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Abstrakt  

 

I kampen mot inaktivitet och för tidig död startade man i Västerås 1975 en aktiveringskurs för sjuk-

skrivna som riktade in sig på sjukskrivna människor. Fem år senare startade Läkarordinerad motion 

med ASEA som initiativtagare. Verksamheten LOM fanns i Västerås till 1996 då den avvecklades. 

Syftet med studien är att visa hur verksamheterna såg ut mellan 1975-1996 och varför verksamheten 

LOM avvecklades. Dessa delar kommer att redovisas genom en dokumentanalys som genomfördes på 

landstingsarkivet i Västerås.  Man fick bidrag från Försäkringskassan till verksamheterna. Både ar-

betsgivare och deltagare visade goda resultat. Man kände plötsligt ett välbefinnande och fick en bättre 

livskvalitet efter kurserna. Många kunde återgå till sina jobb och man kände förmågan att ta ansvar för 

sina liv. Verksamheten LOM avvecklades 1996. Anledningen var att man inte kunde komma överens 

om vilken instans som skulle ha ansvaret för LOM. Utifrån ett uppdrag som Beställarkansliet fick blev 

det klart att LOM inte skulle finnas kvar ekonomiskt hos landstinget. LOM skulle flyttas där det orga-

nisatoriskt hörde hemma. Man kom aldrig överens om var det var någonstans. Kort därefter avveckla-

des LOM.  

Nyckelord: Läkarordinerad motion, aktiveringskurs, motion, Västerås, LOM, hälsa, fysisk aktivitet 
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1. Inledning 

En grupp amerikanska forskare fastslog 1987 att fysisk aktivitet är kausalt och omvänt relaterat till 

förekomst av hjärt- och kärlsjukdom (1). Alla har rätt till hälsa. Men vad är då hälsa? Är det samma 

för dig som för mig?  Det finns ingen entydig och enkel definition av hälsa. Det har traditionellt sett 

varit frånvaro av sjukdom (2). Med den synen så menar man att man inte kan ha hälsa om man är 

funktionshindrad eller har kroniska tillstånd. Om man vänder på det så skulle alla som inte är sjuka ha 

hälsa? Eftersom det verkar väldigt smalspårigt och konstigt kan man konstatera att det är svårt att de-

finiera hälsa och även att mäta den. (Ibid) 

 

Antonovsky skriver i sin bok om KASAM (3). Han menar att man behöver känna en Känsla Av Sam-

manhang. Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet menar han är de tre centrala komponenterna 

när man talar om hälsa. Man behöver kunna känna att livet har en känslomässig innebörd, förstå vad 

som händer runt omkring i ens liv och slutligen känna att man kan hantera händelser och krav som 

ställs mot en i livet. Man ska få en känsla av sammanhang och det låter ju rimligt. Hälsa handlar om 

allt som finns i människas liv, inte bara motionen eller vad man äter, utan även om relationer, tillhö-

righet, arbete och mycket annat. (Ibid) 

 

Samhället vi lever idag ställer allt mindre krav på fysisk ansträngning (4). Maskiner ersätter människor 

vilket leder till förekomsten av bland annat övervikt och följdsjukdomar i befolkningen. Just inaktivi-

tet är en stor riskfaktor som kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Att få folk att röra på sig är inte 

något nytt. Att röra på oss och använda kroppen var det vi gjorde från början. Vi har varit jägare som 

har sprungit på savannerna och jagat djur. Senare blev vi jordbrukare och tillbringade hela dagarna ute 

på fältet för att kunna överleva. Samhället har förändrats så att vi inte längre behöver göra dessa saker 

för att överleva. Vi har andra som jagar mat åt oss och som plöjer åkrarna, det enda vi behöver göra är 

att gå till affären och handla. Om man av någon anledning inte kan det så går det bra att handla online. 

Då kör affären hem maten till dörren. Istället för att gå eller cykla till jobbet så tar vi bilen för att det 

går snabbare. Vi tar gärna hissen istället för att gå i trappor (för att det är för jobbigt att gå i dem och 

att man blir trött). Vi har tagit bort de vardagliga sysslor och saker i livet som skulle kunna få oss att 

känna en bättre livskvalité. Man har länge sett att detta är ett problem och olika organisationer har 

gjort insatser. (Ibid)  
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Redan 1976 drogs ett projekt igång i Västmanland i samarbete med hälso- och sjukvården, försäk-

ringskassan, friluftsfrämjandet samt landstingets beredningsgrupp (5). Man kallade det för aktive-

ringskurs för sjukskrivna. Man avsåg att aktivera långtidssjukskrivna med föreläsningar om hälsa samt 

med motion. Verksamheten spred sig till flera orter i länet och till slut till Sollentuna, där man fortfa-

rande använder sig av den modellen. (Ibid) 

 

Det finns ett arbetssätt i USA, Storbritannien, Nya Zeeland, Kanada och Australien och det är recept-

föreskriven fysisk aktivitet. För att utveckla arbetsmetoder för detta i Sverige tog Statens folkhälsoin-

stitut ett beslut om att genomföra ett nationellt pilotprojekt. Syftet var att utveckla och beskriva arbets-

former för att behandla och förebygga sjukskrivningar. Utifrån detta kom FaR- Fysisk aktivitet på 

recept. Det finns idag ett antal olika modeller för FaR i landet. (Ibid)   
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2. Bakgrund 

I kapitlet bakgrund kommer det bland annat redovisas en hälsohistoria i Sverige. Även vetenskaplig 

information om fysisk aktivitet på recept och hur det fungerar. De positivt fysiska effekterna av fysisk 

aktivitet samt om kampanjen sätt Sverige i rörelse som startade i Sverige 2001 kommer även att redo-

visas. 

2:1 Sveriges hälsohistoria 
 
Under det tidiga 1900-talet förbättrades den svenska folkhälsan (4). Folkhälsan förbättrades främst på 

grund av den ekonomiska och sociala utvecklingen, men var även ett resultat av vissa medicinska 

framsteg. Man hade haft problem med infektioner, undernäring och bristsjukdomar. Med efterkrigsti-

dens ekonomiska utveckling skapades andra hälsoproblem. Med välfärden kom nu baksidan av för-

bättrande matvanor. Hög konsumtion av fett och socker blev ett stort problem. Människor hade även 

minskat sin fysiska aktivitet. Det resulterade i folkhälsoproblem som fortfarande är aktuella. Plötsligt 

var hjärt-och kärlsjukdomar, tumörsjukdomar, trafikskador, belastningssjukdomar och psykiska pro-

blem stora problem. (Ibid)  

 

Mot slutet av 1960-talet krävde man att hälsoupplysningen skulle förankras på länsnivå. Det bildades 

länskommitteèr för hälsoupplysning med landstingen som huvudman. Det ekonomiska och organisato-

riska ansvaret flyttades successivt över från central till regional nivå. I början på 1970-talet tog fler 

landsting fram hälsoplaner och friskvårdsplaner. Fler landsting sökte vägar för att integrera hälsoupp-

lysning och friskvårdsverksamhet ibland annat primärvården, föreningslivet och massmedia. Dessa var 

mer personliga än allmänna. (Ibid)  

 
Låginkomstutredningen i Sverige hade visat att mindre än hälften av den vuxna befolkningen hade 

kostvanor som var näringsmässigt tillfredställande. Med den informationen initierade socialstyrelsen 

på 1970-talet en informationskampanj. Kampanjen innefattade kost -och motion. Syftet med kampan-

jen var att få människor att under en 10-års period förändra sina kost -och motionsvanor till det bättre. 

Man förespråkade mer frukt, grönt, bröd och fisk. Kampanjen var välorganiserad och planerad. Mat-

pyramiden blev känd för det svenska folket. En motionspyramid togs också fram. Basen var vardags-

motion, i mitten fritidstillägg och längst upp semestertillägg. (Ibid) 
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Mot slutet av 1970-talet försämrades den svenska ekonomin. Man hade inte längre råd att fortsätta 

bygga ut Hälso-och sjukvårdssektorn. Vid mitten av 1980-talet omsatte Hälso-och sjukvården ca 10 % 

av BNP jämfört med 4 % 1960. Kostnaderna ökade och man såg inte den förbättring i folkhälsan som 

man ville. 1983 ändrades Hälso -och sjukvårdslagen och förebyggande verksamheter övertogs av Häl-

so -och sjukvården. Man ville satsa på förebyggande åtgärder. Med bättre kostvanor och fysisk aktivi-

tet avsåg man att halvera hjärt –och kärlsjukdomarna. (Ibid)  

 

1988 tillsattes en folkhälsogrupp inom Hälso –och sjukvården. Uppgiften var att driva på utvecklingen 

inom folkhälsoområdet. Gruppen publicerade flera rapporter. Folkhälsogruppen skapade även ett pro-

gram som avsåg att samordna hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamheter av sektorsö-

vergripande karaktär. Detta skulle ske på nationell nivå. Gruppen upphörde 1992 när riksdagen beslu-

tade att inrätta ett nytt folkhälsoinstitut. (Ibid)  

 

Den offentliga sektorn hade tydliga ekonomiska problem. Det visas i Socialdepartementets rapport 

”Vårdens svåra val” som kom ut 1993. Prioriteringsutredningen menade att självförvållad sjuklighet 

som rökning, dåliga matvanor och fysisk inaktivitet borde få konsekvenser för människors rättighet att 

få vård. Man tog avstånd från att självförvållade skador skulle leda till särbehandling. (Ibid)  

2:2 Hälsofrämjande arbete 
 

En viktig pedagogisk aspekt i det hälsofrämjande arbetet är att ge individen den grund som behövs för 

att kunna fatta egna beslut gällande livsstilen. Genom eget kunnande och egen förståelse såväl muntlig 

som skriftlig information av olika hälsobudskap ges individen de redskapen till att kunna fatta bra 

beslut. Lärande är en livslång process. Det är något man ägnar sig till hela livet. Det sker genom sam-

spel med andra människor i ens omgivning och genom dagliga erfarenheter. När människor upplever 

nuet utgår man från tidigare erfarenheter och från sina framtidsföreställningar. (Ibid) 

 

Mottagaren av den information som erbjuds bestämmer själv, beroende på tidigare erfarenheter, vad 

han eller hon ska göra med den aktuella informationen när man möter den.  

Kampanjer som inriktar sig på långsiktiga förändringar i människors attityder eller beteenden anses 

mindre effektiva. Det är ovanligt att interventionsprojekt finns kvar under många år. Det brukar behö-

vas nytt liv och ny inspiration efter 3-4 år i projektet. (Ibid)  
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2:3 Tidigare forskning 
 
I Nya Zeeland finns metoden ”green prescription” (6). I en kontrollerad studie som Elley presenterade 

2003, visar att man tolv månader efter avslutat recept fann en signifikant förbättring när det gäller 

fysisk aktivitet och även livskvalitet (Ibid). Patienterna kände att receptet fungerade som ett kontrakt 

mellan sig själva och läkaren (7). Man kände sig mer motiverad och delaktig i de gemensamt överens-

komna målen. Man har sett att skriftliga råd om fysisk aktivitet, istället för muntliga, får bättre resultat. 

(Ibid) Man har även sett samma resultat i en granskning som presenterades 2002 i USA (8). Där me-

nade man att när man såg till de skriftliga interventionerna där man fick sätta sina egna mål samt där 

man fick individanpassad aktivitet och där uppföljningen baserades antingen per telefon eller brev var 

det det som gav bäst resultat. (Ibid) 

 

Riddoch redovisade en litteraturgranskning 1998 som genomfördes i Storbritannien (7). Syftet med 

granskningen var att bedöma effektiviteten av vissa program inom primärvården som fanns för att 

främja den fysiska aktiviteten. Man såg att det endast var små men betydelsefulla förbättringar. Till 

försvar påpekar författarna att det var, i många fall, en bristfällig uppföljning. (Ibid) Hillsdon och NHS 

menar att det är väldigt viktigt att ha ett bra samarbete genom hela processen och att de som arbetar 

med att föreskriva fysisk aktivitet även jobbar med att stärka upp andra insatser i samhället som har att 

göra med att främja den fysiska aktiviteten (9,10). Alla aktörer som är involverade måste förstå var-

andras funktioner och jobba mot samma mål. (Ibid)  

 

I Storbritannien har man sett att det finns starka bevis för att primärvårdspersonal borde ge inaktiva 

vuxna rådet att vara aktiva minst 30 minuter per dag (11). Till detta skall även de personliga förutsätt-

ningarna samt mål och behov tas i beaktning. Man skulle även ge skriftlig information om varför det 

är bra med fysisk aktivitet samt alla olika förutsättningar som finns för att genomföra det. Att detta 

skulle leda till stora förändringar och goda resultat finns vetenskapligt redovisat. (Ibid)  

Man hittar även i Riddochs rapport resultat från tre fallstudier (7). I dessa ser man att patienterna på-

verkades positivt både på det psykologiska som det sociala planet. Man upplevde en minskad stress, 

en ökad självkänsla och en ökad livskvalitet. (Ibid)  

 

I USA har man inte tillräckliga vetenskapliga belägg för att förskrivning av fysisk aktivitet skulle leda 

till ökad aktivitet eller ökad livskvalitet (8). Dock säger man att det minskar risken för förtidig död. 

(Ibid) Kallings & Leijon har i samarbete med Statens folkhälsoinstitut 2001 sammanställt en pilotstu-

die (5). Där kan man hitta erfarenheter, möjligheter och hinder när det gäller arbetet kring förskrivning 

av fysisk aktivitet. I de internationella studierna har man sett samma erfarenheter men man behöver 

arbeta mer med att utveckla metoder vid förskrivning av fysisk aktivitet. Förutom tidsbristen har man 

sett att dålig kommunikation, otydlighet och bristande förankring är stora problem. (Ibid) Det finns 
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inte många uppföljningar i Sverige gällande förskrivning av fysisk aktivitet (12). En är Östgötamodel-

len där det visade sig att ett år efter avslutad förskrivning höll sig hälften av patienterna till FaR ordi-

nationen samt 20 % till någon annan aktivitet. (Ibid)  

 

Erfarenheter av FaR har varit positiva (5). En känsla av tillhörighet, förbättrad självkänsla samt ökat 

självförtroende är några av effekterna. Man kan även få vänner och anhöriga att delta, så kallad ”snö-

bollseffekt”. Det resulterar i ett bättre socialt stöd och ökad livskvalitet. Även läkarna upplevde positi-

va effekter av att hitta en icke farmakologisk behandlingsform. Läkarna tyckte även att det kändes bra 

att kunna delta och bidra till det hälsofrämjande arbetet. Personalen ökade också sin egen fysiska akti-

vitet. (Ibid). Hillsdon, tillsammans med tre andra forskare, gav 2004 ut en sammanställning där de 

intresserat sig för interventioner för att öka den fysiska aktiviteten och forskningen runt det (13). Man 

drog många slutsatser om hur lyckade och effektiva interventioner kunde se ut. Som i liknande studier 

såg man att råden måste skräddarsys till patienten. Man behöver ge patienten de rätta redskapen för att 

kunna genomföra den fysiska aktiviteten. Patienten måste få en grundförståelse för hur kroppen funge-

rar samt vad som krävs för en livsstilsförändring. Läkaren eller vårdpersonalen bör ge patienten både 

skriftliga som muntliga råd. Man såg också att det var bra med sådana aktiviteter som inte krävde en 

lokal att vara i eller en aktivitet där man måste passa tider. Alltså passade till exempel promenader 

väldigt bra. Uppföljning var även viktigt att ha för att patienten skulle känna sig trygg men även för att 

dokumentera vad som fungerade bäst och mest effektivt. (Ibid) 

 

Wester-Wedman skrev Den svårfångade motionären 1988 (4). Avhandlingens syfte var att under 24 

månader följa 44 människor mellan 30-50 år. Dessa var vid studiens början helt fysiskt inaktiva. De 

skulle under den tiden skaffa sig regelbundna motionsvanor som skulle dokumenteras. Dokumentatio-

nen skulle ske genom ett flertal intervjuer, frågeformulär, dagböcker samt en rad olika fysiologiska 

tester. Deltagarna skulle motionera 3-4 gånger per vecka i 30-40 minuter med en intensitet motsvaran-

de minst en rask promenad. Många som nyligen ökat sin fysiska aktivitet kände en större frihet, mer 

avslappnade och en harmoni som de aldrig tidigare känt. Andra upplevelser var rent kroppsliga. Man 

kände sig starkare, man orkade mer och man klarade även av att gå i trappor utan att bli andfådd. Per-

soner som är fysiskt aktiva får en bättre kondition, mer muskler samt ofta en viktminskning. Välbefin-

nandet infinner sig efter fysisk aktivitet på ungefär tre månader. Personen får ett bättre självförtroende, 

blir gladare och stabilare som människa. (Ibid)  
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2:4 Vad är fysisk aktivitet, motion och träning? 
 

Fysisk aktivitet är all typ av rörelse som ger en ökad energiomsättning (1). Det innefattar all typ av 

rörelse, från det att man stänger av larmet på klockan på morgonen till att sätta på kaffebryggaren till 

att gå till affären eller att dammsuga. (Ibid)  

 

Motion är en medveten fysisk aktivitet men en viss avsikt. (Ibid)  

 

Med träning har man en klar målsättning med sin fysiska aktivitet, t.ex. tävling.  

Forskning visar att en otränad men normalviktig person löper större risk att dö för tidigt än den som är 

överviktig men tränad. (Ibid) 

2:5 Effekter av fysisk aktivitet 
 

De fysiologiska effekterna av att röra på sig är många (14,1). Många av de positiva förändringarna 

sker i hjärtat. Regelbunden fysisk aktivitet sänker bland annat hjärtfrekvensen både i vila och i arbete. 

Hjärtats slagvolym stiger och blodvolymen ökar. Detta medför att hjärtat inte behöver arbeta lika 

mycket jämfört med en person som inte är fysiskt aktiv. Även uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar 

motverkas om man är fysiskt aktiv. För de personer som har högt blodtryck är det bra att motionera 

eftersom motion normaliserar och förebygger högt blodtryck. Fysisk aktivitet minskar riskerna för 

åderförkalkning och blodpropp i hjärtats kranskärl eftersom blodfettet minskar, insulinkänsligheten 

ökar och diametern på hjärtats kranskärl ökar. Risken för blodproppar i hjärtat och andra blodkärl 

minskar också eftersom koagulationssystemets funktion normaliseras. Det tränade hjärtat står även 

bättre emot rytmstörningar vilket bidrar till att effekterna av störningar i hjärtats rytm blir mindre all-

varliga. (Ibid) 

 

Fysisk aktivitet ökar konditionen och muskelstyrkan (1). Cirkulationen i skelettmusklerna förbättras 

och antalet små kärl i musklerna ökar. (Ibid) Vid styrketräning ökar även muskelfibrernas storlek, det 

vill säga musklerna blir större (14). Starka muskler har stora fördelar i många sammanhang (1). I ar-

betslivet för att motverka uppkomst av arbetsrelaterade belastningsproblem, vid rehabilitering efter 

operation eller skada till exempel. (Ibid). 

 

Vid fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten i kroppen (14). Detta sker efter endast ett fåtal motions-

pass. Ökad insulinkänslighet förebygger ateroskleros (åderförkalkning) och åldersdiabetes (typ 2-

diabetes). Den preventiva effekten av åldersdiabetes är störst hos personer som har stor risk att drabbas 

av åldersdiabetes. Bland dessa kan regelbunden fysisk aktivitet minska risken för att få åldersdiabetes 
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med upp till 60 %. (Ibid) Riskreduktionen för att drabbas av åldersdiabetes blir större ju mer fysiskt 

aktiv en person är (1). Sänkningen av risken för att få åldersdiabetes genom regelbunden fysisk aktivi-

tet är oberoende av andra riskfaktorer. (Ibid) 

 

Regelbunden fysisk aktivitet har en stor betydelse för att motverka benskörhetsfrakturer (14). Bentät-

heten ökar av regelbunden fysisk aktivitet (Ibid). Skelettet är beroende av regelbunden belastning (1). 

Om denna belastning uteblir sker en urkalkning av skelettet och skelettets hållfasthet minskar (Ibid). 

Benvävnaden byggs upp gradvis till 20-års ålder och uppbyggnaden stimuleras av fysisk aktivitet (14). 

Det är därför väldigt viktigt att unga människor är fysiskt aktiva (Ibid).  

 

Regelbunden fysisk aktivitet är även bra om man vill minska sin vikt (1). Eftersom fysisk aktivitet 

ökar kapaciteten att omsätta fett och fettsyre- och kolesterolvärdena i blodet sänks. Dessutom bidrar en 

tids regelbunden fysisk aktivitet till att fettomsättningen blir högre i vila än var den var innan tränings-

perioden. Dock visar forskning att en normalviktig otränad person lider större risk att dö i förtid än en 

person som är överviktigt men tränad. För personer som har en stressig livssituation är det av stor vikt 

att vara fysisk aktiv. När en person är stressad höjs halterna av hormonerna adrenalin och noradrenalin 

i kroppen. Det är inte är hälsosamt om det sker under en längre period. Efter fysisk aktivitet, det vill 

säga vid vila, sjunker koncentrationen av dessa ”stresshormon” i blodet.  

Det ska dock nämnas att effekterna av fysisk aktivitet är en färskvara. På enbart några veckor kan de 

positiva effekterna minska avsevärt eller till och med försvinna helt. (Ibid) 

2:6 Varför börja motionera? 
 

Motion är hälsosamt ur såväl ett fysiologiskt, medicinskt som psykologiskt perspektiv. Många av oss 

har kunskaper om motionens positiva effekter. Med dessa kunskaper till hands görs det lätt för oss att 

välja den livsstil som innefattar motion. Men information och kunskap är inte tillräckliga. Man behö-

ver även ett motiv. En drivkraft att vilja förändra sina levnadsvanor. Vissa av de positiva effekterna av 

fysisk aktivitet inträffar inte omedelbart. Många effekter märker man inte förrän månader efter man 

börjat motionera. Med detta konstaterande kan det vara svårt att få nybörjare att fortsätta motionera 

eftersom de inte ser alla resultat direkt. Man behöver då hålla motivationen levande med stöd, upp-

muntran från familj och vänner men även belöna sig på olika sätt. (Ibid) 
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2:7 Samhälleliga konsekvenser 
 

Fysisk inaktivitet är en av de viktigaste faktorerna för sjuklighet och för tidig död i Sverige (14). Trots 

det är hela 80 procent av befolkningen över 30 år inte tillräckligt fysiskt aktiva. Hela det svenska sam-

hället har mycket att tjäna på om fler börjar röra på sig mer. Det skulle i längden leda till minskad 

sjuklighet och färre långtidssjukskrivningar. När en arbetsplats har många av sina anställda sjukskriv-

na ställer det högre krav på dem som är kvar. De får jobba hårdare för att få allt arbete gjort. Det blir 

till slut inte hållbart i längden. Fler blir utarbetade och sjukskrivna. Detta leder till ökade kostnader för 

både företagen och samhället. Med färre sjukskrivna och med piggare och gladare personal blir hela 

produktionen effektivare. Ingen behöver jobba mer för att kompensera sjukskrivningarna. Detta kan 

uppnås om företag och samhället är villiga att satsa både tid och pengar på att få personalen mer fy-

siskt aktiv. Det blir lönsammare i längden. (Ibid) 

 

Samhällets kostnad för hjärt - och kärl sjukdomar är ca 20 miljarder/år, för fetma och dess följdsjuk-

domar 5-6 miljarder, för ryggont 20 miljarder och för psykisk ohälsa 45 miljarder/år. 

Typ 2 diabetes är en välfärdssjukdom som egentligen är helt onödig. Den utvecklas till stor del som 

följd av fysisk inaktivitet och dålig kost. Det är en sjukdom som tillsamman med diverse följdsjukdo-

mar årligen kostar samhället ca sex miljarder kronor. Med ökad fysisk aktivitet bland befolkningen 

skulle kostnaden för typ 2 diabetes och andra sjukdomar till följd av fysisk inaktivitet kunna sparas 

och användas till bättre behövande. Även om de totala sjukvårdskostnaderna endast skulle minska 

marginellt så skulle vården av dem som söker av andra anledningar förbättras. Detta skulle leda till 

kortare vårdköer. (Ibid) 

 

Många av de positiva effekterna av träning, sjunker fort eller till och med försvinner helt efter ett par 

veckors uppehåll eller sjukdom. Bentätheten i skelettet är en positiv effekt av fysisk aktivitet som kan 

byggas upp i unga år. Den försvinner inte vid kortare uppehåll av aktivitet. Med en bra uppbyggd 

benmassa i unga år har vi större chans att slippa benskörhet när vi blir äldre. Speciellt om vi hela tiden 

fortsätter vara fysisk aktiva livet ut. (Ibid)    

 

Äldre som är fysiskt aktiva har lättare för att klara vardagen på egen hand. De kan därför bo kvar i sina 

egna hem utan att vara beroende av hemhjälp eller äldrevård. Om fler äldre kunde klara sig själva 

skulle alltså kostnaden för samhället bli mindre. Inom de närmaste decennierna kommer andelen och 

antalet äldre att öka i samhället. Detta kan leda till större ohälsoproblem. Det vore ekonomiskt för 

samhället om de äldre kunde klara sig själva så länge som möjligt. Med fysisk aktivitet kan dem det 

och då är FaR en perfekt arena. (Ibid) 
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2:8 Läkarordinerad motion 
 

1980 startade man i Västmanlands läns landsting en försöksverksamhet med Läkarordinerad motion 

(5). Syftet var att aktivera de korttidssjukskrivna så att de bibehöll en viss grundkondition samt att 

bryta den passiva tillvaro som ofta uppstod i samband med sjukskrivning. Försöksverksamheten hade 

även till syfte att skapa en organisation för motionsgrupper dit läkare kunde ordinera sjukskrivna pati-

enter som var i behov att fysisk aktivitet. Hälso- och sjukvården (inkl arbetsterapin), försäkringskas-

san, friluftsfrämjandet samt landstingets beredningsgrupp arbetade tillsammans. Aktiviteterna var 

gruppbaserade med lågintensiv motion tre gånger i veckan. De fick också information om levnadsva-

nor under tio veckor. Verksamheten spred sig till andra delar av länet och etablerades bra. Under mit-

ten av 1980-talet leddes verksamheten av sjukgymnaster som jobbade nära friskvårdsledare. Man star-

tade också anpassad motion i bostadsområden för att kunna tillgodose behov som patienter efter avslu-

tad behandling hade. Man började utbilda motionsledare och ekonomiska bidrag gavs till föreningar 

som genomförde verksamheten med förutsättning att de hade utbildade ledare. (Ibid) 

2:9 Fyss 
 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, startades 1998 som en ideell förening (14). Målsättningen 

var att bli ett slags kunskapsnätverk för olika frågor rörande hälsofrämjande fysisk aktivitet i vardags-

livet. Deras arbete har hittills varit fokuserat på att ge ut informationsbanken FYSS-Fysisk aktivitet i 

Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. Boken vänder sig till sjukvården. Den sammanfattar 

vad vi vet idag om vad man genom att vara fysisk aktiv kan förebygga och behandla. (Ibid) 

2:10 FaR 
 

FaR innebär att man blir ordinerad fysisk aktivitet på samma sätt som en medicinordinering (anamnes, 

receptblankett samt uppföljning). Receptet ska vara individanpassat. FaR används både i före byggan-

de och i behandlande syfte. Endast yrkesgrupper inom vård och behandling som har utbildning/tjänst 

som legitimerad personal får skriva ut recept enligt FYSS. Ordination av fysisk aktivitet är inte en 

regelstyrd arbetsuppgift. Med detta menas att förutsatt att personen i fråga har den kunskap som krävs 

för att kunna utföra uppgiften på ett korrekt sätt får skriva ut FaR recept. (Ibid) 

2:11 Sätt Sverige i rörelse 
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2001 fick Folkhälsoinstitutet uppdraget av regeringen att i samverkan med andra myndigheter och 

organisationer göra 2001 till ett fysiskt aktivitetsår (15). Sätt Sverige i rörelse (SSIR) skulle vara ett 

sätt att inleda en förändring av samhällets, organisationers, gruppers och individers inställning till fy-

sisk aktivitet samt ett långsiktigt arbete mot en beteendeförändring hos befolkningen. Detta engagera-

de många och på alla samhällsnivåer.  Man skulle inom hälso- och sjukvården ha bred kunskap om de 

förebyggande effekterna av fysisk aktivitet och kunna tillämpa dessa i preventivt syfte. För att kunna 

uppnå målen utarbetades en antal olika insatser och arbetsmetoder, FaR, FYSS, receptblanketter för 

fysisk aktivitet, en pilotstudie av FaR och utbildning av personal och aktivitetsledare. (Ibid) 

2:12 Aktiveringskurs för sjukskrivna 
 

På Björnögårdens motionscentral i Västerås bedrev Landstinget sedan 1975 tillsammans med Försäk-

ringskassan en aktiveringskurs för sjukskrivna (16). Syftet var att bryta den passiva livsstil som ofta 

drabbar långtidssjukskrivna. Genom fysisk träning och teoretisk undervisning var målet att få en gynn-

sammare rehabilitering. Detta skulle bidra till en förkortad sjukskrivning. Den sjukskrivne hade tre 

pass i veckan under sex veckor med olika motionsformer. Man hade även teori där man fick lära sig 

om socialförsäkringar, arbetsvård, kost, motion samt människokroppens funktion och uppbyggnad. 

(Ibid)  

2:13 Beställarkansliet 
 

Beställarkansliet bildades 1992 på landstingets begäran (personlig kontakt med Hans Dahlman 2008-

02-02). Deras uppgift var att ta fram underlag för verksamheter inom hälso- och sjukvården för före-

byggande arbete (Ibid). 
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3. Syfte  

Det var intressant för författaren att ta reda på om FaR var verksam i Västerås vid tidpunkten för rap-

porten. Efter en kort undersökning visade det sig att det inte fanns i Västerås.  Vid vidare efterforsk-

ning fanns det dokumenterat i SBU-rapporten om Fysisk aktivitet att man i Västerås haft liknande 

verksamheter. Det blev då intressant att ta reda på vilka dessa verksamheter var och varför de inte 

fortfarande var verksamma. Det visade sig att det funnits en aktiveringskurs för sjukskrivna, en läkar-

ordinerad motions verksamhet (LOM) och en rådgivning och kontroll i samband med motions verk-

samhet mellan 1975-1996. Med tidigare forskning och information om hur hälsoläget sett ut och ser ut 

idag blev det relevant att reda ut varför verksamheterna inte var verksamma idag. Denna rapport 

kommer att redovisa de två förstnämnda verksamheterna som fanns mellan 1975-1996 i Västerås. Det 

kommer även att klargöras hur dessa verksamheter såg ut, deltagarnas resultat, de ekonomiska bidra-

gen samt deras organisation. Det som blir väldigt viktigt är att se varför verksamheterna avvecklades 

trots god information om hur hälsan såg ut i Sverige. 

 

Syftet med denna studie är att kartlägga utvecklingen och avvecklingen av Aktivitetskursen för sjuk-

skrivna och Läkarordinerad motion (LOM) i Västerås mellan 1975-1996.  

3:1 Frågeställningar 
 

* Hur såg aktiveringskurs för sjukskrivna och LOM verksamhet ut mellan 1975-1996? 

* Hur var deltagarnas resultat från dessa kurser? 

* Vilka samtida verksamheter fanns verksamma under 1975-1996?  

* Hur fick man finansiering till de båda verksamheterna? 

* Hur såg organisationen ut i de två verksamheterna? 

* Varför försvann aktiveringskursen och LOM plötsligt? 
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3:2 Design 
 

 
Nedan kommer det redovisas hur studien genomförts. Med hjälp av denna design kan man enklare 

följa de olika stegen som genomförts i arbetet.  

 

Landstingets 

hemsida 

Datainsamling 

Landstingsarkivet 

Analysering 

av data 

Kontakt med 

nyckelpersoner 

Urval av 

dokument 

Resultat 

redovisning 

 

Fig1 . Modell för redovisning av tillvägagångssättet av studien. 

 

Första delen i datainsamlingen som man ser på  figur 1var att söka på landstingets hemsida för att få 

fram information angående ordination av motion. Telefonnummer fanns på hemsidan till de nyckel-

personer som var aktiva inom ordination av motion. Det var det första steget. Genom ett antal samtal 

förvärvdes nya nummer som användes. Mejlkontakter med några knöts och därigenom blev det up-

penbart att landstingsarkivet kunde vara en bra arena att fortsätta arbetet på. Arkivet hade många do-

kument gällande motionsverksamheter i Västerås. Arkivarierna sökte i arkiven och tog fram de doku-

ment som var offentliga. Dessa dokument lästes sedan och därifrån togs de dokument ut som var rele-

vanta för studien. Genom de kontakter som knöts blev telefonkontakt och några möten en viktig faktor 

i datainsamlingen och dess bearbetning. Sedan kom den del då genomgången av all data ägde rum. 

Vilken information som var viktig och tvärtom. Nästa steg i arbetet var att börja skriva resultatet. Re-

sultatet kommer att redovisas genom att visa organisationen, verksamheten, deltagarnas resultat, eko-

nomiska bidrag samt samtida verksamheter i underrubriker. Detta har gjorts för att det ska vara enklare 

att hitta i texten.   
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4. Metod  

4:1 Dokumentanalys  
 
Studien är genomförd med hjälp av en dokumentanalys där aktiveringskursen för sjukskrivna och den 

läkarordinerad motions verksamhet har studerats (17). En viktig aspekt varför denna metod har valts är 

att man kan gå in på textdjupet för att kunna urskilja samt analysera de specifikt utvalda delarna. Det 

som har framkommit ur materialet är det som legat till grund för resultatet. Detta har styrts av innehål-

let i texterna till skillnad från ett svarstagande som man får utifrån en intervju. En dokumentanalys 

innebär att man läser ett skriftligt material. Den informationen använder man sen i den utsträckning 

man behöver för att belysa ens frågeställningar. Studien har fokuserat på åren 1975-1996. Eftersom att 

det i denna studie undersökts vad som hände med hälsofrämjande verksamheter i Västerås under dessa 

år var metod valet en självklarhet. LOM kan ses som en pedagogisk verksamhet på grund av sitt enga-

gemang att försöka stödja personer att få ett hälsosammare liv och att dessutom må bättre. Genom en 

dokumentanalys undersöker jag förutsättningarna för det. Man ger denna metod samma status som 

intervjuutskrifter, fältanteckningar och annan data. Resultatet kommer även att ta med ett informellt 

samtal med en berörda person. (Ibid)     

4:2 Urval  
 

Studien är gjord med dokument som det huvudsakliga verktyget. Sedan har urvalet gjorts. Studiens 

urval har styrts av att den enda plats där det fanns dokument från den tiden var på Västerås landstings-

arkiv. Alla dokument man visste om gällande verksamheten med ordination av motion fanns på arki-

vet. 

4:3 Bearbetning av data 
 

Den insamlade datan lästes noga igenom efter delar som var relevanta för studien. Verksamheten, 

resultaten, de samtida verksamheterna, ekonomiska bidragen samt organisationen har varit av värde 



 

 15

för studien. Dokumenten har lästs igenom flera gånger för att minimera risken för felläsning. Datan 

har sedan dokumenterats på nya dokument för att få en enklare läsning.  

4:4 Genomförandet av studien 
 

Efter att ha bestämt att studien skulle behandla varför LOM avvecklades 1996 började förarbetet. För-

fattaren tog då kontakt per telefon med några av de nyckelpersoner som hade insikt i deras verksamhet 

och utgick från det. Efter många samtal uppenbarade sig den bästa vägen för att få fram materialet. 

Utifrån tanken att skriva om Läkarordinerad motion blev nästa kontakt Landstingsarkivet där det fanns 

många dokument arkiverade. Kontakt skapades mellan arkivet och författaren och en beställning av 

LOM gjordes. Författaren var sedan på arkivet och sökte igenom de dokument som hittats. Av dessa 

dokument kopierades de som var intressanta och lästes ytterligare igenom. Därefter började resultatet 

skrivas ned. Utformningen blev nästa steg. För att göra resultatet mer lättläst delades resultatet in i 

större rubriker som; verksamhet, deltagarnas resultat, samtida verksamheter, finansiering och organi-

sation. 

4:5 Etiska överväganden 
 

Till denna studie har det tagits en del etiska överväganden (18). Materialet som har använts till studien 

är huvudsakligen dokument. Dessa dokument har funnits på landstingsarkivet i Västerås. Dokumenten 

innehöll patientuppgifter samt annan information som inte var offentliga. Till studien var inte dessa 

uppgifter av intresse så de lämnades åt sidan. Arkivarien rensade aktivt bort dessa dokument innan de 

blev offentliga för författaren. Det skulle ha krävts ett domstolsbeslut för att få tillgång till dem. Det 

har inte varit av intresse för uppsatsen att leta i de dokument där personuppgifter funnits. Av de doku-

ment som studien grundar sig på har namn hanterats med sekretess. (Ibid)  

 

De dokument som var av intresse för studien sorterades årsvis och förvarades i en pärm. De dokument 

som sparades var de som handlade om verksamheten, organisationen, finansieringen, resultaten från 

kurserna samt protokoll från stämmor. Dokumenten som används har sparats och ska sedan lämnas in 

till högskolan för arkivering under en begränsad tid av ett år.  

4:6 Avsaknad på dokument 
 

Från 1975, när aktiveringskursen för sjukskrivna startar och fram till 1996 när LOM avvecklades, har 

många dokument hittats. Det finns tyvärr ingen kontinuitet på dokumenten från alla dessa år. Vissa år 
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finns hela verksamhetsberättelser medan det andra år endast finns några dokument till att det inte finns 

några dokument alls mellan år1990-1992.  

 

Det anställdes en ny arkivarie i Västerås 1993. Innan han anställdes hade varje förvaltning själv ansva-

rat för sin egen arkivering. Man fick alltså själva arkivera de dokument som man ansåg vara viktiga. 

Samtidigt kunde vem som helst använda sig av de dokumenten och inte ställa tillbaka dem. När den 

nya arkivarien började startade han med att aktivt ta in leveranser på dokument. Dock fanns då redan 

chansen att vissa dokument försvunnit. Dessa dokument kan ha innehållit information som varit avgö-

rande för LOM:s avveckling 1996.  

 

1988 överför man LOM till de lokala förvaltningarna. Fram till 1993 kan man inte finna någon infor-

mation om LOM.  Man ger över ansvaret till Hälso – och sjukvården för man tycker att verksamheten 

behöver komma ut på marknaden och expandera. En större verksamhet och apparat skulle sköta LOM 

för att få större genomslagskraft. Det kan dock ha blivit så att verksamheten blev för liten i jämförelse 

med allt annat och att det var därför som man inte tog med den i dokument. LOM blir tvunget att sam-

sas med bland annat psykiatrin och andra verksamheter inom Hälso - och sjukvården och verksamhe-

ten blir då för liten i jämförelse med de andra. När man sedan redovisar alla verksamheter gör man det 

som en helhet och inte separat. Man kan inte se i dokumenten vilken verksamhet som kostar vad eller 

hur arbetet fortlöper. Från ett samtal med en nyckelperson, som lämnade över ansvaret till de lokala 

förvaltningarna, menar han att detta kan vara en stark anledning. Han menar att verksamheten blev för 

liten i Hälso –och sjukvården och när alla hade skrivit sina verksamhetsberättelser så fick LOM inte 

plats. Det finns några dokument under åren 1988-1992 som behandlar folkhälsoarbete. Man skulle 

kunna anta att LOM fanns under den rubriken men det finns inget som styrker detta. Dock är det de 

enda dokumenten under de åren som behandlar folkhälsa och LOM verksamhet handlade om folkhäl-

san. 1988 tillsätts en folkhälsogrupp inom Hälso –och sjukvården. Man vill skapa ett program som ska 

samordna hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamheter. Denna grupp upphör 1992 (4). 

Det är under samma år som man inte hittar någonting om verksamheterna. Programmet samordnar alla 

verksamheter och kallar dem antagligen för folkhälsoarbete i dokument. Det kan vara en förklaring till 

att dokumenten är borta.  

 

Innan man överlåter verksamheten till Hälso – och sjukvården redovisar man allt i separata konton för 

att kunna se vad som kostar vad inom verksamheten. Detta görs inte senare. Man vill ha alla summor 

samlade i en summa för att enklare kunna se. Detta skulle kunna vara en anledning till menar en kon-

takt inom LOM, att LOM avvecklas. Genom att inte redovisa alla olika verksamheter separat kunde 

man inte veta hur deras resultat, vinster och verksamhet fortlöpte. Det man ser är att det kostar mycket 

pengar och att något behövs avvecklas.  
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4:7 Landstingsarkivet 
 

På arkivmyndighetens uppdrag är Landstingsarkivets uppgift att se till att arkivlagen och landstingets 

arkivreglemente följs (19). Arkivmyndigheten ska genom Landstingsarkivet verkställa kontroll över 

Landstingets myndigheter. De ska även ge råd och instruktioner samt överta arkivhandlingar enligt 

beslut, överenskommelse eller vid myndighets upphörande. Landstingsarkivet tillhör administrativt 

Division Konsult och Service. (Ibid) 1993 anställdes en ny arkivarie som aktivt började ta in doku-

mentleveranser till arkivet (personlig kontakt, Helena Ulfner 2008-01-15). Innan hade varje arbetsplats 

själva fått ansvara för förvaringen av sina dokument. Även kunde man bestämma vilka dokument som 

var viktiga. (Ibid) 

4:8 Reliabilitet 
 

 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet (20). Det finns mekanismer som kan resultera i tillfälliga fel. Dessa 

fel kan systematiskt ifrågasättas av forskaren. Det är viktigt att forskaren presenterar sin förförståelse 

eftersom det kan vara en av de mekanismer som kan resultera i fel. Man kan aldrig eliminera tillfälliga 

fel helt, men man kan då som forskare överväga om dessa fel har stor betydelse för rapportens resultat. 

(Ibid) 

 

Vid en dokumentanalys är det dokumenten som man förlitar sig på. Det är inte människor som kan 

säga olika saker vid olika tillfällen. Man får samma information varje gång man läser dokumenten. 

Man kan bara läsa det som står dock kan man tolka det fel. (Ibid) Gällande reliabiliteten utifrån ovan-

stående resonemang anser forskaren att den för denna studie är hög. 

4:9 Validitet 
 

Med validitet menas i vilken grad forskaren kan undersöka det man avsett sig undersöka (21). En stu-

die med hög validitet är en studie där resultatet motsvarar sanningen. De slumpmässiga felen ska vara 

så små som möjligt och de systematiska felen ska inte förekomma alls. (Ibid) Syftet med studien är att 

kartlägga aktiveringskursen för sjukskrivna och läkarordinerad motion i Västerås mellan 1975-1996 

samt att undersöka varför verksamheterna avvecklades. Detta anser jag är genomfört. Genom en do-

kumentanalys som genomförts på dokument från landstingsarkivet i Västerås har forskaren analyserat 

åren 1975-1996. Utifrån denna förklaring och resonemang anser forskaren att validiteten för denna 

studie är hög. 
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5. Resultat  

Resultatet kommer att redovisas nedan utifrån denna figur. Figuren är till för att göra det enklare för 

läsaren att hitta i texten samt att få en överblick av vad som finns med i resultatet. Samma figur kom-

mer också att finnas med i diskussionen för att få en kontinuitet.  

 

Verksamheterna Deltagarnas 

resultat 

Jämförelse 

med samti-

diga verk-

samheter 

Ekonomiska 

villkor 

Organisationen  

Fig 2. Schema för redovisningen av resultatet. 

 

Figur 2 visar en modell för hur resultatet redovisas. Det finns fem underrubriker i resultatet för att 

enklare hitta i texten. Först är verksamheten förklarad. Sedan redovisas deltagarnas egna resultat från 

verksamheten samt även resultaten från de andra verksamheterna som var aktiva under samma tid som 

LOM. Det kommer även att redovisas de ekonomiska aspekterna samt organisationen runt verksamhe-

ten.  

5:1 Resultat sammanfattning 
 
Man kan se att det saknas dokument från både LOM och aktiveringskursens verksamheter från flera 

år. Det kan exempelvis förklaras genom att verksamheten överfördes från en instans till en annan. 

Verksamheten LOM genomförde mellan 1980-1996 kurser som visade på goda resultat från deltagar-

na. Utvärderingarna var positiva. Deltagarna kände exempelvis en ökad självkänsla och de kände sig 

starkare och hade mer ork. Verksamheten fick bidrag från Hälso –och sjukvårdsavdelningen och var 

aktiva på Björnön i Västerås. Aktiveringskursen för sjukskrivna verkade mellan 1975-1983. Efter 

1983 kan man inte hittar fler dokument. Även aktiveringskursen var aktiva på Björnön. 1996 medde-

lade Samhällsmedicinska enheten att LOM inte var med i deras budget. De ansåg att LOM inte låg 

under deras ansvar längre. Beställarkansliet fick då i uppdrag att ta reda på vem som skulle ha ansvaret 

för LOM. De kom fram till att det skulle ligga på familjeläkarna. Familjeläkarna höll inte med och sa 

nej till förslaget om att överta Lom som verksamhet. Samhällsmedicinska enheten sa ifrån sig ansvaret 

om LOM liksom även familjeläkarna gjorde. Beställarkansliet bestämde då att avveckla LOM. 
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5:1:1 Verksamheterna 
 

Planeringsdelegationen beslutade den 27 september 1976 att under ett år hemställt rådgivning och 

kontroll i samband med motion. Detta skulle organiseras försöksvis på Björnögården i Västerås. 

 

I ett PM daterat 7 juli, 1975 från Västmanlands landsting motiverade man varför det inte fanns några 

insatser i länet som syftade till att förkorta sjukskrivnings tider. Landstinget skriver även att det borde 

sättas in resurser för detta eftersom det fanns aktiveringsverksamheter i andra landsting som syftade 

till just detta. Man hade som förslag att kursen skulle pågå i 6 veckor och det skulle ingå en teoretisk 

del och en praktisk del samt uppföljning och även att en utvärdering skulle genomföras. 

 

Landstinget i Västmanland hade sett vissa svårigheter gällande kursen i andra landsting. Dels var det 

att få de som uttagits till kursen att fullfölja den samt att följa upp resultaten man kom fram till. Man 

ville därför inte i Västerås ta med för komplicerade fall i kursen. Det skulle även vara en hård uttag-

ning så att det blev en homogen grupp. Kursen skulle kallas för aktiveringskurs för sjukskrivna. Man 

ville sätta igång redan hösten 1975 med 15 deltagare. Utomhusaktiviteterna skulle genomföras på 

Björnön medan den teoretiska delen på AVI (arbetsvårdsinstitutet). Lärare till detta skulle Försäk-

ringskassan, länsarbetsnämnden, AVI samt sjukvårdsförvaltningen ställa till förfogande. Försäkrings-

kassan skulle tillsammans med sina förtroendeläkare, en överläkare från psykiatriska kliniken och två 

företagsläkare välja ut dessa 15 st. Man planerade även de två följande kurserna. De tänkte man 

genomföra 1976-77. Landstinget ville ha AVI:s personal till hjälp i de två kommande kurserna om 

arbetsvårdsnämnden ersatte deras arbete. 

 

Landstinget såg att deltagarnas fysiska och psykiska kondition försämrades redan sex månader efter 

kursens slut. För att förebygga detta bestämde man att kursen behövde utökas med två till fyra veckor. 

När tre sexveckorskurser genomförts upphörde det att vara en försöksverksamhet och blev en perma-

nent verksamhet på två kurser per år à tio veckor. 

 

1980 skrev landstinget till Hälso- och sjukvårdsavdelningen att man fått en förfrågan från dåvarande 

ASEA: s företagshälsovård om ren läkarordination. Chefsläkaren på ASEA sökte en verksamhet där 

motionsverksamheten skulle utgöras av en läkarordination som patienten skulle följa under sin sjuk-

skrivning. Landstinget ville kalla verksamheten för Läkarordinerad motion (LOM). Förslaget var att 

motionsaktiviteter skulle anordnas för korttidssjukskrivna på Björnön några morgnar i veckan. Grup-

pen skulle bli stöttade och ledda av en sjukgymnast. Syftet var att aktivera de sjukskrivna så att de 

skulle bibehålla en viss grundkondition samt att bryta den passiva tillvaro som ofta infinner sig vid 

sjukskrivningar. Till denna verksamhet ville ASEA att läkare skulle kunna remittera sina patienter, 

inte som i aktiveringskursen där Försäkringskassan valde ut deltagarna. 
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Den första kursen med LOM gick av stapeln våren 1981. Landtinget lade då märke till att en del av 

kursdeltagarna skulle behövt gå en ”grundkurs”. Denna grundkurs skulle pågå i tre månader med tre 

tillfällen per vecka. Man erbjöd även att deltagare från aktiveringskursen och kontroll och rådgiv-

ningsgruppen skulle få delta i dessa kurser. De som sedan uppvisade ett gott resultat med förbättrade 

fysiska prestationer skulle få fortsatta motionsmöjligheter. Denna ”fortsättningskurs” skulle då kosta 

25 kr för 10 gånger. Dessa kurser drevs helt i Friluftsfrämjandets regi. Landstinget hade inte under 

första året haft några begränsningar i form av tidsbestämd intagning, kurstid eller liknande. Man fort-

satte som tidigare under 1981 med aktiveringskursen för sjukskrivna. Aktiveringskursen planerade ge 

ut en verksamhetsberättelse 1983 där en mer utförlig redogörelse skulle presenteras för deras verk-

samhet.  

 

Landstinget ville utöka verksamheterna ytterligare 1984 och behövde anställa mer personal för detta. 

Man ville också utveckla LOM till en permanent verksamhet. Landstinget ville att centralförvaltning-

en på Västmanlands Läns Landsting skulle göra en utvärdering av resultaten som framkommit av kur-

serna för att fastställa om det fanns underlag för att göra LOM till en permanent verksamhet. Lands-

tinget funderade på om dessa två verksamheter skulle passa bra inom primärvården och primärkom-

munerna. Man beräknade 1985 att antalet behandlingar skulle dubbleras på ett år. Prognosen för 1985 

var 11,900 behandlingar medan det året innan endast var 6524 st.  

 

1986 ansåg landstinget att verksamheten LOM hade utvecklats till en kompletterande verksamhet till 

sjukvården. Man hade fått fastare former samt arbetsmetoder och kände att man behövde en mer stabil 

trygghet för sin personal. Hälso- och sjukvårdsavdelningen kom med förslaget att omvandla de köpta 

tjänsterna till anställningar för sjukgymnasterna och friskvårdsledarna. Detta skulle innebära en lägre 

kostnad för landstinget samt en bättre trygghet för personalen. En annan anledning var att man ville 

tillhöra primärvården. Detta visade sig vara svårt då sjukgymnastiklokalerna inom primärvården var 

fullt utnyttjade. Primärvårdsföreståndaren ansåg att det varit knapphändiga uppgifter man fått om 

verksamheten och allt rörande den. Primärvården behövde få svar på en massa frågor innan något be-

slut kunde tas. Även en chefssjukgymnast hade liknande frågor angående hela flytten in i primärvår-

den. Man kunde gå med på att anställningarna skulle innefattas inom primärvården. Det blev svårare 

när verksamheterna ville ha tillgång till lokaler. 

 

Verksamheten utvecklades mycket fram till 1993. Landstinget hade fått 144 stycken remisser som 

hade skickats till LOM. Man redovisade bland annat rehabiliteringsgrupper, viktminskningsgrupper, 

vattengymnastik och Hälsonycklar. Arbetsteamet bestod av en legitimerad sjukgymnast och en frisk-

vårdspedagog. Sjukgymnasten ansvarade för remissförfarandet, undersökningen samt det individuella 

samtalet med patienten vid kursens start och vid avslutningen av rehabiliteringen. Friskvårdspedago-
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gen ansvarade för genomförandet av Hälsonycklar med konditionstest, vattengymnastik samt anmälan 

till Anpassad motion. Utöver det fördelades arbetet jämt mellan de två. I en verksamhetsberättelse från 

1993 presenterades denna figur nedan för att påvisa att många sjukskrivna fastnar i en ond cirkel som 

är svår att bryta. Det är just denna som man vill bryta och komma ur. 

  

Fig.3 Modell för den cirkel som många sjukskrivna hamnar i.  

 

 

Med verksamheten LOM ville man bryta den onda cirkel som många individer hamnat i (Fig 2). Ge-

nom att göra det kunde man spara in på dyra behandlingar och kostsamt arbetsbortfall för staten. Deras 

metod var i stort sätt som innan, nämligen att använda sig av både teoretisk och praktisk undervisning 

som vävdes samman under en tioveckors period tre gånger per vecka. Behandlingen innehöll till störs-

ta del aktiviteter i grupp med individen i centrum. Man hade för avsikt att genom en aktiv sjukskriv-

ning påvisa att man redan efter tio veckor skulle kunna se en klar förbättring av sin hälsa. Som patient 

skulle man motiveras och stimuleras till ett eget fortsatt arbete med träning genom regelbunden indivi-

duell kontakt med sjukgymnast. Man skulle även som patient ha fortsatt kontakt med friskvårdspeda-

gogen när det gällde ”Hälsonyckel men konditionstest”. Den skulle följas upp sex-åtta veckor efter 

avslutad kurs.   

 

1995 hade LOM: s verksamhet utvecklats till att omfatta individer med besvär från rörelsestödjeorga-

nen och livsstilssjukdomar där de största faktorerna var beteendebundna.  Samhällsmedicinska enheten 

meddelade att LOM inte varit med i budgetförslaget för 1995. Dem menade att deras finansiering skul-

le belasta den budget där verksamheten organisatoriskt hörde hemma. Samhällsmedicinska enheten 

ville att Beställarkansliet skulle utarbeta ett förslag till lösning i samarbete med Samhällsmedicin och 
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Driftkansliet. Man kom fram till att ansvaret skulle överföras till familjeläkarna. Detta ville dock inte 

alla familjeläkare. De privata tackade nej till överföringen medan vissa av de offentliga ställde sig 

positivt till förslaget. Familjeläkarna menade att endast 9 % av patienterna som remitterades till LOM 

kom från dem, resten kom från försäkringskassan. Ansvaret och LOM: s öde låg då i Beställarkansliets 

händer igen. Beställarkansliet bestämde då att avveckla LOM 1996. 

5:1:2 Deltagarnas resultat 
 

Under våren 1976 hade den första kursen genomförts och Landstinget redovisade det till Sjukvårdssty-

relsen. LOM hade fått otrolig respons av deltagarna. De ville motionera mer. De hade fått bättre själv-

förtroende. De var fysiskt starkare och de hade fått tillbaka förmågan att ta ansvar för sin egen situa-

tion. Hälften av deltagarna kände att de skulle kunna gå tillbaka till jobbet om tillfälle gavs. Efter kur-

sen var det endast en person som fortfarande var sjukskriven. 

 

Efter kurserna 1978-79 tyckte 18 deltagare att kursen behövde vara mellan 8-10 veckor istället för 

endast 6. I aktiveringskursen för sjukskrivna ansåg endast två stycken sig kunna återgå till jobbet efter 

kursens slut. När den ena kursen var slut var det en deltagare som återgick till arbetslivet. Man såg 

även att deltagarnas fysiska och psykiska kondition försämrades redan efter 6 månader efter kursens 

slut. Efter att tre, sexveckorskurser genomförts upphörde det att vara en försöksverksamhet. Det blev 

en permanent verksamhet med två kurser per år à tio veckor. Kursen fick återigen bra feedback från 

deltagarna. Deltagarna ansåg att den hade brutit isoleringen och gjort dem mer aktiva.  

 

I utvärderingen som genomfördes på hösten 1981 såg man goda resultat. Man fann en hög närvarofre-

kvens och en god gemenskap. Deltagarna upplevde att kursen varit meningsfull och positiv och att den 

hade gjort många mindre stela i ryggen. De var även glada att ha någonting att göra. Liknande resultat 

fortsätter genom hela kursen ända fram till 1996. 

5:1:3 Jämförelse med samtidiga verksamheter 
 
Samtidigt som LOM var verksam i Västerås fanns också andra verksamheter som arbetade med hälsa. 

Dels kontroll och rådgivning i samband med motion och aktiveringskurs för sjukskrivna verkade sam-

tidigt. Nedan kommer dessa två verksamheter redovisas för att senare kunna diskutera om deras exi-

stens kan vara en anledning till att LOM avvecklades 1996. 

 

5:1:3:1 Kontroll och rådgivning i samband med motion 
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Den 27 september 1976 erhöll landstinget under ett år finansiering från planeringsdelegationen. Peng-

arna skulle användas till att genomföra verksamheten som handlade om rådgivning och kontroll i sam-

band med motion. Syftet med den verksamheten var att stimulera personer till att börja motionera re-

gelbundet och att informera om sunda levnadsvanor. Det skulle även innefatta enklare former av häl-

sokontroller och konditionstester för att deltagarna skulle kunna få reda på sin aktuella konditionsnivå. 

Verksamheten vände sig till personer som var tveksamma om de kunde börja motionera på grund av 

ålder eller efter långt uppehåll av fysisk aktivitet. Det fanns ett stort intresse för verksamheten och den 

leddes av en sjukgymnast. Kursen var avgiftsfri och de enda pengarna som verksamheten hade var till 

lön åt sjukgymnasterna. Friluftsfrämjandet bistod gratis med lokaler och personal för alla tester. Man 

utförde testerna och rådgivningen på samma dag en gång i veckan. Deltagarna fick ta eget ansvar att 

motionera själv och komma dit en gång i veckan för att göra testerna. Denna verksamhet fanns med 

parallellt till och med 1983. 

5:1:3:2 Aktiveringskurs för sjukskrivna 
 
Aktiveringskursen för sjukskrivna startade 1975 med sin verksamhet och även den fanns med till och 

med 1983. Deras syfte var att bryta den passiva livsstilen som ofta drabbar långtidssjukskrivna patien-

ter och att genom fysisk träning och teoretiska lektioner få en gynnsammare rehabilitering för att kun-

na förkorta sjukskrivningstiden. Deltagarna var män och kvinnor i åldern 20-55 år, som varit sjuk-

skrivna 3-12 månader det senaste året på grund av ortopediska besvär, neuroser, lindriga alkoholbe-

svär eller diffusa somatiska symtom. Man hade tre träffar per vecka under 10 veckor. Verksamheten 

hade både teoretiska lektioner och en praktisk del. Det kostade 750 kr för att täcka kostnaderna och det 

var Försäkringskassan som betalade. Organisationen runt verksamheten bestod av representanter från 

Arbetsmarknadsinstitutet, Centrallasarettets rehabiliteringsklinik, den klinisk fysiologiska avdelning-

en, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Friluftsfrämjandet samt Hälso- och sjukvårdsavdelningen.  

5:1:4 Ekonomiska villkor 
 
Planeringsdelegationen beslutade den 27 september 1976 att under ett år hemställa kontroll och råd-

givning i samband med motion. Detta skulle organiseras på försök på Björnögården i Västerås. Man 

finansierade detta projekt med 21,500 kr för materialkostnader och 9,000kr för personalkostnader un-

der detta år. 

 

7 juli, 1975 skrev Västmanlands landsting att det inte fanns några verksamheter som syftade till att 

minska sjukskrivningarna. Landstinget startade då upp aktiveringskursen för sjukskrivna. Man gjorde 

en budget på 16,000 kr. Landstinget bad om anslag från försäkringskassan. Försäkringskassan bidrog 

då med 10,000 kr till den första verksamheten. Pengarna togs ur deras understödsfond. Man genom-

förde den första kursen efter att man erhållit pengarna från Försäkringskassan. Efter den första kursen 
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ansökte man om 20,000 kr till från Försäkringskassan. Man ville ha det största möjliga anslaget man 

kunde få.   

 

Man ansökte om ytterligare 58,000 kr som avsåg två kurser 1978. Landstinget hade även här ett för-

slag om att göra verksamheten permanent. Det skulle då finnas två tioveckors kurser per år. Försäk-

ringskassan fastställde en avgift på 750 kr per deltagare och att de pengarna skulle täcka hälften av de 

totala kostnaderna. Försäkringskassan kunde utifrån individuella ansökningar tänka sig att betala deras 

kursavgifter genom den så kallade understödsfonden. Med de pengarna skulle man även kunna betala 

ut beviljade bidrag direkt till landstinget.  

 

Förvaltningsutskottet beviljade anslaget 1978 till två tio veckors kurser och arbetsgruppen hemställde 

att 65,000 kr/år skulle förfogas till det. Detta anslag halverades då Försäkringskassan gick in och beta-

lade kursavgiften på 750 kr per deltagare. Man erhöll fortsättningsvis pengar för ytterligare kurser. 

Året efter ansökte man om lika mycket pengar, trots att man i sin budget sett kostnader för 68,332 kr. 

 

1980 ville man utöka verksamheten till att även omfatta Sala. Landstinget ansökte då om 50,000 kr 

som skulle ställas till förfogande för aktiveringsverksamheten där. Samma år skrev landstinget till 

Hälso- och sjukvårdsavdelningen att man fått en förfrågan från dåvarande ASEA: s företagshälsovård 

om ren läkarordination. Chefsläkaren på ASEA ville ha en verksamhet där motionsverksamheten skul-

le utgöras av läkarordination som patienten skulle följa under sin sjukskrivning. Man ville kalla verk-

samheten för Läkarordinerad motion (LOM). Landstinget ansökte om 30,000 kr för två kurser som 

skulle genomföras hela året parallellt med både aktiveringskursen för sjukskrivna och kontroll- och 

rådgivningskursen.  

 

I LOM: s administreringskostnader ingick även aktiveringskursen och kontroll och rådgivningsgrup-

pen. Summan uppgick till 25,200 kr. Man ansökte om 40,500 kr för tillgången av sjukgymnast som 

skulle finnas på Björnön. Landstinget ansökte om en totalkostnad på 48,000 kr för 1981. Man bestäm-

de 1982 att inte ta ut någon avgift för LOM deltagare samt att verksamheten inte skulle vara underlag 

för anhållande av frikort inom högkostnadsskyddet. Friluftsfrämjandet redovisade bidrag för 1982 på 

98,731 kr. Dessa pengar gick till alla tre verksamheter som pågick på Björnön. 

Man ansökte om pengarna hos Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Senare samma år redovisade man 

sina ekonomiska erhållna bidrag. Då såg man att man fått 146,750 kr. Landstinget fick även 48,750 kr 

till projektadministration. Det blev ett rejält underskott på 57,240 kr. Det gick Försäkringskassan in 

och betalade. 

 

Landstinget utökade verksamheten under 1983. Det innebar att det behövdes mer pengar som skulle gå 

till fler löner. Man ansökte om 231,000 kr och fick det beviljat. Det var pengar till att betala motions-
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ledare samt sjukgymnasterna. Summan blev 338,600 kr då man inkluderade vad kursen kostade och 

alla utgifter runt. Hela verksamheten på Björnön finansierades med samma pengar. 

Året efter, 1984, anhöll Friluftsfrämjandet om 330,000 kr samt ett tilläggsanslag på 100,000 kr från 

Hälso- och sjukvårdsavdelningen.  

 

1985 finns det dokument om LOM och deras anslag. Landstinget fick här tilläggsanslaget på 100,000 

kr och man fortsatte att utöka verksamheten. I budgeten för 1986 uppgår kostnaderna till 832,000 kr 

och den summan innefattade endast LOM. Man skrev att de beräknade kostnaderna under året för 

LOM skulle uppgå till 80,000 kr.  

 

Anslaget för 1987 var 885,000 kr. Då innefattades även de andra orterna där LOM bedrevs (Fagersta, 

Köping, Sala och Västerås). I protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden står det att man beslutat att 

gå med på att inrätta tjänsterna till primärvården. 1988 överfördes verksamheten till de lokala förvalt-

ningarna. Det årets anslag överfördes till Västeråsförvaltningen samt blev budgeterat av centralför-

valtningen. 

 

1993 blev verksamheten mer utbredd än tidigare. Man har då broschyrer, ett samarbete med apoteket, 

man får bidrag från Arbetslivsfonden, skärmutställningar äger rum även filminspelningar och mässor. 

Det finns inga ansökningar om pengar för året. Distriktsstyrelsen ville ta ut en avgift för LOM på 300 

kr för behandlingsperioden på grund av att den var läkarordinerad. 

 

1995 hade LOM: s verksamhet utvecklats. LOM fanns inte med i budgetanslaget för året. Anledningen 

till det var att Samhällsmedicinska enheten menade finansieringen för verksamheten skulle ligga där 

verksamheten organisatoriskt hörde hemma. Beställarkansliet skulle utarbeta ett förslag till lösning i 

samarbete med Samhällsmedicin och Driftkansliet.  

5:1:5 Organisationen 
 

Arbetsgruppen runt aktiveringskurs för sjukskrivna innefattade Arbetsmarknadsinstitutet, Centrallasa-

rettets rehabiliteringsklinik och den fysiologiska avdelningen. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

Friluftsfrämjandet samt att hälso- och sjukvårdsavdelningen ansvarade för verksamheten.  

 

Landstinget hade en idé om vilka aktörer som skulle medverka i organisationen. När man 1980 kom 

med förslaget att starta LOM ville man ha med, en medicinsk expertgrupp, rehabiliteringskliniken, 

primärvården, företagshälsovården, Arbetsmarknadsinstitutet, kontroll- och rådgivningsverksamheten, 

aktiveringskursverksamheten, Försäkringskassan, friluftsfrämjandet samt Hälso- och sjukvårdsavdel-
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ningen. Man ville också ha en ledningsgrupp som skulle ansvara för landstingets totala motionssats-

ning vid Björnögårdens motionscentral.  
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6. Analys/Diskussion  

Nedan kommer resultatet att redovisas under sex olika rubriker. Först kommer en metod diskussion 

och sedan resultat diskussionen. Under den kommer diskussionen redovisas i nästan samma ordning 

som innan. Två avsnitt till finns med i början av diskussionen, avsaknad på dokument och interventio-

ner samt att organisationen fallit bort. Diskussionen har valts att redovisas på detta sätt för att göra det 

enklare för läsaren att hitta i texten samt för att få en kontinuitet.   

 

 

Avsaknad 

på doku-

ment 

Interven-

tioner 

Verksamheten Deltagarnas 

resultat 

Jämförelse 

med samti-

diga verk-

samheter 

Ekonomiska 

villkor 

 

Fig4. Illustrerar i vilken ordning och under vilka rubriker diskussionen kommer redovisas. 

6:1 Metod diskussion 
 

 
För att genomföra uppsatsen valdes en dokumentanalys. En historisk beskrivning i Västerås har pre-

senterats från 1975 fram till 1996. Studiens syfte var att undersöka orsaken till varför LOM avveckla-

des 1996, efter många års erfarenhet och goda resultat. Utifrån det historiska perspektivet som uppsat-

sen ämnade visa valdes då en dokumentstudie som bästa metod.  

 

Dokumenten som användes fanns på landstingsarkivet i Västerås. Arkivarierna sökte i databaser efter 

dokument som behandlade LOM från 1975 och framåt. Av de dokument som sedan blev aktuella rade-

rades endast patientinformationen som inte var offentliga handlingar. Dokumentmetoden visade sig 

vara en bra metod för uppsatsen då det fanns mycket dokument att ta del av. Eftersom det inte förrän 

1993 aktivt togs in beställningar till arkivet på dokument så fattades det dokument från vissa år. Dessa 

dokument kan vara slängda eller arkiverade i någon pärm på ett kontor i Västerås. Dessa dokument 

kan ha innehållit viktig information om LOM.  
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Informella samtal med nyckelpersoner har också visat sig vara en bra metod. Dessa nyckelpersoner 

har varit aktiva inom verksamheten LOM och har kunnat ge en inblick i deras dåvarande arbete. Det 

resulterade i en bra blandning mellan att till mestadels använda sig av dokumentanalysen och komplet-

tera med samtal. 

6:2 Resultat diskussion  

6:2:1 Interventioner 
 
Både Hillsdon och Svedberg (4,9) skriver om interventioner och hur effektiva de kan se ut. Man måste 

skräddarsy råden till patienten och ge de rätta redskapen för att patienten ska kunna genomföra den 

fysiska aktiviteten. Man behöver ge individen den grund som behövs för att kunna fatta egna beslut 

gällande livsstilen. Man remitterar genom LOM de patienter som man anser behöva både motion och 

kostinformation. Dessa människor kommer från olika bakgrunder och har olika förutsättningar för att 

kunna klara av de utmaningar som de ställs inför. LOM har goda resultat på sina patienter och verk-

samheten går bra. Utifrån vad en hälsofrämjande insats ska innehålla har LOM lyckats med sin verk-

samhet (4).  

 

Som verksamhet har LOM klarat sig väldigt länge. Svedberg skriver i sin bok Preventiv medicin i 

teori och praktik att det är ovanligt att interventionsprojekt finns kvar under många år (4). Det brukar 

behövas ny inspiration och kraft efter 3-4 år. Om man går efter detta så har LOM funnits längre än 

väntat. Verksamheten startade 1980 och avvecklades 1996, alltså 16 år.  

6:2:2 Verksamheten 

 

Hillsdon och NHS (9,10) skriver att det är viktigt att förstå varandras funktioner och att ha ett bra 

samarbete genom hela processen. I de två verksamheterna är det många partners som samarbetar om 

ansvaret, pengarna, utbildningen och som en länk till arbetslivet. Alla vet sitt ansvar och arbetar mot 

samma mål. Det är en viktig faktor för en lyckad verksamhet. Verksamheten utvecklas mycket fram 

till 1993. Man har då viktminskningsgrupper, Hälsonycklar och vattengymnastik. Dock ser man att nåt 

händer efter det. Nästa dokument som finns är från 1995. det är i det dokumentet som man inte tar 

med LOM i budgeten för året.  
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6:2:3 Deltagarnas resultat 
 
Deltagarnas resultat är genomgående goda med både fysiska som psykiska positiva förändringar. Man 

upplever att verksamheten har brutit deras isolering. De upplever sig ha mindre krämpor och de känner 

sig starkare med mera ork. Precis som i Riddochs rapport visar man på att den upplevda stressen 

minskar och att deltagarna får en ökad självkänsla samt en ökad livskvalitet (8). 

 

Ekblom & Nilsson skriver att personer som har en stressig livssituation skulle kunna må mycket bättre 

av att vara fysiskt aktiva. När man blir stressad höjs halterna av adrenalin och noradrenalin i kroppen 

vilket inte är bra om det sker under en längre tid. Efter träning, när kroppen är i vila, sänks dessa hor-

monnivåer som vid långvarigt höga nivåer är skadliga (1). Somliga av dem som deltar i LOM: s kurser 

är sjukskrivna, vilket ofta kan leda till stress. Dessa människor mår mycket bättre efter remitteringen 

till LOM. Man fortsätter även efter kursens slut att vara fysisk aktiv vilket är en positiv effekt av 

LOM. Man ska bli så pass motiverad och få en vilja att fortsätta sin väg till ett hälsosammare liv (4). 

 

Med starkare människor på arbetet, både psykiskt och fysiskt, blir arbetet mer effektivt. Folkhälsoin-

stitutet skriver att när det blir många sjukskrivningar på ett arbete så ställs det högre krav på de kvar-

varande anställda att jobba hårdare för att få jobbet gjort. Detta kan leda till utmattning, fysiska skador 

och psykisk påfrestning (14). Med deltagarnas goda resultat både kroppsligt och mentalt ger man goda 

förutsättningar för att kunna återvända till jobbet efter kursen. Många återvänder även till jobbet och 

många bibehåller den fysiska aktiviteten även efter kursen. I Kallings & Leijons bok (12) ser man att 

ett år efter avslutad förskrivning så håller sig hälften av personerna till FaR och cirka 20 % till någon 

annan aktivitet. 

6:2:4 Jämförelse med samtidiga verksamheter 
 
1975 startar aktiveringskursen för sjukskrivna. Året efter kommer rådgivning och kontroll i samband 

med motion. 1980 startar Läkarordinerad motion (LOM). Dessa verksamheter verkar parallellt på 

Björnön med gemensamma bidrag. Under många år beslutar man att tillskriva en klumpsumma till 

motionsverksamheterna på Björnön. Detta innebär att man inte vet vilken verksamhet som får vilka 

pengar. Det är endast LOM som har en ren läkarordinerad motionsverksamhet med remisser som me-

tod. Det skiljer den verksamheten från de andra två och på det sättet konkurrerar de inte med varandra. 

Rådgivning och kontroll gruppen och aktiveringskursen finns med till 1983. Man kan inte finna några 

fler dokument på verksamheterna efter det året. Samma år ändras Hälso –och sjukvårdslagen. De före-

byggande verksamheterna övertas av Hälso –och sjukvården. Med bättre kostvanor och fysisk aktivitet 

vill man minska hjärt –och kärl sjukdomarna till hälften (4). Eftersom varken aktiveringskursen eller 

rådgivning och kontroll verksamheten syftar till just detta kan de ha avvecklats just därför. Trots det 
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kan man undra varför det inte finns några dokument om det. Kanske slog man ihop de två verksamhe-

terna med LOM för att endast ha en övergripande verksamhet.  

 

I och med avvecklingen av LOM 1996 finns många dokument med diskussioner om hur verksamheten 

skulle ha kunnat fortsätta. I dessa dokument finns inga antydningar om att anledningen till avveckling-

en skulle vara på grund av de andra två verksamheterna som finns parallellt under några år. Eftersom 

man inte arbetar på samma sätt i de olika verksamheterna borde det inte ha funnits någon konkurrens.   

6:2:5 Ekonomiska villkor 
 
Varför avvecklades LOM i Västerås trots goda resultat? Man kan tydligt se att pengar är en stor faktor 

i detta. 

 

Mot slutet av 1970-talet försämras den svenska ekonomin (4). Detta märks dock inte av när man ser 

till LOM: s verksamhet. LOM startar 1980 utan några ekonomiska problem. Även omsätter Hälso – 

och sjukvården cirka 10 % av BNP vid mitten av 1980 jämfört med 4 % 1960. Trots detta ser man inte 

några problem i dokumenten att få bidrag till verksamheten. Under alla år som LOM är verksam kan 

man se samma trend, inga pengar problem.  

 

Rapporten ”Vårdens svåra val” kommer ut samma år (4). Prioriteringsgruppen menar att självförvållad 

sjuklighet som exempelvis fysisk inaktivitet borde få konsekvenser för människors rättighet att få 

vård. Detta beteende ska inte leda till särbehandling. LOM: s verksamhet där man remitterar till läkar-

ordinerad motion är en sån verksamhet där man tar hand om personer som är fysiskt inaktiva. Med 

denna prioriteringsgrupps ställningstagande blir LOM en verksamhet där man får särbehandling. Det 

kan därför vara en anledning till att man inte kan hitta några dokument från 1993 och framåt. Man har 

fram till dess i verksamheten inte haft några problem. Det var efter det som LOM började ifrågasättas. 

 

1995 meddelar Samhällsmedicinska enheten att LOM inte är med i budgetförslaget för året. Man me-

nar att finansieringen ska belasta den budget där verksamheten organisatoriskt hör hemma. Beställar-

kansliet får här uppdraget att hitta en lösning. Efter ett möte med Samhällsmedicin och Driftkansliet 

kom man fram till att det inte ska ligga under Hälso – och sjukvårdens budget utan på familjeläkarnas. 

Det har sedan gått ut förfrågningar till familjeläkarna om de vill överta verksamheten LOM. Det flesta 

har då nekat. Då får Beställarkansliet ta nästa beslut om vad som ska hända med verksamheten. Bestäl-

larkansliet bestämmer då att avveckla LOM. Till familjeläkarnas försvar så är det endast 9 % av dem 

som remitteras till LOM som kommer från familjeläkarna. Resten kommer från försäkringskassan 

eller på eget initiativ. Med den statistiken så kan man förstå varför de inte är intresserade av verksam-

heten. Men borde inte LOM vara intressantare för familjeläkarna än den verkar vara? 
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6:2:6 Konklusion 
 

Kan det vara så att läkare är utbildade att behandla med farmaka eller operation, det är deras jobb, inte 

att be folk motionera. Man kan i så fall förstå läkarna varför de utifrån sin utbildning ställer sig skep-

tiskt till att ordinera motion. De har lärt sig att sättet man blir frisk på är att få medicin eller att opere-

ras. Man kommer till doktorn när man redan är sjuk och behöver en snabb och effektiv lösning. Detta 

är då oftast medicin. Vill man se resultat när det gäller motion får man vänta längre. Dock menar Kal-

lings (5) att läkarna upplever positiva effekter över att hitta en icke farmakologisk behandling. Läkar-

na tycker också att det känns bra att kunna bidra till det hälsofrämjande arbetet.  

 

Det känns konstigt att en verksamhet som funnits så länge och gett goda resultat helt plötsligt försvin-

ner. Man kommer plötsligt på att man inte har ansvaret längre utan någon annan ska ha det. Även när 

familjeläkarna vägrar överta den så är det ingen som håller kvar den. Man låter alltså en verksamhet 

som LOM avvecklas för att ingen vill eller kan ta ansvar för den. När man ser utvecklingen på hälsan i 

Sverige vad gäller kost och motion och på all den forskning som finns och att det finns verksamheter 

som arbetar med just de bitarna, att man ändå väljer bort den. Skulle man inte ha hållit kvar diskussio-

nen och frågan om vad man skulle göra med LOM för att försöka hitta andra vägar att bibehålla den?  

 

Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Det ser man när man gjort forskning. 

Detta samband är positivt. Samhällets kostnad för hjärt - och kärl sjukdomar är ca 20 miljarder/år, för 

fetma och dess följdsjukdomar 5-6 miljarder, för ryggont 20 miljarder och för psykisk ohälsa 45 mil-

jarder/år (14). Är inte dessa siffror tillräckliga för att Hälso - och sjukvården ska vakna upp och förstå 

att riktiga insatser måste sättas in för att vi ska vända på denna trend? Med sådana siffror framför sig 

väljer man att avveckla LOM för att man inte kan komma överens om vem som ska ha ansvaret för 

den. I Sverige är ca 25-30 % av de medelålders männen och 10-25 % av de medelålders kvinnorna 

fysisk inaktiva. Det är också så att hela 80 % av Sveriges befolkning över 30 år inte är tillräckligt fy-

siskt aktiva (Ibid).  

 
Den finns en slutsats som man tydligast kan dra varför LOM avvecklades. Det är att man efter ett möte 

kommer fram till att det ekonomiska ansvaret inte längre ska ligga på Hälso –och sjukvården utan på 

familjeläkarna. Efter kontakt med familjeläkarna blir svaret att dem inte vill ha det ansvaret. 

6:3 Framtida forskning 
 
Det finns stort utrymme för fortsatt forskning inom detta område. Hälsa i allmänhet är väldigt viktigt 

för alla delar i livet. Att fortsätta diskutera och forska kring hälsa och hur vi kan få människor till att 

leva hälsosammare är vitalt.  
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