli pinsamt och så… Det är ju 

lite skämsigt att vara med i en gympagrupp att inte orka upp från golvet och så. (Intervju 5) 

Förskrivarnas erfarenhet är att hjärt- och kärlpatienter har större mottaglighet för FaR, än många 

andra patientgrupper. De menar att den patientgruppen är mer medveten om att fysisk aktivitet 

och hälsosamma levnadsvanor påverkar symptomen positivt. En del av dessa patienter är 
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tveksamma till en FaR-förskrivning innan påbörjad aktivitet, men är oftast positiva när de ser 

effekter av aktiviteten med förbättrad hälsa och bättre välmående. En distriktssköterska berättar: 

Han var överviktig och låg dåligt i sitt blodsocker, så han fick en remiss då till 

vattengymnastik... Jag har träffat honom en gång efter det och han sa att det var toppen! 

…Ja han var tveksam först. Men det är ju så bara de kommer i gång så tycker de att det är 

väldigt bra. (Intervju 2) 

 

 Positiv potential för FaR 

Hantering och administrationen av FaR-ordinationer fungerar bra i Landstinget i Värmlands 

elektroniska journalsystem Cosmic. Förskrivarna menar att det fungerar ungefär på samma sätt 

som för läkemedelsordinationer och att det finns bra möjlighet att fylla i alla uppgifter som 

behövs för ordinationen. I de fall ordinationssvar erhålls från aktivitetsmottagare scannas de in 

och vid uppföljning förs även uppgifter om genomförd FaR-aktivitet in i patientens journal. 

Uppföljning av FaR-ordinationen görs i de allra flesta fall. I vissa fall kan patienten utebli från 

inbokad uppföljning, varför den ibland kan utebli. De flesta patienter återkommer dock tillbaka 

vid annat tillfälle om de har andra recept, som ska förnyas eller värden som behöver mätas 

regelbundet. 

Förskrivarna upplever att FaR är ett bra koncept för att stimulera ökad fysisk aktivitet och ser 

positiva effekter hos många av sina patienter. Vid uppföljning av FaR-ordination är förskrivarnas 

erfarenhet att många patienter får ökad rörlighet och minskad värk. Många minskar i vikt och 

visar förbättrade värden av till exempel blodfetter, blodtryck och blodsocker. I vissa fall kan 

patientens medicinering minskas på grund av förbättrade värden. Patienter är också tacksamma 

för att de har fått hjälp och stöttning med att komma igång med fysisk aktivitet. En 

distriktssköterska berättar så här: 

Ja, de är väldigt nöjda de här tanterna. De tycker att det är jättebra. De liksom tycker att det, ja du 

har räddat våra liv nästan. Så är det faktiskt. (Intervju 1) 
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För patienter med sömnproblem, oro, nedstämdhet och depression förbättras i många fall 

symptomen av den ökade fysiska aktiviteten och patienterna upplever mindre oro, ångest och får 

förbättrad sömn. För många av dessa patienter blir aktiviteten att komma ut på promenader eller 

delta i en gruppaktivitet också ett sätt att bryta tidigare isolering.  

Samtliga förskrivare har ett deltagande förhållningssätt till sina patienter och accepterar alltid om 

patienterna inte vill ha en FaR-ordination. De menar att de träffar oftast patienten regelbundet, 

om patienten redan har utvecklat sjukdom och att det då blir en mer långsiktig process. 

Livsstilsfrågor och fysisk aktivitet utesluts aldrig från patientsamtalet, utan det återkommer vid 

varje möte med patienten och patientens motivation bearbetas successivt och ibland kan det sluta 

med en FaR-förskrivning längre fram. Ibland kommer förskrivarna överens med patienten att de 

ska öka sin fysiska aktivitet, utan att ett FaR förskrivs. Men förskrivarnas erfarenhet är att det 

blir bättre resultat om ett FaR ordineras och om patienten deltar i en aktivitet hos en 

aktivitetsarrangör. En fysioterapeut säger så här: 

Man kan ju ge muntliga råd. Fast vi vet ju att det kanske inte ger lika bra resultat. Att vi kan få 

ännu bättre följsamhet om vi skriver våra FaR. (Intervju 3) 

Förskrivarna anser att många patienter har låg kunskap om hur levnadsvanor påverkar deras 

hälsa och att mer information till allmänheten behövs. Så här illustrerar en förskrivare behovet av 

mer kunskap: 

Då förstod jag hur lite de begrep av det här och varför du ska äta din medicin och vad det berodde 

på att du hade ett högt blodtryck. När jag började ställa lite frågor runt det här till de här 

patienterna, så förstod jag ju att de förstod ingenting. (Intervju 4) 

Flera förskrivare tror att deras eget intresse och inställning till fysisk aktivitet och levnadsvanor 

har betydelse för hur mycket de diskuterar livsstilsfrågor med patienterna. Samtliga förskrivare i 

studien har ett intresse för livsstilsfrågor och tycker att det är bra att sjukvården, enligt 

Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2011), ska arbeta mer aktivt med att stödja 

människors levnadsvanor i positiv riktning. Några av förskrivarna berättar att FYSS (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008) är ett bra hjälpmedel, som de använder i sitt dagliga arbete med FaR. De 

menar att de kan visa patienten vilka evidensbaserade rekommendationer som finns kring fysisk 
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aktivitet för de symtom eller diagnoser som patienten har och att det stärker förskrivaren vid 

FaR-ordinationen. 

 

Från samordning till samverkan 

Flera av förskrivarna tror att de skulle kunna skriva fler FaR, om de hade mer resurser och mer 

tid. Några tycker att det vore bra att ha personal på vårdcentralen som jobbar mer preventivt med 

hälsofrämjande åtgärder och information till patienter, då de själva ofta känner sig otillräckliga 

och att mer tid med varje patient vore önskvärt. Det framkommer att det förebyggande arbetet 

inte prioriteras lika mycket som det borde, utan att fokus läggs mer på akuta fall. En 

fysioterapeut uttrycker det så här: 

Det vore bra att ha någon som jobbade specifikt med levnadsvanor och mer förebyggande. Det 

behöver vi ju mycket, för det kommer ju lite i andra hand eftersom vi har så långa köer och 

väntetider… Det kan jag väl känna att vi inte prioriterar det förebyggande arbetet lika mycket, som 

när patienter har akuta besvär.  (Intervju 3) 

De anser också att många av de yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, som idag kan 

förskriva FaR, inte har tillräcklig kunskap. De upplever att många av deras kollegor känner sig 

osäkra på hur FaR-konceptet fungerar. En samstämmighet i information till patienterna från 

hälso- och sjukvårdens personal efterfrågas också. De menar att om patienten får samma budskap 

och information om hälsosamma levnadsvanors betydelse för hälsan, från både läkare, 

sjuksköterskor, fysioterapeuter med flera, så förstår patienten att det är viktigt.  

Graden av samarbete och kontakt med aktivitetsarrangörer varierar en hel del mellan deltagarna i 

studien.  De flesta av förskrivarna i studien, ordinerar oftast sina patienter till 

aktivitetsmottagaren Friskvården i Värmland. Friskvården i Värmland är en ideell förening som 

finansieras av Landstinget i Värmland och Värmlands kommuner. Förskrivarna berättar att 

fördelen med Friskvårdens aktiviteter jämfört med andra aktivitetsmottagare är att priset är 

reducerat och aktiviteterna är anpassade till en nivå som många patienter klarar av. Några 

förskrivare nämner att kostnaden hos Friskvården i Värmland ändå kan vara för hög för vissa 
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patienter, trots att den är reducerad. Resultaten visar även att förskrivarna önskar fler aktiviteter 

och andra former av stöd efterfrågas som är anpassade för olika sjukdomssymtom och olika 

målgrupper. En distriktssköterska säger följande: 

Det hade ju varit bra om det fanns någon hälsocoach eller någon friskvård som ja, några som 

vänder sig till de som är lite yngre som kanske inte har tränat så mycket tidigare. För då vet de ju 

att de kommer i en grupp som är, ja där alla har samma besvär och bekymmer. Att de kommer i en 

grupp med personer i ungefär samma ålder. För ofta fungerar ju gruppverksamhet, det fungerar 

väldigt bra tycker jag… och de kan prata med varandra och så att de är i samma situation. Att de 

stärker och peppar varandra. (Intervju 2) 

Några av förskrivarna är ganska nöjda med det aktivitetsutbud som finns hos 

aktivitetsarrangörerna. Resultatet visar dock på en önskan om att aktivitetsmottagarna av FaR, 

skulle individanpassa sina aktiviteter mer. Några av förskrivarna har inte riktigt klart för sig vilka 

aktiviteter som aktivitetsmottagarna kan erbjuda och hur mycket de kan individanpassa 

aktiviteter. Flera av förskrivarna skulle önska ett närmare samarbete och tätare kontakt med 

aktivitetsmottagarna. Önskemål framkom också om att Friskvården i Värmland skulle komma ut 

till vårdcentralerna och informera mer om sina aktiviteter och även jobba direkt med patienterna 

på vårdcentralen.  

Vid en vårdcentral där en av de intervjuade förskrivarna arbetar finns ett avtal med en skola, som 

driver en hälsotränarutbildning. De har ett nära samarbete med skolan och har mycket positiva 

erfarenheter av samarbetet. Förskrivaren berättar att eleverna på skolan individanpassar 

aktiviteter på ett väldigt bra sätt för FaR-patienterna och att det kommer fram vid återbesöken att 

patienterna oftast är väldigt nöjda med den hjälp de fått och de aktiviteter som erbjudits. 

Närheten till aktiviteter är också viktig för patienterna. Då vårdcentralen ligger några mil från 

närmaste friskvårdscentral upplever de skolan som ett bättre alternativ för sina patienter. 

Aktiviteterna på skolan är dessutom kostnadsfria för patienterna, vilket också ses som en fördel. 

Förskrivaren upplever att patienterna är omotiverade att åka långt för att utföra fysisk aktivitet, 

samt att betala för aktiviteten. Det uttrycks så här av förskrivaren: 
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Om de ska gå på Friskvården så måste de ta sig in till staden och det vet du det går inte att 

motivera så många till. De ska sätta sig på bussen eller ta egen bil. De ska betala för att få vara 

med på en aktivitet. Här på skolan är det ju gratis och det är nära och det lockar många.  

(Intervju 4) 

Samma förskrivare berättar också att de tillsammans med skolan har planer på att anordna en 

friskvårdsdag, för att väcka intresse hos befolkningen. De ska informera om sitt samarbete och 

om FaR och möjlighet ska ges för lokalbefolkningen att prova på olika fysiska aktiviteter. 

Bassängträning med vattengymnastik är en populär FaR-aktivitet bland patienterna. Idag är det 

långa väntetider och patienter som önskar bassängträning hänvisas till andra aktiviteter för att 

komma igång. Förskrivarna önskar därför att det fanns fler aktivitetsmottagare med 

bassängträning eller fler bassängtider för FaR-patienter. En förskrivare säger: 

För de här som inte har gjort någon aktivitet tidigare, så brukar jag föreslå vattengympa… 

Men det är inte alltid så lätt att få plats. För det är jättemånga som vill vara med på det. 

(Intervju 1) 

 

Framtidens salutogena FaR 

Det framkom att förskrivarna gärna vill arbeta utifrån ett mer salutogent synsätt och ta tillvara på 

det friska hos patienten. En av deltagarna i studien arbetar till största delen med livsstilsfrågor 

och två arbetar med livsstilsmottagning en halvdag per vecka. Detta fungerar bra då patienten är 

mer beredd att diskutera levnadsvanor på en livsstilsmottagning. Några förskrivare önskar att det 

fanns personal på vårdcentralen, som kunde jobba med hälsopromotion och fånga upp patienten i 

ett tidigare skede innan sjukdom uppstår. En distriktssköterska uttrycker det så här: 

Det skulle ju vara så mycket mer motiverande för patienterna att få träffa någon som jobbar med 

friskvård direkt här på vårdcentralen. För skulle man bygga om en vårdcentral idag utifrån mina 

önskemål, då skulle jag vilja ha en sjukgymnast och kanske en hälsoplanerare eller hälsocoach här 

i första linjen för att bevara det friska friskt. För jag menar ju sjukare man är längre tillbaka, desto 

längre in på vårdcentralen kommer man ju. (Intervju 5) 
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Just tids- och resursbrist återkommer i flera av intervjuerna som hinder för att jobba med FaR, på 

ett hälsofrämjande salutogent vis. Några av förskrivarna tycker att motiverande samtal (Miller & 

Rollnick, 2013) är en bra samtalsmetod för att stötta patienten till att bli motiverad och fokusera 

på individens resurser som kan förbättra dennes levnadsvanor. De anser dock att samtalsmetoden 

kräver tid. En sjuksköterska förklarar: 

Det är inte alltid så lätt med motiverande samtal, eftersom jag har inte alltid tiden att invänta 

patienten alla gånger, med den lockelse som man måste ha. Det är inte alltid man har tid att 

invänta patienten, utan ibland måste man lägga orden i munnen på dem. Men jag strävar ju efter 

det så gott jag kan. (Intervju 4) 

En förskrivare anser också att fler yrkeskategorier borde få förskriva FaR, som till exempel 

personal inom socialtjänsten och att patienten själv skulle kunna remittera sig till Friskvårdens 

FaR-aktiviteter. Hon nämner också att hon önskar att missgynnade grupper med dålig ekonomi, 

som redan har kontakt med socialtjänsten, skulle kunna söka bidrag till träningskläder och 

träningsaktiviteter. Hon berättar att hon för några av sina patienter har skrivit ett brev som de kan 

ta med till socialtjänsten, för att påtala att det är viktigt för enskilda individer att komma i gång 

med regelbunden fysisk aktivitet. Hon förklarar: 

Det är jätteviktigt för de som har det tight. Ja, så där har jag faktiskt skrivit ett brev till en 

del som de kan ta med till sin handläggare på socialen då så att de kan få bidrag till 

träningen. (Intervju 5) 

 

Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatet visar att FaR vänder sig till en bred heterogen 

målgrupp med komplexa behov. Ålder och symptom/sjukdomar som är aktuella för FaR-

ordination varierar och behoven av aktiviteter och stöttning ser väldigt olika ut för olika individer 

och patientgrupper. Det finns många hinder för patienter för att utföra fysisk aktivitet och att 

fullfölja sin FaR-ordination. Ekonomi och olika typer av rörelserädsla nämns som de största 

hindren, men förskrivarna menar också att patienter uttrycker känslor av skam och skuld som 
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hinder. Mottagligheten hos patienter varierar, men förskrivarna menar att patienter som kommit 

igång med ökad fysisk aktivitet oftast är positivt inställda till FaR-ordinationen, när de erhåller 

positiva hälsoeffekter. 

Förskrivarna upplever att FaR-ordination är bra för att stimulera ökad fysisk aktivitet och ser 

positiva effekter hos många av sina patienter. De upplever dock att det finns en del hinder hos 

hälso- och sjukvårdspersonal för att arbeta med FaR. Hinder som framkommer är tids- och 

resursbrist, samt otillräcklig kunskap om fysisk aktivitet, hälsosamma levnadsvanor och FaR. 

Förskrivarna ser att det finns en utvecklingspotential för FaR och menar att fler FaR skulle kunna 

förskrivas. Förskrivarna efterlyser att hälso- och sjukvården ska ha mer och samstämmig 

information om hälsosamma levnadsvanor till sina patienter. De upplever att många patienter har 

för låg kunskap om vad de själva kan göra för att förbättra sin hälsa och att det behövs mer 

insatser för att stärka patienterna till att ta eget ansvar för sin hälsa.  

I resultatet framkommer att förskrivarna är ganska nöjda med det aktivitetsutbud som finns hos 

FaR-mottagarna. Önskemål om mer individanpassning i aktivitetsutbudet framkom dock, samt 

anpassning till olika sjukdomssymptom. Resultatet visar också att förskrivarna har en önskan om 

att fånga upp patienter i ett tidigare skede innan sjukdom uppstår genom att jobba mer med 

hälsopromotion. Förslag om att fler yrkesgrupper skulle kunna förskriva FaR framkommer, samt 

en önskan om en bredare samverkan mellan hälso- och sjukvården och aktivitetsmottagare av 

FaR. 
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Diskussion 

Studiens syfte var att utforska förskrivares erfarenheter av FaR, samt undersöka hur de upplever 

att samarbetet med aktivitetsmottagare av FaR fungerar. Samtliga frågeställningar har besvarats i 

resultatet. Diskussionen delas in i metoddiskussion, resultatdiskussion och slutsats. 

Metoddiskussionen handlar om studiens trovärdighet och i resultatdiskussion diskuteras 

resultatet jämfört med tidigare forskning och författarens egna reflektioner redovisas. I slutet av 

diskussionen presenteras en slutsats av studien. 

Metoddiskussion 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie handlar om tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. 

Tillförlitligheten i studien stärks av att forsknings- och analysprocessen är väl beskriven i 

metoddelen. Samtliga intervjuer, transkriberingar och analyser är genomförda av författaren 

själv, vilket garanterar att inget viktigt innehåll går förlorat. Arbetet med att utforma kategorier 

är genomförda med stöd från handledaren för arbetet. Resultatet har diskuterats tillsammans med 

handledaren. Att flera personer, som har en förförståelse, är insatta i ämnet och granskar 

resultatet, kan bidra till att öka trovärdigheten (Lundman & Hellgren Graneheim, 2012).  

Giltighet handlar om hur sanna resultaten som kommer fram är (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Genom att redovisa citat från samtliga intervjuer stärks giltigheten i studien. 

Intervjuer med flera yrkesgrupper som förskriver FaR, till exempel läkare, kuratorer, psykologer 

och dietister, hade dock varit önskvärt för att nå en mättnad i resultatet. Detta kan ses som en 

svaghet med studien.  

Överförbarhet handlar om hur väl resultatet kan överföras till andra situationer eller på andra 

grupper (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Genom att redovisa urval, datainsamling och 

analys i metoddelen kan en bedömning av överförbarheten av denna studie värderas av läsaren.  

Enligt Trost (2010), så kan en miljö som är känd av personen som ska intervjuas, göra att den 

känner sig mer bekväm under intervjun. Intervjuerna genomfördes i fem av sex fall i ett enskilt 

rum på deltagarnas arbetsplatser. Detta kan ha bidragit till att deltagarna kände sig bekväma i 
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intervjusituationen.  En av intervjuerna genomfördes på ett bibliotek, där det fanns andra 

människor runt omkring, som möjligtvis kunde överhöra delar samtalet. Författaren bedömer inte 

att detta påverkade den intervjuade deltagaren, då mycket bra resultat kom fram ur intervjun.  

Vid de första två intervjuerna som genomfördes, fanns en tidsbegränsning på 30 minuter per 

intervju, då intervjupersonerna hade patienter inbokade direkt efter intervjuerna. Detta bidrog till 

att författaren var sparsam med följdfrågor. Genom att ställa följdfrågor finns möjlighet för 

respondenten att utveckla sina svar och mer information kan därmed komma fram i resultatet 

(Kvale & Brinkman, 2014). Det hade varit önskvärt med en pilotintervju före den första 

intervjun, för att stämma av hur lång tid en intervju kunde beräknas ta om frågorna i 

intervjuguiden följdes. Efter de båda första intervjuerna visade det sig att tid hade funnits till att 

ställa ytterligare följdfrågor. Detta kan ha påverkat resultatet.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer ett tema som sammanfattar resultatet för denna studie; med FaR följer 

heterogen komplexitet, vilket kan förklaras med att det finns många aspekter att ta hänsyn till för 

att arbetet med FaR ska fungera optimalt och ge bästa effekt för den enskilde individen. 

Målgruppen som är aktuell för FaR-ordination är varierande i ålder, sjukdom/symptom, 

socioekonomi och har många olika typer av behov för att kunna komma igång med ökad fysiskt 

aktivitet. Liknande resultat framkommer i den nationella utvärderingen av FaR, där det också 

framgår att det behövs arbetas från olika håll för att utveckla arbetet med FaR (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010b).  

I kategorin varierad mottaglighet framkommer att förskrivarna upplever att många patienter har 

låg tilltro till den egna förmågan att utföra fysisk aktivitet. Rörelserädsla på grund av värk, oro 

och ångest nämns som några orsaker. Det visar att det är viktigt i arbetet med FaR, att jobba med 

att stärka patienternas tilltro till den egna förmågan att utföra fysisk aktivitet. En av de 

teoribaserade modellerna som FaR grundar sig på är den socialkognitiva teorin. Den bygger på 

att stärka patientens tilltro till den egna förmågan (self-efficacy) (Bandura, 2004). Genom att 

förskrivarna arbetar med att stärka patientens tilltro till den egna förmågan, så övervinns ofta 

rörelserädslorna visar resultatet. 
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Resultatet visar att de flesta patienter som deltagarna i studien möter är positiva till att få ett FaR 

förskrivet. Några avböjer dock erbjudandet. Då tar förskrivaren upp diskussionen om fysisk 

aktivitet vid kommande återbesök och bearbetar på så vis patienten vid varje besök och ibland 

kan det sluta med att patienten till slut blir positiv till en FaR-ordination. Enligt den 

transteoretiska modellen befinner sig människor i olika förändringsstadier och behöver hjälp med 

hitta strategier för att förflytta sig till nästa förändringsstadium (Levesque et. al., 2001). Genom 

att förskrivaren hjälper patienten med olika handlingssätt för förändring, så kan patienten bli mer 

mottaglig för FaR. Detta visar att den transteoretiska modellen fungerar i praktiken vid arbetet 

med FaR. Motiverande samtal (MI) rekommenderas som en samtalsmetod att använda vid samtal 

med för personer med stillasittande riskbeteende och vid förskrivning av FaR (Miller & Rollnick, 

2012; Statens folkhälsoinstitut, 2011). I resultatet framkommer att deltagarna anser att MI är ett 

bra redskap att använda vid samtal om fysisk aktivitet. Nackdelen är att metoden är tidskrävande 

och detta kan vara ett hinder för att utnyttja tekniken fullt ut. 

Kategorin varierad mottaglighet, visar på att arbetet med FaR är komplext. I resultatet 

framkommer till exempel att ekonomi är ett hinder hos socioekonomiskt svaga grupper, för att 

fullfölja sin FaR-ordination och att en lösning skulle kunna vara att socioekonomiskt svaga 

grupper skulle kunna erhålla bidrag till träningskläder och aktiviteter som ordineras via FaR. 

Liknande förslag kommer fram i den nationella utvärderingen (Statens folkhälsoinstitut, 2011), 

där det nämns att FaR-aktiviteter skulle kunna ingå i högkostnadsskyddet. Kostnaden för 

samhället skulle öka, men den nationella utvärderingen menar att det är värt att undersöka om 

ökningen kan kompenseras med minskade vård- och medicinkostnader, om det bidrar till att 

befolkningen blir friskare. I resultatet framkommer också en övertygelse om att ett mer 

hälsofrämjande arbete inom vården skulle spara pengar i slutändan i form av minskad sjukvård, 

men också ett minskat lidande för människor. Samhällsekonomiskt skulle det vara en stor vinst, 

då färre skulle vara långtidssjukskrivna och i stället kunna vara produktiva i arbete, samt ha 

bättre välmående. Detta är i linje med vad som redovisas i Folkhälsopolitisk rapport 2010 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010b). Att FaR är hälsoekonomiskt försvarbart bekräftas också i de 

studier som ligger till grund för Romés (2014) avhandling. 
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Att FaR är en bra metod för att främja fysisk aktivitet råder ingen tvekan om bland deltagarna i 

studien, vilket också bekräftas i flera studier (Kallings et. al, 2008; Patel et. al, 2013; Statens 

folkhälsoinstitut, 2010b; Sörensen et. al, 2010). Synpunkter som kommer fram i resultatet, om 

hinder för att jobba mer med FaR och livsstilsfrågor inom hälso- sjukvården, bekräftas också i 

andra studier (Kallings, 2012; Patel et. al, 2011; Statens folkhälsoinstitut, 2010b). Förskrivarna 

nämner kunskap, intresse, resurs- och tidsbrist, som hinder för att arbeta hälsofrämjande inom 

hälso- och sjukvården. Förskrivarna anser att Socialstyrelsens riktlinjer (2011) om att aktivt 

arbeta med att främja människors levnadsvanor är bra, men att de skulle behöva mer tid med 

varje patient för att fullt ut kunna arbeta med livsstilsfrågor, då det upplevs som tidskrävande. 

För att komma tillrätta med dessa problem krävs både utbildning av personal (Kallings, 2012), 

men också mer och omfördelade resurser, samt en annan organisation (Socialstyrelsen, 2011). I 

resultatet framkommer att förskrivarna önskar att det skulle finnas personal inom hälso- och 

sjukvården som jobbar mer specifikt med hälsopromotion. På några av vårdcentralerna som 

deltagarna representerar finns idag livsstilsmottagningar. Här fångar de upp målgruppen för FaR 

på ett bra sätt. Detta kan vara en bra organisering inom primärvården just för att fånga upp 

patienter som behöver förändra sin livsstil. Förskrivarna önskar också att det skulle finnas en 

sjukgymnast, friskvårdskonsulent eller hälsocoach som kunde arbeta hälsopromotivt med 

patienten på livsstilsmottagningen, för att bevara det friska och för att undvika sjukdom längre 

fram. Detta är en intressant tanke, då det kan öppna upp för att ta in andra typer av yrkesgrupper 

inom vården. För att hälso- och sjukvården skulle kunna göra en sådan förändring i 

organisationen, krävs troligtvis noggranna förberedelser och utvärderingar för att tillgodose 

patientsäkerheten. 

I resultatet framkommer att en förskrivare anser att fler yrkesgrupper, inom till exempel 

socialförvaltning, skulle kunna förskriva FaR för att avlasta hälso- och sjukvården, samt för att 

nå ut till socioekonomiskt svaga grupper. I Norge finns en sådan möjlighet för personal inom 

arbets- och socialförvaltning (NAV, den norske Arbeids- og velferdsforvaltningen). De kan 

skriva ut den norska motsvarigheten till FaR, frisklivsreseptet, till personer med otillräcklig 

fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Idén är mycket intressant. Skillnaden är att 

organiseringen ser annorlunda ut i Norge, där frisklivssentraler finns i kommunal regi. 

Författarens reflektion kring detta är att om Sverige ska kunna arbeta på liknande sätt, så krävs 
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att frågan kommer upp på den politiska agendan och att hälso- och sjukvården organiseras eller 

samverkar på annat sätt. Som nämnts tidigare, så framgår av den nationella utredningen av FaR 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011) att det behöver arbetas från olika håll för att främja utvecklingen 

av FaR. Socialstyrelsen (2011) påpekar också att det krävs en förändring i samverkan med 

aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården, för att kunna följa de givna riktlinjerna som 

finns om otillräcklig fysisk aktivitet. 

 Idag sker en samordning mellan hälso- och sjukvård och aktivitetsmottagare. Ur kategorin från 

samordning till samverkan, kan slutsatsen dras att det skulle behövas en mer organiserad 

samverkan mellan olika aktörer. Speciellt för de grupper som anses missgynnade i samhället, 

som till exempel långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, samt personer med missbruk. Här skulle 

till exempel en samverkan kunna ske mellan hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, socialförvaltning och aktivitetsmottagare av FaR. I Värmland finns en 

samverkansgrupp i form av Samordningsförbundet Samspelet (2015). Samspelet är en 

samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland, Grums, 

Hammarö, Karlstad och Kristinehamns kommun. Samspelet har till syfte att underlätta för 

människor att komma ut i arbetslivet, underlätta effektiv resursanvändning av rehabilitering, 

samt främja samverkan och samordning inom rehabiliteringsområdet. Inom en sådan samverkan 

skulle kanske även FaR kunna ingå mer organiserat. Mer forskning inriktat på organisering av 

FaR skulle behövas, vilket också framkommer i Folkhälsopolitisk rapport 2010 (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010a). Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att forska kring FAR 

och organisation, samt undersöka vilka aktörer i samhället som kan vara aktuella för en FaR-

samverkan och hur en sådan samverkan skulle kunna se ut. 
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Slutsats 

En slutsats som kan dras av resultatet är att förskrivarna anser att FaR är en bra metod för att 

stimulera människor till ökad fysisk aktivitet och att det finns utvecklingsmöjligheter för FaR. 

Det finns en del hinder för förskrivare att arbeta med FaR, som till exempel tids- och resursbrist, 

samt otillräcklig kunskap om FaR-konceptet och hälsosamma levnadsvanor. Målgruppen för FaR 

är heterogen och det finns många komplexa behov hos den FaR-aktuella målgruppen och olika 

hinder för att utföra fysisk aktivitet. För att tillgodose dessa behov skulle en bredare samverkan 

mellan hälso- och sjukvård och aktivitetsmottagare och andra viktiga aktörer i samhället vara 

önskvärt. Kanske skulle också en annan organisation behövas inom hälso- och sjukvården för att 

ge utrymme att arbeta mer med att stötta människor till sundare levnadsvanor. Därmed skulle 

människor ges bättre förutsättningar att ta större ansvar för sin egen hälsa. 
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Karlstad 2015-04-01  Bilaga 1 

 

Välkommen till deltagande i studie om Fysisk aktivitet på recept (FaR) 

 

Hej! 

Jag är student på Karlstads universitet och har en högskoleexamen i hälsofrämjande arbete och 

läser nu ett kompletterande år med idrottsvetenskap. Jag har precis påbörjat mitt examensarbete 

som består av att skriva en C-uppsats. Ämnet jag har valt att studera är förskrivares erfarenheter 

av Fysisk aktivitet på recept (FaR).  

 

Förskrivningen av FaR har funnits i Sverige sedan 2001 och forskning visar att FaR-förskrivning 

stimulerar ökad fysisk aktivitet, samt är hälsoekonomiskt försvarbar. Däremot finns mindre 

forskning kring hur organiseringen kring FaR ser ut, samt vad som är framgångsfaktorer för att 

öka förskrivningen av FaR. Utifrån detta är syftet med studien att utforska förskrivares 

erfarenheter av FaR och hur förskrivare upplever att FaR-samarbetet med aktivitetsaktörer 

fungerar.  

 

Förfrågan om att delta i studien skickas ut till olika förskrivare av FaR i Värmland, där er 

arbetsplats är en av de utvalda. Intervjuer kommer att genomföras med 6-8 personer som är 

förskrivare av FaR.  

 

Ert deltagande är frivilligt och ni kan när som helst under studien välja att avbryta ert deltagande. 

Era personuppgifter, svar och resultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan identifiera 

ert deltagande. Jag som genomför studien har tystnadsplikt och ert deltagande är konfidentiellt, 

vilket innebär att namn på intervjupersoner samt arbetsplats inte kommer att framgå i resultatet. 

Resultatet kommer att presenteras i en uppsats och finnas tillgängligt i ett publiceringssystem för 

studentuppsatser. Ni är välkommen att ta del av resultatet. 

 

Tid och plats för intervju 

Intervjun bör genomföras senast vecka 18. Jag kommer att kontakta er inom kort för att höra 

efter om ni kan tänka er att delta i studien och i så fall bestämma tid och plats för intervju. 

Intervjun beräknas pågå cirka 30 minuter och kommer att spelas in, under förutsättning att ni 

samtycker till det. Efter analysen kommer det inspelade samtalet att raderas. 

Ansvarig student: Ansvarig handledare: 

Maria Enbacker Helene V Hjalmarson, Karlstads Universitet 

E-post: maria_enbacker@hotmail.com E-post: helene@kau.se 

Tel. 0708 15 05 02 Tel. 054 700 25 37 Mobil: 073 08 44 847 

Jag ser fram emot att träffas för en intervju. 

Med vänlig hälsning  

Maria Enbacker 

mailto:maria_enbacker@hotmail.com
mailto:helene@kau.se
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Intervjuguide  

 

Yrkesbakgrund 

Vill du berätta lite om ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du varit i tjänst i detta yrke? 

På vilket sätt jobbar du med levnadsvanor i din tjänst? 

Vad tänker du kring att sjukvården nu mer aktivt ska verka för att stimulera människors 

levnadsvanor (Socialstyrelsens rekommendationer, 2011) 

 

Erfarenheter av FaR 

Hur länge har du arbetat med att förskriva FaR? 

Berätta om dina erfarenheter av att jobba med FaR.  

(Möjligheter?) 

(Hinder?) 

Vad tycker du om FaR som metod för att stimulera fysisk aktivitet? 

Hur tycker du att de rekommenderade rutinerna kring FaR-förskrivning fungerar i praktiken? 

 

Upplevelser av patienters mottaglighet av FaR 

Vill du berätta lite mer konkret hur du går tillväga när du förskriver ett FaR? 

Hur upplever du patienters mottaglighet/motivation för FaR? 

Vad är din erfarenhet av patienternas tilltro till sin egen förmåga att göra en beteendeförändring 

och bli mer fysiskt aktiva? 

Vilka reaktioner har du upplevt hos patienter när du förskriver FaR? 
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FaR-samarbete 

Hur följs ordinationssvaren av FaR från aktivitetsarrangören upp av dig som förskrivare? 

Finns det några hinder till att följa upp ordinationssvaren? I så fall vilka? 

Om hinder finns: 

(Vad skulle behövas för att underlätta uppföljningen av FaR?) 

Föreslår du olika aktivitetsarrangörer beroende på patientens tilltro till sin egen förmåga att bli 

mer fysiskt aktiv? (beroende av vilket stadium för beteendeförändring patienten befinner sig i?) 

Hur upplever du samarbetet med aktivitetsarrangörer av FaR? 

Vad skulle behövas för att stärka eller underlätta samarbetet med aktivitetsarrangörerna? 

Hur anser du att arbetet med FaR skulle kunna utvecklas för att förbättras? 
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 Bilaga 3 

 

Samtyckesformulär 

 

 Jag bekräftar att jag fått skriftlig samt muntlig information om forskningsstudien. 

 

 Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

 

 Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

 

 Jag tillåter att uppgifter om min ålder och mitt yrke registreras enligt den information jag 

har tagit del av, samt att insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av 

studieansvarig. Alla uppgifter hanteras konfidentiellt av studieansvarig och mitt namn 

och arbetsplats kommer inte att framgå i resultatet. 

 

 

 

…………………….. ……………………………….. ……………………………… 

Datum Namnteckning respondent Namnförtydligande 

 

………………………… 

Respondentens födelseår  

 

 

Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående respondent 

samt erhållit respondentens samtycke. Respondenten har även fått en kopia av informationen. 

 

…………………….. ……………………………….. ……………………….. 

Datum Namnteckning studieansvarig Namnförtydligande 

 


