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ABSTRAKT
Johansson, L. och Lindgren, G. (2008). Kan FaR påverka till livsstilsförändring? En 
enkätstudie om effekten av fysisk aktivitet på recept på en hälsocentral. C-uppsats i 
pedagogik. Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. 

Fysisk inaktivitet är en stor riskfaktor för övervikt och vällevnadssjukdomar. I samband med 
aktivitetsåret ”Sätt Sverige i Rörelse 2001” introducerades FaR, Fysisk aktivitet på recept, 
som en metod för hälso- och sjukvården att påverka patienter till ökad fysisk aktivitet. Carema 
Hälsocentral Gävle, har utarbetat ett eget ”standardrecept” på fysisk aktivitet där de vanligaste 
ordinationerna är förifyllda, vilket förenklar förskrivningen. 2007 förskrev denna hälsocentral 
flest recept av alla hälsocentraler i Gävleborgs län och standardreceptet kan vara en 
bidragande orsak till detta. Denna studies syfte var att undersöka om Carema hälsocentral 
Gävles handläggning av FaR varit effektiv. En enkätundersökning genomfördes bland 
samtliga 137 patienter som fått FaR från den hälsocentralen år 2007. Enkäten bestod av 23 
slutna och öppna frågor konstruerade för att söka svar på studiens syfte och frågeställningar. 
Svar inkom från 73 patienter och resultatet visade att 78 % av dem ansåg att det var positivt 
att få fysisk aktivitet på recept och över hälften av patienterna hade ökat sin fysiska aktivitet 
och upplevde en förbättrad hälsa. Om motiverande stöd gavs i samband med förskrivning av 
FaR ökades effekten och ännu mer om dessutom uppföljning skedde. 68 % angav att de inte 
fått någon uppföljning och många patienter föreslog just uppföljning om FaR på något sätt 
skulle förbättras. 

Nyckelord: Fysisk aktivitet på recept (FaR), fysisk aktivitet, hälsa, primärvård, 
livsstilsförändring.

Keywords: Exercise on prescription (EoP), physical activity, health, primary care, change of 
lifestyle.
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1. INLEDNING

Människokroppen är skapad för att vara i rörelse. Jägarfolkets överlevnad byggde på att de 
kunde springa vid fara och röra sig över stora områden för att söka föda och trygga boplatser. 
Idag har vi människor fortfarande samma kroppskonstitution men vi lever i en helt annan 
livsmiljö med betydligt mindre rörelsekrav. Snarare uppmuntrar dagens samhälle till 
stillasittande och inaktivitet med till exempel hissar, rulltrappor, bilåkande och datorer. Denna 
kollektiva inaktivitet är en av grundorsakerna till att vällevnadssjukdomarna ökar i samhället 
(Ekblom & Nilsson, 2001). Övervikt/fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes är ett 
ständigt ökande folkhälsoproblem liksom oro, ångest och depressioner. Alla dessa symtom 
och sjukdomar påverkas positivt av fysisk aktivitet (Faskunger, 2004).

Stöd i livsstilsförändringar som till exempel ökad fysisk aktivitet är därför en viktig del av 
den behandling och förebyggande åtgärder som kan erbjudas inom hälso- och sjukvården 
jämte sjukvård och läkemedelsbehandling. Primärvården har det största ansvaret för 
hälsofrämjande och sjukdomspreventiva interventioner eftersom den har störst kontaktyta och 
når flest människor (Regeringen, 2007). Att stödja människor till bestående 
livsstilsförändringar är ingen lätt uppgift och olika metoders effektivitet har testats genom 
åren. I samband med aktivitetsåret ”Sätt Sverige i rörelse 2001” introducerades metoden 
Fysisk aktivitet på recept, FaR, inom hälso- och sjukvården i Sverige som hjälpmedel att 
motivera patienter till ökad fysisk aktivitet (Kallings & Leijon, 2003). Sedan 2003 har 
legitimerad vårdpersonal inom primärvården i Gästrikland haft möjlighet att använda sig av 
den metoden. 

Grundtanken med FaR är att patienten ska få motivationshöjande samtal i samband med ett 
individuellt utformat recept på fysisk aktivitet. Receptordinationen bör följas upp för att 
hjälpa patienten att behålla motivationen och erhålla optimal effekt. Patienten ska kunna 
hänvisas till samarbetande lokala friskvårdsaktörer som har kunskap om FaR för hjälp med 
genomförandet. Lokalt spridda förutsättningar gör att varje sjukvårdsenhet får utforma sin 
handläggning av FaR på bästa möjliga sätt (Kallings & Leijon, 2003). 

Intresset för FaR som metod finns inom hälso- och sjukvården, men ett stort hinder är 
tidsaspekten. Det tar tid att ha motiverande samtal, utforma individuellt anpassade recept samt 
ha kontakt med friskvårdsföreningar. Förutom ett recept som kan fyllas i efter individuella 
behov har Carema Hälsocentral Gävle utformat även ett ”standardrecept” för att förenkla 
hanteringen. Detta recept är förifyllt med de vanligaste ordinationerna med möjlighet att vid 
behov stryka i dessa. Möjlighet finns också att fylla på med individuella uppgifter på detta 
recept. Det går fortare att förskriva dessa standardrecept än om varje recept ska fyllas i med 
all individuell ordination, vilket leder till att fler patienter ordineras fysisk aktivitet på recept. 
Vårdgivaren ger korta råd, information och motiverande samtal i samband med 
receptförskrivningen och patienten får i sin hand mer information i textform samt information 
om friskvårdsaktörer som Landstingets Folkhälsoenhet rekommenderar. Meningen är att varje 
förskrivare ska följa upp sina recept men ingen speciell rutin är utformad för uppföljning. 

I januari samt februari 2008 skrevs artiklar i Gävles två tidningar om fysisk aktivitet på 
recept, och där offentliggjordes att år 2007 förskrevs totalt 700 sådana recept vid Gästriklands 
hälsocentraler. Antalet förskrivna recept har ökat sedan starten 2003, men skulle kunna 
förväntas vara betydligt fler, enligt samordnaren för FaR inom Landstinget i Gävleborg. De 
flesta recepten förskrevs vid Carema hälsocentral Gävle och i en av tidningsartiklarna 
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önskade hälsocentralens verksamhetschef en uppföljande undersökning gjord på om och vad 
dessa recept gett för resultat. Detta ligger även i Folkhälsosektionen, Landstinget Gävleborgs 
intresse och därför sker denna studie i samarbete med dessa två intressenter. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om hälsocentralens handläggning av FaR är en 
effektiv metod för att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet och om patienterna upplever 
att den fysiska aktiviteten påverkar deras hälsa positivt. 
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2. BAKGRUND

2.1 Fysisk aktivitet

2.1.1 Definition av fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet definieras som alla typer av rörelser som leder till ökad energiomsättning. Det 
innebär att inte bara motion och träning är fysisk aktivitet utan det innefattar all 
muskelaktivitet som är medveten och planerad, detta kan vara städning, trädgårdsarbete, 
skogspromenader och fysisk ansträngning i alla sammanhang, till exempel i arbetet (Ekblom 
& Nilsson, 2001). 

2.1.2 Rekommendationer av fysisk aktivitet
Världshälsoorganisationen [WHO], som är det övergripande organet för allt hälsoarbete i 
världen, rekommenderar fysisk aktivitet under sammanlagt minst 30 minuter per dag med 
måttlig intensitet för att uppnå en hälsoeffekt (www.who.int). 

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet [YFA] har på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut tagit 
fram svenska rekommendationer för fysisk aktivitet. Även de rekommenderar daglig fysisk 
aktivitet sammanlagt minst 30 minuter per dag med minst måttlig intensitet för att få positiva 
hälsoeffekter. Måttlig intensitet kan vara till exempel rask promenad. Den fysiska aktiviteten 
kan utföras vid flera tillfällen under dagen, till exempel en kvarts promenad på morgonen och 
en kvart på kvällen. Dessa rekommendationer gäller endast hälsovinster, för att öka kondition 
och styrka och/eller för viktnedgång måste intensitet och/eller duration ökas (www.fyss.se).

2.1.3 Historik kring fysisk aktivitet
Levnadsförhållanden för människan har förändrats drastiskt från det fysiskt krävande 
stenålders- och jägarsamhället till dagens bekväma samhälle. Människan har under största 
delen av sin existens levt som jägare och samlare av föda. Våra kroppar idag har samma 
uppbyggnad, funktion och behov som de första människornas kroppar, vars överlevnad var 
beroende av förmåga att kunna röra sig över långa sträckor för att söka föda och att kunna fly 
från vilda rovdjur. Det ställs låga krav på fysisk aktivitet i dagens samhälle och vi har ett 
överflöd av föda. Denna kombination av våra ”stenålderskroppar”, överintag av föda samt 
fysisk inaktivitet har lett till stora hälsorisker för människor idag med övervikt och 
vällevnadssjukdomar till följd (Ekblom & Nilsson, 2001). 

Redan de gamla grekerna kände till de positiva effekterna av fysisk aktivitet. Hippokrates, 
läkekonstens fader, talade 400 f.Kr. om att behandla ohälsa med fysisk aktivitet. I de gamla 
Indiska Vedaböckerna står också om vikten av fysisk aktivitet för att uppnå en god hälsa. 
Under medeltiden talade Hieronomus Mericurialis sig varm om hälsa och att patienter skulle 
hjälpa sig själva genom att bli mer fysiskt aktiva (www.fyss.se). Ett citat av doktor Edward 
Stanley (1826-1893) som det ofta hänvisas till inom hälso- och sjukvården än idag lyder: ”
”De som tror att de inte har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för 
sjukdom” (Ekblom & Nilsson, 2001).  Detta hävdade doktor Stanley för över hundra år sedan 
utan att ha bevis för det. Nu visar forskningen att han och alla andra som sagt detsamma hade 
rätt. 

3

http://www.who.int/


2.1.4 Följder av inaktivitet
WHO uppskattar att hälften av världens befolkning inte är tillräckligt aktiva, det vill säga inte 
så aktiva att det bedöms medföra positiva effekter för hälsan. WHO har även beräknat att om 
hälften av befolkning i ett land av Sveriges storlek är fysiskt inaktiva medför det en kostnad 
på cirka 800 miljoner euro per år (Faskunger, Leijon, Ståhle & Lamming, 2007). Fysisk 
inaktivitet är en av huvudorsakerna till en snabbt växande global epidemi av övervikt och 
fetma. Bukfetma, högt blodtryck, insulinresistens och höga blodfetter brukar benämnas 
metabolt syndrom1 vilket kan ge upphov till vällevnadssjukdomar. WHO skriver på sin 
hemsida att fysisk inaktivitet är en stor riskfaktor för metabola sjukdomar såsom hjärt- 
kärlsjukdomar och diabetes typ 2 (www.who.int). Som exempel har personer med 
stillasittande livsstil en fördubblad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än personer med 
fysiskt aktiv livsstil (Faskunger, Leijon, Ståhle & Lamming. 2007). 

I Sverige uppskattas det att c:a 80 % av befolkningen inte är tillräckligt fysiskt aktiva för att 
bevara sin hälsa (Kallings & Leijon 2003).  Folkhälsorapport 2005 visar att övervikt och 
fetma ökar bland Sveriges befolkning (www.socialstyrelsen.se).  Nationella Folkhälsoenkäten 
2007 påvisar att invånarna i Gävleborg har sämre hälsa än genomsnittssvensken inom flera 
områden, till exempel mer övervikt och fetma. 2007 var cirka 55 % män och 40% kvinnor i 
Sverige överviktiga. Motsvarande siffror i Gävleborg var 61 % och 45 % (www.lg.se). 

2.1.5 Effekter av fysisk aktivitet
Regelbunden fysisk aktivitet har en påvisad mycket god verkan på många av kroppens 
system. Fysisk aktivitet har en viktig roll i förebyggande och behandling av många olika 
vällevnadssjukdomar. Ökad fysisk aktivitet minskar risken för diabetes typ 2, övervikt, högt 
blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, och vissa typer av cancer (Faskunger, 2004). 
Fysisk aktivitet visar även på goda resultat i behandlande syfte av till exempel diabetes typ 2, 
högt blodtryck, övervikt, benskörhet, höga blodfetter, samt ångest och depression. Vid en 
studie på överviktiga med hög risk att utveckla diabetes såg man en markant minskning av 
utvecklad diabetes bland dem som regelbundet var fysiskt aktiva (Tuomilehto, Lindström, 
Eriksson, Valle, Hämäläinen, Ilanne-Perikka, 2001). En studie över patienter med stabil 
kärlkramp visar att de patienter som ordinerats cykling 20 minuter per dag hade bättre 
hälsostatus efter ett år än de som genomgick ballongsprängning.  Detta visade sig inte enbart i 
form av bättre kondition och livskvalitet bland patienterna utan det konstaterades även att hos 
de som varit fysiskt aktiva uppstod betydligt mindre hjärtkomplikationer och de behövde 
uppsöka sjukvården i mindre utsträckning än de som ballongsprängdes (Hambrecht, Walther, 
Mobius-Winkler, Gielon, Linke & Coradi, 2004).  Även livskvaliteten förbättras tack vare 
ökat psykiskt välbefinnande och bättre fysisk hälsa och funktion (www.fyss.se).  Kallings & 
Leijon (2003) talar om en ”snöbollseffekt” innebärande att vänner och anhöriga uppmuntrar 
varandra till fysisk aktivitet vilket kan leda till ökade sociala kontakter och förbättrad 
livskvalitet. 

1 Metabolt syndrom är ett samlingsnamn för flera olika ämnesomsättningsrubbningar där insulinkänslighet är en 
viktig faktor. Bukfetma, felaktig kost och låg fysisk aktivitet är stora riskfaktorer för insulinresistens, förutom 
arv och miljö som till exempel stress och rökning. Insulinresistens innebär att bukspottkörteln måste producera 
allt mer insulin. Detta tillstånd leder ofta till förhöjda blodfetter, högt blodtryck och andra rubbningar i 
ämnesomsättningen och stor risk för diabetes och hjärt- kärlsjukdomar (Wessby, 2004). 
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2.2 Hälsa och hälsofrämjande arbete

2.2.1 Definition av hälsa
Världshälsoorganisationen [WHO] skrev 1948 en definition av hälsa som fortfarande gäller 
som ledstjärna för hälsoarbete. Den lyder: Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt,  
psykiskt och socialt välbefinnande, och ej enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp 
(www.who.int). 

2.2.2 Definition av hälsofrämjande arbete
Nationella folkhälsokommittén (2000) har skrivit en definition på hälsofrämjande arbete som 
lyder Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen 
över sin hälsa och befrämja den. Hälsofrämjande arbete bör sträva efter att ge människor 
förutsättningar att kunna påverka sin egen hälsa och få en känsla av sammanhang och 
välbefinnande.

2.2.3 Hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården
Nationella Folkhälsokommittén skrev i sitt slutbetänkande om hälsofrämjande arbete inom 
hälso- och sjukvården (SOU 2000:91). Även om hälso- och sjukvårdens grundläggande 
uppgift är att se till att patientens behov av sjukvård tillgodoses, borde det vid varje 
vårdtillfälle ske ett hälsoorienterat förhållningssätt som förstärker det friska hos patienten och 
hjälper denne att stärka sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. De efterfrågar ett mer 
holistiskt synsätt, att hälso- och sjukvården ska se hela människan och hennes totala 
livssituation och att det krävs en förändring i synen på vilka kunskaper och kompetenser som 
behövs i detta hälsofrämjande arbete (www.regeringen.se). 

År 2003 antog Sveriges riksdag och regering elva nationella folkhälsomål som sedan dess 
styrt hälsoarbetet i Sverige. Det sjätte folkhälsomålet lyder En mer hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård där det påpekas att hälso- och sjukvården är en viktig del av det hälsofrämjande 
arbetet genom sin specialkompetens, vida kunskap och kontakt med stora delar av 
befolkningen. Primärvården har en viktig roll i detta arbete eftersom de når många människor 
i samhället då dessa hänvisas till primärvården i flera olika sammanhang. Det nionde 
folkhälsomålet lyder Fysisk aktivitet och det strävar efter att samhället ska utformas så att 
förutsättningarna förbättras för hela befolkningen att kunna öka sin fysiska aktivitet 
(www.fhi.se). 

Regeringen arbetar nu för en förnyad folkhälsopolitik (Prop. 2007/08:110) där det 
hälsofrämjande arbetet framhävs. Kommuner och landsting bör förbättra och utveckla sina 
metoder och verktyg som används i folkhälsoarbetet. Pengar har avsatts för att satsa på vissa 
utvalda områden, däribland för att främja fysisk aktivitet (www.regeringen.se) 

2.2.4 Landstinget Gävleborg och Folkhälsoenheten 
Landstinget Gävleborg omfattar landskapen Gästrikland och Hälsingland. Ett av 
ansvarsområdena för Landstinget är att förbättra folkhälsan i länet och enligt Socialstyrelsen, 
som 2005 på uppdrag av regeringen gjorde en kartläggning av hälso- och sjukvårdens 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, är Landstinget Gävleborg rankat bland 
de främsta landstingen i landet gällande folkhälsoarbete (www.socialstyrelsen.se). Det 
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hälsofrämjande folkhälsoarbetet bedrivs i huvudsak inom primärvården med huvudansvar av 
Folkhälsoenheten, Division Primärvård. Folkhälsoenheten har en samordnande och stödjande 
roll mot länets hälsocentraler i det hälsofrämjande arbetet gällande till exempel 
rökavvänjning, motiverande samtal och fysisk aktivitet på recept (www.lg.se).

2.2.5 Gävle Hälsocentral/Carema hälsocentral Gävle
Carema hälsocentral Gävle hette tidigare Gävle hälsocentral men bytte namn år 2007 eftersom 
hälsocentralen ville förtydliga att den är en privat Caremadriven enhet. Carema hälsocentral 
Gävle har landstingsavtal, den är en av Gästriklands 19 hälsocentraler och är belägen på Söder 
i Gävle. På hälsocentralen arbetade år 2007 6 läkare, 12 sjuksköterskor (flera på deltid), en 
undersköterska och tre läkarsekreterare (www.gavlehalsocentral.nu). Sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter och psykosocialt team är kompetenser som delas med andra hälsocentraler 
och de är placerade på andra ställen. Carema Hälsocentral Gävle har utarbetat en Metabol 
mottagning för patienter med riskfaktorer för metabola sjukdomar såsom till exempel diabetes 
och hjärt-kärlsjukdomar. Inriktning på livsstilsförändringar är basen i all behandling och här 
utgör FaR en naturlig del i det arbetet (Personlig kommunikation, Lundberg, 2008). 

2.3 FaR och FYSS

2.3.1 Sätt Sverige i rörelse 2001
Svenska regeringen gav år 2001 Folkhälsoinstitutet  i uppdrag att i samverkan med andra 
organisationer och myndigheter arrangera ett fysiskt aktivitetsår – ”Sätt Sverige i rörelse 
2001”. Syftet var att långsiktigt förändra samhällets inställning till fysisk aktivitet och 
utarbeta effektiva metoder för att stödja människor till livsstilsförändring med ökad fysisk 
aktivitet. Orsaken till denna satsning var oro för den ständigt ökande övervikten bland 
befolkningen vilket är en stor medicinsk riskfaktor. Ökad fysisk aktivitet skulle kunna bidra 
till att vända denna oroande utveckling (Kallings & Leijon, 2003).  

Inom hälso- och sjukvården inriktades detta hälsofrämjande arbete på att utarbeta ett 
nationellt arbetssätt för att förskriva fysisk aktivitet på recept, ta fram receptblankett för detta 
ändamål, skriva en manual för receptförskrivare (www.fyss.se) samt utbilda personal och 
aktivitetsledare. En pilotstudie gjordes för att testa och utvärdera FaR och FYSS. (Ibid). 
Ordinationen fysisk aktivitet på recept har ökat mycket i användning och popularitet sedan 
”Sätt Sverige i Rörelse 2001” (Faskunger, Leijon, Ståhle & Lamming. 2007). 

2.3.2 FaR – Fysisk aktivitet på recept 
Fysisk aktivitet är effektivt i viktreducerande syfte samt en viktig komponent för att behandla 
och förebygga vissa sjukdomar. Ett sätt att öka den fysiska aktivitetsnivån bland befolkningen 
är att hälso- och sjukvården ordinerar fysisk aktivitet på recept. Mest samhällsnytta nås 
genom att öka den fysiska aktiviteten bland de som är minst fysiskt aktiva. Andra målgrupper 
för ökad fysisk aktivitet är personer med olika sjukdomar och personer med riskfaktorer, till 
exempel ärftlighet för sjukdomar, rökare och överviktiga (Kallings & Leijon, 2003).  En färsk 
studie visar att FaR är en effektiv metod inom primärvården för att öka den fysiska aktiviteten 
bland patienter med till exempel övervikt och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. Patienter 
som fick FaR ökade sin fysiska aktivitet tre gånger så mycket som en kontrollgrupp, 
riskfaktorerna för hjärt- kärlsjukdom minskade och patienterna angav förhöjd livskvalitet 
(Kallings, 2008).
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FaR innebär en helhetslösning med motivationshöjande samtal mellan förskrivare och 
receptmottagare ledande till en individuellt anpassad ordination av fysisk aktivitet i 
receptform baserad på FYSS, där receptmottagaren sedan kan vända sig till en friskvårdsaktör 
som ingår i FaR-arbetet. Recept på fysisk aktivitet kan skrivas till både friska och sjuka 
människor i både hälsofrämjande och behandlande syfte och kan skrivas både som 
komplement till eller ersättning för läkemedel. Kallings & Leijon (2003) betonar vikten av 
stöd och hjälp för patienten för att effektuera FaR-receptet och att ordinationen bör följas upp 
på motsvarande sätt som konventionell behandling med recept på läkemedel. 

Ett recept på fysisk aktivitet är individuellt anpassat och bör innehålla råd om vilken typ av 
fysisk aktivitet som ordineras samt dosordination, det vill säga intensitet, duration och 
frekvens. Även den förväntade effekten bör anges. Receptförskrivaren och patienten bör 
tillsammans komma fram till hur ordinationen ska genomföras och när en uppföljning ska ske 
(www.fyss.se). 

Patienten kan ordineras fysisk aktivitet i egen regi men kan också hänvisas till någon 
friskvårdsaktör i samhället. Arbetet med FaR bygger oftast på samverkan mellan förskrivare 
och friskvårdsorganisationer vilket innebär att verksamheten behöver anpassas till lokala 
förutsättningar. Det gör att metoden inte kan användas helt generellt vilket leder till att varje 
modell i sig blir unik (Kallings & Leijon, 2003). 

2.3.3 FYSS – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA och Statens Folkhälsoinstitut har arbetat fram 
FYSS, en stödjande manual som hjälpmedel för den som förskriver FaR att ordinera optimal 
fysisk aktivitet som behandling vid olika sjukdomstillstånd och besvär. FYSS innehåller bland 
annat beskrivning av handläggning av fysisk aktivitet på recept, effekter av fysisk aktivitet 
och behandlingsrekommendationer av olika sjukdomstillstånd. FYSS beskriver de 
sjukdomsgrupper där tillräckliga forskningsresultat visar att fysisk aktivitet är lämplig som 
behandlingsform, till exempel metabola riskgrupper, kroniska ryggbesvär, depression och 
astma. FYSS betonar vikten av att ge uppmuntran och individuella råd, att patienten och 
förskrivaren gemensamt kommer fram till genomförande och uppföljning (www.fyss.se). 

Första versionen av FYSS var nätbaserad och var tillgänglig från oktober 2001. Under 2003 
kom den första tryckta versionen ut och den distribuerades gratis till svensk sjukvård. Under 
2008 har det kommit ut en andra omarbetad upplaga av FYSS i tryckt form. Den finns även 
tillgänglig i pdf-format på Internet (www.fyss.se). En förenklad form av FYSS, ”FYSS för 
alla”, som är avsedd för allmänheten finns sedan 2004 tillgänglig och till salu på apoteken 
(YFA, 2004).

2.3.4 Pilotstudie av fysisk aktivitet på recept
Som en del i ”Sätt Sverige i Rörelse 2001” genomfördes en pilotstudie för att testa och 
utvärdera FaR och FYSS. Fyra landsting ingick i studien: Halland, Kalmar, Norrbotten och 
Östergötland samt en företagshälsovård i Stockholm (Kallings, Leijon, Hellenius & Ståhle, 
2007). Studien visade att fysisk aktivitet på recept är en effektiv metod för att öka patienters 
fysiska aktivitet. Sex månader efter att ha fått FaR angav patienterna att de hade ändrat sin 
livsstil med högre aktivitetsnivå samt upplevde bättre livskvalitet både fysiskt och mentalt. 
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Studien kom även fram till att det inte går att ha en helt generell nationell arbetsmetod för 
förskrivning av fysisk aktivitet på recept eftersom alla verksamheter måste anpassas till de 
lokala förutsättningarna. Gott samarbete mellan alla olika aktörer inom till exempel hälso- och 
sjukvården och friskvårdsorganisationer är en förutsättning för ett fungerande FaR-arbete. Att 
införa en ny arbetsmodell på en arbetsplats innebär ett nytt sätt att tänka och handla och för att 
nå framgång med detta förändringsarbete krävs förankring och att alla berörda känner 
delaktighet. Inledande personalutbildning om FaR, FYSS och samtalsmetodik är viktigt. En 
annan framgångsfaktor i FaR-arbete är att ha en utsedd samordnare på varje enhet som är 
verksamhetsnära och har egna patienter. Det är en fördel att få in FaR i den ordinarie 
verksamheten och att starta verksamheten i liten skala för att sedan utveckla den. Tidsbrist är 
något som försvårar arbetet med FaR och därför är det viktigt att utveckla elektroniska recept 
som registreras i samma journalsystem som övrig behandling och ordination för att göra 
hanteringen så smidig och effektiv som möjlig (Kallings & Leijon, 2003).

En väntrumsenkät som också ingick i pilotstudien visade att 90 % av patienterna skulle välja 
fysisk aktivitet framför läkemedel om båda alternativen var kostnadsfria och gav likvärdigt 
behandlingsresultat. Anledningen till att denna fråga ingick i enkäten var att en allmän 
uppfattning framförts från läkare att det är svårt att stå emot patienters krav att få medicinsk 
behandling. Ordinationen fysisk aktivitet på recept ingår inte i landstingets högkostnadsskydd 
och alla aktiviteter får bekostas av patienten själv (Ibid).

2.4 Internationell forskning om skriftlig ordination av fysisk aktivitet
Nedan följer några exempel på internationell forskning där resultatet visar att skriftlig 
ordination av fysisk aktivitet är effektivt. 

På Nya Zeeland har en studie genomförts för att se om skriftlig ordination av fysisk aktivitet 
främjar fysisk aktivitet mer effektivt än enbart muntlig ordination. 456 personer som initialt 
var fysiskt inaktiva deltog i studien. Efter att alla deltagare fått samma muntliga råd om fysisk 
aktivitet delades gruppen, och hälften fick även skriftligt ordination på fysisk aktivitet. Båda 
grupperna ökade sin fysiska aktivitetsnivå men gruppen som erhållit både muntlig information 
och skriftlig ordination visade sig ha ökat sin aktivitet betydligt mer än den jämförande 
gruppen (Swinburn, Walter, Arroll, Tilyard & Russell, 1998).  

En finsk studie som gjordes 2003-2004 kom fram till att fysisk aktivitet på recept kan 
rekommenderas som en effektiv metod inom primärvården för att öka patienters fysiska 
aktivitet (Aittasalo, Miilunpalo, Kukkonen-Harjula & Pasanen, 2005). Studien jämförde en 
grupp som fick FaR med dels en grupp som fick stegmätare och aktivitetsdagbok och dels en 
kontrollgrupp. Patienterna fick efter 2 och 6 månader svara på uppföljningsenkäter angående 
sin fysiska aktivitet. Patienterna som fått FaR hade ökat sin fysiska aktivitet mest och 
majoriteten angav att FaR upplevdes som en trigger för att sätta igång med sin 
livsstilsförändring. Studien kom också fram till att vårdpersonalen angav att den vanligaste 
orsaken till att inte FaR förskrevs var tidsbrist. 

I en brittisk sammanställning från 2006 angående metoder för att främja fysisk aktivitet i 
primärvården anges att det finns vetenskapliga bevis för att primärvårdens personal bör 
identifiera fysiskt inaktiva personer och ge rådet om fysisk aktivitet minst 30 minuter per dag. 
Vid rådgivningen bör vårdgivaren och patienten gemensamt komma överens om realistiska 
mål med hänsyn till individens förutsättningar och behov samt planera regelbundna 
uppföljningar. Patienten bör få skriftlig information om fysisk aktivitet och lokala 
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förutsättningar om möjligheter till att utöva fysisk aktivitet (National Institute for Health and 
Clinical Excellence, 2006). 

2.5 FaR i Sverige
Ordinationen fysisk aktivitet på recept har ökat i användning och popularitet sedan ”Sätt 
Sverige i rörelse 2001” (Faskunger, Leijon, Ståhle & Lamming. 2007).  Landstingen har 
utifrån ordinationerna kring FaR utarbetat sina egna metoder kring användandet utav FaR. 
Nedan följer några exempel. 

2.5.1 FaR i Norrbotten
I Norrbotten har varje vårdcentral en eller flera samordnare som fått utbildning i motiverande 
samtal och fysiska tester. Patienter som får recept på fysisk aktivitet förskrivna av legitimerad 
vårdpersonal hänvisas till samordnaren för ett motivationssamtal, submaximalt konditionstest 
på ergometercykel samt undersökning i form av mätning av längd, vikt, BMI och midjemått. 
Utifrån detta hjälper samordnaren patienten att hitta en för patienten lämplig fysisk aktivitet. 
Efter 3 och 12 månader får patienten uppföljning med lika konditionstest och mätningar som 
innan starten (www.nll.se).     

2.5.2 FaR i Skåne
Skåne har satsat på Fysiotek som en viktig del i förfarandet av FaR. Detta innebär att recept 
på fysisk aktivitet skrivs ut av legitimerad sjukvårdspersonal efter FYSS riktlinjer. Denne har 
också ansvaret att följa upp patienten. När patienten fått sitt recept på fysisk aktivitet erbjuds 
denne att boka ett kostnadsfritt besök på Fysioteket. Där erbjuds motiverande samtal med 
fysiotekarien, vilken är en medicinskt utbildad person som har som sin viktigaste uppgift att 
motivera kunder till mer fysiskt aktiv vardag, helst till ett aktivt motionerande. Efter det 
motiverande samtalet blir deltagaren inskriven och lämplig aktivitet planeras. Aktiviteten 
genomförs inte på Fysioteket utan hos respektive friskvårdsförening som är knuten till 
Fysioteket. De aktiviteter som erbjuds är alla på lågintensiv nivå och de flesta gruppaktiviteter 
bedrivs tillsammans med andra deltagare som ordinerats FaR. Alla aktiviteter sker på 
deltagarnas eget ansvar och till en kostnad av cirka 300 kronor för en gång i veckan under en 
tremånaders period (www.skane.se).

2.5.3 FaR i Uppsala
Uppsala län har under åren 2005-2008 bedrivit ett friskvårdslotsprojekt, vilket nyligen har 
utvärderats. Resultatet tyder på att det varit en lyckad satsning och Landstinget uppmanas att 
även i fortsättningen prioritera friskvårdslotsmodellen och förstärka resurserna. Mycket tyder 
på att friskvårdslotsningen kommer att generera hälsovinster för Landstinget och med största 
sannolikhet leda till ett förbättrat utnyttjande av sjukvårdens resurser (www.fhi.se). 

Modellen innebär att personer som från hälso- och sjukvården fått ett recept på fysisk aktivitet 
erbjuds telefonkontakt med en friskvårdslots för att få hjälp att hitta lämplig aktivitet hos en 
aktivitetsarrangör. Under en sexmånadersperiod får receptinnehavaren telefonledes 
uppföljning för stöd och motivation vid minst två tillfällen. Efter denna period rapporteras 
receptet tillbaka till sjukvården. Friskvårdslotsens uppdrag är även att se till att det finns 
aktiviteter som passar målgruppen ute i kommunerna och att i samverkan med landstinget 
utbilda friskvårdens ledare i FaR (www.fhi.se).
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2.5.4 FaR i Värmland 
I Värmlands län erbjuds patienter med recept på fysisk aktivitet förutom motiverande samtal 
även kontakt med en friskvårdskonsulent. Där kan patienten till en kraftigt reducerad kostnad 
få en hälsoprofilbedömning inklusive konditionstest och blodtrycksmätning utförd som en 
grund för fortsatt planering av lämplig aktivitet. Utifrån hälsoprofilbedömningen så planerar 
friskvårdskonsulenten i samråd med receptmottagaren en lämplig aktivitet. Det kan vara ett 
anpassat friskvårdsprogram hos friskvården i Värmland eller någon aktivitet hos någon annan 
aktör som är knuten till friskvårdsprogrammet och har kunskaper inom FaR. Efter cirka sex 
till tolv månader görs en uppföljning med en ny hälsoprofilbedömning inklusive 
blodtrycksmätning och konditionstest (www.liv.se). 

2.5.5 FaR i Östergötland
Receptet skrivs ut av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal vilka har en god kompetens 
och kunskap om den aktuella patientens hälsostatus. I samband med utskrivandet av receptet 
förs en diskussion tillsammans med patienten kring att använda sig av fysisk aktivitet som 
ersättning eller komplement till annan medicinsk behandling. Ordination skall alltid vara 
individuellt anpassad vad det gäller intensitet, behandlingsperiodens längd, frekvens och typ 
av aktivitet. En kopia på ordinationen sparas hos föreskrivande enhet inför den kommande 
uppföljningen. Den fysiska aktiviteten genomförs på egen hand eller hos den 
aktivitetsarrangör som anses lämplig. Patienten får en skriftlig ordination och i de fall 
aktiviteten bedrivs hos en aktivitetsarrangör skickas även en kopia på ordinationen till den 
valda aktören. Aktivitetsarrangören kontaktar patienten för att tillsammans med denna hitta en 
lämplig aktivitet utifrån ordinationen (www.lio.se).

Leijon & Jacobsson (2006) har gjort en utvärdering av Östgötamodellen, innebärande att av 
3344 patienter som 2004 fick recept på fysisk aktivitet uppgav 70 % efter ett år att de följde 
FaR-ordinationen eller var fysiskt aktiva i någon annan aktivitet. Patienterna angav att de ökat 
sin aktivitetsnivå och upplevt förbättrat hälsotillstånd och symtom tack vare FaR. Resultatet 
pekar på att FaR är en effektiv modell för att öka den fysiska aktivitetsnivån hos stillasittande 
patienter. 

2.5.6 FaR i Örebro
FaR infördes som ett alternativ till traditionell medicinsk behandling inom Örebro läns 
landsting under 2004-2005. Medicinsk personal på vårdcentralerna skriver sedan dess ut 
fysisk aktivitet på recept till patienter i kombination med motiverande samtal för att stimulera 
sina patienter att bli mer fysiskt aktiva. Ett bra samarbete med föreningslivet sker via 
friskvårdssamordnare vid Örebro läns idrottsförbunds folkhälsoenhet, men på små orter råder 
brist på ett bredare utbud av olika fysiska aktiviteter.

En studie från 2005, strax efter införandet av metoden, visar att relativt få recept förskrevs och 
tidsbrist angavs som en viktig orsak till detta. Många patienter tyckte att gruppaktiviteter var 
för dyra vilket kunde medföra sämre effekt av FaR. Några framgångsförslag från studien är att 
det bör finnas förtydligade rutiner för uppföljning av recepten samt att varje vårdcentral bör 
ha en ansvarig, engagerad person som driver på FaR-arbetet. Vidare kanske det krävs mer 
motivationsarbete med personalen för att få den att tro på metoden och börja använda den 
(Nilsson, 2005). 
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2.5.7 FaR i Gävleborg
Sedan 2003 används metoden FaR, att använda recept med ordination på fysisk aktivitet, 
inom Gävleborgs läns hälsocentraler. I Gästrikland infördes metoden som en ordinarie 
arbetsmetod vid alla hälsocentraler, och i Hälsingland startade det i projektform vid en 
hälsocentral. Sedan 2008 är det inskrivet i överenskommelser att samtliga hälsocentraler i 
landstinget ska arbeta med FaR och öka förskrivningen av recept. En FaR-samordnare från 
Folkhälsoenheten informerar, utbildar och stödjer personal på hälsocentralerna samt knyter 
och uppehåller kontakter med olika friskvårdsföreningar. Denna person ajourhåller även en 
hemsida som vänder sig till både användare och allmänhet, innehållande information om FaR 
samt ett register på friskvårdsföreningar som är knutna till FaR (www.lg.se).

FaR-samordnaren i Gävleborg berättar att det är upp till varje hälsocentral att utarbeta sin 
handläggning av FaR utefter egna initiativ, idéer och resurser. Men grundtanken med FaR, att 
patienten ska få ett individuellt anpassat recept på fysisk aktivitet av en vårdpersonal i 
kombination med någon form av motiverande stöd samt information om samarbetande 
föreningar, är ändå något som ska ingå. Den som skriver ut receptet ska sedan ansvara för att 
det följs upp. FaR-samordnaren påpekar att det finns för lite tid och resurser idag för detta. 
Hon önskar att det fanns en FaR-ansvarig person på varje hälsocentral, att patienterna får stöd 
för igångsättning av fysisk aktivitet i samband med receptförskrivning och sedan en 
uppföljning efter både 3 och 12 månader (Personlig kommunikation, FaR-samordnare, 2008).

Tomma FaR- recept finns i datajournalens ”Dokument-modul” och meningen är att 
förskrivaren ska fylla i patientens ordination innan utskrift. Många användare anser det vara 
en krånglig procedur att komma in till receptet via ”Dokument-modulen” enligt FaR-
samordnaren på Folkhälsoenheten, men detta planeras att ändras inom en snar framtid då nytt 
journalsystem kommer att införas. Då är tanken att FaR-recepten ska finnas  i ”Recept-
modulen” i datajournalen och det ska då bli enklare att skriva ut FaR-receptet samtidigt som 
andra recept. Detta kan kanske medföra att fler FaR-recept då kommer att skrivas ut, tror FaR-
samordnaren.

FaR-samordnaren på Folkhälsoenheten upplever att attityden till FaR har blivit betydligt mer 
positiv nu än vid starten 2003 bland personal på hälsocentralerna i länet och FaR har även 
blivit mer uppmärksammat i medierna. Även om det är en relativ liten mängd recept som 
skrivs ut motför vad som är önskvärt, sker ändå en ständig ökning och FaR-samordnaren tror 
att det är en metod som kommer att bli vanligare och mer erkänd i framtiden. FaR-
samordnaren berättar att fysisk aktivitet på recept tyvärr inte ingår i högkostnadsskyddet och 
påpekar att det är viktigt att den som lämnar ut receptet till patienten informerar om detta. 

2.5.8 FaR på Carema Hälsocentral Gävle
Grundtanken med FaR är alltså att en vårdpersonal skriver ett individuellt recept på fysisk 
aktivitet till patienten utefter dennes förutsättningar. Carema Hälsocentral Gävle har utvecklat 
en egen handläggning av receptförskrivning av FaR. Förutom ett recept i datajournalens 
Dokumentmodul som kan utformas fritt för individuella behov har hälsocentralen utformat ett 
”standardrecept” förifyllt med de vanligaste ordinationerna; 
”Aktivitet”: Promenad/Cykling/Stavgång/Simning, ”Intensitet”: Måttlig, ”Behandlingstid”: 
Under minst 3 månader samt ”Dosering”: minst 30 min 3-5 ggr/vecka, se bilaga 1. 
Detta gör att det kan gå snabbt att ge patienten ett FaR-recept men å andra sidan blir oftast 
inte detta recept individuellt utformat. Men möjlighet finns att via datorn vid behov fylla på 
med individuella uppgifter såsom till exempel styrka, specifik kroppsdel eller specifik 
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träningsmetod innan utskrift av receptet. Det går också att stryka uppgifter i 
standardordinationen som inte är lämpliga för den aktuella patienten (Personlig 
kommunikation, Lundberg, 2008).

Samtal om betydelsen av fysisk aktivitet ges i samband med förskrivning av recept samt 
patienten får ett skriftligt informationsblad med information om fysisk aktivitet på recept och 
hänvisning till föreningar som kan hjälpa patienten med den fysiska aktiviteten i praktiken. 
Hälsocentralen har inget samarbete med några föreningar, de använder sig av 
Folkhälsoenhetens hänvisningar till lokala friskvårdsaktörer som finns på Folkhälsoenhetens 
hemsida. 

Personalen vid hälsocentralen har fått utbildning om FaR av samordnaren från 
Folkhälsoenheten med fortsatt information om nya indikationer och kunskapsunderlag.
Samtliga läkare och sjuksköterskor vid hälsocentralen kan förskriva FaR, men inte alla 
använder sig av metoden och det finns ingen FaR-samordnare på hälsocentralen. Antalet 
skrivna recept har ökat från starten och år 2007 skrevs 137 recept, vilket var flest i Gävleborg. 
Läkare och sjuksköterskor skriver recept på fysisk aktivitet främst via hälsocentralens 
Metabola mottagning till metabola riskpatienter, men även till smärtpatienter med besvär från 
rörelseapparaten. Verksamhetschef Lundberg påtalar att FaR-recept borde skrivas ut flitigare 
till patienter med ångest, stress, och sömnrelaterade besvär, vilka idag oftast endast får 
rådgivning.  Verksamhetschef Lundberg anser att systematisk uppföljning av genomförande 
och effekt av FaR saknas vid hälsocentralen, utskrivaren av receptet bör följa upp receptet vid 
patientens återbesök men det sker inte alltid. Han efterlyser en bra metod för uppföljning och 
återkoppling från patienter och friskvårdsaktörerna (Personlig kommunikation, Lundberg, 
2008).

2.6 Stöd vid livsstilsförändring 
Att få ett recept på fysisk aktivitet i sin hand innebär en förväntan att göra en 
livsstilsförändring. Den som skriver ut receptet bör vara medveten om vilka svårigheter det 
kan innebära och stödja personen på bästa sätt i detta förändringsarbete. 

Vi skapar och befäster våra levnadsvanor tidigt i våra liv. Hur vi beter oss i olika situationer 
beror ofta på påverkande faktorer från uppväxt och miljö. Dessa tillvanda levnadsvanor kan 
sedan vara väldigt svåra att förändra och det krävs en stark motivation till detta. 

2.6.1 Motivation
De flesta människor har någon form av motivation vid olika förändringar, men i högre eller 
lägre grad beroende på vad det gäller. För att ha tillräcklig motivation till att framgångsrikt 
genomföra en livsstilsförändring krävs att personen är uppriktigt intresserad, har en vilja att 
förändra och en tilltro till att kunna genomföra förändringen. Det är också viktigt att personen 
ser att det finns en vinst i att förändra, att förändringen är meningsfull för honom/henne 
(Holm Ivarsson, 2003).

Men innan detta motivationsstadium har personen troligtvis känt både motstånd och 
ambivalens. När personen befinner sig i dessa stadier är det svårare att genomföra en lyckad 
livsstilsförändring. Det kan vara bra för en behandlare att bedöma i vilket stadium en person 
befinner sig för att kunna ge bästa möjliga stöd. Prochaska och DiClemente utarbetade 1992 
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en stadieorienterad modell, Stages of change, som kan användas som hjälp för behandlaren i 
den bedömningen. 

2.6.2 Stages of change
eller Förändringsstegen/Förändringshjulet som modellen kallas på svenska beskriver 
förändringsprocessen. Detta innebär att människor befinner sig i olika stadier när de gör 
någon form av förändring i sitt liv, från ointresse av förändring till vidmakthållande av 
genomförd förändring (Prochaska, DiClemente. 1992). Behandlaren kan genom samtal med 
sin klient bedöma i vilket stadium i Förändringsstegen klienten befinner sig och utifrån detta 
anpassa samtal och stöd och arbeta för att patienten ska förflytta sig framåt i stadierna. FaR 
har störst potential att vara framgångsrik metod för människor som befinner sig i 
övervägande- och förberedelsestadierna, enligt Kallings & Leijon (2003). Personer i övriga 
stadier är antingen inte beredda att göra någon livsstilsförändring eller också är de redan 
aktiva. 

Klientens stadium Vad behandlaren kan fokusera på

1. Ointresserad, ej beredd att förändra. ”Så frön”. Väcka intresse.

2. Intresserad av förändring men osäker, Väga för och emot, positivt/negativt
ambivalent. Övervägandestadium. hinder/lösningar. Motiverande samtal.

3. Beredd för förändring. Förberedelse-. Beslut, planering, målsättning.
stadium. 

4. Handling, förändring. Genomförande-. Stöd. Peppning. 
stadium.

5. Vidmakthållande. Uppföljning. Stöd. Peppning. 

Det finns även ett återfallsstadium som många besöker vid livsstilsförändringar eftersom det 
inte är enkelt att gå raka vägen igenom stadierna från ointresserad till vidmakthållande utan 
att få problem på vägen. Här gäller det för behandlaren att informera klienten om att detta är 
normalt, att klienten kan lära sig något av detta samt att peppa klienten att fortsätta sitt 
förändringsarbete. Klienten behöver oftast inte börja från början efter ett återfall utan kan 
starta ungefär på det trappsteg han/hon befann sig innan återfallet (Prochaska & DiClemente. 
1992).

2.6.3 Motiverande samtal, MI
För att öka en persons motivation till beteendeförändring kan MI vara ett verkningsfullt 
förhållningssätt. MI kommer från USA och betyder motivational interviewing vilket i Sverige 
översätts med motiverande samtal. Detta går ut på att genom aktivt samtal leda en person att 
själv utforska och uttala lösningar och förslag till förändring som gäller specifikt för 
honom/henne. Det är personens uppfattning och individuella förutsättningar som är viktigt 
och inte vad behandlaren tycker borde vara bäst. Goda råd utan att personen frågat efter dem 
kan ofta vara verkningslösa och pekpinnar leder i regel till motstånd och sämre förutsättningar 
till förändringsbeteende (Miller & Rollnick, 2002).
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MI är alltså en klientcentrerad samtalsform där behandlaren lyssnar, reflekterar, sammanfattar 
vad klienten berättar och respektfullt visar att han/hon tar klienten på allvar. Behandlaren kan 
leda samtalet i önskad riktning genom att ställa öppna frågor med följdfrågor samt fråga om 
fördelar och nackdelar med mera. Skalfrågor är en bra metod att utforska motivationsnivån, 
där klienten till exempel får svara på hur intresserad han/hon är av förändring på en skala från 
noll till tio (Barth & Näsholm, 2006).

2.6.4 5A (assess, advise, agree, assist, arrange)
5A är en internationellt alltmer använd modell utvecklad för att användas vid 
livsstilsrådgivning. Den innebär att gå igenom följande fem steg med klienten för att en 
livsstilsförändring ska bli så lyckosam som möjligt.

Assess = bedöma. Att bedöma patientens förändringsbenägenhet och motivation. 
Advise = hälsovägleda. Ge information och individuella råd utifrån patientens behov och 
motivation.
Agree = överenskomma. Samtala patientcentrerat och gemensamt hitta aktiviteter som 
patienten är intresserad av samt sätta upp realistiska mål. 
Assist = stödja. Öka patientens motivation och självförtroende. 
Arrange = möjliggöra. Planera uppföljning samt eventuellt slussa patienten vidare till någon 
friskvårdsaktör. 

Alla steg behöver inte gås igenom vid samma besök. Läkaren kan också, efter att ha gett 
muntliga råd och bedömt patientens aktivitetsnivå och vilja till förändring, hänvisa patienten 
vidare till annan personal som är mer kunnig i motivationsarbete för att fullfölja alla steg i 5A 
(Faskunger, Leijon, Ståhle & Lamming, 2007). 

2.6.5 Utgångsvärde
I samband med att få ett recept på fysisk aktivitet kan någon form av utgångsvärde vara en 
motiverande och sporrande åtgärd för att genomföra livsstilsförändringen. Detta utgångsvärde 
mäts innan den fysiska aktiviteten ökas för att få ett mått på ”nuläget” som Ekblom & Nilsson 
(2001) skriver. Utgångsvärdet jämförs sedan med resultat av nya mätningar vid uppföljningar 
för att se om aktiviteten förbättrar värdena. Ett utgångsvärde kan vara till exempel vikt, 
midjemått, konditionstest eller hälsoprofil. Huvudsaken är att värdena mäts på samma sätt vid 
de olika tillfällena för att kunna jämföras. 

2.6.6 Salutogenes
Hälsofrämjande arbete bör ha ett salutogent perspektiv fokuserande på friskfaktorer och vad 
som kan stärkas hos personen för att behålla och/eller förbättra dennes hälsa (Antonovsky 
2002). Detta positiva synsätt är effektivt som stöd vid livsstilsförändringar. Personen kan 
stöttas att ta vara på sina kunskaper och färdigheter och vad denne tycker är roligt och 
inspirerande. Det är mycket större sannolikhet att en person genomför en förändring med 
ökad fysisk aktivitet om denne själv i stödsamtal kommer fram till vad han/hon skulle tycka 
om att utföra och upplever genomförbart, än om behandlaren ger ordination på vad denne 
tycker är passande aktiviteter (Holm Ivarsson, 2003). 
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2.6.7 KASAM
För att en person ska klara av att genomföra en beteendeförändring är det en fördel om denne 
känner att det är meningsfullt för honom/henne, att personen förstår varför och på vilket sätt 
förändringen ska göras samt att känna att hon/han klarar av det utefter sina förutsättningar. 
Detta leder till en känsla av sammanhang, KASAM, vilket är en förutsättning för en lyckad 
beteendeförändring. Därför kan det vara viktigt för behandlaren att i sin intervention tänka på 
att klienten ska känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 2002).

2.6.8 Uppföljning
Stöd i olika former i samband med livsstilsförändringar är en viktig faktor för ett 
framgångsrikt resultat. Detta innebär inte bara inledningsvis med motiverande samtal och 
hjälp med någon form av utgångsvärde i samband med igångsättandet av livsstils-
förändringen. Minst lika viktigt är det med fortlöpande stöttning, peppning och uppföljning av 
resultat (Kallings & Leijon, 2003). Det är lätt att tappa sin motivation, bli ambivalent och/eller 
hamna i återfallsstadiet (Prochaska, DiClemente. 1992). Socialstyrelsen gjorde 2005 en 
utredning om program och rutiner för primärvårdens hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete och kom då fram till att sådana insatser sällan följs upp och 
utvärderas. (Socialstyrelsen, 2005).  När det gäller FaR, fysisk aktivitet på recept, står i det i 
förskrivarens manual FYSS (2008) att uppföljning bör ske i samråd mellan förskrivare och 
patient och de län som infört uppföljning som en del av rutinen vid FaR har nått 
framgångsrika resultat. 

2.7 Etik vid livsstilsförändring
Levnadsvanor kan sitta djupt hos individen och vara en känslig fråga för denne. Behandlaren 
har ett etiskt ansvar att klienten känner att denne blir bemött med respekt och har 
självbestämmande (Svederberg, Svensson & Kindeberg, 2001). Beauchamp och Childress 
(1989) skriver om fyra etiska principer; ”Autonomi” (rätten till självbestämmande, bra att 
tänka på till exempel vid stödjande och motiverande samtal), ”Icke-skada” (den moraliska 
skyldigheten att inte skada, till exempel inte kränka), ”Göra-gott” (vilket ställer krav på att ha 
en god kommunikation med patienten så att behandlaren gör gott på patientens villkor) samt 
”Rättviseprincipen” (där behandlaren stödjer patienten på sådant sätt att patienten känner sig 
rättvist behandlad). Det är ju klientens livssituation det handlar om. Att med stöd själv kunna 
bestämma och finna individuella lösningar hur en livsstilsförändring ska genomföras för att 
fungera bäst för en själv leder till en upplevelse av att ha kontroll över situationen. Detta ger 
en bra förutsättning för att få tillräcklig handlingskraft, empowerment, för att lyckas med 
förändringen (Holm Ivarsson, 2003). 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

3.1 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka om Carema Hälsocentral Gävles handläggning av 
FaR, fysisk aktivitet på recept, leder till att deras patienter blir mer fysiskt aktiva och upplever 
en förbättring i sitt hälsotillstånd. 

3.2 Frågeställningar

• Upplever patienterna det positivt eller negativt att få recept på fysisk aktivitet?
• Upplever patienterna att de fått tillräckligt stöd i samband med FaR-receptet för att 

genomföra den fysiska aktivitet de ordinerats?
• Upplever patienterna att deras receptordination blir uppföljd av hälsocentralen?
• Har patienterna som fått FaR blivit mer fysiskt aktiva?
• Upplever patienterna som fått FaR att de fått en förbättrad hälsa?
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4. METOD

4.1 Metodval 
För att undersöka om Carema hälsocentral Gävles handläggning av FaR varit effektiv kunde 
orsak-verkan endast besvaras i efterhand av de patienter som tidigare fått ett recept på fysisk 
aktivitet. Cohen, Manion & Morrison (2000) beskriver att i en retrospektiv studie, ex post 
facto, observerar forskaren hur saker förhåller sig i nutid, kopplar detta till påverkande 
faktorer som hänt tidigare för att kunna påvisa orsak och verkan. Nackdelen med en sådan 
studie är att respondenterna kan ha svårt att komma ihåg hur saker förhöll sig om det gått lång 
tid mellan händelsen och studien. För vissa av patienterna i denna studie var det över ett år 
sedan de fick sitt recept på fysisk aktivitet.

För att utvärdera en metods effektivitet bedömdes att det krävdes uttalanden från så många 
som möjligt att bygga resultat och slutsatser på och försöka få en så bred och objektiv bild 
som möjligt. Därför valdes metoden enkät för insamlande och bearbetning av svar från 
samtliga patienter som fått FaR-recept från den aktuella hälsocentralen under ett utvalt år. 
(Trost, 2007). Svar från kryssfrågor med kvantitativa data i kombination med kvalitativa data 
från öppna frågor skulle kunna ge en totalbild och besvara studiens frågeställningar. En 
intervju med några patienter skulle ha gett en djupare bild, men den bilden skulle endast 
spegla just dessa få personers subjektiva uppfattning.

4.2 Enkät
Enkäten konstruerades av författarna, delvis med inspiration från ett uppföljningsformulär 
som finns på Folkhälsoenhetens hemsida (www.lg.se), avsett att användas vid uppföljning av 
FaR efter 3 och 12 månader. Den färdigställda enkäten till denna studie bestod totalt av 23 
frågor, både slutna kryssfrågor och öppna frågor där respondenterna kunde skriva egna svar, 
se bilaga 2. I vissa kryssfrågor kunde respondenterna kryssa för flera alternativ, gällande till 
exempel orsak till recept samt aktivitetstyp. Svaren från kryssfrågorna kunde sedan kodas, 
kopplas och sammanställas till åskådliggörande diagram för att visa olika förhållanden och 
fenomen redovisade under rubriken Resultat. Enligt Trost (2007) bör öppna frågor begränsas i 
en enkät eftersom de är svåra att sammanställa samt att det är risk att respondenter inte svarar 
på dessa frågor. Några öppna frågor ställdes, främst i anslutning till kryssfrågor, för att få en 
bild av vad respondenterna hade för egna tankar och idéer. Dessutom kunde det vara ledande 
att ha färdiga alternativ att välja mellan, till exempel när respondenterna skulle ange typ av 
stöd och uppföljning. Det kunde vara intressant för resultatet att se vad respondenterna hade 
för uppfattningar om vad detta kunde vara.  Svar från de öppna frågorna kunde sedan även 
användas som citat i uppsatsens resultat- och diskussionsdelar.

Frågorna var indelade i olika avdelningar. Enkäten inleddes med två enkla demografiska 
frågor om kön och födelseår, vilket är ett sätt att locka respondenter att svara på en enkät 
(Trost, 2007). Därefter frågades i fråga 3 om den fysiska aktivitetsnivån innan respondenten 
fick sitt FaR-recept. Nästa dels frågor, fråga 4 – 10, handlade om hur det gick till när 
respondenten fick sitt FaR-recept, till exempel vilken ordination och vilket stöd patienten fick. 
Till sist, i fråga 11 – 23, fick respondenterna svara på hur det sedan hade gått, till exempel om 
patienten ökat sin fysiska aktivitet, upplevde ökat välbefinnande samt fått någon uppföljning 
på FaR-receptet i. Viktiga delar i studien var att undersöka om patienterna upplevt att de fått 
tillräckligt stöd och uppföljning i samband med FaR, eftersom mycket forskning och 
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erfarenhet tyder på att detta är viktiga faktorer för att lyckas optimalt med en 
livsstilsförändring.

4.3 Missivbrev
Ett medföljande missivbrev är viktigt för att informera respondenten om undersökningens 
syfte, sekretesskydd, frivillig medverkan med mera (Trost, 2007). 

Till enkäten i denna studie medföljde ett missivbrev med en kort information om vad FaR är, 
syftet med studien och namn på samtliga ansvariga. Respondenterna informerades också om 
att insamlade uppgifter behandlades konfidentiellt och ett deltagande var viktigt för 
studieresultatet, men helt frivilligt. För att locka till fler svar utlovades utlottning av fyra 
trisslotter bland de som svarat, vilket enligt Dahmström (2005) kan vara ett effektivt sätt. 
Enkäten försökte utformas med all nödvändig information framställd på ett lättläst och tydligt 
sätt, se bilaga 3. 

4.4 Urval
Under 2007 förskrevs recept på fysisk aktivitet till 137 av Carema hälsocentral Gävles 
patienter. Det ansågs vara ett lämpligt antal att skicka enkäter till, tillräckligt många för att få 
en nyanserad bild av fenomenet och tillräckligt många för att ett litet bortfall inte skulle göra 
så mycket för det totala resultatet. Genom att välja samtliga patienter under ett år erhölls ett 
bra genomsnittsurval, ej påverkat av årstider eller eventuella tillfälliga faktorer (Trost, 2007).

4.5 Genomförande
Eftersom Folkhälsoenheten och Carema hälsocentral Gävle är intressenter i denna studie 
träffades inledningsvis Folkhälsoenhetens FaR-samordnare, hälsocentralens verksamhetschef 
och uppsatsförfattarna för att sammanställa vad alla parter främst var intresserade av att 
undersöka i denna studie och komma överens om studiens syfte. Det gjordes en 
överenskommelse att intressenterna skulle bidra med kuvert och portokostnader för det stora 
enkätutskicket inklusive påminnelser. Intressenterna fick också förfrågan om de ville namnges 
i den färdiga uppsatsen, vilket verksamhetschefen önskade. Därför namngavs både han och 
hälsocentralen. FaR-samordnaren önskade benämningen Folkhälsoenhetens FaR-samordnare.

Utifrån studiens syfte och all ihopsamlad kunskap om ämnet skrevs studiens frågeställningar. 
Livsstilsförändringar är en komplex företeelse där många faktorer påverkar. För att avgränsa 
studien beslutades att fokusera på motiverande stöd och uppföljning eftersom dessa faktorer 
enligt forskning och erfarenhet är viktiga för framgångsrik livsstilsförändring. 

För att få en djupare bild av hur primärvården i Gävleborgs län arbetar med FaR intervjuades 
Folkhälsoenhetens FaR-samordnare, se bilaga 5. Dessutom ställdes frågor till hälsocentralens 
verksamhetschef angående hur handläggningen av FaR sker på hälsocentralen, se bilaga 6, 
vilka besvarades via mail enligt önskan från verksamhetschefen. I övrigt lästes information på 
både Folkhälsoenhetens och hälsocentralens hemsidor. Även all denna information finns 
sammanställd under Bakgrund. 

Efter att ha skrivit på sekretessförbindelser på hälsocentralen fick uppsatsförfattarna namn och 
personnummer på de utvalda 137 personerna som fick FaR-recept under 2007. Därefter 
letades patienternas adresser fram i hälsocentralens datasystem ProfDoc, samt förskrivare och 
datum för receptutfärdande. Kuvert till patienterna adresserades samtidigt via dator för att 
användas vid enkätutskicken. 
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För att söka svar på studiens frågeställningar konstruerades enkäten enligt tidigare 
beskrivning av uppsatsförfattarna samt ett missivbrev skrevs med tidigare beskriven 
information. En pilotundersökning, eller som Dahmström (2005) beskriver provundersökning, 
genomfördes där fyra personer fick läsa missivbrevet och besvara enkäten för att se om 
frågorna var lätta att förstå. Små justeringar gjordes efter pilotundersökningen för att undvika 
feltolkningar och obesvarade frågor bland enkätsvar som skulle påverka studieresultatet. 

Missivbrev, enkät samt portofria kodade svarskuvert postades till samtliga 137 patienter i 
april 2008. Enligt Dahmström (2005) är det en fördel att bilägga portofria svarskuvert för att 
få så många enkätsvar som möjligt. Ett annat sätt är att utlova någon form av belöning. I 
denna studie lockades respondenterna med utlottning av fyra trisslotter bland de inkomna 
enkätsvaren, vilket skedde i anslutning till sammanställning av resultatet. När svarstiden gått 
ut efter tre veckor hade 47 svar inkommit, vilket motsvarar 34 %. Det ansågs vara i minsta 
laget för att få ut ett tillförlitligt resultat. Enligt Trost (2007) krävs en svarsfrekvens på 
50-75 % för ett tillförlitligt resultat i en enkätundersökning. Därför sändes en påminnelse ut i 
maj 2008 till de som inte besvarat det första utskicket. Detta var möjligt eftersom enkäterna 
kodats och avprickning skedde allteftersom enkäterna inkommit. Ett påminnelsebrev, se 
bilaga 4, med det ursprungliga missivbrevet på baksidan medsändes samt ett portofritt 
svarskuvert. Efter påminnelsen hade det inkommit totalt 73 enkätsvar, vilket motsvarade 
53 %. Det är det underlaget som legat till grund för resultatet i denna studie. 

4.6 Bortfall
Av 137 utskickade enkäter återsändes 73 stycken med ifyllda svar, vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 53 %. Det var 62 patienter som valde att inte besvara enkäten.  En enkät 
återsändes av Posten stämplad med ”Adressaten okänd” vilket är ett väldigt litet bortfall på 
grund av felaktig adress. Enligt Dahmström (2005) är fel adresser en stor anledning till 
bortfall vid postenkäter. En trolig orsak till att de flesta adresser stämde var att 
uppsatsförfattarna fick tillgång till datajournalens adressregister vilket är kopplat till 
folkbokföringen och uppdateras med jämna mellanrum. En patient ringde och meddelade att 
han aldrig fått något recept på fysisk aktivitet. Han berättade att en vårdpersonal bara hade 
testat att skriva ut ett FaR-recept till honom för att visa hur det såg ut. Det hade då troligtvis 
registrerats som ett riktigt recept i datajournalen. Detta kan även ha hänt andra patienter som 
ingick i studien och vara orsak till några av de obesvarade enkäterna. 

4.7 Bearbetning
Enkäterna kodades före utskicket för att bevara respondenternas anonymitet.

Enkätsvaren registrerades först i Excel. Alla svar skrevs in, både från kryssfrågorna och de 
öppna frågorna. Detta för att ha grunden kvar och för att ha texten till de öppna svaren 
samlade. Sedan kodades alla svarsalternativ. Kodning av individbortfall och variabelbortfall 
genomfördes för att anpassas till statistikprogrammet SPSS, Statistical Package for the Social 
Sciences (Wahlgren, 2005). När alla svaren var kodade överfördes alla data till SPSS version 
16.0 för att bearbeta materialet. Programmet användes till att ta fram frekvenstabeller för att 
få svarsresultat på varje fråga. Vissa frågor korsades även genom programmets ”Crosstabs”. 
Slutligen bearbetades alla resultatets grafer i ”Graphs”. De öppna frågornas svar samlades och 
bearbetades i Word för att se skillnader och likheter. Detta var möjligt eftersom det inte var så 
stort antal svar.
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4.8 Validitet och reliabilitet
Validitet betyder i vilken utsträckning studien har undersökt det den skulle undersöka och 
reliabilitet står för studiens tillförlitlighet, om undersökningen har gått rätt till och att 
resultatet skulle bli detsamma vid en förnyad undersökning utförd på samma sätt. Validiteten 
säger vad som mätts och reliabiliteten beror på hur detta mättes (Bjereld, Demker & Hinnfors, 
(2002). Enkätfrågorna i denna undersökning utformades med tanke på att söka svar på 
studiens syfte och frågeställningar. Genom att göra en pilotundersökning testades validiteten. 
Studien har genomförts även med strävan efter hög reliabilitet där hela studien genomförts 
enligt vetenskapliga förhållningsregler och etiska överväganden enligt nedan. 

4.9 Etiska överväganden
Vetenskapsrådet (2002) har skrivit forskningsetiska principer som hjälp för forskare att 
planera och utföra studier med god etisk kvalitet. Det är främst fyra grundkrav som forskare 
bör tänka speciellt på: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 
nyttjandekrav. Denna studie har utförts med tanke på dessa krav på följande sätt: 

Informationskrav: Respondenterna fick information om syftet med enkätundersökningen i det 
medföljande missivbrevet samt att deltagandet i studien var frivilligt och kunde avbrytas om 
så önskades.

Samtyckskrav: Respondenterna gav sitt samtycke att vara med i studien i och med att de 
återsände ifylld enkät vilket var frivilligt och framgick av missivbrevet. 

Konfidentialitetskrav: Uppsatsförfattarna skrev på sekretessförbindelser på hälsocentralen 
innan tillgång till för studien nödvändiga personuppgifter om patienterna. I missivbrevet stod 
information om att samtliga personuppgifter behandlades konfidentiellt och inga enskilda 
personer kunde identifieras i undersökningens resultat. Endast uppsatsförfattarna hade 
samtliga uppgifter om respondenterna som var nödvändiga för att utföra studien. Enkäterna 
kodades så att svar kunde kopplas till person för att till exempel kunna skicka påminnelser till 
de som inte svarat. 

Nyttjandekrav: Endast uppsatsförfattarna hade tillgång till det insamlade forskningsmaterialet 
till studien. I missivbrevet informerades respondenterna om var de kunde få tillgång till den 
färdiga uppsatsen. 
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5. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras dels uppgifter som registrerats om FaR, fysisk aktivitet på recept, 
under 2007 i Carema hälsocentral Gävles journaldatabas, och dels resultat av inkomna 
enkätsvar från 73 patienter som fått FaR från Carema Hälsocentral Gävle under 2007.

Resultatet presenteras i text och diagram där siffror i diagram visar antal patienter. De 
respondenter som svarat på enkäten namnges i resultatet som patienter.

Inledningsvis redovisas uppgifterna som hämtats från Carema Hälsocentral Gävles 
journaldatabas. Därefter följer resultatpresentationen av de inkomna enkätsvaren. 
Avslutningsvis presenteras en kort sammanfattning av resultatet. 

5.1 Uppgifter från hälsocentralen om FaR 2007
Totalt skrevs 141 recept på fysisk aktivitet under 2007, fyra patienter fick 2 recept var under 
året. De flesta recept förskrevs under första och sista kvartalet, se nedan.

1:a kvartalet 2007 – 61 stycken
2:a kvartalet 2007 – 21 stycken
3:e kvartalet 2007 – 18 stycken
4:e kvartalet 2007 – 41 stycken

Av dessa recept var 19 stycken (14 %) individuella (där den tomma FaR-blanketten använts 
och fyllts i med individuella uppgifter). Övriga 122 recept (86 %) var av hälsocentralens 
”Standardmodell”. Av de 73 personer som svarat på enkäten har 10 stycken (14 %) fått det 
individuellt utformade receptet och 63 personer (86 %) har fått standardmodellen, vilket 
motsvarar samma procentuella fördelning. Resultatpresentationen av svar på enkätfrågorna 
gör inte jämförelser mellan svar från patienter som fått standard eller individuellt recept, då 
det endast är 10 patienter (14 %) som förskrivits ett individuellt recept på fysisk aktivitet. 
Endast i sista stycket i resultatsammanfattningen jämförs dessa två grupper i samband med 
om det finns skillnad i hur de upplever att de erhållit både ökad fysisk aktivitet och förbättrad 
hälsa. 

Av de 141 recepten på fysisk aktivitet har enligt datajournalerna 76 stycken (54 %) förskrivits 
i samband med läkarbesök, 42 stycken (30 %) av diabetessköterska, 21 stycken (15 %) i 
anslutning till den Metabola mottagningen och 2 stycken (1 %) förskrevs av sjuksköterska i 
samband med hälsosamtal för 40-åringar. 

5.2 Demografiska  data
Dessa data finns endast med som bakgrundsinformation eftersom studiens frågeställningar 
inte har något ålders- eller genusperspektiv. Sammanställning av enkätens frågeställningar om 
kön och ålder presenteras i bilaga 7. 

5.3 Att få recept på fysisk aktivitet
Fråga 4 – 10 i enkäten söker svar på hur det gått till när patienterna fått sina FaR-recept; 
varför de ordinerades fysisk aktivitet och vilken ordination de fick samt deras upplevelse av 
motiverande stöd i samband med att de fick sitt recept. 
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5.3.1 Orsak till recept
Patienterna kunde i fråga 5 kryssa i flera alternativ till varför de fått recept på fysisk aktivitet. 
Av de 73 som svarat på enkäten anger 71 patienter (97 %) någon metabol orsak till sin 
receptordination, såsom övervikt, högt blodtryck, höga blodfetter, hjärt/kärlsjukdom och/eller 
diabetes. De övriga två patienterna (3 %) anger problem i rörelseorganen i kombination med 
förebyggande syfte eller fibromyalgi. Flera svarsalternativ fick anges, vilket också gjordes av 
flertalet patienter.

5.3.2 Receptordination
Fråga 6 i enkäten efterfrågar vilken typ av aktivitet som ordinerats. Den frågan har hämtats 
från ett frågeformulär för uppföljning av FaR som finns på Folkhälsoenhetens hemsida. 
Patienterna kunde här kryssa i flera alternativ. Den vanligaste ordinationen som anges är 
promenad. 59 patienter (81 %) har kryssat för det alternativet, vissa av dem tillsammans med 
andra alternativ.  

På hälsocentralens standardrecept anges cykling som en standardordination, (tillsammans med 
promenad, stavgång och simning). Alternativet cykling saknas i enkätfrågan, men det fanns 
möjlighet att skriva i det vid kryssalternativet ”Annat...”. Två patienter anger just den 
kombinationen – promenad, stavgång, simning, cykling. I övrigt finns cykling med som en av 
övriga aktiviteter hos ytterligare 3 patienter. 

Fråga 7 vill ha svar på om egen aktivitet eller gruppaktivitet ordinerats. 52 patienter (71 %) 
anger att de ordinerats egen aktivitet vilket stämmer bra överens med att de flesta ordinerats 
promenader. 9 patienter (12 %) har ordinerats gruppaktivitet och två patienter (3 %) har 
ordinerats båda alternativen. Övriga patienter vet inte eller har inte svarat på frågan. 

5.3.3 Motiverande stöd i samband med FaR
34 patienter (47 %) upplever att de fått det motiverande stöd de behövt för att kunna följa 
FaR-ordinationen, medan 18 (25 %) inte upplevt stöd, 17 patienter (23 %) vet inte och 4 
stycken (5 %) svarar inte på frågan. 
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                             Figur 1 Motiverande stöd

30 patienter (41 %) har svarat på den öppna frågan om vilket motiverande stöd de har fått i 
samband med FaR. De flesta anger samtal som ett stöd för att kunna följa FaR, eller någon 
form av information, råd eller liknande. En patient anger kostrådgivning via dietist, två 
stycken anger en aktivitetslista där de fyller i sina aktiviteter. Här följer några exempel, ett 
citat per patient.

– Samtal om bl.a. risker vid övervikt m.m.
– Tillsägelse att promenera i stället för buss eller bil. 
– Information av sjuksköterskan
– En lista att fylla i vilka dagar och hur lång promenaden var.
– Att bl.a. äta mycket grönsaker och hålla midjemåttet enl. rek.
– Motiverande samtal
– Beskrev utförligt vikten av att man utförde aktiviteten.
– Både läkare och sjukgymnast tog sig tid att lyssna. 

27 patienter (37 %) ger exempel på hur de tycker att stödjande/motiverande åtgärder skulle 
kunna förbättras i samband med att få ett recept på fysisk aktivitet. De flesta av dem svarar 
här ”uppföljning”. Andra exempel är gruppaktiviteter, kostrådgivning, fystest, ytterligare råd 
och stöd samt även ekonomiskt stöd. Nedan presenteras några exempel, ett citat per patient.

– God uppföljning. Gruppaktivitet för påtryckning och motivering (det är segt 
   ta sig iväg själv), kontroll i form av vägning och ev. fys-test hos sköterska som
   uppföljning. Vid sjukskrivning och arbetslöshet, bättre rabatt och långvarig 
   ex 15% på årskort under hela tiden sjukskrivning alt. arbetslöshet pågår. 
– Vid återgång till arbete finns möjlighet för en själv att klara det ekonomiskt.
– Uppföljning – jag fick recept men sen har ingen frågat.
– Uppföljande telefonsamtal
– Hälsocentralen kunde engagera sig, kanske i deras egen regi med gympa-
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   erbjudande och bra kosthållning för olika sjukdomar i förebyggande syfte
- Bättre rek till olika aktiviteter, bättre fungera i grupp än att göra något själv

5.4 Hur har det gått?
Enkätfrågor 11-23 söker svar på hur det gått sedan patienterna fått sina recept på fysisk 
aktivitet; om patienterna följt receptet, hur uppföljning har skett, om den fysiska aktiviteten 
ökat samt hur patienterna upplever sitt hälsotillstånd. 

5.4.1 Följsamheten kring FaR
45 patienter (62 %) anger att de har följt sitt recept på fysisk aktivitet. Nio patienter (12  %) är 
fysiskt aktiva men i någon annan form än vad de ordinerats via FaR. 16 patienter (22 %) 
anger att de inte har följt sitt recept. De tre kvarvarande patienterna (4 %) har inte svarat på 
frågan.

                                         Figur 2 Följsamhet

5.4.2 Aktivitetsordination
Fråga 12 i enkäten frågar efter den huvudsakliga aktiviteten sedan patienten fått FaR och 
svarsalternativen är exakt lika som fråga 6, och hämtade från ett frågeformulär för uppföljning 
av FaR från Folkhälsoenhetens hemsida. Flera svarsalternativ kunde kryssas i av patienterna. 
Även på denna fråga är vanligaste svaret promenad. 61 patienter (84 %) anger att deras 
huvudsakliga fysiska aktivitet varit promenader. Vid kryssalternativ ”Annat..” i fråga 12 
anges ridning, dans och trädgårdsarbete av tre olika patienter.  
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5.4.3 Orsak till att inte följa FaR
38 patienter (52 %) har svarat på frågan om vad främsta anledningen till att de inte har följt 
sitt recept på fysisk aktivitet är. Många av dem har kryssat i flera alternativ, men låg 
motivation anges av de flesta, 21 stycken (29 %). Andra alternativ som anges är tidsbrist, 
sjukdom, smärta och bristande ekonomi.

5.4.4 Uppföljning av FaR
22 patienter (30 %) anger att de har fått uppföljning på sitt recept på fysisk aktivitet någon 
gång under en 12-månadersperiod. 50 patienter (68  %) anger att de inte fått någon 
uppföljning. En patient har inte svarat på denna fråga. 

                                       Figur 3 Uppföljning

De 25 patienter (34 %) som svarat på fråga 15 om hur uppföljning har skett anger att den 
bestod i återbesök med olika former av samtal och kontroller. Nedan följer några exempel på 
svar hur uppföljningen har skett, ett citat per patient.

– Återbesök med provtagning och viktkontroll.
– Blodprov diabetes. Koll viktminskning.
– Viktkontroll, uppmuntran. 
– Vid återkommande ordinarie besök vid Hälsocentralen.
– Jag har varit i kontakt med läkare och sjukgymnast och fått förnyad remiss. Sedan
– jag började med vattenquigong har jag jobbat heltid. 
– Samtal. 
– Mer besök hos läkare och dietist, blodtryckstagning och mätning av sockerhalt i 
  blodet. 
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53 patienter (73 %) svarar på om de tycker uppföljningen var tillräcklig. 20 av dem (27 %) 
tycker att den var tillräcklig medan 21 stycken  (29 %) inte tycker det. 12 stycken (16 %) vet 
inte. 

              Figur 4 Tillräcklig uppföljning

Nedan följer några av patienternas motiveringar till sina svar på detta, ett citat per patient.

– Ingen automatik, svårt/nästan omöjligt att få uppföljning.
– Har inte blivit tillfrågad alls av min läkare av hur det gått och jag  fick
  receptet för cirka ett år sedan!
– Finns inget att följa upp eftersom jag inte följt receptet. 
– Ny uppföljning om sex månader.
- Jag ville ha provtagningar (blodtryck, blodfetter). 
– Jag skulle vilja haft en bättre beskrivning av vad som motionen påverkar,
  samt en mer detaljerad kostrådgivning (har kollat upp själv). 
– Skall ej gå för lång tid mellan uppföljningarna, men ej heller för ofta, för då
  känns träningen som ett ”jag måste”.
– Jag förstår att det är mig och min kropp det handlar om, lite uppmuntran och
   bekräftelse på att det jag gör är bra räcker. 

5.4.5 Patienternas fysiska aktivitet före och efter FaR
Patienterna fick inledningsvis i enkäten, i fråga 3, redovisa hur många dagar i veckan de 
uppskattar att de varit fysiskt aktiva innan FaR. Längre fram i enkäten, i fråga 17, fick de 
svara på hur fysiskt aktiva de är nu. För att patienterna skulle kunna svara på detta, 
förklarades innan dessa frågor att de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet ur 
hälsosynpunkt är att vara fysiskt aktiv sammanlagt minst 30 minuter under dagen med måttlig 
intensitet (motsvarande rask promenad). Nedan ser vi två diagram där det till vänster visar vad 
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patienterna svarat angående antal dagar fysisk aktivitet per vecka före ordinationen av FaR. 
Det högra diagrammet visar hur den fysiska aktiviteten var när de svarade på enkäten, alltså 
efter ordinationen av FaR. Sammanlagda antalet fysiskt aktiva dagar för alla som svarat var 
före FaR 185 dagar. Efter att FaR ordinerats var antalet fysiskt aktiva dagar 282 vilket innebär 
en ökning med 97 dagar (52 %) totalt för hela gruppen på 73 patienter.                                    

                                    Figur 5 Fysisk aktivitet före och efter FaR 
                            

      

Vid fråga 18 fick patienterna enbart kryssa i om de är mer, mindre eller lika aktiva nu i 
jämförelse med innan FaR. Där anger 40 patienter (55 %) att de är mer aktiva nu, 4 stycken 
(5 %) säger att de är mindre aktiva och 26 patienter (36 %) anger att de är lika aktiva nu som 
innan FaR. En patient svarar ”vet ej” och 2 stycken har inte svarat på denna fråga. 

                                    Figur 6 Fysisk aktivitet nu
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5.4.6 Patienternas upplevda symtom/besvär efter FaR
36 patienter (49 %) upplever att de är bättre i sina symtom och besvär efter FaR. 21 stycken 
(29 %) tycker att besvären är oförändrade och 3 stycken (4 %) upplever att de blivit sämre. 12 
patienter (16 %) kan inte bedöma om deras symtom blivit förbättrade. En patient har inte 
svarat på denna fråga. 

                          Figur 7 Upplevelse av symtom/besvär 

5.4.7 Patienternas upplevda hälsotillstånd efter FaR
Det allmänna hälsotillståndet upplevs bättre av 39 patienter (53 %). 20 stycken (27 %) anger 
att hälsotillståndet är oförändrat. Två patienter (3 %) upplever ett sämre hälsotillstånd. 11 
patienter (15 %) kan inte bedöma om hälsotillståndet blivit bättre. En patient har inte svarat på 
frågan. 
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                          Figur 8 Upplevelse av hälsotillstånd

5.4.8 Upplevelse av att få ett recept på fysisk aktivitet
57 patienter (78 %) anger att de upplevt det positivt att få ett recept på fysisk aktivitet. En 
patient, som redan innan FaR ansåg sig vara fysiskt aktiv, upplever det negativt att få ett 
recept på fysisk aktivitet. 14 stycken (19 %) svarar att de inte vet och 1 har inte svarat på 
frågan.

               Figur 9 Upplevelse av att få fysisk aktivitet på recept
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Nedan presenteras några motiveringar till patienternas svar på upplevelsen av att få FaR. Ett 
citat per patient. 

– Kul att få ett recept på motion.
– Man blir mer motiverad att röra på sig. 
– Den sätter lite press på en och det är bra.
– Varken positivt eller negativt! Hade behövt stöd och uppmuntran samt 
   aktiv hjälp.
– Receptet sitter på anslagstavlan synligt, ger en påminnelse, kul att se på papper
   vad man uträttat. 
- Jag har alla skäl att röra mig och gjorde det tidigare. Trots stor förståelse för 
  motionsbehovet klarar jag inte att ta mig vidare själv. 
– Motion är nyckeln för mig och det var bra att få den ”påminnelsen”. 
– Det ger mig motivation att motionera.
– En drivkraft till förändring genom att någon utomstående gällande hälsa 
   påtalat behovet av förändring. 
– Mår bättre, har förbättrat konditionen, viktminskning.
– Fick mig att komma igång. 
– Att få höra av en läkare ”du måste” är mer sporrande än när man tänker
  ”jag borde” även om det inte hjälpt märkbart för egen del så finns det ändå där.
– Jag tycker idén var bra, tog tacksamt emot receptet men sjukdom och operation
  och rehabilitering satte stopp just då. Sedan var det svårt att komma igång igen. 

5.4.9 Patienternas förslag på förbättring av FaR
Vid den öppna frågan om förbättringsförslag angående FaR har 28 patienter gett varierande 
tips. Nedan följer några exempel, ett citat per patient. 

– Tätare uppföljning.
– Bli hänvisad till grupp eller dyl där alla var på ungefär samma nivå.
– Datorkontakt.
– Få mer hjälp med rätt kost = utförliga matsedlar!
– Direktkontakt i samband med receptet + uppföljning.
– Mera feedback.
– Att man fyller i uppgifterna på en webbsida om man inte vill ha papper (den går ju
  inte att tappa bort) samtidigt som den kan delas med läkare/sjuksköterska. Kanske
  automatisk påminnelse via automatisk sms?
– Upplysning om kostnader för mig. Mera info om hur det fungerar på ett gym. 
– Hälsocentralen kunde engagera sig, kanske i deras egen regi med gympa-
  erbjudande och bra kosthållning för olika sjukdomar i förebyggande syfte. 
– Uppföljning ett måste! Pushning ett måste! Ungefär som på Viktväktarna =
– Samtal och vägning, konditionstest. 

Slutligen finns i enkäten en ”Övrigt”-fråga. På den skriver 14 patienter olika kommentarer, se 
några exempel nedan. Ett citat per patient. 

– I stort sett nöjd.
– Jag trodde att det skulle vara någon uppföljning så jag blev lite besviken. 
– Billigare alternativ än att skriva ut värktabletter och uppiggande.
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– Promenader är en bra motionsform. Man kan gå fort eller sakta och man kan ta 
   fika med sig och vara ute ett bra tag när vädret tillåter
– På grund av diabetes har jag ändrat min kost och gått ner i vikt 10 kg på knappt
  ett år. Vid provtagning har det visat sig att alla mina värden är bra. 
– Kände osäkerhet om hur mycket jag kan anstränga mig med mycket högt 
  blodtryck. Skadligt?
– Jag tränade två gånger per vecka hela terminen på Korpen. Kände stor skillnad 
  fysiskt och psykiskt (positivt). Efter sommaruppehållet tappade jag lusten att 
  börja på Korpen igen. Då hade det hjälpt om någon från hälsocentralen tagit
 kontakt för samtal igen. Jag MÅSTE ha någon som pushar på mig samt att 
 jag får se förbättrade resultat angående min hälsa. 

5.5 Sammanfattning
Samt resultat av kopplingar mellan olika enkätfrågors svar

Resultatet av undersökningen bygger på enkätsvar från 73 patienter vilket motsvarar 53 %  av 
den totala undersökningsgruppen på 137 patienter. 

Resultatet visar att 57 stycken (78 %) av dessa 73 patienter upplever det positivt att ha fått ett 
recept på fysisk aktivitet. Sedan patienterna fått FaR har 40 stycken (55 %) ökat sin fysiska 
aktivitet och 39 patienter (53 %) upplever en förbättrad hälsa. 34 patienter (47 %) upplever att 
de fått tillräckligt motiverande stöd för att kunna följa FaR-ordinationen. 22 patienter (30 %) 
anger att de fått uppföljning på sitt recept på fysisk aktivitet medan 50 patienter (68 %) anger 
att de inte fått någon uppföljning.

29 patienter av de 57 stycken som tycker det varit positivt att få fysisk aktivitet på recept 
anger att de både ökat sin fysiska aktivitet och upplever ett förbättrat hälsotillstånd.

Av de 34 patienter som svarar att de har fått motiverande stöd i samband med FaR anger 23 
stycken att de både har en förbättrad hälsa och är mer fysiskt aktiva idag än innan FaR. 
5 stycken av de 18 patienter som anger att de inte har fått något motiverande stöd i samband 
med FaR upplever att de både förbättrat sin hälsa och ökat sin fysiska aktivitet. 

Övervägande svar och förslag vid de öppna frågorna anger önskemål om mer uppföljning i 
samband med FaR. Av de 50 patienter som anger att de inte fått någon uppföljning svarar
18 stycken att de både har ökat sin fysiska aktivitet och upplever en förbättrad hälsa. 
Bland de 22 patienter som fått uppföljning på sitt recept på fysisk aktivitet anger 14 stycken 
både en förbättrad hälsa och att de har ökat sin fysiska aktivitet efter FaR. 

Av de 73 patienter som svarat på enkäten har 63 patienter (86 %) fått hälsocentralens 
standardmodell av receptblankett på FaR. 27 stycken av dem uppger att de både har ökat sin 
fysiska aktivitet och upplever en förbättrad hälsa idag. Av de resterande 10 patienter (14 %), 
som fått ett individuellt utformat recept på fysisk aktivitet, upplever 6 stycken både en 
förbättrad hälsa och att de är mer fysiskt aktiva nu än innan FaR. 
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6. ANALYS OCH RESULTATDISKUSSION
Resultatet visar att hälsocentralens handläggning av FaR är effektiv eftersom över hälften av 
patienterna som svarat i studien både har ökat sin fysiska aktivitet och förbättrat sin hälsa. 
Nästan 80 % av de som svarat på enkäten upplever det positivt att få ett recept på fysisk 
aktivitet. Resultatet tyder också på att motiverande stöd och uppföljning ökar effekten 
eftersom de som anger att de fått detta har ökat sin fysiska aktivitet och förbättrat sin hälsa 
mer än de som inte fått motiverande stöd och uppföljning. 

6.1 Standardrecept/Individuellt recept
Carema hälsocentral Gävle använder sig vanligtvis av sina standardrecept. 63 patienter av 73 
som svarade på enkäten har fått ett sådant recept. Visserligen visade resultatet att fler av de 
som fått individuellt utformade recept har ökat sin fysiska aktivitet och förbättrat sin hälsa 
jämfört med de som fått standardrecept. Men detta går inte att dra några statistiska slutsatser 
ifrån eftersom den gruppen endast var 10 patienter av de 73 som resultatet bygger på. 
Eftersom fler recept förskrivs med hjälp av standardreceptet än om det enbart skulle finnas 
individuella recept, får fler patienter ett recept och i och med detta finns större chans att fler 
patienter totalt ökar sin fysiska aktivitet. Över 40 % av de som fått standardrecept har både 
ökat sin fysiska aktivitet och förbättrat sin hälsa. 

6.2 Målgrupp
71 patienter av 73 som svarade på enkätundersökningen anger att de fått FaR på grund av 
någon metabol orsak såsom övervikt, högt blodtryck, höga blodfetter, hjärt/kärlsjukdom eller 
diabetes. Verksamhetschefen vid hälsocentralen berättar att de har utarbetat en Metabol 
mottagning på hälsocentralen där fokus i arbetet ligger mycket på livsstilsförändringar bland 
metabola riskgrupper. Fysisk inaktivitet är en stor riskfaktor för metabola sjukdomar 
(www.who.int) och därför är FaR ett viktigt redskap i Metabola mottagningens arbete. 
Kallings har i sin senaste studie (2008) kommit fram till att FaR är en effektiv metod för att 
öka patienters fysiska aktivitet. I den studien undersöktes patienter med hjärt- kärlsjukdom, 
vars riskfaktorer minskade och de upplevde förbättrad livskvalitet. Den här studien visar 
liknande resultat, den fysiska aktiviteten har ökat liksom hälsotillståndet hos över hälften av 
patienterna som svarat på enkäten. 

I hälsocentralens datajournal anges 21 recept av totalt 141 under 2007 vara förskrivna via den 
Metabola mottagningen och det stämmer dåligt med ovanstående text. Men diabetes-
sköterskan som bara har patienter ur metabola riskgruppen har förskrivit 42 recept och 
hon/han tillhör troligen Metabola mottagningen. 76 recept förskrevs av olika läkare och vissa 
av dessa läkarbesök kanske även de skedde i samband med Metabola mottagningen. Men 
även vid vanliga läkarbesök har en stor del patienter metabola problem och är målgrupp för 
FaR. Registreringarna vid förskrivning av FaR är oklara, men enkätresultatet tyder på att cirka 
97 % förskrivs till metabola riskgrupper.

6.3 Ordination och följsamhet
Över 80 % anger i enkätsvaren att de både ordinerats och utför promenader, och över 70 % 
anger att de ordinerats egen aktivitet. Promenader är en billig och enkel aktivitet som de flesta 
kan utföra. Däremot kan det vara svårare att motivera att upprätthålla fortsatt 
livsstilsförändring vid ensamaktivitet. Det är lättare att sporra varandra om fler aktiverar sig 
tillsammans. I öppna frågor om önskat motiverande stöd och hur FaR kan förbättras är det 
några som önskar gruppträning. Några exempel: 
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- Bli hänvisad till grupp eller dyl där alla var på ungefär samma nivå.
- Gruppaktivitet för påtryckning och motivering (det är segt att ta sig iväg själv).
- Bättre rek till olika aktiviteter bättre fungera i grupp än att göra något själv.

Ett gott samarbete med friskvårdsaktörer förordas av Kallings & Leijon (2003) för att nå ett 
bra resultat med FaR. Carema hälsocentral Gävle har inget direkt samarbete med någon 
friskvårdsaktör utan hänvisar till de som Folkhälsoenheten rekommenderar på sin hemsida 
och lämnar information om dessa i samband med förskrivning av FaR. Önskvärt vore om det 
fanns direkt hänvisning till subventionerade gruppträningar på lågintensivnivå enbart för 
patienter som fått recept på fysisk aktivitet, såsom de arbetar med FaR i Skåne 
(www.skane.se). Dels för att det kanske skulle kännas lättare att gå till dessa träningar 
eftersom alla kommer av samma orsak, och dels för ekonomins skull. Ekonomiskt stöd vid 
fysisk aktivitet anges i de öppna frågorna om stöd och förbättringsförslag i enkäten. 

- Vid sjukskrivning och arbetslöshet, bättre rabatt och mer långvarig , ex. 
  15% på årskort under hela tiden sjukskrivning alt. arbetslöshet pågår. 
- Vid återgång till arbete finns möjlighet för en själv att klara det ekonomiskt.

 FaR ingår inte i högkostnadsskyddet (Kallings & Leijon, 2003) och gruppträningar är oftast 
för dyra för många samhällsgrupper. Hälsa borde vara jämställt och en rättighet på samma 
villkor för alla, därför vore det önskvärt att FaR ingår i högkostnadsskyddet. Då skulle 
troligtvis folkhälsan förbättras eftersom fler skulle bli fysiskt aktiva. 

Patienterna kunde i enkäten även ange egna alternativ till vilken aktivitet som ordinerats och 
vilken aktivitet som utförts. Ridning, dans och trädgårdsarbete har tre personer skrivit att de 
utför men inte att de ordinerats. Vad kan det tyda på? Har dessa aktiviteter ordinerats 
muntligt, har det diskuterats i samtal mellan patient och förskrivare, eller har FaR inspirerat 
till egna initiativ? Det är lite svårt att utläsa i resultatet exakt vilka aktiviteter som ordinerats 
vid receptförskrivningarna. Eftersom 63 av 73 patienter som svarat på enkäten har fått 
standardrecept, borde de flesta av dem även ha ordinerats promenad, cykling, stavgång och 
simning. Men den kombinationen angavs endast av två personer. Hade det blivit samma 
resultat om den rätta kombinationen fanns att kryssa i? 61 recept förskrevs under första 
kvartalet 2007 vilket medför att många patienter kanske har svårt att komma ihåg vad som 
stod på receptet. Det är nackdelen med retrospektiva frågor. En förklaring kan också vara att 
standardreceptet ges ut som en sorts peppande symbol men det viktiga är kanske vad som sägs 
i samtalet mellan förskrivare och patient och det är där den faktiska ordinationen ges?  Se mer 
om aktivitetsfrågan i Metoddiskussion. 

I de öppna frågorna skriver några att de önskar att de fått vara mer delaktiga i sitt val av fysisk 
aktivitet. De vill att receptförskrivaren ska föra en dialog och ta mer hänsyn till vad för slags 
aktiviteter som intresserar dem. Se exempel nedan. 

- Bygg på patientens önskemål och möjligheter, ta hänsyn till ålder och 
 sjukdomar.
- För min egen del – fler alternativ än promenad- inte så dryg uppförsbacke
när jag vill ha kontroll.

Ur ett salutogent perspektiv är det mycket viktigt vid livsstilsförändringar att patienten känner 
att han/hon är delaktig (Holm Ivarsson, 2003). Om patienten kan styra sina val utefter sina 

33



förutsättningar finns större chans att lyckas med livsstilsförändringen. Att få en förståelse för 
varför det är viktigt att göra förändringen och sedan välja en aktivitet som patienten själv vill 
och kan klara av, gör att livsstilsförändringen blir meningsfull och lättare att genomföra 
(begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet), det ger en känsla av sammanhang (Antonovsky, 
2002). 

16 patienter anger att de inte har följt FaR och 38 patienter har sedan angett orsak till detta, 
vilket tyder på att den frågan var oklar. Det troliga är att de 38 patienterna anger orsak till att 
de ibland inte följt FaR, till exempel vid tillfällig sjukdom. De 16 patienterna anger troligen 
att de inte alls följt sin ordination på receptet på fysisk aktivitet. De som inte följt FaR anger 
låg motivation som främsta orsak till det. Det visar hur viktigt det är med motiverande stöd 
och uppföljning i samband med livsstilsförändring för att inte hamna i återfallsstadiet i sin 
förändringsprocess (Prochaska & DiClemente, 1992). Se mer om denna fråga i 
Metoddiskussion. 
 
6.4 Motiverande stöd
Cirka hälften av patienterna har upplevt att de fått motiverande stöd i samband med FaR. 
Nästan en tredjedel av patienterna som svarade på enkäten är osäkra på vad motiverande stöd 
kan vara. Förslag på motiverande stöd saknades som valbara alternativ i enkäten med tanke att 
inte påverka patienterna. När de i stället själva fick ange vad de ser som motiverande stöd 
nämnde de flesta någon form av samtal eller information. 

- Motiverande samtal
- Samtalet med läkaren
- Information av sjuksköterskan

Förutom att någon anger blodtryckstagning, nämner ingen att något utgångsvärde mätts i 
samband med förskrivningen av FaR. Att mäta ett ”nuvärde” i inledningen av ordinationen 
kan vara en effektiv sporre för igångsättning av ökad fysisk aktivitet, samt att det är bra att ha 
ett värde att jämföra med vid återbesök för att se om receptet gett någon effekt (Ekblom & 
Nilsson, 2001). Det är möjligt att hälsocentralen tar utgångsvärden kanske i form av 
fysiologiska värden via prover och dylikt, men detta når tydligen inte fram till patienterna så 
att de upplever detta som motiverande stöd. Erbjudande om någon form av konditionstest 
samt någon kroppslig mätning, till exempel midjemått, är utgångsvärden som det finns större 
chans att patienten själv känner sig delaktig i och uppfattar som motiverande och sporrande. 
Problemet är att detta skulle vara tidskrävande för hälsocentralen, och tidsbrist anges redan 
som ett hinder i arbete med FaR över huvud taget inom hälso- och sjukvården enligt Kallings 
& Leijon (2003). Några landsting satsar ändå på utökat motiverande stöd i samband med FaR. 
Några exempel är Värmland där patienter som fått FaR hänvisas till en friskvårdskonsulent 
som erbjuder hälsoprofil där ett konditionstest ingår (www.liv.se) och i Norrbotten finns det 
samordnare på alla vårdcentraler som genomför konditionstest inledningsvis på patienter som 
fått FaR (www.nll.se). En utsedd samordnare för FaR på varje enhet som är verksamhetsnära 
och har egna patienter är något som även Kallings & Leijon (2003) samt Nilsson (2005) 
förordar för ett framgångsrikt resultat. Nationella Folkhälsokommittén skrev i SOU 2000:91 
att det inom hälso- och sjukvården borde utökas med de kompetenser som behövs för det 
hälsofrämjande arbetet och i den nya folkhälsopolitiken (Prop. 2007/08:110) satsar regeringen 
på hälsofrämjande arbete och har avsatt pengar bland annat för utveckling av metoder för att 
främja fysisk aktivitet. En lösning för Carema hälsocentral Gävle samt även övriga 
hälsocentraler i Gävleborg vore, som FaR-samordnaren på Folkhälsoenheten önskar, att det 
fanns en samordnare för FaR på varje enhet. Patienter som just fått recept på fysisk aktivitet 
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skulle då kunna hänvisas till samordnaren, för motiverande stöd, utgångsvärden samt hjälp till 
för individen passande fysisk aktivitet för att peppas att komma igång med sin 
receptordination. För att nå ett optimalt resultat bör dessa samordnare ha specialkompetens 
inom motiverande arbete, livsstilsförändringar och förändringsprocesser. 

6.5 Uppföljning
Vid all livsstilsförändring är det svårt att vidmakthålla sin förändrade livsstil. Det är här som 
den viktiga uppföljningen kommer in. Verksamhetschefen vid Carema hälsocentral Gävle är 
medveten om att rutiner saknas för uppföljning av patienter som fått recept på fysisk aktivitet 
(Lundberg, 2008). Det visar sig också i resultatet av enkätundersökningen att nästan 70 % av 
patienterna anger att de inte fått någon uppföljning och många patienter efterfrågar 
uppföljning i den öppna frågan om hur FaR skulle kunna förbättras. 

- Att man får någon uppföljning!
- Uppföljning, hjälp med regelbunden kontroll.
- Uppföljning - jag fick recept men sen har ingen frågat.

Det är betydligt färre patienter som ökat sin fysiska aktivitet och förbättrat sin hälsa bland de 
som inte fått någon uppföljning jämfört med de patienter som fått uppföljning vilket bevisar 
att uppföljning är en betydande faktor för framgångsrikt resultat av FaR, vilket även Kallings 
& Leijon (2003) betonar. National Institute for Health and Clinical Excellence i England 
skriver i sin sammanställning av metoder för att främja fysisk aktivitet (2006) om vikten av 
regelbundna uppföljningar för att nå framgångar i arbetet. I FYSS (2008) som är en manual 
för förskrivare av FaR står det att uppföljningar bör ske i samråd mellan förskrivare och 
patient. Samtliga landsting som beskrivits i Bakgrunden har rutiner för uppföljning i sin 
handläggning av FaR och detta är en bidragande faktor till deras positiva resultat. Eftersom 
uppföljningsrutiner saknas vid Carema hälsocentral Gävle borde sådana införas och förankras 
på ett sådant sätt att samtlig personal känner sig delaktig för att framgångsrikt genomföra 
detta (Kallings & Leijon, 2003). Om det fanns en samordnare för FaR på hälsocentralen enligt 
ovan, vore det naturligt att denna även handlade uppföljningar för att kunna återkoppla till de 
tidigare mätta utgångsvärdena och utläsa uppnådda resultat av den ökade fysiska aktiviteten. 

6.6 Övrigt
Många önskar kostrådgivning i samband med FaR enligt svaren i de öppna frågorna i enkäten. 

- Gärna mera kostråd
- Få mera hjälp med rätt kost = utförliga matsedlar!

                 - Man skulle också kunna tänka sig FaR i kombination med kostråd – 
                   vad stoppar vi i oss egentligen?!

Det finns ingen dietist på Carema hälsocentral Gävle och att remittera FaR-patienter till dietist 
skulle innebära en stor kostnad för hälsocentralen. Kost och fysisk aktivitet hör ihop, båda 
påverkar vikt och metabola syndromet. Mest ekonomiskt för hälsocentralen vore om samma 
person som tar emot patienterna som fått recept på fysisk aktivitet för motiverande samtal, 
vore insatt i lättare kostfrågor och även kunde ge sådana råd i detta sammanhang. Det borde 
räcka att remittera de med speciellt svåra problem och frågeställningar gällande kost till 
dietist. 

Aktivitetslistor där patienterna fyller i sina aktiviteter kan vara ett effektivt motiverande stöd, 
vilket några skrivit i de öppna frågorna. En patient föreslår en datoriserad variant:
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- Att man fyller i uppgifterna på en webbsida om man inte vill ha papper. 
 (den går ju inte att tappa bort) samtidigt som den kan delas med 
läkare/sjuksköterska. Kanske automatisk påminnelse via automatisk sms?

Det visade sig att de öppna frågorna gav mycket intressanta svar på hur patienterna tänker 
kring de här frågorna och hälsocentralen fick dessutom många bra tips, som det här ovan. 

6.7 Metoddiskussion

137 patienter förskrevs fysisk aktivitet på recept, FaR, från Carema hälsocentral Gävle år 
2007. Hälsocentralen har utarbetat ett eget standardrecept och önskade en utvärdering av 
effekten av denna handläggning. Studiens syfte och frågeställningar är att få en uppfattning 
om patienternas upplevelse av att få FaR, hur de uppfattat att de fått motiverande stöd och 
uppföljning, samt om de ökat sin fysiska aktivitet och upplever ett förbättrat hälsotillstånd. 
Den mest effektiva metoden för att få svar på detta bedömdes vara en enkätundersökning där 
alla 137 fick möjlighet att svara på dessa frågor, både med kryssfrågor och med öppna frågor. 
Kryssfrågorna samlade kvantitativa data som lätt kunde sammanställas och kopplas till svar 
på ovanstående frågor. De öppna frågorna ställdes för att få kvalitativa data om patienternas 
upplevelser och uppfattningar om FaR, motiverande stöd och uppföljning. 

6.7.1 Missivbrev
Missivbrevet är viktigt dels för att fånga intresse så att respondenten svarar och dels för att ge 
respondenten all viktig information om studiens syfte och respondentens rättigheter. Stor 
möda lades ner för att utforma missivbrevet efter vetenskapliga riktlinjer och det färdiga 
brevet innehöll all nödvändig fakta, och respondenterna lockades dessutom med en morot, i 
form av trisslotter, för att svara. Svarsfrekvensen blev efter en påminnelse 53 %, vilket enligt 
Trost (2007) räcker vid en enkätundersökning, men det är i lägsta laget. I och med att all fakta 
måste vara med i missivbrevet innebar det att det innehöll mycket text och kunde vara svårläst 
för vissa respondenter. Detta kan vara en bidragande orsak till att 47 % valde att inte svara på 
enkäten. 

6.7.2 Enkät
Att konstruera en enkät innebär att verkligen tänka sig noga för så att inte frågorna är 
svårtydda och att sedan svaren lätt ska kunna kodas och registreras. En fördel är om en enkät 
som använts i någon liknande studie kan användas delvis eller i sin helhet. Till denna studie 
hittades ingen sådan enkät. Däremot finns på Folkhälsoenheten Gävleborgs hemsida ett 
uppföljningsformulär avsett att användas vid uppföljning av FaR. Detta formulär inspirerade 
några frågor i denna studies enkät. En pilotundersökning genomfördes för att undvika 
svårtydda frågor. Trots detta upptäcktes vid resultatsammanräkningen att det fanns 
frågetecken vid vissa frågor. 

Enkätens fråga 3 och 17 efterfrågar patienternas aktivitetsnivå före FaR samt vid tiden då 
patienterna svarade. Det visar sig att det var svårt för många patienter att komma ihåg hur 
aktiva de var innan FaR, där 14 patienter kryssat i att de inte vet. Det är risken med 
retrospektiva metoder. Det kan också vara så att patienter helt enkelt inte reflekterat över hur 
mycket fysisk aktivitet de utövat innan FaR och därför haft svårt att svara på detta. Det fanns 
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en tanke vid enkätkonstruktionen att det kunde förhålla sig så, därför ställdes i fråga 18 även 
en fråga om patienterna hade en uppfattning om de ökat eller minskat sin fysiska aktivitet 
sedan FaR. Detta för att komplettera resultatet och få ett så säkert svar som möjligt angående 
ökad fysisk aktivitet som var en av studiens frågeställningar. 

Fråga 6 handlar om aktivitetsordination. Här var det ett ställningstagande vid 
enkätkonstruktionen om standardreceptets ordination promenad/cykling/stavgång/simning 
skulle anges som ett kryssalternativ. Det bedömdes att inte den kombinationen skulle finnas 
utan patienterna skulle få kryssa i dessa alternativ bland flera andra alternativ. Tanken med 
det var att inte påverka patienterna att ta för givet att detta var ordinationen, utan i stället få 
dem att tänka efter och själva komma ihåg sin ordination. Här blev det ett misstag vid 
enkätkonstruktionen. Aktivitetsalternativen hämtades från uppföljningsformuläret om FaR på 
Folkhälsoenhetens hemsida och där saknas alternativet cykling, vilket upptäcktes först när 
enkätsvaren började registreras. Det fanns möjlighet att själv skriva i cykling vid kryssrutan 
”Annat”… men det hade endast 5 patienter gjort. Detta innebär att det är svårt att i resultatet 
avgöra hur patienterna uppfattat sin ordination på standardreceptet. Resultatet tyder på att de 
flesta främst uppfattar att de ordinerats promenader. I fråga 12 återkommer samma 
uppräkning av aktiviteter där patienterna ska ange sin huvudsakliga aktivitet sedan FaR. Även 
här saknas alternativet cykling. 

I fråga 7 angav patienterna om de ordinerats egen aktivitet eller grupp. Patienterna kunde här 
välja mellan olika alternativ av gruppaktiviteter, men eftersom det är irrelevant för studiens 
syfte räknades alla dessa alternativ som gruppaktivitet i resultatsammanräkningen. 

Fråga 13 visar sig vara en svårtolkad fråga. Den handlar om vad orsaken varit om patienten 
inte följt FaR. I fråga 11 fanns ett kryssalternativ: ”Jag har inte följt FaR-receptet” följt av en 
instruktion att gå till fråga 13 för att där svara på orsaken till detta. 16 patienter anger i fråga 
11 att de inte följt FaR, men i fråga 13 har 38 patienter angett olika orsaker till att de inte följt 
FaR. Tanken var att samma personer skulle fylla i fråga 11 och fråga 13 och att svara på 
varför de över huvud taget inte följt sitt recept på fysisk aktivitet. Resultatet visar att många 
också tolkade fråga 13 som att det frågades efter vad orsaken kan vara att tillfälligt inte följa 
sitt recept. Av de 38 som svarat på fråga 13 har 21 svarat låg motivation, och detta svar kan 
ändå vara intressant för studiens syfte.  

Att ställa öppna frågor i enkäten visade sig ge mycket kompletterande och intressant 
information. Det är svårt att ställa kryssfrågor för att få reda på vad människor har för 
uppfattningar om saker och ting utan att påverka svaren. I de öppna frågorna i denna studie 
fick patienterna själva ge exempel på vad de uppfattar att motiverande stöd och uppföljning 
kan vara samt ge exempel på förbättringar av FaR. Dessa frågor gav många intressanta svar 
från patienterna som delvis citerats i studien och dels som Carema hälsocentral Gävle  och 
Folkhälsoenheten kan ha nytta av i sitt fortsatta arbete med FaR. 

6.7.3 Bearbetning av data
Vid kodning och bearbetning av enkätsvaren upptäcktes misstag i förfarandet vid 
enkätkonstruktionen. Enkäter med flera svarsalternativ bör undvikas då det är betydligt 
svårare att sammanställa dessa resultat (Dahmström, 2000). Vid flertalet av frågorna fanns 
möjlighet för patienterna att ge flera olika svar. Detta medförde att det var svårt att sedan koda 
dessa svarsalternativ. Problemet löstes genom att varje svar med flera svarsalternativ fick sin 
egen kod vilket resulterade i att det vid vissa svar förekom upp till 37 olika 
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svarskombinationer. Detta gör att det inte går att presentera resultatet från dessa frågor i 
diagram. Det komplicerade även resultatsammanräkningen eftersom resultatet från dessa 
frågor delvis sammanställdes manuellt. De frågor detta berör gäller orsaken till att patienterna 
fick FaR samt typ av aktivitet, vilka inte är huvudfrågor för att besvara studiens 
frågeställningar. Det går ändå tydligt att se att promenader är huvudaktivitet och att metabola 
orsaker är vanligaste anledning till recept på fysisk aktivitet. 

En forskningsstudie i projektform vore intressant för att utvärdera effekten av att ha en 
samordnare av FaR på en hälsocentral enligt vad som tidigare beskrivits. Denna person bör ha 
specialkompetens inom livsstilsförändringar och förändringsprocesser för att på bästa sätt 
kunna stödja patienter som fått FaR genom att erbjuda motiverande stöd, mätning av 
utgångsvärden, eventuella kostråd samt efterföljande uppföljningar med samtal och 
återkoppling av uppmätta värden. Resultatet från den studien skulle kunna jämföras med 
resultatet från den här.

Vidare skulle det vara intressant att forska om vad som händer på sikt med motivationen till 
fysisk aktivitet hos de patienter som gör dessa livsstilsförändringar. Det skulle till exempel 
kunna skickas en uppföljningsenkät om ett eller ett par år till de patienter som svarat i den här 
enkätundersökningen att de ökat sin fysiska aktivitet, för att kunna se om det skett någon 
förändring i motivationen. Fortsätter de att vara fysiskt aktiva eller ej, vad har påverkat dem?
Är det någon skillnad i motivation och fortsatt fysisk aktivitet på sikt mellan de patienter som 
sköter sin aktivitet på egen hand och de som är med i gruppaktiviteter? Är det någon skillnad 
på sikt i motivation och fysisk aktivitet mellan de som får uppföljning och de som inte får det? 

Vad är det som gör att vissa människor lyckas genomföra livsstilsförändringar och andra inte 
även om de till synes har samma förutsättningar? Kan förändringsbenägenhet ha med 
KASAM att göra? En person som har en stark inneboende känsla av sammanhang kanske 
också har lättare att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samband med en 
livsstilsförändring. Det skulle vara intressant att i samband med förskrivning av FaR även 
göra ett KASAM-test och sedan efter ett år göra en uppföljande enkätundersökning och 
koppla ökad fysisk aktivitet med värden från KASAM-testet. Ett KASAM-test är ett 
frågeformulär med självskattningsskalor i 29 frågor, ett så kallat livsfrågeformulär. Frågorna 
handlar om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som en helhet och i 
sammanräkningen bedöms hur starkt KASAM, känsla av sammanhang, personen som svarat 
har (Antonovsky, 1991).

Verksamhetschefen vid Carema hälsocentral Gävle efterlyser en bra metod för uppföljning 
och återkoppling från patienter och friskvårdsaktörer. Det skulle kunna vara ett bra B- eller C-
uppsatsämne för studenter på Hälsopedagogprogrammet vid Högskolan i Gävle.
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7. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING

En forskningsstudie i projektform vore intressant för att utvärdera effekten av att ha en 
samordnare av FaR på en hälsocentral enligt vad som tidigare beskrivits. Denna person bör ha 
specialkompetens inom livsstilsförändringar och förändringsprocesser för att på bästa sätt 
kunna stödja patienter som fått FaR genom att erbjuda motiverande stöd, mätning av 
utgångsvärden, eventuella kostråd samt efterföljande uppföljningar med samtal och 
återkoppling av uppmätta värden. Resultatet från den studien skulle kunna jämföras med 
resultatet från den här.

Vidare skulle det vara intressant att forska om vad som händer på sikt med motivationen till 
fysisk aktivitet hos de patienter som gör dessa livsstilsförändringar. Det skulle till exempel 
kunna skickas en uppföljningsenkät om ett eller ett par år till de patienter som svarat i den här 
enkätundersökningen att de ökat sin fysiska aktivitet, för att kunna se om det skett någon 
förändring i motivationen. Fortsätter de att vara fysiskt aktiva eller ej, vad har påverkat dem?
Är det någon skillnad i motivation och fortsatt fysisk aktivitet på sikt mellan de patienter som 
sköter sin aktivitet på egen hand och de som är med i gruppaktiviteter? Är det någon skillnad 
på sikt i motivation och fysisk aktivitet mellan de som får uppföljning och de som inte får det? 

Vad är det som gör att vissa människor lyckas genomföra livsstilsförändringar och andra inte 
även om de till synes har samma förutsättningar? Kan förändringsbenägenhet ha med 
KASAM att göra? En person som har en stark inneboende känsla av sammanhang kanske 
också har lättare att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samband med en 
livsstilsförändring. Det skulle vara intressant att i samband med förskrivning av FaR även 
göra ett KASAM-test och sedan efter ett år göra en uppföljande enkätundersökning och 
koppla ökad fysisk aktivitet med värden från KASAM-testet. Ett KASAM-test är ett 
frågeformulär med självskattningsskalor i 29 frågor, ett så kallat livsfrågeformulär. Frågorna 
handlar om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som en helhet och i 
sammanräkningen bedöms hur starkt KASAM, känsla av sammanhang, personen som svarat 
har (Antonovsky, 1991).

Verksamhetschefen vid Carema hälsocentral Gävle efterlyser en bra metod för uppföljning 
och återkoppling från patienter och friskvårdsaktörer. Det skulle kunna vara ett bra B- eller C-
uppsatsämne för studenter på Hälsopedagogprogrammet vid Högskolan i Gävle.
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       Bilaga 1



Enkät angående FaR, Fysisk aktivitet på recept        Bilaga 2

1. Ange ditt kön   Man   Kvinna

2. Ange ditt födelseår 19  .….

3. Innan du fick ditt recept på fysisk aktivitet –
Hur många dagar per vecka uppskattar du att du var 
fysiskt aktiv enligt ovanstående rekommendationer?

…. Dagar

 Vet ej

NÄR DU FICK DITT RECEPT

4. Vem skrev ut ditt recept på fysisk aktivitet?
 Läkare

 Sjuksköterska

 Sjukgymnast

 Annan ………………

 Vet ej

Enligt de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet bör alla individer ur 
hälsosynpunkt vara fysiskt aktiva sammanlagt minst 30 minuter under dagen med måttlig 
intensitet (motsvarande till exempel rask promenad). Det innebär att till exempel 2 x 15 
minuter skulle täcka dagsbehovet.



5. Varför fick du ett recept på fysisk aktivitet?
    Flera svarsalternativ kan anges

 Övervikt

 Högt blodtryck

 Höga blodfetter

 Hjärt/kärl-sjukdom

 Diabetes

 Psykisk ohälsa

 Problem i rörelseorgan / rygg
     (inklusive smärta)            

 I förebyggande syfte 
     (vid fysisk inaktivitet)

 Annat ……………………….

 Vet ej

6. Vilken typ av aktivitet blev du ordinerad?
Flera svarsalternativ kan anges

 Promenader

 Stavgång

 Löpning / jogging

 Simning

 Vattengympa

 Gympa

 Styrketräning

 Boll / racketsport

 Annat…………………

 Vet ej



7. Blev du ordinerad egen aktivitet eller aktivitet via 
    någon förening?
    Flera svarsalternativ kan anges

 Egen aktivitet

 FaR grupp Korpen Gävle

 FaR grupp Friskis&Svettis
     Gävle 

 FaR grupp SGA Sandvikens
     gymnastikförening 

 FaR grupp OK Hammaren
                                                                                                   Sandviken

 Annan ……………………….

8. Upplevde du att du fick det motiverande stöd du behövde på hälsocentralen för att
    kunna följa ditt FaR-recept?
    

 Ja

 Nej

 Vet ej

9. Om ja, vilket stöd fick du?

…………………………………………………………………………………………………

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

10. Hur tycker du att stödjande/motiverande åtgärder 
      skulle kunna förbättras i samband med att få ett 
      recept på fysisk aktivitet. Ge exempel 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



HUR HAR DET GÅTT?

11. Har du följt den rekommendation på fysisk aktivitet som du
      fick via ditt FaR-recept?  

 Ja jag har följt FaR-receptet

 Jag är aktiv men i en annan
                                                                                                   aktivitet än FaR 

 Jag har inte följt FaR-receptet
     (gå till fråga 13) 
     

12. Vad har varit din huvudsakliga aktivitet
      Sedan du fick FaR-receptet?
      Flera svarsalternativ är möjliga

 Promenader

 Stavgång

 Löpning / jogging

 Simning

 Vattengympa

 Gympa

 Styrketräning

 Boll / racketsport

 Annat ………………….

13. Om du inte följt FaR-receptet - vad var huvudorsaken
      till detta?

 Sjukdom

 Smärta

 Låg motivation

 Tidsbrist

 Ekonomi

 Annat …………………



     Efter-
14. När fick du uppföljning på ditt FaR-recept?  1-3 mån

     
 4-6 mån

 7-9 mån

 10-12 mån

 mer än ett år

 Har inte fått någon uppföljning 

15. Om Ja – Hur har uppföljningen skett?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

16. Upplever du att uppföljningen var tillräcklig?
 Ja

 Nej

 Vet ej

Motivera

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



17. Hur många dagar per vecka uppskattar du att du är 
fysiskt aktiv nu, enligt ovanstående rekommendationer?

…. Dagar

 Vet ej

18. Upplever du att du är mer fysiskt aktiv idag än innan
du fick FaR-receptet?

 Ja, mer aktiv

 Nej, mindre aktiv

 Ungefär lika aktiv som innan 
      FaR-receptet

 Vet ej

19. Hur upplever du att symptomen/besvären, 
      som orsakade att du fick ett FaR-recept, är i dag?

 Bättre

 Oförändrat

 Sämre

 Ingen åsikt/kan ej bedöma 

20. Hur upplever du ditt allmänna 
      hälsotillstånd sedan du fick ditt FaR-recept?

 Bättre

 Oförändrat

 Sämre

 Ingen åsikt/kan ej bedöma 

Enligt de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet bör alla individer ur 
hälsosynpunkt vara fysiskt aktiva sammanlagt minst 30 minuter under dagen med måttlig 
intensitet (motsvarande till exempel raskt promenad). Det innebär att till exempel 2 x 15 
minuter skulle täcka dagsbehovet.



21. Hur har du upplevt att få ett recept på fysisk aktivitet 
 positivt 

 negativt 

 vet ej

Motivera

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

22. Ge exempel på hur du tycker att hanteringen av FaR skulle kunna förbättras? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

23. Övrigt

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tack för hjälpen! 



                            

Till dig som fått FaR, recept på fysisk aktivitet, under 2007  

Sedan 2003 har FaR, fysisk aktivitet på recept, använts inom primärvården i Gävleborgs län 
som en förebyggande och behandlande metod vid olika sjukdomstillstånd. Forskning visar att 
det är en effektiv, enkel och billig metod utan biverkningar. Under 2007 skrevs cirka 700 
FaR-recept i Gästrikland, varav de flesta, cirka 140 stycken, skrevs på Carema Hälsocentral 
Gävle (före detta Gävle Hälsocentral). 

Vi är två studenter som under våren 2008 skriver en C-uppsats i hälsopedagogik vid 
Högskolan i Gävle. Uppsatsen ska undersöka om FaR är en effektiv metod för Carema 
Hälsocentral Gävle att motivera sina patienter till ökad fysisk aktivitet. I samband med 
uppsatsen gör vi en enkätundersökning bland Carema Hälsocentral Gävles patienter som 
under 2007 fått ett recept på fysisk aktivitet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 
publiceras i ett system för e-publicering av uppsatser via Högskolan i Gävles bibliotek. 

Vår önskan är att du, som är en av dessa patienter som fått ett recept på fysisk 
aktivitet under 2007, vill ta dig lite tid i anspråk och besvara vår enkät. 

Uppgifterna du lämnar kommer att behandlas med sekretess. Enkäten är märkt med ett 
kodnummer och koppling till person kan endast göras av oss två studenter och inga enskilda 
deltagare kan identifieras. All medverkan i studien är frivillig men det är av stor vikt att så 
många som möjligt vill besvara enkäten då den ligger till grund för resultatet av studien. 

Vid frågor och funderingar kring enkäten och undersökningen var vänlig tag kontakt med 
Gunilla Lindgren eller Lena Johansson på nedanstående telefonnummer eller mailadress.

Bland alla som svarat på enkäten lottas fyra trisslotter ut. 
Vi behöver få ditt enkätsvar senast 2008-05-05. 
Vi är mycket tacksamma för din medverkan.

Gävle april 2008

Lena Johansson Gunilla Lindgren 
Student, Hälsopedagogiska programmet Student, Hälsopedagogiska Programmet
Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle
073-2527780 070-2139007
perajetr@hotmail.com gunilla-lindgren@hotmail.com 

Stig Lundberg  
Verksamhetschef FaR-samordnare, Folkhälsoenheten
Carema Hälsocentral Landstinget Gävleborg

Gunnar Cardell
Handledare
Högskolan i Gävle
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Hej!

För några veckor sedan skickade vi ut en enkät till dig och andra som under 

2007 fått recept på fysisk aktivitet. Den enkäten kommer att ligga till grund för 

vårt examensarbete i hälsopedagogik vid Högskolan i Gävle. 

För att vårt arbete ska bli så bra som möjligt behöver vi få många fler svar än vi 

hittills har fått. Därför hoppas vi att Du som ännu inte skickat in ditt svar vill ta 

dig lite tid att fylla i enkäten och skicka den till oss så snart som möjligt. 

Vi lottar ut fyra trisslotter bland alla som skickat in sin enkät.

Om du nyligen skickat in ditt svar ber vi dig bortse från denna påminnelse.

Vänliga hälsningar

Lena Johansson Gunilla Lindgren
Student Student

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Lena Johansson 073-2527780 perajetr@hotmail.com

Gunilla Lindgren 070-2139007 gunilla-lindgren@hotmail.com 
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När och hur började primärvården i Gävleborg använda sig av FaR?

Vad är Folkhälsoenhetens roll när det gäller FaR?

Arbetas det på samma sätt med FaR i hela landet, finns det nationella direktiv hur man skall 
arbeta med FaR? 

Har hälsocentralerna fått direktiv hur de ska arbeta med FaR och hur? Arbetar alla på likadana 
sätt eller gör varje hälsocentral sin egen modell? 

Är hälsocentralerna rekommenderade att vända sig till speciella målgrupper?  

Hur är tanken att FaR-recept ska användas?

Den undersökta hälsocentralen använder standardrecept. Använder fler centraler den 
metoden?

Hur är tanken att hälsocentralerna skall arbeta med stöd i samband med förskrivning av FaR?

Hur är tanken att uppföljning ska ske? Finns bestämda rutiner för uppföljning?

Hur har personal på de olika hälsocentralerna i Gävleborg tagit till sig FaR som arbetssätt? 

Finns det svårigheter att införa FaR som metod?

Hur sker samarbetet med föreningar på Folkhälsoenhetens hemsida? Hur är det tänkt att 
patienterna skall hänvisas till dessa föreningar? Ska även hälsocentralerna sköta kontakten 
med dessa föreningar?

Har det resonerats något kring kostnaderna för deltagande i fysisk aktivitet för patienter som 
ordinerats fysisk aktivitet på recept? 
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1. Beskriv kort hälsocentralen, dess personalsammansättning och målgrupp.

2. Har personalen fått någon utbildning om FaR? I så fall hur?

3. Har det satsats på att få personalen intresserade av att arbeta med FaR? I så fall hur?

4. Har Gävle HC något uttalat/skrivet mål med FaR? I så fall hur lyder det?

5. Om ja, hur är intensionen att lyckas nå målen?

6. Vilka personalkategorier skriver ut FaR? 

7. Hur går det praktiskt till vid utskrivandet? Gör alla på samma vis? Har ni utarbetat ett 
speciellt arbetssätt/riktlinjer? 

8. Vilka recept skrivs ut? Standard och/eller individuella? Beskriv vad som står på dem. 

9. Hänvisas patienterna till föreningar och/eller individuella aktiviteter? 

10. Samarbetar ni med föreningslivet? Om ja, på vilket sätt?

11. Får patienten någon övrig information/stöd i samband med att han/hon får sitt recept på 
fysisk aktivitet?

12. Har ni några riktlinjer för vilka patienter/diagnoser som ska få FaR?

13. Har samtliga patienter i den gruppen fått FaR utskrivet under 2007? Om inte – vad är 
orsaken till detta? Kan du se något samband och/eller någon förklaring?

14. Görs någon uppföljning på de patienter som fått FaR? I så fall när och hur?

15. Har ni något samarbete med Folkhälsoenheten kring FaR. I så fall hur?

16. Har du något övrigt att tillägga?

Tack för hjälpen!
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Demografisk data
Dessa data presenteras endast som bakgrundsinformation eftersom studiens frågeställningar 
inte har något ålders- eller genusperspektiv. 

Kön
79 kvinnor (58 %) och 58 män (42 %) fick FaR förskrivna via Carema Hälsocentral Gävle 
under 2007. 73 personer (53 %) svarade på enkätundersökningen, av dessa var 46 kvinnor (63 
%) och 27 män (37 %) vilket är en något högre procentuell andel kvinnor än i totala gruppen 
på 137 personer.  

Ålder
Åldersfördelningen bland dem som fått FaR och svarat på enkäten, ligger mellan 28-80 år. 
Flest recept, 40 %, har de som är födda på 1940-talet erhållit. 

Ålder- och könsfördelning
Det är flest kvinnor som har fått ett recept på fysisk aktivitet, kvinnor födda på 1940-talet är 
överrepresenterade. Likaså bland männen är det flest recept utskrivna till de som är födda på 
1940-talet. Kvinnor födda från 1930  till 1950-talet har fått betydligt fler recept utskrivna än 
männen födda under samma årtionden. Däremot har män födda på 1960-talet fått fler FaR än 
kvinnor som är födda under 1960-talet. 

                   Figur 10 Ålders- och könsfördelning
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