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Förord 

 

Denna magisteruppsats, en intervjustudie har genomförts av två studerande vid Högskolan i 

Gävle under studietiden till distriktssköterskor. Intervjuerna fördelades mellan Författarna 

genom att ES genomförde intervjuer vid två topplistplacerade hälsocentraler, hög förskrivning 

av FaR medan JW genomförde intervjuer vid en icke topplistplacerad hälsocentral, låg 

förskrivning av FaR. Författarna transkriberade sedan var och en för sig sitt material innan 

analysprocessen påbörjades. Analysprocessen genomfördes både enskilt och gemensamt. 

Vetenskapliga artiklar har Författarna gemensamt sökt och bearbetat. Processen har fortlöpt så 

tillvida att Författarna hela tiden har tagit del av varandras synpunkter och åsikter för att sedan 

anpassa arbetet enligt varandras önskemål. Som enskild Författare har vi båda upplevt ett stöd 

i varandra under arbetet med studien. 

 

Avslutningsvis vill vi framföra ett stort Tack till vår handledare, Anna- Greta Mamhidir. Vi är 

mycket tacksamma för ditt stöd. 

 

Inte att förglömma framför vi även ett tack till de familjemedlemmar som ofrånkomligen har 

involverats på ett plan som utomstående. Ni har visat prov på tålamod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Syftet var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter och inställningar till FYSS samt 

förskrivning av FaR vid hälsocentraler med hög respektive låg förskrivning. Sjutton 

distriktssköterskor deltog från två topplistplacerade hälsocentraler och en icke 

topplistplacerade hälsocentral i ett län, i Mellansverige. Datainsamlingen gjordes genom 

semistrukturerade intervjuer och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Analysen gav 

två kategorier Organisation och Individ för de topplistade hälsocentralerna respektive den 

icke topplistade hälsocentralen samt sex underkategorier vardera. Kategorin Organisation 

inom de topplistade hälsocentralerna innehöll underkategorierna ledningsstöd, utbildning samt 

uppföljning och ekonomi. Kategorin Individ beskrev förskrivarens inställning, 

distriktssköterska med specialiserat arbete och förskrivna motionsformer. Kategorin 

Organisation inom den icke topplistade hälsocentralen innehöll underkategorierna 

ledningsstöd, att öka motivationen och samarbete. Kategorin Individ beskrev 

underkategorierna förskrivarens inställning, att motivera till livsstilsförändring samt 

uppföljning. FaR förskrevs främst av distriktssköterskor inom diabetes- och 

blodtrycksmottagningar och de upplevde ledningens stöd. Vid den icke topplistplacerade 

hälsocentralen saknades ledningsstöd, alla hade inte FaR-utbildning. Tid till 

kollegiediskussioner för att få in rutiner, läkarstöd p.g.a. patienters multipla 

sjukdomsdiagnoser och kunskap om förskrivningsbara aktiviteter efterfrågades. Lyckad 

förskrivning krävde motiverade patienter, individanpassade motionsformer och samarbete 

med t.ex. sjukgymnaster. Chefer ”tryckte på” för ökat antal förskrivningar, utbildning om 

förhållningssätt att motivera till fysisk aktivitet önskades. FaR uppgavs vara ett av 

distriktssköterskans ansvarsområden och förväntades öka i framtiden.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet på recept (FaR), distriktssköterskor, intervjuer 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The purpose was to describe district nurses’ experiences and perceptions of Physical activity 

in Disease prevention and Treatment and Prescriptions of Physical activity (PaP), in health 

centers, reported high respectively low prescriptions of physical activities. Seventeen district 

nurses, from two top listed and one not top listed center, in a county, in the middle of Sweden 

participated. Semi-structured interviews analyzed by qualitative content analysis resulted in 

two categories Organization and Individual and six subcategories respectively, for both 

groups. The category Organization within the top listed centers’ included the subcategories 

management support, education and follow-ups and economy. The category Individual 

described preceptor’s attitudes, district nurse with specialized work and type of activities. The 

category Organization within the not top listed centre included management support, to 

increase motivation and cooperation. The category Individual described preceptor’s attitudes, 

to motivate lifestyle changes and follow-ups. PaP occurred mainly in diabetes and blood 

pressure care, management support was experienced. In the not top listed centre, management 

support and education lacked. Time for collegial discussions forming routines, physicians’ 

support and knowledge about type of activities were requested. Successful prescription 

required motivated patients, individualized activities and interaction with physiotherapists. 

Educations supporting patients’ motivation were demanded, managements’ stressed increased 

prescriptions and PaP was reported a district nurse responsibility, expected to increase.   

 

 

Keywords: Prescriptions of physical activities (PaP), district nurse, interviews 
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Introduktion 

Hälsa och fysisk aktivitet 

I dagens samhälle är människor mindre fysiskt aktiva än tidigare. Fysiskt lätta och 

stillasittande arbeten blir vanligare och fysisk aktivitet utövas i stort som fritidssysselsättning. 

Trenden går mot alltmer stillasittande, vilket behöver kompenseras med medvetna vardags- 

och fritidsaktiviteter (Socialstyrelsen 2009). Otillräcklig fysisk aktivitet leder ofta till 

problem, exempelvis övervikt, högt blodtryck, dålig kondition men även till andra problem, 

både fysiska och psykiska. Otillräcklig fysisk aktivitet bedöms idag vara relaterat till sjukdom 

i samma omfattning som användning av tobak (Hagströmer & Hassmèn 2008, Kallings 2008). 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO 2009) är en stillasittande livsstil ett globalt problem 

och medför höga kostnader för sjukdom i samhället. Felaktig kost och för lite fysisk aktivitet 

är de viktigaste orsakerna till sjukdom i EU-länderna och cirka 60 procent av befolkningen 

beräknas inte vara tillräckligt fysiskt aktiva (Leijon & Jacobson 2006). 

 

Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan och ökar utsikterna att leva ett långt liv. Fysisk 

aktivitet minskar bl.a. risken att drabbas av hjärt- och kärl sjukdomar, högt blodtryck, stroke, 

diabetes, benskörhet samt depression och ångest (Kallings 2000 , Bolin & Lindgren 2006). 

Trots de uppenbara hälsovinsterna av motion är det inte mer än 40 procent av den svenska 

befolkningen i åldrarna18-64 år som motionerar regelbundet (Bolin & Lindgren 2006). 

 

Nationella rekommendationer för fysisk aktivitet 

Svenska rekommendationer för fysisk aktivitet finns sammanställda i boken, Fysisk Aktivitet 

i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS 2008). På uppdrag av Statens 

Folkhälsoinstitut har FYSS arbetats fram av yrkesföreningar bl.a. av sjukgymnaster för fysisk 

aktivitet. FYSS är en förteckning av lämpliga ordinationer av fysisk aktivitet vid olika 

diagnoser och är en anspelning på FASS, Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, som är en 

förteckning av läkemedel. FYSS är också en kunskapsbank med information kring fysisk 

aktivitet och patofysiologi. Därmed kan FYSS databasen fungera som ett stöd för 

vårdpersonal när de behöver stimulera patienter till att komma igång med fysiska aktiviteter. 

Fysisk aktivitet på sammanlagt 30 minuter per dag med minst måttlig intensitet 

rekommenderas för att få positiva effekter på hälsan. En rask promenad är ett exempel på 

måttlig intensitet. Den fysiska aktiviteten kan utföras vid flera tillfällen under dagen t.ex. som 

en kvarts promenad på morgonen och en kvart på kvällen. Dessa rekommendationer gäller 
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endast hälsovinster (FYSS 2008). För att öka kondition och styrka och/eller för att bidra till 

viktnedgång måste aktivitetens intensitet och/eller duration öka (FYSS 2008, WHO 2009, 

Mazzeo m.fl. 1998, Haskell m.fl. 2007). 

 

Fysisk aktivitet på recept 

På regeringens uppdrag initierade Statens Folkhälsoinstitut ett nationellt pilotprojekt  

”Sätt Sverige i rörelse 2001”. Inom projektet skulle arbetsformer utvecklas och beskrivas med 

syftet att förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR) för förebyggande och behandlande insatser. 

I pilotprojektet ingick fyra landsting, Halland, Kalmar, Norrbotten och Östergötland med 

förskrivande enheter. Personalen vid de förskrivande enheterna fick en halvdags utbildning i 

samtalsmetodiken motiverande samtal (MI) samt en halvdag om fysisk aktivitet. Som ett 

hjälpmedel för de som skulle skriva ut FaR utarbetades FYSS (Kallings 2008).  

 

FaR är en metod där förskrivare (legitimerad personal som t.ex. distriktssköterskor, 

sjukgymnaster och läkare) tar upp patientens anamnes, gör en bedömning av patientens status 

samt skriver ut ett särskilt recept till fysiskt inaktiva patienter med ordination att röra på sig. 

Förskrivaren ska också följa upp t.ex. behandlingsresultaten, typ av aktivitet som ordinerats 

och hur den har passat patienten, aktivitetens intensitet och frekvens samt duration, vilka ska 

kopplas till patientens diagnos/er. Receptet skall vara individuellt anpassat för varje patient 

(Kallings 2000, Samhällsmedicin 2004).  

 

Innan en patient får ett FaR görs en riskbedömning för att kunna anpassa aktiviteten till 

patientens individuella förutsättningar. Föreskrivaren tar reda på vilka aktiviteter patienten 

deltar i för tillfälligt, hur mycket patienten rör på sig, upplever sig hinna med och eventuell 

tidigare fysisk aktivitet. Det är viktigt med en start på en lagom nivå för att undvika 

misslyckande eller bristande följsamhet till de aktiviteter som planeras. Långsiktiga lösningar 

helst för resten av livet bör eftersträvas. Receptet bör vara specifikt och ge klara och tydliga 

råd. Det ska innehålla typ av aktivitet, intensitet, längd och frekvens samt vilken effekt den 

kan förväntas ha på det specifika problemet som patienten har. Det ska anges på receptet om 

speciella försiktighetsmått behöver iakttas och patienten informeras om vart receptet kan lösas 

in som t.ex. på olika föreningar som bl.a. ”Friskis och Svettis”. På receptets baksida fylls de 

aktiviteter i och tillfällen som patienten genomför, vilket följs upp av förskrivaren när en tid 

för återbesök och uppföljning bokas in (FYSS 2008).  
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Syftet med FaR var att inleda ett långsiktigt arbete för en beteendeförändring hos 

befolkningen. Det fanns ett behov av att hitta nya arbetssätt där inte bara sjukdom behandlas 

utan där förebyggande insatser stimuleras. FYSS informerar om lämpliga motionsaktiviteter 

och även om risker med fysisk aktivitet för olika patientgrupper. Svenska experter inom olika 

medicinska specialiteter har skrivit olika kapitel om sjukdomar och deras behandlingsformer. 

Målet i projektet ”Sätt Sverige i rörelse 2001” var att FaR skulle användas av samtliga 

landsting år 2008 (FYSS 2008). En av anledningarna till att FaR påbörjades var att det enligt 

flera studier har framkommit att ett skriftligt recept ger bättre effekt än muntliga råd. 

Nedskrivna tips och råd om motion på en receptblankett uppgavs ge mera tyngd än muntliga 

råd när det gällde att motionera (Swinburn m.fl. 1998, Keele-Smith & Leon 2003).  

 

Det är svårt att mäta effekten av fysisk aktivitet då hänsyn behöver tas till variationer i 

intensitet, duration och frekvens för att få en fullständig beskrivning av den totala fysiska 

aktivitetsnivån. Den vanligast och enklaste metoden som används är därför självskattning via 

formulär och enkäter (Ekblom & Åstrand 1999, Harland m.fl.1999).   

 

Huvudfynden i en avhandling (Kallings 2008) visade att individualiserad FaR gav ökad fysisk 

aktivitetsnivå hos patienten under minst en sex månaders period. Vidare att FaR bedömdes 

vara ett lämpligt behandlingsalternativen i hälso- och sjukvården för att främja en fysiskt aktiv 

livsstil. Självrapporterad fysisk aktivitetsnivå och förändringsbenägenhet för en ökad fysiskt 

aktiv livsstil och livskvalitet ökade signifikant, i samband med att FaR hade förskrivits. 

Följsamheten till FaR var 65 procent, vilket är minst lika bra som till andra 

långtidsbehandlingar (Kallings 2008). Enligt Börjesson m.fl. (2003) är fysisk aktivitet den 

enda enskilda behandling som kan förskrivas på recept för de flesta riskfaktorer samt att 

risken för biverkningar är liten om träningen anpassas efter individen förutsättningar. 

 

Distriktssköterskans roll 

Distriktssköterskan har en viktig roll i mötet med patienter när det gäller att motivera till 

förändrad livsstil. Ett av distriktssköterskans viktiga arbetsområden gäller hälsoarbete. Det 

krävs fördjupande kunskaper hos distriktssköterskan när det gäller att motivera patienten till 

livsstilsförändringar som förblir varaktiga (Duran 2003). 

I flera studier (Shinitzky & Kub 2001, Moyers m.fl. 2005) beskrivs att sjuksköterskan ska 

motivera och frammana ett positivt inflytande på patientens hälsa och samtalet ska bidra till 
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att patienten finner motivation till en förändring. Det kan ske genom att distriktssköterskan 

använder sig av verktyg som guidar patienten i samtalet.  

 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som bygger på balans mellan två individer där 

fördömande och konfrontationer ska försöka undvikas för att minska risken för motstånd. Det 

handlar inte i första hand om hur förändringen ska ske utan främst om att den ska ske, varför 

eller varför inte. Den som utövar MI försöker att erbjuda en möjligt för patienten att stanna 

upp, se, känna, tänka, möta och reflektera över sig själv, utforska och lyfta fram sin 

motivation och att ta ställning till eventuell förändring. Vid MI bör utgångspunkten alltid vara 

patientens egna tankar och uppfattningar (Forsberg m.fl. 2009).  

MI är en kognitiv beteendevetenskaplig teknik men den fordrar kunskap och empati. MI utgår 

från den amerikanske psykologen Millers teori och forskning om motivation och förändring 

som tillsammans med psykologen Rollnick från Storbritannien skrivit boken om MI. 

Motiverande samtal bygger på fyra allmänna principer; visa empati, utveckla diskrepans, 

vilket innebär att se skillnaden emellan sitt nuvarande hälsovådliga beteende och ett bättre 

alternativ, stärka patientens tilltro till sin egen kompetens samt att reducera motstånd. När MI 

ska användas av distriktssköterskan behöver denne kontinuerlig handledning, träning och 

utbildning i samtalsmetoden för att kunna uppnå ett förändrat beteende hos patient  

(Millner & Rollnick 1991).   

 

FaR och MI inom landstinget 

Landstinget har en huvudansvarig för det hälsofrämjande folkhälsoarbetet som bedrivs inom 

primärvården. Huvudansvarig är Folkhälsoenheten, division primärvården som har en 

samordnande och stödjande roll mot länets hälsocentraler i det hälsofrämjande arbetet där 

FaR ingår (Landstingets hemsida 2010). Sedan 2003 används FaR inom Landstinget där 

studien genomfördes. I en del av länet infördes metoden som en ordinarie arbetsmetod på 

hälsocentralerna och i en annan del av länet startade det som ett projekt vid en hälsocentral. 

Sedan 2008 finns en överenskommelse att samtliga hälsocentraler skall arbeta med FaR 

(Landstingets hemsida 2010). Vidare finns en person som är ansvarig för att utbilda 

vårdpersonal i Motiverande samtal (MI) som samtalsmetod i landstinget där studien 

genomfördes och ett beslut finns på att all personal ska utbildas i MI inför arbetet med 

livsstilsfrågor. Därför utbildas såväl sjukgymnaster och arbetsterapeuter som sjuksköterskor, 

läkare och andra personalgrupper (Statens Folkhälsoinstitut 2010).  
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Problemformulering 

Fysisk inaktivitet och livsstil har betydelse för folkhälsan och många hälsoproblem och 

sjukdomar hör ihop med sättet att leva (Duran 2003, Socialstyrelsen 2009). Vid mötet med 

fysiskt inaktiva patienter behövs metoder som kan bidra till att patienter önskar förändra sin 

inaktivitet och livsstil. En avhandling genomförd av en sjukgymnast har visat att patienter 

som fått FaR i signifikant större utsträckning ökade sin aktivitet (Kallings 2008). En annan 

studie som stödjer denna upptäckt är en internationell studie där flera länder ingick och där en 

ökning av fysisk aktivitet sågs om samtidigt stöd erhölls i någon form som exempelvis FaR 

(Craig m.fl. 2003 ). Enligt Folkesson (2004) har familjeläkarna en positiv syn på FaR men de 

känner viss tveksamhet inför hur metoden ska bli tillämpbar i det praktiska arbetet. De menar 

bl.a. att det behövs bättre arbetsrutiner och mer samarbete med föreningslivet för att FaR ska 

fungera. I en studie om sjuksköterskans uppfattning om fysisk aktivitet bland äldre beskrevs 

att diskussioner om sjukdomar, läkemedel och dess biverkningar ofta prioriterades och att en 

ytterst liten del av deras tid tillsammans med patienten användes till att diskutera och ge råd 

om fysisk aktivitet (Melillo m.fl.  2000). Inga tidigare studier har hittats som beskriver 

distriktssköterskans arbete med FYSS och FaR. Enligt landstingets redovisning finns en så 

kallad ”Topp 5 lista” som redovisar hälsocentralers förskrivning av FaR och som visar vilka 

hälsocentraler som ligger i topp för varje kvartal. På listan ses variationer mellan 

hälsocentralerna i länet när det gäller förskrivning av FaR.  Författarna finner det därför 

intressant att beskriva distriktssköterskans erfarenheter och inställningar till FYSS och FaR i 

det preventiva arbetet i ett län vid hälsocentraler med hög respektive låg förskrivning. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter och inställningar till 

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS) samt förskrivning av 

Fysisk Aktivitet på recept (FaR) i ett län vid hälsocentraler med hög respektive låg 

förskrivning.  

 

 

 

Frågeställningar  

Hur beskriver distriktssköterskan sin erfarenhet och inställning till arbetet med FYSS samt till 

att förskriva FaR i ett län vid hälsocentraler med hög respektive låg förskrivning. 
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Metod  

Design 

Studien har en deskriptiv design med en kvalitativ ansats. 

 

Urval och undersökningsgrupp 

I studien ingick tre undersökningsgrupper från ett län i Mellansverige. Inklusionskriteriet var 

att distriktssköterskorna skulle arbeta vid en hälsocentral som fanns med på FaR:s  

”Topp 5 lista” respektive arbeta vid en hälsocentral som inte fanns redovisad nämnd lista. 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2007) . Åtta distriktssköterskor vid den 

topplistplacerade hälsocentralen tillfrågades men endast tre av dem svarade ja till att delta i 

studien. Därmed gjordes en till förfrågan till en hälsocentral inom samma område och som 

året tidigare dvs. våren 2009 hade en placering på ”Topp 5 listan”. Vid denna hälsocentral 

rekryterades ytterligare fyra distriktssköterskor och bortfallet blev därmed en deltagare. När 

studien avslutades hade den sist nämnda hälsocentralen ramlat ut från placeringen på ”Topp 5 

listan”. Åtta distriktssköterskor tillfrågades och tackade ja till deltagande vid den hälsocentral 

som inte fanns med på ”Topp 5 listan”.  

 

Deltagarnas ålder i ES undersökningsgrupp, hög förskrivning av FaR, varierande mellan 37 år 

till 63 år.  Samtliga distriktssköterskor var av kvinnligt kön. Antal arbetade år varierande från 

tio år till 40 år som sjuksköterska. Samtliga var nu vidareutbildade distriktssköterskor och alla 

hade arbetat ett flertal år som distriktssköterskor. Två distriktssköterskor hade ett specialiserat 

arbete inriktat mot diabetes. En av dessa distriktssköterskor hade utbildning inriktat mot 

diabetes samt en allmän utbildning i MI. Utbildning i MI saknades och utbildning i diabetes 

uppgavs inte av den andra distriktssköterskan som hade ett specialiserat arbete inriktat mot 

diabetes. Två distriktssköterskor som deltog i studien hade ett specialiserat arbete inriktat mot 

blodtryck och de hade utbildning i MI. De av distriktssköterskorna som förskrev FaR aktivt 

hade deltagit i olika utbildningstillfällen rörande arbetsmodellen FYSS och FaR. De övriga 

distriktssköterskorna uppgav utbildning rörande arbetsmodellen som kortare 

informationstillfällen på arbetsplatsen.  

 

Distriktssköterskornas ålder i JW: s undersökningsgrupp, låg förskrivning av FaR, varierande 

mellan 40 år till 60 år.  Samtliga var av kvinnligt kön. Deltagarna hade tidigare arbetat som 
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sjuksköterskor och samtliga var nu vidareutbildade till distriktssköterskor. Antal arbetade år 

varierande mellan tre år till 35 år som distriktssköterska. Två av deltagarna hade 

vidareutbildat sig till diabetessköterskor. De övriga deltagarna utom en distriktssköterska hade 

vidareutbildat sig som astma och KOL sköterska eller till hälsosamordnare där 

distriktssköterskan ansvarade för 40 års samtal. Samtliga deltagare i studien hade gått 

grundkursen i MI och fyra av dem hade gått en vidareutbildning i MI. Av 

distriktssköterskorna var det bara hälften av gruppen som hade gått en utbildning i FYSS och 

FaR. En distriktssköterska hade fått utbildning i FaR i samband med vidareutbildningen till 

distriktssköterska, några andra hade fått utbildning vid en informationsträff och någon hade 

varit  på utbildning två halvdagar. 

 

Datainsamlingsmetod 

I föreliggande studie har intervju använts för att beskriva distriktssköterskornas erfarenheter 

och inställningar till arbetet med FYSS och FaR. Genom intervjuer ges möjligheter att skaffa 

en förståelse för vilken mening en individ lägger i en händelse eller situation (Kvale 1997).  

En intervjuguide med öppna frågor, frågeområden samt bakgrundsvariabler användes. 

Intervju som datainsamlingsmetod innebar att distriktssköterskorna och intervjuarna möttes 

och att det fördes ett fritt samtal utifrån frågeguiden för att få svar på studiens frågeställning. 

Frågorna omfattade bl.a. distriktssköterskans inställningar och erfarenheter av att arbeta med 

FYSS och FaR, t.ex. ombads deltagaren att berätta om ett specifikt patientfall där FaR 

använts, möjligheter och hinder samt om stöd önskades eller om deltagaren upplevde stöd i 

arbetet med FYSS och FaR. Alla intervjuer avslutades med att fråga om det var något annat 

som distriktssköterskan skulle vilja lägga till. Enligt Polit och Beck (2007) kan en sådan fråga 

bidra till att ytterligare viktig information kan komma fram. Bakgrundvariablerna beskrev 

deltagarnas ålder, kön, utbildning och ansvarsområde.  

 

Tillvägagångssätt 

Berörda verksamhetschefer kontaktades per telefon samt via mail för att informeras om 

studien och dess syfte. I tillståndsansökan till verksamhetschefen framgick studiens syfte, 

vilka som skulle genomföra intervjuerna, att deltagandet var frivilligt samt att svaren skulle 

behandlas konfidentiellt. Efter tillstånd att genomföra studien kontaktades berörda 

vårdenhetschefer via mail och telefon. Vårdenhetscheferna fick via mail ett eget 

informationsbrev om studien och dess syfte och tillfrågades om att förmedla kontakten med 

informanterna. I mailet fanns även informationsbrevet till distriktssköterskorna med 
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information om studien, dess syfte, vilka som var ansvariga för genomförandet av studien och 

deras mailadresser så att informanterna kunde lämna besked om sitt deltagande i studien. 

Genom denna kontakt erhöll de studieansvariga deltagarnas telefonnummer. Om 

distriktssköterskorna önskade delta i studien kontaktades de per telefon av författarna och 

varje deltagare bestämde tid och plats för intervjun. ES genomförde intervjuerna på de Topp 5 

listade hälsocentralerna. Fem av intervjuerna genomfördes på distriktssköterskans arbetsrum. 

En intervju skedde i ett behandlingsrum och den andra i personalens fikarum då deltagarna 

önskade det vilket accepterades. JW genomförde intervjuer vid en hälsocentral som inte fanns 

med på ”Topp 5 listan”.  Sex intervjuer genomfördes på diabetessköterskans arbetsrum och 

två vid en annan mottagning men som tillhörde hälsocentralen. Intervjuerna tog mellan 30 

minuter till 60 minuter. Intervjuerna spelades in på band och avidentifierades genom att en 

kod erhölls. Materialet förvarades inlåst. Det första intervjutillfället sågs som en provintervju 

för att ge möjlighet till att korrigera och lägga till frågor. Endast följdfrågor tillkom efter 

provintervjun och dessa innebar att den intervjuade skulle vidareutveckla, berätta mer eller 

förklara något mer utförligt för att få ett mer uttömmande svar. Datainsamlingen genomfördes 

av författarna under våren 2010. 

 

Dataanalys 

Intervjustudien analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys 

fokuserar på tolkning av texter. Denna ansats används främst inom beteende-, human-, och 

vårdvetenskaperna. Innehållsanalysen skedde enligt beskrivning av Graneheim och Lundman 

(2004). Först transkriberades texten ordagrant och hela texten lästes igenom flera gånger för 

att få en helhetsförståelse. Sedan delades texten upp i olika meningsbärande enheter, koder, 

underkategorier och kategorier (Tabell 1). Texten (analysenheten) lästes genom flera gånger 

för att få en känsla för helheten. Meningar och fraser som innehöll relevant information 

utifrån vår frågeställning valdes ut, de s.k. meningsbärande enheterna. De meningsbärande 

enheterna minskades sedan ner (kondenserades) vilket innebar att texten förkortades och 

meningar togs bort. Meningsenheterna behöll ändå sin kärna och innebörd. De kondenserade 

meningsenheterna kodades och ordnades i underkategorier och kategorier som återspeglade 

budskapet från intervjuerna. ES ansvarade för transkribering och analys av material från två 

hälsocentraler där en hälsocentral fanns med och en hade funnits med på ”Topp 5 listan”. JW 

ansvarade för motsvarande transkribering och analys av material från den hälsocentral som 

inte fanns med på ”Topp 5 listan”. Underkategorier och kategorier har formulerats om vid 

flertal tillfällen. Medbedömning har skett mellan författarna och av handledaren i olika delar 
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av analysprocessen och tillsammans med annan distriktssköterskestudent vid ett tillfälle. 

Genom att medbedömare deltar i analysen och genom att använda citat ur texten i 

resultatredovisningen kan studiens trovärdighet öka (Graneheim & Lundman 2004). 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen från Topp 5 listan* respektive icke Topp 5 listan
#
   

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

* 

Vi har diskuterat 

det här 

jättemycket. Det 

här att många 

tycker att det är 

svårt att skriva ut, 

hur ska jag 

skriva. Och dom 

vill inte och 

såhär. Så att vi 

pratade 

jättemycket om 

det ett tag. Det 

gjorde vi. 

 

 

I arbetsgruppen 

har vi 

diskuterat 

mycket om FaR 

men det finns 

ett motstånd 

hos kollegerna. 

 

 

Motstånd hos 

kolleger. 

 

Förskrivarens 

inställning/erfarenhet 

 

Individ 

* 

Men fångar man 

patienterna som 

är nydebuterade 

diabetiker så 

tycker jag att det 

är väl ganska lätt 

att få dom att ta 

till sig det här om 

man kan beskriva 

på ett bra sätt vad 

som händer i 

kroppen när 

muskeln arbetar. 

 

 

Patienter som 

är nydebuterade 

diabetiker är 

lättare att 

motivera till 

fysisk aktivitet 

om jag 

förklarar vad 

som sker 

fysiologiskt i 

kroppen vid 

aktivitet. 

 

 

Lättare att 

motivera en 

nydebuterad 

diabetiker 

patient till 

FaR. 

 

Distriktssköterska 

med specialiserad 

inriktning 

 

Individ 

# Ja men mer 

utbildning det är 

ju bra, det finns 

ju en stor bok 

FYSS som man 

kan gå igenom…. 

 

 

 

 

Mer utbildning 

och hjälp att 

tyda FYSS. 

 

Mer kunskap. Ledningsstöd 

 

Organisation 
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# Ja kanske mer 

tid för mig och 

mina kollegor då, 

att diskutera det 

här, hur vi gör, 

att ha någon att 

bolla mot…. 

Tiden räcker inte 

till för att vi ska 

träffas här i 

huset. Men det är 

dårligt med tid 

här att träffas, att 

diskutera så det 

skulle vara bra. 

Önskar mer tid 

att diskutera 

FaR med mina 

kollegor då 

tiden inte 

räcker till. 

Avsatt tid till 

samverkan. 

Samverkan 

 

Organisation 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Distriktssköterskorna informerades skriftligt och muntligt om studiens syfte, 

tillvägagångssätt, att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när de önskade. Inga 

personer kunde identifieras då den utskrivna texten avidentifierades, kodades och materialet 

förvarades inlåst. Kodlistan förvarades åtskilt från materialet. Resultatet i studien presenteras 

så att ingen deltagare går att identifiera. Det var viktigt att vid intervjuerna visa ödmjukhet så 

att den som blev intervjuad kände trygghet i samtalet. Forskningsetiskt tillstånd (2003:460) 

var inte nödvändigt vid denna typ av studie eftersom deltagarna bestod av distriktssköterskor. 
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Resultat  

Resultatet presenteras i löpande text i form av kategorier och underkategorier utifrån studiens 

syfte och stärks med citat. Här beskrivs distriktssköterskornas erfarenheter och inställningar 

till FYSS och FaR i det förebyggande arbetet och i sjukdomsbehandling.  

Först redovisas resultat från två hälsocentraler där en hälsocentral finns med och en tidigare 

har funnits med på ”Topp 5 listan”, hög förskrivning av FaR. Därefter redovisas resultatet 

från en hälsocentral som inte har varit med på ”Topp 5 listan”, låg förskrivning av FaR.  

 

Resultat från topplistplacerade hälsocentraler 

Följande kategorier redovisas; Organisation och Individ. Kategorierna består av sex 

underkategorier, se figur 1. 

 

 

 

Organisation  

 

                                        

 

 

     

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                               Figur 1. Sammanställning av kategorier och underkategorier 

 

 

 

 

 

 

Underkategori 

 
1. Ledningsstöd 

2. Utbildning 

3. Uppföljning och Ekonomi 

Individ  

Underkategori 

 
1. Förskrivarens inställning 

2. Distriktssköterska med 

specialiserat arbete 

3. Förskrivna motionsformer 
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Organisation 

Denna kategori består av underkategorierna Ledningsstöd, Utbildning samt Uppföljning och 

Ekonomi. Underkategorierna beskriver distriktssköterskornas upplevelser av stöd som 

förskrivare av FaR, kunskaper i arbetet med FYSS och FaR samt distriktssköterskornas roll 

som förskrivare.  

 

Ledningsstöd  

Distriktssköterskorna vid de två hälsocentralerna upplevde både stöd och brist på stöd från 

ledningen i arbetet med FYSS och FaR. Vid den hälsocentral som tidigare funnits med på 

”Topp 5 listan” beskrevs stöd från ledningen i form av att en särskild avdelning för 

rehabilitering och friskvård fanns och till vilken patienterna kunde remitteras. På avdelning 

arbetade olika yrkeskategorier bl.a. sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kostrådgivare som 

hade möjligheter att rekommendera FaR samt att göra uppföljningar. Personalen uppgavs vara 

mycket drivande i arbetet med FYSS och FaR och distriktssköterskorna upplevde att de kunde 

få stöd och hjälp av dem i sin roll som förskrivare.  

 

”Det ligger ju i tiden och det kan jag säga att här har det varit full stöttning hela tiden 

[avdelningen] och man [personal på avdelningen] jobbar ju väldigt aktivt med det här med 

motion.” 

 

Vid den Topp 5 listade hälsocentralen beskrevs ett stöd från chefen i form av en entusiasm för 

att förskrivningarna skulle öka men att de även fanns brist på stöd från ledningen som berodde 

på organisationen. 

 

”Ja stöd kan jag säga att vi får från chefen. Hon är otroligt pådrivande att vi ska använda oss 

utav det här. Hon är på oss hela tiden. Hon vill att vi ska använda det jättemycket till alla så 

många som möjligt.” 

 

De intervjuade som upplevde brist på stöd arbetade inte aktivt med FYSS och FaR. En 

distriktssköterska vid den Topp 5 listade hälsocentralen rapporterade att den nuvarande 

organisationen av distriktssköterskans arbete ledde till sämre kontinuitet i kontakten till 

patienterna. Den nya organisationen innebar arbete inom större geografiska områden och fler 

arbetsuppgifter. Det ansågs ha minskat tiden med patienterna och uppgavs ha bidragit till att 
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förskrivningen av FaR inte ökade. En distriktssköterska vid den tidigare topplistade 

hälsocentralen kände sig osäker om det verkligen var hennes arbetsuppgift att förskriva FaR. 

Hon beskrev FaR som sjukgymnasternas arbetsuppgift. 

 

”Som distriktssköterska då är man någonting mitt emellan. Vi halkar in på andras områden. 

Vi har svårt att avgränsa oss. Jag tycker ibland upplever jag att vi får fler och fler uppgifter. 

Vi ska göra mer och mer.” 

 

Utbildning  

Olika insatser för att öka utbildningen i FYSS och FaR hade gjorts enligt informanterna. Vid 

en hälsocentral hade distriktssköterskor som aktivt arbetade med FYSS och FaR tagit initiativ 

till att en sjukgymnast gav dem utbildning i FaR. Kortare informationsträffar på 

arbetsplatserna om FYSS och FaR var de vanligaste förekommande utbildningsinsatserna. 

Distriktssköterskor som inte arbetade aktivt med FYSS och FaR kände att de snabbt förlorade 

den kunskapen och att de önskade regelbunden utbildning för att känna sig trygga i rollen som 

förskrivare. Endast en distriktssköterska av samtliga intervjuade uppgav att hon kände sig  

trygg i sin roll som förskrivare. Distriktssköterskan arbetade med patienter som hade diabetes. 

Den intervjuade beskrev att hon hade kunskap om FYSS och FaR och väl behärskade 

tekniken i MI.   

 

”Ja jag har gått motiverande samtal som allmän utbildning. För min del tycker jag att det är 

viktigt att lyssna in den man har hos sig. Och att de kan formulera mål själv. Min roll (runt 

FYSS och FaR) är ju att motivera mina patienter i första hand men även kolleger. Så ser jag 

det.”  

 

En annan distriktssköterska som även arbetade med patienter med diabetes upplevde det 

mycket svårt att kunna motivera patienter till fysisk aktivitet. Distriktssköterskan hade ingen 

utbildning i MI och beskrev arbetet med livsstilförändringar som svårt. Förskrivning av FaR 

uppgavs egentligen inte vara det svåra utan det var arbetet med att stödja och motivera som 

upplevdes svårt av den intervjuade.  

 

”Jag använder mig inte av motiverande samtal när jag skall motivera patienten. Jag har inte 

gått någon utbildning i MI. Alltså det svåra när man jobbar med livsstilsförändringar är att 
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motivera, det är ju jättesvårt. Sen kan man ju alltid gå och läsa men klurigheten ligger ju i att 

kunna motivera. ” 

 

En distriktssköterska behärskade inte samtalstekniken MI och efterfrågade utbildning. Det 

påtalades att det var viktigt med patientens integritet i samband med MI. Det var svårare att 

motivera patienter som inte hade varit aktiva tidigare till att börja motionera och det var ofta 

svårt att motivera dem till att prioritera sin hälsa genom motion.  

 

”De som aldrig har rört på sig är svåra att motivera. De kanske känner varför ska jag börja 

motionera nu för.” 

 

Uppföljning och Ekonomi 

Samtliga distriktssköterskor beskrev att det nya vårdvalssystemet innebar att uppföljningar av 

FaR förskrivningar skulle generera pengar till verksamheten, något som hade bidragit till ett 

ökat fokus på FYSS och FaR. De som var eller hade varit mycket aktiva i att förskriva FaR 

upplevde kopplingen till ekonomi som positiv och som uppmuntrande för att öka antalet 

förskrivningar. Andra distriktssköterskor var neutrala i sin åsikt men upplevde att ledningen 

”tryckte på” för att förskrivningarna skulle öka.  

 

”Tanken är nu att jag ska bli duktigare på det här i och med att vi får pengar för det. Så nu 

kommer jag höra av mig till folket efter cirka fyra veckor.” 

 

Vid en av hälsocentralerna rapporterades att även före att vårdvalssystemet infördes så fanns 

en hög aktivitet när det gällde att förskriva FaR och att göra uppföljningar medan vid den 

andra hälsocentralen hade uppföljningar tidigare inte genomförts lika aktivt efter det att FaR 

hade förskrivits. Det beskrevs att alla distriktssköterskor är ålagda att arbeta med FYSS och 

FaR. Kanske kunde förskrivningarna komma att öka genom det ekonomiska incitament men 

det upplevdes osäkert om hur förskrivningarna skulle kunna öka.  

 

”Alla är ålagda att göra det. Men sen hur. De talar om för oss att det är det här vi ska jobba 

efter. Det är ju så att idag när det genererar pengar då blir det ju väldigt bra. ” 
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Individ 

Denna kategori består av underkategorierna Förskrivarens inställning, Distriktssköterska med 

specialiserat arbete samt Förskrivna motionsformer. Underkategorierna beskriver 

distriktssköterskornas inställning till arbetet med FYSS och FaR, distriktssköterskans arbete 

med FYSS och FaR som har ett specialiserat arbete samt förskrivna motionsformer. 

 

Förskrivarens inställning 

Samtliga distriktssköterskor var positivt inställda till FYSS och FaR då det ansågs vara en bra 

behandlingsform likväl som recept på läkemedel. Förhoppningen enligt en distriktssköterska 

var att FaR i framtiden skulle ordineras i samma utsträckning som recept på läkemedel. 

Arbetet med förebyggande aktiviteter och livsstilsförändringar ansågs vara en viktig och stor 

arbetsuppgift för distriktssköterskan. Det ansågs att distriktssköterskan skulle uppmana fler 

patienter till ökad fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet borde efterfrågas likaväl som tobak och 

alkoholvanor nu efterfrågades. De intervjuade påtalade att det fanns en medvetenhet hos 

befolkningen om motionens betydelse för hälsan. Det påtalades också att betydelsen av 

levnadsvanor som motion och kost skulle påtalas i tidig ålder innan sjukdomsdiagnoser som 

diabetes, hypertoni, övervikt och fetma uppkom. Det uppgavs svårare att förändra både 

kostvanor och motionsvanor som vuxen. Motion för dem med diabetes beskrevs som en 

mycket viktig behandlingsform. 

 

”När det gäller diabetespatienter är det ju det här med motion i någon form egentligen det 

viktigaste behandlingsinstrumentet.” 

 

Det upplevdes att FaR skulle kunna öka i framtiden på grund av att medvetenheten hos 

befolkningen ansågs öka. Det framkom att inte alla distriktssköterskor förskrev FaR trots att 

de hade möjlighet till det. De som inte var aktiva i förskrivningen av FaR uppgav att de ändå 

var positivt inställda bara de kunde få det att fungera i praktiken. Det upplevdes svårt att 

motivera patienter till aktivitet när förskrivaren inte själv var fysiskt aktiv. Äldre patienter 

beskrevs ofta ha svårigheter att vara aktiva och bl.a. kunde deras sjukdomstillstånd med 

hjärtsjukdom hindra dem från fysisk aktivitet. De äldre själva rapporterades kunna ha 

uppfattningen att vila vid värk var en bra åtgärd och de kunde ha en förväntning på annan 

hjälp än att få ett recept på motion. Dock ansåg distriktssköterskorna det viktigt att fråga de 
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äldre patienterna om deras fysiska aktivitet och hade förhoppningar om att äldre patienter 

mera skulle inkluderas i FYSS och FaR i syfte att de skulle kunna behålla sina funktioner. 

 

”Jag har förhoppningen att man ska gå in mer för att äldre kan träna sin kropp med 

styrketräning och gymnastik för att behålla funktionerna.” 

 

Förskrivning av motion på recept borde inkluderas i högkostnadsskyddet enligt 

informanterna. Det skulle kunna motivera till aktivitet och bli billigare för patienten. Att 

förskriva ett FaR rapporterades visa på motionens betydelse för hälsan och uppgavs väga 

tyngre än att bara samtala om motion. Det upplevdes att FYSS och FaR skulle öka och en 

orsak till det kunde vara att dagens generation är mer aktiva och har förståelse för betydelsen 

av motion.  

 

”Jag tror ju att det kommer att öka. Och att det blir ett naturligt instrument för alla 

förskrivare. Dagens generation är väldigt medvetna idag. Mer medvetna än dom någonsin 

har varit.” 

 

Distriktssköterska med specialiserat arbete 

Samtliga intervjuade beskrev att de som arbetade som diabetessjuksköterskor samt som 

blodtryckssjuksköterskor var de mest aktiva förskrivarna av FaR. Till patienter med diabetes 

avsattes en timme för mottagningsbesöker och tid skapades för att hinna samtala med 

patienten. Diabetessjuksköterskorna påtalade att motion är mycket viktig åtgärd vid 

behandlingen av diabetes. Distriktssköterskan hade en halv timme avsatt för 

mottagningsbesöket med blodtryckspatienterna. En deltagare som arbetade med 

blodtrycksmottagning beskrev att de övriga distriktssköterskorna hade för lite tid till att arbeta 

med FYSS och FaR och ansåg att det var en bidragande orsak till att kollegorna förskrev ett 

lägre antal FaR. Arbetet som diabetes- och blodtryckssjuksköterska rapporterades vara mer 

inriktat på förebyggande arbete och behandlande av sjukdom genom att regelbundet samtala 

med patienten om motionsvanor och kost.  
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Förskrivna motionsformer 

Förskrivning av motion ska individanpassas enligt informanterna. Hänsyn skulle tas till 

patientens önskemål, möjligheter och patientens status. På en av hälsocentralerna uppgavs att 

de vanligaste motionsformerna som patienterna önskade var egna aktiviteter som t.ex. 

promenader, simning eller skidåkning. Distriktssköterskorna upplevde att de inte så ofta 

önskade delta i grupp träning troligen då det var en ny situation för patienten samtidigt 

rapporterades att distriktssköterskorna hade lite kunskap om vilka föreningar som tog emot 

FaR i området.  

”Till en patient skrev jag ut både promenader och simning 45 till 60 minuter i veckan, sex 

gånger i veckan för att få effekt på henne då hon var väldigt överviktig.” 

Vid den andra hälsocentralen var promenader som stavgång den vanligaste förskrivna 

motionsformen men även simning, vattengymnastik och cykling på motionscykel förskrevs 

ofta. Patienter knutna till denna hälsocentral tränade också ofta via hälsocentralens 

rehabiliterings och friskvårdsavdelning efter att FaR hade förskrivits till patienten. Vid denna 

hälsocentral uppgavs att olika föreningar som tog emot FaR förskrivningar kunde kontaktas 

för patientens räkning och distriktssköterskan hade kunskap om hur information för patienten 

kunde sökas. En distriktssköterska upplevde att patienterna blev mer följsam till sin aktivitet 

om aktiviteten utfördes i grupp än vid självständigt utförd aktivitet.  

 

”En del går och simmar eller går på vattengympa. Eller att man går och tränar en del här på 

vår rehabavdelning också då.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Resultat från en icke topplistplacerad hälsocentral 

Resultatet redovisas utifrån följande kategorier; Organisation och Individ. Kategorierna består 

av sex underkategorier, se figur 2. 

 

 

 

Organisation 

 

 

                                         ’ 

 

       

 

Individ  

  

 

 

    

                                                          

                                                     Figur 2. Sammanställning av kategorier och underkategorier 

 

Organisation 

Denna kategori består av underkategorierna Ledningsstöd, Att öka motivationen, samt 

Samarbete. Underkategorierna beskriver distriktssköterskornas behov av stöd från 

organisationen som förskrivare av FaR. 

 

Ledningsstöd 

De intervjuade distriktssköterskorna var inte aktiva i att förskriva FaR, ett antal 

distriktssköterskor hade förskrivit vid något enstaka tillfälle och några hade aldrig förskrivit 

FaR. Alla hade inte blivit erbjudna eller haft möjligheten att gå utbildning i FaR och det 

uppgavs vara en anledning till att det kunde vara svårt att förskriva. Utbildning var ett stöd 

som efterfrågades för att komma igång med förskrivningen.  

 

Underkategorier 

1. Ledningsstöd  

2. Att öka motivationen  

3. Samarbete 

Under kategorier 

1. Förskrivarens inställning 

2. Att motivera till livsstilsförändring 

3. Uppföljning  
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”Nej jag har inte gått utbildning så det är det stöd jag behöver.” 

 

De distriktssköterskor som hade deltagit i utbildningen av FaR efterfrågade fortbildning i 

form av återträffar för att kunna få ny information och för att öka tryggheten vid 

förskrivningar av FaR. Det beskrevs särskilt svårt att rekommenderade aktiviteter i de fall då 

patienterna hade flera diagnoser. Men genom kontinuerlig information skulle det vara lättare 

att hålla kunskaperna vid liv och på så sätt öka FaR förskrivningen.  

 

”Man behöver mer utbildning i FaR då det vi gått igenom var hur man skriver recept och vi 

hade några patientfall. Det finns FYSS och mycket man skulle lära sig och är det nån 

multisjuk är det svårt att förskriva så mer utbildning är bra.” 

 

Det rapporterades att distriktssköterskorna upplevde att ledningen inte gav tillräckligt stöd när 

det gällde tillgång till fortbildning. Ledningen gavs rådet att informera och tillhandhålla FaR- 

utbildning. Information om kommande utbildningar hade delvis getts men inte har nått fram 

till distriktssköterskorna, vilket gjorde att de påtalade behovet av förbättrad kommunikation. 

 

”Var en utbildning i augusti men det blev missförstånd så jag anmälde mig inte och när jag 

fick reda på att jag kunde gå var det försent och har inte blivit kallad sen.” 

 

 Att öka motivation  

FaR- förskrivningen beskrevs vara en relativt ny metod och den hade inte kommit igång på 

den aktuella hälsocentralen. Motivationen hos distriktssköterskorna behövde ökas och rutiner 

formas för att komma igång med FaR, enligt de intervjuade. Samtliga intervjuade på den icke 

topplistplacerade hälsocentralen uppgav just den faktorn att de inte fått någon rutin på att 

använda sig av redskapet FaR som en anledning till att FaR glömdes bort eller inte användes. 

För att öka motivationen efterfrågades tid för att diskutera med kollegor angående FaR. Det 

sågs som en chans att få ”bolla” idéer med varandra, hjälpa och stötta varandra till att påbörja 

arbetet med FaR. Arbetsplatsträffar uppgavs som tillfällen där FaR borde aktualiseras.  

 

”Det jag efterlyser är att få tid att hålla sig ajour genom att utbyta erfarenheter med kollegor 

för att på sätt riktigt komma igång med förskrivningen.” 
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Även tid till att skapa ett samarbete med andra yrkeskategorier efterfrågades för att kunna ta 

tillvara de olika specialiteternas kunskaper. En av de intervjuade beskrev att ett samarbete 

med läkarna vid hälsocentralen höll på att utformas där förhoppningen var att skapa en plan så 

att alla med förskrivningsrätt skulle komma igång med förskrivningarna. 

 

”Att träffa andra yrkesgrupper för att kunna diskutera olika aktiviteter till olika diagnoser då 

olika yrkesgrupper har olika ingångar så att säga” 

 

Distriktssköterskorna rapporterade att de som arbetade med egen mottagningsverksamhet 

hade en timme avsatt för sina besök och det gällde t.ex. hälsosamtal med 40-åringar. Det 

ansågs ge större möjligheter att samtala, motivera och ökade chansen att förskriva FaR till 

patienter medan vanliga mottagningsbesök beskrevs vara mycket kortare. Tiden med 

patienten upplevdes bli allt kortare och tid för MI fanns inte riktigt enligt de intervjuade.   

 

”Man har ju en timmes samtal med 40 åringarna. Då tar man ju upp kost och motion och i 

samband med det motiverar man till livsstilsförändring och i samband med det kan patienten 

kanske tänka sig ta emot ett recept så då skriver jag ut ett.” 

 

Samarbete 

Ett samarbete mellan de olika FaR- aktörerna och den icke topplistplacerade hälsocentralen 

rapporterades finnas men ytterligare samarbete efterfrågades för att få en ökad trygghet i 

förskrivningen av FaR. Några distriktssköterskor hade själva provat på de olika 

förskrivningsbara aktiviteterna. De flesta ansåg att det var viktigt att själv ha provat på de 

olika aktiviteterna för att bättre kunna motivera patienter och de efterlyste erbjudande om 

detta. 

 

”Jag går, joggar, har varit på kraftvalvet, på friskis och svettis när jag var yngre har gjort 

det mesta fast inte genom FaR, och det gör det kanske lättare för mig att motivera patienterna 

då jag själv har provat på.” 

 

De flesta beskrev att antalet föreningar som tog emot FaR var för få i närområdet runt 

hälsocentralen i förhållande till vad de kände till angående andra orter. De intervjuade 

namngav orter där det fanns ett stort utbud av aktiviteter, något de menade kunde underlätta 
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individanpassad förskrivning. Ett ökat utbud av aktörer i syfte att underlätta framtida 

förskrivning av FaR efterfrågades. Samtidigt som distriktssköterskorna efterfrågade fler 

aktörer beskrevs att den vanligaste formen av motion som förskrevs var stavgång och 

gruppgymnastik. Stavgång förskrevs på grund av dess lätthet och den kunde utföras där 

personen befann sig, inga tider behöver passas och det bidrog enligt de intervjuade till en 

bättre följsamhet.  

 

”Vi har så lite föreningar att erbjuda patienterna här jämfört med i XXX. Ett större utbud 

tror jag skulle göra patienterna mer motiverade.” 

 

”Beror på åldern och om dom kan göra det utan att köpa en massa redskap och aktivitetskort, 

så stav gång är bra att förskriva.” 

 

Gruppgymnastik rapporterades passa vissa individer som önskade aktivitet i grupp och för 

stöd och gemenskap. Individanpassad motionsform och patientens motivation beskrevs vara 

de viktigaste aspekterna i FaR och hög ålder rapporterades inte vara något hinder för FaR. 

 

”Många äldre promenerar dagligen minst 30 min med stavar eller rullator så jag tror inte det 

är svårare för äldre.”  

 

Individ  

Denna kategori består av underkategorierna Förskrivarens inställning, Motivation till 

livsstilsförändring samt Uppföljning. Underkategorierna beskriver förskrivarens roll och 

inställning till FYSS och FaR. 

 

Förskrivarens inställning 

Distriktssköterskorna upplevde att FaR var en bra metod, att det var viktigt att röra på sig och 

att FaR skulle komma att få genomslag inom primärvården. Aktiva personer uppgavs kunna 

minska sin konsumtion av läkemedel genom ökad motion, något som flera studier visat enligt 

distriktssköterskorna.   

 

”Jag tror det är en positiv sak som kommer ännu mer så jag tycker det är jätte bra att det 

finns. Jag hoppas det ökar med FaR förskrivningen.” 
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Distriktssköterskorna på den icke topplistplacerade hälsocentralen upplevde att de hade svårt 

att komma igång med förskrivning av FaR. Det tar tid att implementera nya arbetsmetoder 

och arbetssituationen upplevdes redan som stressig och då prioriterades FaR bort. Detta ledde 

i sin tur till att den motivation och lust som förskrivaren hade i början avtog men det uppgavs 

att motivationen kunde infinnas vid rätt stöd. Då patienterna hade flera sjukdomsdiagnoser 

upplevde förskrivarna det svårt att välja vilken aktivitet som skulle förskrivas. Denna 

osäkerhet ledde ofta till att de valde att inte ta upp FaR med patienten men 

distriktssköterskornas inställning till FaR inför framtiden var positiv. 

 

”Har ju visat bra effekt på många är positiv och tror det är bra med FaR har dock bara lite 

erfarenhet än.” 

 

Att motivera till livsstilsförändring 

Motion betonades ge en förbättrad hälsa och därför försökte informanterna att motivera 

patienter till livsstilsförändring. Att motivera till livsstilsförändring upplevdes ofta svårt trots 

att de flesta av de intervjuade distriktssköterskorna hade gått utbildning i MI. MI-utbildningen 

hade getts vid flera tillfällen. Flera återträffar hade skapats, vilket hade bidragit till en känsla 

av trygghet när det gällde att använda MI. De flesta hade använt sig av MI i mötet med 

patienterna och MI beskrevs som ett redskap att hitta patienten där den själv befann sig. 

 

”Man hämtar patienten där den är och sedan frågar man vad tror du skulle vara bättre, vad 

vill du sikta på, vad är ditt mål och hur tror du att du kan nå dit.” 

 

Att motivera till livsstilsförändring med att försöka stödja patienten till sin egen motivation 

upplevdes vara tidskrävande. Ibland kunde det behövas flera träffar innan patienten själv hade 

kommit fram till att en livsstilsförändring var något som gick att genomföra. Bristande 

motivation hos patienten uppgavs vara en orsak till att FaR inte användes. Patienters bristande 

motivation uppgavs kunna bero på att de uppfattade FaR som onödigt och att patienten 

menade att de klarade fysisk aktivitet på egen hand.  

 

”Har gått kursen så jag försöker förskriva FaR men många av patienterna tror dom klarar 

det på egen hand.” 
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Uppföljning 

Distriktssköterskorna på den icke topplistplacerade hälsocentralen upplevde att uppföljningen 

skulle falla på plats när de väl kom igång med att förskriva FaR. Detaljer om när och hur 

uppföljningen skulle ske upplevdes svårt att uttala sig om innan de använt FaR. Det nämndes 

att uppföljningarna skulle generera pengar och ersättningen ansågs kunna öka 

förskrivningarna. Information till allmänheten om FYSS och FaR samt eventuell information i 

samband med kallelse inför mottagningsbesök upplevde flera av informanterna skulle leda till 

ökad FaR- förskrivning.  

 

”Pengar för varje recept och uppföljning man gör så det kommer få stor betydelse.” ”Mer 

information till befolkningen om vad FaR är för något, för det har ju visat sig i studier att det 

har bättre resultat då.” 

 

När uppföljning skedde var det efter överenskommelse med patienten om ett besök eller 

telefonkontakt efter ett antal veckor. Tiden för när uppföljningen skulle ske kunde variera 

beroende på vilken aktivitet som hade förskrivits. Endast en av de intervjuade använde sig av 

en uppföljningsmall då ingen av de andra hade kännedom om att en sådan fanns.  

 

”Uppföljning görs utifrån patientens önskemål och då ingen varit motiverad till FaR har det 

inte blivit någon uppföljning.”  

 

”Kommer överens med patient om ett besök eller telefonkontakt. Tror patienten vill ha ett 

besök för att få gensvar och få visa vad duktig man varit och att de får chansen att visa att de 

följt ordinationen.” 

 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Analysen utmynnade i två huvudkategorier Organisation och Individ för både de topplistade 

hälsocentralerna och från den icke topplistade hälsocentralen samt att vardera sex 

underkategorier formulerades. För de topplistade hälsocentralerna framkom inom 

huvudkategorin Organisation underkategorierna ledningsstöd, utbildning samt uppföljning 

och ekonomi och inom huvudkategorin Individ beskrevs förskrivarens inställning, 
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distriktssköterska med specialiserat arbete och förskrivna motionsformer För den icke 

topplistade hälsocentralen formulerades inom huvudkategorin Organisation underkategorierna 

ledningsstöd, att öka motivationen och samarbete och inom huvudkategorin Individ 

förskrivarens inställning, att motivera till livsstilsförändring samt uppföljning. Resultatet 

visade att FaR förskrevs främst av dem som hade ett specialiserat arbete med diabetes och 

blodtryck och dessa förskrivare upplevde sig ha ledningens stöd. Vid den icke 

topplistplacerade hälsocentralen saknades ledningsstöd, alla hade inte haft möjlighet att gå 

utbildning i FaR och för att öka motivationen, få in rutiner och bli trygga, tid för diskussioner 

med kollegor efterfrågades. Behov av ökat stöd från läkarna p.g.a. patienters multipla 

sjukdomsdiagnoser efterfrågades av samtliga. För att lyckas med förskrivningen behövdes 

motiverade patienter, individanpassade motionsformer och samarbete med olika 

friskvårdsaktörer som t.ex. sjukgymnaster. Vid den icke topplistplacerade hälsocentralen 

efterfrågades ett ökat samarbete med andra yrkeskategorier för att få kunskap om ytterligare 

utbud av förskrivningsbara aktiviteter. Distriktssköterskor som ännu inte förskrev FaR 

upplevde att chefen ”tryckte på” för att öka antalet förskrivningar, utbildning om bl.a. 

förhållningssätt för att motivera patienter till fysisk aktivitet saknades, motiverande samtal 

användes i varierande omfattning och tryggheten i att använda samtalsmodellen var olika. 

Förskrivningar av FaR uppgavs vara ett av distriktssköterskans ansvarsområden och 

förväntades öka i framtiden.  

 

Resultatdiskussion angående en topplistad hälsocentral och en tidigare topplistplacerad 

hälsocentral 

  

Behovet av att flera och olika yrkeskategorier samarbetar runt patienten sågs i föreliggande 

studie vara viktigt. Vid den tidigare ”Topp 5 listade” hälsocentralen fanns flera 

yrkeskategorier med olika specialiteter som arbetade gemensamt med att motivera patienter 

till aktivitet och stötta dem till livsstilsförändring. Författaren menar att chefens stöd 

underlättar för distriktssköterskan att förskriva t.ex. om olika yrkesgrupper samarbetar genom 

delge varandra kunskaper och erfarenheter vilket indirekt kan bidra till att förbättra den 

enskilde förskrivarens inställning till och motivation i arbetet med FYSS och FaR. De 

distriktssköterskor som inte förskrev FaR aktivt hade inte arbetet specialiserat mot något 

särskilt område. Dessa distriktssköterskor ställde sig tveksamma till om de hade eller kände 

ledningens stöd som förskrivare. Upplevelsen av att inte få ledningens stöd tolkades bero på 

organisation av arbetet, otillräcklig utbildning eller fortgående utbildning samt tidsfaktorn. 
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Därmed fanns en tveksamhet beträffande FaR´s tillämpbarhet menar författaren. Koppling 

mellan tidsbrist och färre antal FaR har beskrivits även i andra studier (Gribben m.fl.  2000, 

Lawlor m.fl. 1999, Long, m.fl. 1996,  Swinburn m.fl. 1998) där FaR-förskrivare upplevde 

tidsbrist som en barriär mot att skriva ut FaR. 

Utbildning i form av kortare informationsträffar om FYSS och FaR hade de 

distriktssköterskor som inte förskrev aktivt deltagit i men de kände osäkerhet och upplevde 

inte tillräcklig kunskap i arbetsmodellen. En enkätstudie (Lindholm 2004) gjord av 

Folkhälsoenheten i Uppsala visade att de som fick utbildning om FYSS och FaR ansåg sig 

inte ha haft så stor nytta av den och få hade påbörjat förskrivningen. Majoriteten 

rekommenderade efter utbildningen FaR muntligt men menade att en skriftlig ordination 

skulle ge mera tyngd. Svårigheter för att påbörja FaR var att motivera patienten, tidsbrist och 

för lite utbildning och information om FaR. Knappt hälften av den tillfrågade vårdpersonalen 

kände stöd från sin arbetsgivare till att arbeta med FYSS och FaR. Något fler upplevde stöd 

från sina kolleger (Berglund & Olin 2005). Kallings och Leijon (2003) beskiver att det är 

viktigt att alla inom vården får utbildning om FYSS och FaR eftersom Folkhälsoinstitutet 

uppmuntrar till att förskrivningen av FaR skall ske enligt FYSS. 

I föreliggande studie uppfattade några distriktssköterskor att skriftliga råd gav mer tyngd åt 

rekommendationerna medan andra ansåg att muntliga råd vara tillräckliga. Enligt Faskunger 

och Hemmingsson (2002) är motion på recept ett unikt och kreativt initiativ som har goda 

möjligheter att bli ett konsekvent verktyg för att främja fysisk aktivitet inom vården. FaR är 

mycket annorlunda än traditionell ordination av läkemedel. Det ställer bl.a. högre krav på att 

hjälpa och uppmuntra klienter att bearbeta tveksamhet, att stärka motivationen, att förbereda 

och utveckla en lämplig aktivitetsplan samt att undvika ”snedsteg”. Läkare, sjukgymnaster, 

hälsoutvecklare och andra yrkesgrupper inom vården skulle kunna öka sina chanser att 

medverka till en beteendeförändring hos patienten genom kompletterande utbildning inom 

beteendeförändring, samtalsteknik och hälsovägledning (Faskunger & Hemmingsson 2002). 

Uppföljningen ansågs viktig och genomfördes i stor utsträckning vid den hälsocentral som 

tidigare under våren 2009, hade funnits med på ”Topp 5 listan”. Vid den hälsocentralen som 

nu fanns med på ”Topp 5 listan” genomfördes inte uppföljningar i samma utsträckning. Här 

menade distriktssköterskorna att uppföljningarna nu skulle öka eftersom uppföljningarna 

skulle komma att generera pengar. Bij van der m.fl. (2002) uppgav problem med 

uppföljningarna av FaR. Bland äldre vuxna visade det sig att interventioner som kan resultera 
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i ökad fysisk aktivitet, ofta är små och ger kortlivade förändringar. En orsak till det 

rapporterades vara att interventionerna ofta genomfördes under en kortvarig period men även 

saknade uppföljning. Även Riddoch m.fl.  (1998) påtalade att i majoriteten av tidigare 

genomförda studier var uppföljningen bristfällig i form av enbart kortsiktiga mätningar. 

Ekblom och Nilsson (2000) skrev att genom uppföljning kan patienten få en bekräftelse på att 

förskrivningarna har gett effekt. 

I resultatet framkom det att samtliga distriktssköterskor var positivt inställda till arbetet med 

FYSS och FaR. De ansåg att förskrivning av FaR var ett viktigt behandlingsinstrument i det 

preventiva arbetet för att främja hälsa och förhindra uppkomst av sjukdom. Tidigare forskning 

visar att ett dos- responssamband mellan fysisk aktivitetsnivå och hälsovinst existerar och  att 

måttlig fysisk aktivitet gav stora hälsovinster. Stora hälsovinster kunde göras genom att röra 

sig från en stillasittande livsstil till en moderat aktivitetsnivå (Pate m.fl.1995,  Blair m.fl. 

1996). En distriktssköterska beskrev en förhoppning om att fysisk aktivitet skulle ordineras 

mer frekvent i framtiden, i samma utsträckning som ordination av läkemedel. Även Ståhle 

(2003) rapporterar ett stöd för att fysisk aktivitet kan användas som ett komplement till eller 

som ersättning för läkemedel vid cirka 30 sjukdomstillstånd.  

Distriktssköterskorna önskade att FYSS skulle användas mer kontinuerligt och att 

distriktssköterskan i och med detta skulle uppmana mer till fysisk aktivitet i vardagen. 

Wemme (2003) menar att fysisk aktivitet i form av vardagliga aktiviteter som promenader och 

trädgårdsarbete bör rekommenderas i första hand, före mer ansträngande aktiviteter. Enligt 

Elley m.fl. (2004) har människor idag ett mer stillasittande arbete än tidigare, många åker 

buss, bil eller rulltrappa istället för att välja det lite mer energikrävande sättet, fötterna. 

Vardagsmotion och fysisk aktivet på fritiden har därför fått en alltmer betydande roll för 

människan och hälsan. Genom att öka den totala fysiska aktivitetsnivån både i anslutning till 

arbetet och på fritiden så uppnås hälsovinster.  

Distriktssköterskorna var mindre positiva till att förskriva eller tillämpa FaR till äldre 

patienter. De menade att bakomliggande sjukdomar försvårade ökad aktivitet samt att det var 

svårt att motivera den äldre patienten. Kallings och Leijon (2003) har beskrivit att många 

patienter söker vård för sjukdomstillstånd som till stor del orsakas av fysisk inaktivitet, men 

de har ofta inte själva någon direkt önskan om att förändra sin fysiska inaktivitet. En 

distriktssköterska i föreliggande studie hade en förhoppning om att FYSS och FaR skulle 

börja tillämpas mer till de äldre patienterna då för att bevara och vidmakthålla patientens 
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funktioner. Författaren instämmer i att FaR bör med fördel kunna tillämpas till äldre patienter 

såvida förskrivaren har kunskaper om lämpliga aktiviteter för den äldre individen. Kanske 

även ett mer vidsynt perspektiv hos förskrivaren i syfte att stärka funktioner hos den äldre 

patienten genom mer vardagliga aktiviteter skulle underlätta förskrivningen menar författaren. 

Det är viktigt att de äldre har en regelbundenhet i den fysiska aktiviteten för att kunna dra 

nytta av den (Mazzeo & Tanaka 2001). 

Det beskrevs i den föreliggande studien att distriktssköterskor med specialiserat arbete inriktat 

mot områdena blodtryck och diabetes använde FYSS och förskrev FaR i stor utsträckning. 

Fysisk aktivitet inom dessa områden är positiv för hälsan. En studie som bekräftar detta är 

Mazzeo och Tanaka (2001).  En distriktssköterska med specialiserat arbete som träffade 

patienter med diabetes kände sig väl förtrogen med MI efter utbildning i MI. Rubak m.fl.   

(2009) rapporterade en signifikant betydelse av MI i förhållande till patienter med diabetes 

bl.a. att de ökade sin förståelse om sjukdomen, behandlingen och blev mera motiverade att 

ändra beteenden. Kallings och Leijon (2003) påtalade att förskrivare måste uppmärksamma 

individer som är minst motiverade, försöka väcka intresset om motivationsarbetet ska kunna 

påbörjas. Det motiverande samtalet ska syfta till att öka patientens motivation till 

beteendeförändring. 

Samtliga intervjuade ansåg att förskrivna motionsformer skulle vara individanpassade. Som 

förskrivare skulle hänsyn tas till patientens önskemål, möjligheter och patientens nuvarande 

funktion. Det överensstämmer med vad Kallings (2008) uppgav att där individualiserad 

förskrivning av fysisk aktivitet skedde så ledde det till en ökad fysisk aktivitetsnivå under 

minst sex månader. FaR kan vara lämpligt att använda som behandling i hälso- och 

sjukvården som ett sätt att främja en fysiskt aktiv livsstil (Kallings 2008). I föreliggande 

studie var den vanligast förskrivna motionsformen promenader men även simning och cykling 

förskrevs. Skilda uppfattningar fanns hos förskrivarna huruvida patienten önskade träna 

enskilt eller i grupp och hur följsamheten till aktiviteten påverkades av detta.  

 

Resultatdiskussion angående en icke topplistad hälsocentral 

 

Den första av underkategorierna i Organisation är ledningsstöd. De framkom flera faktorer 

som kunde förklara att den aktuella hälsocentralen inte hade kommit igång med 

förskrivningen av FaR.  Distriktssköterskorna saknade erfarenhet bl.a. hade inte alla haft eller 

fått möjlighet att gå utbildning i FYSS och FaR. Utbildning i FYSS och FaR var något som 
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samtliga efterfrågade. Fortbildning i form av återträffar efterfrågades av de som hade gått FaR 

utbildning för att öka tryggheten att förskriva FaR samt för att kunna ta del av ny information. 

Fortbildning hade delvis tillhandahållits men inte till alla distriktssköterskorna och därför 

eftersträvades en förbättrad kommunikation om utbildningar med chefen. Kallings m.fl.  

(2008) beskriver att FaR är en individuell och individanpassad ordination som kan skrivas ut 

av all legitimerad personal med god kompetens inom området. Utan stöd av utbildning är det 

svårt att ha rätt kompetens. Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha god kunskap om patientens 

hälsostatus och vad fysisk aktivitet har för effekt vid olika sjukdomstillstånd. Inom 

Landstinget Halland fick vårdpersonalen delta i fortbildning om övervikt/fetma, fysisk 

aktivitet och motiverande samtal innan de började med att förskrivning av fysisk aktivitet 

(Larborn 2009). I länet där föreliggande studie gjordes har man sedan 2008 en 

överenskommelse att alla hälsocentraler skall använda sig av FaR och därmed ges utbildning 

till personal inom primärvården (Landstingets hemsida 2010). Bristen på kunskap och en 

osäkerhet hos distriktssköterskorna om hur FaR skall förskrivas kan tänkas bidra till ett 

bristande förtroende hos patienterna. Det kan möjligen vara en anledning till att det upplevdes 

svårt att motivera patienter till motion på recept och kanske en förklaring till att 

distriktssköterskorna inte hade kommit igång på hälsocentralen med FaR. Det visade sig även 

i tidigare studier (Gribben m.fl 2000, Lawlor m.fl. 1999) att otillräcklig kunskap var ett hinder 

till förskrivning av FaR. Så utbildning är ett ledningsstöd som efterfrågas. 

 

Den andra underkategorin under Organisation är Att öka motivation. I föreliggande studie 

efterfrågades mer tid i mötet med patienten. Tid som en bristvara inom dagens primärvård 

handlar enligt Arborelius och Hellènius (1999) främst om attityder och förhållningssätt hos 

individen. Framgångsrik rådgivning om motion behöver inte ta mycket tid utan frågor om 

aktuell fysisk aktivitet och uppmuntran kring att bli fysiskt aktiv med konkreta råd kan räcka. 

Vid Socialstyrelsens kartläggning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 

inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 2009), framkom att ungefär hälften av landets 

vårdcentraler har rutiner eller program om fysisk aktivitet med patienterna. Den vanligaste 

rutinen hos den grupp som har program är muntliga råd och ges i 96 procent.  Kallings (2008) 

fann att muntliga råd om motion följt av FaR var den effektivaste rutinen där det inte krävdes 

så mycket tid att förskriva FaR.  

Även tid till samverkan med kollegor efterfrågades i den föreliggande studien. Vid 

arbetsplatsträffar skulle FaR frågor kunna diskuteras och övriga yrkeskategorier bjudas in till 

dessa träffar, något som skulle kunna leda till ett ökat samarbete och till ökad FaR. Enligt 
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Leijon och Jacobson (2006) ger samverkan med andra yrkeskategorier en ökad trygghet som 

förskrivare. Författaren till den föreliggande studien anser detta kan leda till Att öka 

motivation hos distriktssköterskorna. 

 

Den tredje och sista underkategorin är Samarbete och i den föreliggande studien rapporterade 

flera distriktssköterskor att de hade försökt att förskriva FaR men att de inte hade fått några 

patienter att bli intresserade av att ta emot FaR. Vad detta beror på är svårt att säga men en 

trolig orsak kan vara förskrivarnas osäkerhet i arbetet med FaR menar författaren. Detta gick 

även att se i tidigare studier (Lawlor m.fl. 2000), där det framkom att sjukvårdspersonal inte 

litade till sinförmåga som hälsorådgivare. I två studier presenterar Elley (2003, 2005) 

receptförskrivarens och aktivitetsledarens roll som ansvariga för att motivera patienter till 

olika fysiska aktiviteter och till specifika motionsformer. Stöd från receptförskrivaren ökade 

patienters fysiska aktivitet. Stödet behövde inte vara så omfattande utan det viktiga var att 

förskrivaren visade sig tro på receptet som hade förskrivits. Det kunde räcka med kontinuerlig 

kontakt för att följa upp och att ge stöd till att fortsätta om motivationen saknades (Elley 2003 

, 2005). Distriktssköterskorna upplevde att svåraste var att veta vilken aktivitet som skulle 

ordineras särskilt då patienten hade flera olika diagnoser. Författaren menar att mera stöd från 

läkare och t.ex. sjukgymnaster behövs. Men även att ett mer utvecklat samarbete mellan 

förskrivarna och aktörer för FaR är att eftersträvas. 

 

Den andra kategorin är Individ och den första underkategori är Förskrivarens inställning. 

Distriktssköterskorna ansåg att FaR var ett bra koncept och att FaR kunde komma att få 

genomslag. De arbetade inte ännu med redskapet FaR rutinmässigt vilket ledde till att det 

många gånger glömdes bort eller att distriktssköterskorna valde att inte ta upp det i mötet med 

patienten. 

 

Att motivera till livsstilsförändring är den andra underkategorin och uppgavs vara en av de 

svårare uppgifterna enligt distriktssköterskorna. MI är en samtalsmetod som bygger på balans 

mellan två individer där ingen är dömande, konfrontationer försöker undvikas för att minska 

risken för motstånd. Sjuksköterskan ska istället genom att motivera patienten frammana ett 

positivt inflytande på patientens hälsa. Sjuksköterskan har en stor roll i mötet med patienter 

och ska motivera till förändring och det kan ske genom att sjuksköterskan använder sig av 

verktyg som guidar patienten i samtalet (Shinitzky & Kub 2001). Många distriktssköterskor 

kände sig trygga medan andra kände otrygghet i att använda MI i mötet med patienter och 
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troligtvis berodde det på att utbildningen erhållits vid flera tillfällen. Detta är något som bör 

tas i åtanke då FaR implanteras som ett nytt arbetsredskap.  

 

Den tredje och sista underkategorin är Uppföljning. I föreliggande studie hade inte så många 

uppföljningar gjorts av olika anledningar bl.a. uppgavs att patienterna inte hade varit 

motiverade att komma till uppföljningar. Information till allmänheten om FYSS och FaR 

trodde distriktssköterskorna skulle kunna leda till ökat intresse och en ökad FaR förskrivning. 

Författaren anser att detta delvis hade skett då en FaR kampanj vid hälsocentralen hade 

genomförts. Även skriftlig information om FaR skulle kunna sändas i samband med inbjudan 

till hälsokontroller. Kallings (2008) såg att det var lättare att motivera till följsamhet och 

uppföljning då allmänheten hade kunskap om FaR och att uppföljning bidrog till bättre 

följsamhet. Interventioner som främjar lågintensiva aktiviteter och rörlighetsträning, stöd och 

uppföljning är viktiga delar vid positiva förändringar i fysisk aktivitets nivå hos patienter 

(Hillsdon m.fl.2005).  

 

Metoddiskussion  

Författarna till föreliggande studie valde att göra en intervjustudie då det anses vara en 

lämplig metod att beskriva människors erfarenhet och inställning till ett visst ämne (Kvale 

1997). Materialet har bearbetats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Studiens trovärdighet bör enligt Graneheim och Lundman (2004) granskas 

utifrån tre begrepp; ”credibility”, ”dependability” samt ”transferability”.  

 

Begreppet ”credibility” innebär bedömning av studiens giltighet, ”dependability” avser 

materialets pålitlighet och stabilitet. ”Transferability” beskrivs som materialets möjlighet till 

överförbarhet. För att en studie ska vara trovärdig ”credibility” så är det viktigt att rätt metod 

väljs för datainsamling. I redovisningen av resultatet har citat använts för att ytterligare stärka 

trovärdigheten (Graneheim & Lundman 2004). Enligt Patton (1987) kan man för att stärka 

”credibility” genom att välja deltagare med varierad erfarenhet vilket gör att forskningens 

syfte kan belysas från olika sidor. I föreliggande studie har författarna intervjuat 

distriktssköterskor från tre hälsocentraler där två av hälsocentralerna var topplistplacerade 

angående FaR vid studiens start medan en av hälsocentralerna ej var topplistplacerad.  

Författarna tillämpade som urval ett ” maximum variation sampling” vilket syftar till att få en 

spridning och en variation i resultatet. Detta är en lämplig urvalsmetod för att belysa olika 

reflektioner utifrån t.ex. skilda arbetsplatser (Polit & Beck  2007).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thorogood%20M%22%5BAuthor%5D
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För att stärka både ”credibility” och ”dependability” har handledaren (AGM) samt en övrig 

deltagare vid handledningstillfälle (kurskamrat) varit medbedömare under bearbetningen av 

resultatet. Samtliga intervjuer samt det kondenserade materialet har lästs igenom av handledaren 

(AGM). Författarna och handledaren har under arbetets gång diskuterat sig fram till kategorier 

och underkategorier. För att minska risken att analysprocessen förändras bör man enligt 

Graneheim och Lundman (2004) ha en öppen dialog med t.ex. handledare. Begreppet 

”transferability” beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som överförbarhet till andra 

grupper och liknande situationer. En tydlig beskrivning av urvalsmetod, karaktäristiska för 

deltagarna, datainsamlingsmetod och analysprocess gör att överförbarheten kan bedömas av 

läsare.  

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp en intervjuguide, med ett antal utarbetade frågor och 

följdfrågor för att informanternas beskrivningar av sina erfarenheter och inställningar skulle 

komma fram. Den första genomförda intervjun per författare kom att betraktas som en 

provintervju. Kvale (1997) beskriver betydelsen vid en intervju av att informanterna får 

möjlighet att uttrycka sig fritt.  

 

Det finns begränsningar i studien eftersom författarna har begränsade erfarenheter av att göra 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att processen 

sällan går rakt genom från början till slut, utan snarare fram och tillbaka mellan stegen i 

analysarbetet. Den kunskap som förmedlats med denna datainsamlingsform hade inte kunnat 

samlas in genom en kvantitativ ansats. Studiens trovärdighet stärktes genom att det till stor del 

fanns en samstämmighet i svaren hos informanterna på de olika hälsocentralerna enligt 

författarnas diskussion. 

 

Vid studiens start rekryterades informanter från en topplistad respektive en icke topplistad 

hälsocentral. Men på grund av svårigheter att få deltagare vid den topplistplacerade 

hälsocentralen så fick ES rekrytera ytterligare informanter från en annan topplistplacerad 

hälsocentral inom länet. 

 

Allmän diskussion 

I föreliggande studie framkom att distriktssköterskornas inställning till arbetet med FYSS och 

FaR var positiv men att olika faktorer bidrog till om distriktssköterskor förskrev FaR eller 
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inte. Troligtvis är förskrivarens inställning till arbetet med FYSS och FaR en betydelsefull 

faktor. Förskrivarens inställning och därmed användningen av FaR kan troligen påverkas 

genom stöd från chefer, utbildning i FYSS och FaR samt MI för så att distriktssköterskan kan 

känna sig trygg i arbetet. Cheferna rapporterades uppmana till ett ökat antal förskrivningar 

samtidigt som distriktssköterskorna efterfrågade ett ökat stöd från ledningen. Författarna 

menar att tid och möjligheter till utbyte av erfarenheter med kolleger och övriga 

yrkeskategorier för är betydelsefullt för att komma igång med förskrivningarna. Regelbunden 

fortbildning behövs för att hålla distriktssköterskorna fortsatt motiverade och positivt inställda 

till FaR. Deltagarna som hade ett arbete specialiserat med t.ex. diabetes eller blodtryck 

förskrev FaR mer aktivt, arbetade mer förebyggande och med hälsofrämjande åtgärder och 

hade längre tid avsatt för mötet med varje patient. Författarna anser att tiden i mötet med 

patienten är betydelsefull då denne skall motiveras till livsstilsförändringar. Tid för att hinna 

med att motivera patienter upplevdes inte finnas enligt övriga distriktssköterskor. Sättet att 

organisera distriktssköterskans arbete syftade inte till att öka förskrivningarna enligt 

informanterna. Författarna menar att både chefers stöd i form av att möjliggöra utbildningar, 

samverkan och tidsutrymme är betydelsefulla men en viktig del ligger även i förskrivarens 

inställning till FaR något som troligen kan påverka utvecklingen av arbetet. Chefer behöver 

stödja personal som gått utbildning i FYSS och FaR genom att kontinuerligt följa upp arbetet 

med FaR och ge personalen uppmuntran och feedback. Slutsatsen av denna studie är att ett 

adekvat stöd bör ges så att förskrivningarna ännu mer kan komma igång samt öka inom 

primärvården. Det i sin tur kan kanske sprida en mer positiv bild av föreningsverksamheten 

till patienterna och indirekt bidra till att skapa ett förtroende hos patienterna som kan bli mer 

motiverade till fysisk aktivitet. Vår förhoppning är att föreliggande studie leder till ett ökat 

stöd från chefer utifrån distriktssköterskornas erfarenheter och inställningar till arbetet med 

FYSS och FaR.   

Föreliggande studie har väckt nya frågor hos författarna. Författarna anser därför att framtida 

studier behövs som belyser patienters upplevelser av stöd från distriktssköterskan till 

livsstilförändringar och förskrivning av fysisk aktivitet.  
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