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Abstract 
Holmkvist, K (2011) How do patients with exercise on prescription (EoP) look at their 

prescription? C-thesis in Public Health. Academy of Health and Working Life, University of 

Gävle.  

 

The purpose of this study was to examine how patients with exercise on prescription (EoP) 

view their prescription. A quantitative study was judged to be the most appropriate method to 

get an overview of how patients perceive their EOP in Hudiksvall, a city in the county of 

Hälsingland. To reach the patients who received this prescription, the only inclusion criteria 

was that the patients had received a prescription during the past two years. The majority felt 

that they were more physically active after they received their EoP-prescription. Ten 

respondents felt that their general health had improved and that the symptoms that caused 

their prescription had improved. The vast majority also said that they could recommend the 

prescription to others. All respondents considered it important to follow the prescription 

recipe, and eight respondents reported that they followed the prescription to the letter. There 

were only five out of twelve patients who received a follow-up through personal contact or 

telephone interviews. Those who did not receive a follow-up said that they would like to have 

one. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter ser på sitt FaR- recept. Har patienter 

som ordinerats fysisk aktivitet på recept blivit mer fysiskt aktiva? Upplever patienter att de 

fått en bättre hälsa efter att ha fått sitt recept på fysisk aktivitet? Hur är följsamheten till 

ordinationen bland patienter som fått FaR? Hur ser uppföljning av FaR- receptet ut? 

 

Metod: För att nå ut till patienter som fått denna förskrivning, var det enda urvalskriteriet för 

studien att patienten skulle ha fått ett FaR- recept utskrivet under de senaste 2 åren. En  

kvantitativ undersökning i form av 60 enkäter delades ut till fyra vårdgivare inom Landstinget 

Gävleborg i Hudiksvalls kommun och en FaR- aktör Friskis & Svettis Hudiksvall. Tolv 

ifyllda enkäter utgör underlag till denna studie, vilket ger en svarsfrekvens på 20 %. 

 

Resultat: Majoriteten upplevde att de är mer fysiskt aktiva efter att de fått sitt FaR- recept, 

och tio respondenter upplevde att deras allmänna hälsotillstånd har förbättrats och att 

besvären eller symtomen som orsakade att de fick ett FaR- recept nu var bättre. Den absoluta 

majoriteten skulle också kunna rekommendera FaR till andra. Åtta respondenter uppgav att de 

följt sin ordination till punkt och pricka. Alla respondenter ansåg det vara viktigt med 

uppföljning av FaR- receptet. Det var endast fem av 12 respondenter som fått uppföljning via 

personligt samtal eller telefonsamtal. De som inte fått någon uppföljning skulle vilja ha det. 

 

 

Slutsats: Underlaget i studien var väldigt litet, och därför kan inga generaliseringar göras. 

Den slutsats man kan dra av det lilla materialet, var att flertalet respondenter upplevde sig mer 

fysiskt aktiva samt att flera respondenter uppskattar att de var aktiva fler antal dagar efter att 

de fått sitt FaR recept. Eftersom respondenterna upplevde att deras hälsotillstånd förbättrats 

och att de följt sitt FaR- recept till fullo, kan man spekulera i att följsamheten varit bra. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord  

Ett stort tack till min handledare Gisela van der Ster som engagerat sig i denna uppsats och 

kommit med synpunkter som varit värdefulla för studien.  

  

Tack till alla respondenter som deltagit i enkätundersökningen, för att ni tog er tid att fylla i 

enkäten.  

 

Tack också till vårdgivare samt Friskis & Svettis Hudiksvall. 

 

Sist men inte minst vill jag också tacka min familj för er stöttning under tiden uppsatsen 

skrivits. Nu är den äntligen klar!   

 

 

Hudiksvall, Januari 2011 

 

Karin Holmkvist 
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Introduktion 

I dagens samhälle har människor utvecklat en stillasittande livsstil som är en bidragande orsak 

till de välfärdssjukdomar som finns i dag.  Den vardagliga motionen, som att välja trapporna 

istället för hissen, samt att cykla i stället för att ta bilen till jobbet, minskar. Regelbunden 

fysisk aktivitet har visat en mycket god effekt på många av kroppens system och har en viktig 

roll i förebyggande och behandling av många olika välfärdssjukdomar. 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 på recept (FaR) är ett sätt för hälso- och sjukvården att främja fysisk aktivitet i 

befolkningen och därigenom också påverka folkhälsan. FaR introducerades som metod inom 

hälso-och sjukvården under aktivitetsåret 2001 genom parollen ”Sätt Sverige i rörelse” (Fyss, 

2008). Många patienter som ordineras FaR är drabbade av högt blodtryck, diabetes eller 

fetma.   

 

Statens folkhälsoinstitut 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) arbetar för att utveckla och förmedla kunskap för en bättre 

folkhälsa och har därmed en central roll i hälsoarbetet. FHI har 11 nationella målområden. 

Två av dessa målområden kommer att presenteras mer ingående för att skapa förståelse för 

hur de når ut till befolkningen för att påverka den fysiska aktiviteten. Många myndigheter 

arbetar med dessa målområden, men FHI har det övergripande ansvaret för uppföljning och 

utvärdering (Folkhälsorapport, 2005). 

 

Nationellt målområde 6 och 9  

Målområde 6 är hälsofrämjande hälso-och sjukvård. Målområdet handlar om den roll som 

vården har för att förebygga sjukdom och skada samt att främja hälsa bland befolkningen. 

Fördelningen av resurser fokuseras på de befolkningsgrupper som har det största behovet. 

Syftet är att detta ska bidra till att hälsan bland befolkningen blir jämlik. Vården når stora 

delar av befolkningen och har stort inflytande på människor med sin kunskap, kompetens och 

auktoritet (Folkhälsorapport, 2009).  
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Målområde 9 handlar om fysisk aktivitet. Syftet är att detta målområde ska ge förutsättningar 

för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. Inom detta målområde är kommuner, 

landsting, myndigheter och frivillighetssektorn viktiga för att kunna förmedla möjligheten till 

fysisk aktivitet i befolkningen, bland annat genom att öka den fysiska aktiviteten i förskola 

och skola, på resor till och från arbetet men också på människors fritid.  Äldre, långtidssjuk-

skrivna och funktionshindrade ska aktivt erbjudas möjligheter till motion eller träning på sina 

egna villkor (Folkhälsorapport, 2005). 

 

Definition och rekommendation av fysisk aktivitet 

Yrkesföreningen för fysisk aktivitet, YFA, har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut tagit 

fram rekommendationer för fysisk aktivitet som uppger att alla människor bör helst varje dag 

vara fysiskt aktiva i måttlig intensitet minst 30 minuter per dag (SBU, 2007). Fysisk aktivitet 

är generellt all form av rörelse som ger en ökad energiomsättning, detta innebär all typ av 

muskelaktivitet som exempelvis promenader, hushålls och trädgårdsarbete.  

Med hälsofrämjande fysisk aktivitet menas all fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och den 

fysiska kapaciteten utan att utgöra en risk för skada (FYSS, 2008).  

 

Effekter av fysisk aktivitet 

Regelbunden fysisk aktivitet har en påvisad god verkan på många av kroppens system, och 

har därmed en viktig roll i förebyggande syfte och behandling av många olika vällevnadssjuk-

domar. Ökad fysisk aktivitet minskar risken för diabetes typ 2, övervikt, högt blodtryck, hjärt- 

och kärlsjukdomar, benskörhet, och vissa typer av cancer. Fysisk aktivitet ger också ökat 

psykiskt välbefinnande och bättre livskvalitet (Faskunger, 2004). De största hälsovinsterna 

gör de som är otränade när de börjar med någon regelbunden fysisk aktivitet som till exempel 

korta promenader (Folkhälsorapport, 2009). Kallings & Leijon (2003) talar om en 

”snöbollseffekt” som innebär att vänner och anhöriga uppmuntrar varandra till fysisk aktivitet 

vilket kan leda till ökade sociala kontakter och förbättrad livskvalitet. 
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Vad är FaR? 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) infördes 2001 i hälso och sjukvården, då Folkhälsoinstitutet 

fick uppdrag av regeringen att göra ett fysiskt aktivitetsår. ”Sätt Sverige i rörelse” blev 

startskottet för att förändra människors inställning till fysisk aktivitet och samtidigt ett 

långsiktigt arbete mot en beteendeförändring i befolkningen. Inom hälso- och sjukvården 

skulle målet vara att personalen fick en bred kunskap om förebyggande effekter av fysisk 

aktivitet och tillämpning av denna kunskap i preventivt syfte. Riktlinjer för fysisk aktivitet 

skulle användas för olika patientgrupper med avseende på prevention, reaktivering samt 

forskning. Dessa riktlinjer ska stimulera folkhälsan. För att uppnå målen utarbetades ett antal 

insatser och arbetsmetoder där fysisk aktivitet på recept (FaR)är en metod. Handboken fysisk 

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling(FYSS) kan ge förskrivande personal 

stöd. Utbildningsmaterial finns för berörd personal i denna handbok. En arbetsgrupp från 

olika FaR- verksamma aktörer finns för att få perspektiv i utvecklingsarbetet (FYSS, 2008).  

 

Landstinget Gävleborg, Folkhälsoenheten samt FaR i Gävleborg 

Landstinget Gävleborg omfattar landskapen Gästrikland och Hälsingland. Ett ansvarsområde 

för Landstinget är att förbättra folkhälsan i länet. Det hälsofrämjande folkhälsoarbetet bedrivs 

i huvudsak inom primärvården där huvudansvar ligger på Folkhälsoenheten och Division 

Primärvård.  På folkhälsoenheten arbetar en folkhälso- samordnare som ansvarar för och har 

en samordnande och stödjande roll gentemot länets hälsocentraler, i det hälsofrämjande 

arbetet gällande till exempel utbildning av personal i rökavvänjning, motiverande samtal och 

fysisk aktivitet på recept. FaR- samordnaren arbetar också med att knyta kontakter med olika 

friskvårdsföreningar (FHI, 2010).  

 

Sedan år 2003 används metoden FaR, fysisk aktivitet på recept inom Gävleborgs läns 

hälsocentraler. Sedan år 2008 är det inskrivet i överenskommelser att samtliga hälsocentraler i 

landstinget ska arbeta med FaR och öka förskrivningen av recept. Varje hälsocentral ska 

utarbeta sin handläggning av FaR utifrån egna initiativ, idéer och resurser 

(FHI, 2010). 
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Enligt uppgifter från FaR- samordnare på Landsting Gävleborg förskrevs under första 

halvåret 2010, 998 stycken FaR- recept i Hälsingland. Av dessa var 285 stycken förskrivna i 

Hudiksvalls kommun varav 46 stycken var utskrivna från en hälsocentral inom Gävleborgs 

landsting i Hudiksvalls kommun. De flesta FaR- recept förskrivs inom rehabilitering 

(Personlig kommunikation 2010-10-27).   

 

Fysisk aktivitet som ordination 

Att få fysisk aktivitet på recept innebär att en individ får anpassad ordination motsvarande 

konventionell behandling. Ordinationen kan innefatta allt ifrån ett enkelt skriftligt råd på en 

aktivitet till en helhetslösning med en stödjande struktur från förskrivare, aktivitetsarrangör 

eller ledare. Patienterna kan ha en eller flera välfärdssjukdomar som övervikt, diabetes typ 2 

eller högt blodtryck. Patienten i fråga kan vara inaktiv det vill säga att han/hon inte är fysiskt 

aktiv varje dag i måttlig intensitet minst 30 minuter per dag. Ordination av fysisk aktivitet är 

inte en regelstyrd arbetsuppgift och kan därför utföras av i princip vem som helst av den 

legitimerade personalen (Faskunger, et al 2007). 

 

Tidigare forskning  

En interventionsstudie analyserade kostnaderna och konsekvenserna under fyra månader av 

ett förändrat fysiskt beteende genom fysisk aktivitet på recept. 525 inaktiva personer  

(20-80 år) deltog. Kontrollgruppen bestod av 257 personer och interventionsgruppen bestod 

av 268 personer. Det fysiska aktivitetsprogrammet bestod av motion två gånger i veckan, 

utbildning och motiverande rådgivning. Efter fyra månader kom 245 personer tillbaka för en 

bedömning. Tre metoder användes för att klassificera om person var inaktiv respektive fysiskt 

aktiv: 1) självskattad fysisk aktivitet 2) självrapporterad nuvarande fysisk aktivitetsnivå 

 3) ett sex- minuters gångtest, där deltagaren gick så fort som möjligt under sex minuter. För 

att mäta överensstämmelsen mellan metoderna, inkluderades en träningsdagbok. Den fysiska 

aktiviteten hade markant förbättrats i båda grupperna, ingen skillnad fanns mellan grupperna. 

Hållbarheten av resultaten kan avläsas efter långsiktig uppföljning, och resultaten har 

möjlighet att användas i en framtida kostnadseffektivitetsanalys (Rome, Persson, Ekdahl & 

Gard, 2009).  
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”Fysisk aktivitet på recept" eller det "gröna recept", som allmänt tillämpas inom hela 

primärvården i Nya Zeeland, har visat sig medföra betydande förbättringar i nivåer av fysisk 

aktivitet och livskvalitet hos "relativt inaktiva" vuxna (de är inte aktivt rekommenderade 30 

minuter minst fem dagar i veckan). En studie därifrån gjordes på 1089 fysiskt inaktiva 

kvinnor (40-74 år). En grupp 50-74-åriga kvinnor fungerade som kontrollgrupp. Båda 

grupperna ökade sin fysiska aktivitet under de två åren. Vid 12 månader hade den fysiska 

aktiviteten ökat till 43 % respektive 30 % och vid 24 månader till 39,3 % respektive 32,8 %. 

Trots att en stor del av deltagarna ökat sin fysiska aktivitet under studiens gång, var det endast 

2, 4 % som kom ihåg att de hade fått ett ”grönt recept” under perioden. Fysisk aktivitet på 

recept ökar den fysiska aktiviteten och livskvaliteten, men också risken för fall och skador. 

Denna slutsats stödjer användning av fysisk aktivitet på recept som en strategi för att minska 

den fysiska inaktiviteten i befolkningen (Lawton , Rose, Elley, Dowell, Fenton & Moyes 

2008). 

 

En annan studie har undersökt om fysisk aktivitet på recept kan påverka patienternas fysiska 

aktivitetsnivå och livskvalitet (Kallings, Leijon, Hellenius & Ståhle, 2008). Under åren 2001 - 

2003 deltog 13 svenska primärvårdsenheter i en okontrollerad klinisk studie. De 481 patienter 

som fick FaR, fick det i förebyggande syfte eller för behandling av sjukdom av sjukgymnast, 

läkare, sjuksköterska eller distriktssjuksköterska. Data samlades in genom frågeformulär vid 

starten och 6 månader senare. Frågeformulären innehöll frågor om typ av fysisk aktivitet och 

skälet till ordinationen. Uppföljningsdata fanns tillgängliga för 62% av patienterna efter 6 

månader. Resultatet visade en signifikant ökning i självrapporterad fysisk aktivitetsnivå samt 

livskvalitet. Slutsatsen var att fysisk aktivitet på recept kan vara lämplig som en  

konventionell behandling inom primärvård (Kallings et al. 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lawton%20BA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rose%20SB%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Elley%20CR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Elley%20CR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fenton%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fenton%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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Syfte  

För att kunna förskriva fler FaR- recept i Hudiksvalls kommun är det av värde för vårdgivare 

och aktörer att veta hur patienter ser på sina FaR- recept i syfte att eventuellt förbättra och 

utveckla följsamheten. Syftet med denna undersökning var att undersöka hur fysisk aktivitet 

på recept(FaR) uppfattas av patienter samt att undersöka vilka effekter FaR har bland 

patienter. 

 

Frågeställningar 

 Har patienter som ordinerats fysisk aktivitet på recept blivit mer fysiskt aktiva? 

 Upplever patienter att de fått en bättre hälsa efter att ha fått sitt recept på fysisk aktivitet? 

 Hur är följsamheten till ordinationen bland patienter som fått FaR?  

 Hur ser uppföljning av FaR- receptet ut? 

 

Metod 

Utifrån undersökningens syfte bedömdes en kvantitativ undersökning i form av enkäter vara 

den mest lämpliga metoden, då avsikten var att få en överblick av hur patienter i Hudiksvalls 

kommun ser på sitt FaR- recept.  

 

Enkät 

Enkätfrågorna i denna studie var modifierade utifrån en tidigare uppsats (Johansson & Lind-

gren, 2008), som i sin tur har hämtat inspiration från ett uppföljningsformulär på 

 Folkhälsoenheten i Landstinget Gävleborg. Enkäten bestod av 23 frågor, både öppna och 

slutna (se bilaga 2). Data ifrån enkätens slutna svarsalternativ (kvantitativa data) och uppgifter 

ifrån enkätfrågornas öppna frågor (kvalitativa data) ger en total bild och avser att besvara 

studiens syfte. Enkäten formades på ett sådant vis att den skulle vara lättläst och lättförståelig 

för alla respondenter. 

 

Vid vissa frågor kunde respondenten ringa in flera alternativ. Frågorna hänvisar till olika 

rubrikområden avseende aktivitet och tidsaspekt: innan du fick ditt recept, när du fick ditt 

recept, hur har det gått samt efter ordinationen. 
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 Fråga 4- 9 handlade om vem som förskrivit receptet och var, varför receptet utfärdats och 

vilken aktivitet som förskrivits, via förening eller på egen hand. Fråga 10 -12 handlade om 

följsamheten, vilken aktivitet de ägnat sig åt samt orsaker till att de eventuellt inte följt sin 

ordination. Fråga 13- 22  handlade om uppföljning av FaR- receptet, om/hur besvären 

förändrats, hur de upplevt sitt FaR- recept och om de skulle rekommendera det till andra. 

Fråga 23 var en övrig fråga i fall respondenten skulle vilja tillägga någonting.  

 

Missvibrev 

Ett missivbrev följde med enkäten, som informerade respondenterna om syftet med studien 

och namn på de ansvariga. Respondenterna informerades också om att alla insamlade 

uppgifter behandlas konfidentiellt, att deltagande var viktigt för studiens resultat men helt 

frivilligt. 

 

Urval 

För att få tag på patienter som fått denna förskrivning, var det enda urvalskriteriet för studien 

att patienten skulle ha fått ett FaR utskrivet under de senaste 2 åren. Studien vände sig främst 

till patienter inom Hudiksvalls kommun. Undersökningsledaren har valt ut de vårdgivare som 

varit lätta att nå, ett så kallat bekvämlighetsurval enligt Trost (2007). Totalt uppgick denna 

studiepopulation till 12 personer.  

 

Genomförande  

En tidigare genomförd enkät (Johansson & Lindgren, 2008) modifierades för att passa denna 

studies frågeställningar och syfte. Ett missivbrev konstruerades för att informera respondenten 

om studiens syfte, att uppgifterna som lämnats behandlats konfidentiellt och vem som 

genomfört undersökningen. Begreppet fysisk aktivitet och vilka kriterier som räknades som 

fysisk aktivitet definierades och förklarades för att på så sätt minimera risken för missvisande 

svar.  Undersökningsledaren ansåg det viktigt att alla respondenter tagit del av denna 

information vid ifyllandet av enkäten, missivbrevet lades därför först och häftades ihop med 

enkäten.  
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Utifrån statistik från FaR- samordnaren som visade hur många FaR recept som förskrivits i 

Hälsingland under första halvåret 2010 (Personlig kommunikation 2010-10-27) kontaktades 

verksamhetschefer och vårdenhetschefer för olika vårdgivare via e-post. Fortsatt kontakt hölls 

med de chefer som svarade på förfrågan. Cheferna i sin tur, tog kontakt med den personal på 

arbetsplatsen som ordinerar FaR. E-post-kontakt och förfrågan gjordes också hos Friskis & 

Svettis Hudiksvall som är en aktör inom FaR- metoden och tar emot patienter med FaR- 

recept. Därefter togs personlig kontakt med Friskis & Svettis Hudiksvalls styrelseordförande 

som ville se vilka frågor enkäten tog upp samt att ordföranden ville visa enkäten för fler i 

styrelsen innan de godkände enkäten.  Enkäter, missivbrev och svarskuvert skickades till en 

vårdgivare inom Landstinget Gävleborg via post, medan tre andra vårdgivare inom samma 

landsting samt Friskis & Svettis fick dessa via ett personligt möte med undersökningsledaren.  

 

Enkäterna har funnits tillgängliga i väntrum eller reception hos samtliga vårdgivare och 

aktören. Patienterna har då haft möjlighet att fylla i enkäten. Den ifyllda enkäten kunde 

lämnas till receptionen eller i en svarslåda. Efter en vecka kontaktades vårdgivarna och 

aktören via e-post eller telefon för att höra efter hur det gått med enkäterna.  Vid det tillfället 

kunde Friskis & Svettis ta emot fler enkäter. Sammanlagt delades 60 enkäter ut till fyra 

vårdgivare inom Landstinget Gävleborg i Hudiksvalls kommun samt till FaR- aktören Friskis 

& Svettis Hudiksvall.  

 

När tre veckor hade gått, samlade en kontaktperson hos varje vårdgivare och aktör ihop alla 

enkäter i svarskuvertet, varefter de hämtades av undersökningsledaren. När enkäten samlades 

in fanns 12 enkäter besvarade vilket motsvarar 20 % av det utdelade materialet. 

 

Dataanalys bearbetning 

För att förenkla sammanställningen av studiens resultat användes datorprogrammet Excel där 

diagram och tabeller skapades för att förtydliga resultatredovisningen. De öppna svaren 

bearbetades i dataprogrammet Word för att kunna se skillnader och likheter i svaren. Detta var 

möjligt då dessa svar inte var så många.  

Enkätsvaren kategoriserades under rubrikerna innan du fick ditt recept, när du fick ditt recept, 

hur har det gått samt efter ordinationen. Varje enkätfråga med svarsalternativ har skrivits in, 

därefter har svarsalternativ som respondenten fyllt i registrerats. Om uppgift saknats har 

kolumnen lämnats tom i bearbetningen. 
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Validitet och reliabilitet 

Validitet betyder i vilken utsträckning studien har undersökt det den avser att undersöka, det 

vill säga giltigheten (Trost, 2007). Då frågorna i enkäten berör hur patienter ser på sina 

 FaR- recept i Hudiksvalls kommun mäts det som är avsett att mäta med undersökningen.  

 

Reliabilitet står för studiens tillförlitlighet, om undersökningen gått rätt till och att resultatet 

blir likadant vid en ny undersökning gjord på samma sätt. Begreppet reliabilitet består av fyra 

komponenter: kongruens, precision, objektivitet och konstans. Kongruens är relevant i en 

enkät, ett antal frågor ställs om ungefär samma företeelse för att kunna få med alla nyanser 

och sedan göra ett index med likartade frågor som element (Trost, 2007). Ett upprepande av 

denna studie skulle ge likande resultat vilket gör att denna studies tillförlitlighet stärks. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) har fyra forskningsetiska principer – informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet – som är vägledande riktlinjer för 

arbetet med studien. I missivbrevet till enkäten informerades deltagarna om att det är frivilligt 

att delta i undersökningen och att de kan när som helst avbryta sitt deltagande. Då deltagarna 

väljer att fylla i enkäten har de också gett sitt samtycke till att delta i studien, därmed 

uppfyller undersökningen samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet informerade deltagarna 

om att alla uppgifter de lämnar till forskaren kommer att förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kommer att ha tillgång till uppgifterna. Uppgifterna kommer endast att nyttjas 

av forskaren till undersökningens syfte som är till denna C-uppsats. Detta informerar 

deltagaren om nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Resultat 

Med utgångspunkt från svaren i enkäten kommer resultaten från undersökningen nedan att 

presenteras i form av text, tabeller, figurer och diagram under olika rubriker. 
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Ett antal enkäter(60st) delades ut och av dessa hämtades 12 ifyllda enkäter tillbaka från fyra 

vårdgivare och FaR- aktören Friskis & Svettis Hudiksvall. Ålder och könsfördelning framgår 

av tabell 1. 

          

       Tabell 1 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan respondenterna fick sitt FaR-recept 

I enkäten fick respondenterna uppskatta hur många dagar i veckan de var fysiskt aktiva minst 

30 minuter med måttlig intensitet (motsvarande till exempel rask promenad) innan de fick sitt 

recept. Hälften av respondenterna uppskattade att de var aktiva 7 dagar per vecka, medan 

resterande hade varierad fysisk aktivitet och en kunde inte bedöma (se figur 1). 

 

    

 

 

Ålder  Kvinna Man 

90-81  1  

80-71  3  

70-61  3 2 

60-51   1 

50-41  1  

40-31  1  

Total 12 9 3 

Åldersfördelning 

N(12) 

 Könsfördelning. 

N(12) 

Figur 1 N(12)      
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När respondenterna fick sitt recept 

Åtta respondenter fick sitt FaR recept både skriftligt och muntligt, tre fick sitt recept skriftligt 

och en fick sitt recept muntligt. Den främsta orsaken till att respondenterna fått sina FaR- 

recept var problem med rörelseorgan/ryggen, därefter övervikt och högt blodtryck. Respon-

denternas FaR- recept har förskrivits av sjukgymnast eller läkare där samtliga varit landstings-

bundna vårdgivare. Respondenterna tillfrågades om vilka aktiviteter de blivit ordinerade (se 

figur 2) samt vilka huvudsakliga aktivteter som respondenterna ägnat sig åt (se figur 3). På 

dessa frågor hade respondenterna möjlighet att kryssa flera svarsalternativ. Respondenterna 

ordinerades promenader utan stavar därefter gympa och styrketräning. Respondenterna 

ägnade sig i huvudsak åt promenader, stavgång eller gympa.  

 

 

 

Hur har det gått?  

Åtta respondenter uppgav att de följt sin ordination till fullo, två att de har följt sitt recept till 

75%, medan en uppgav att hon följt sitt recept till hälften och en var inte aktiva.  Den främsta 

orsaken till att FaR- receptet inte följts var smärta. Fem av 12 respondenter uppgav att de fått 

uppföljning av sitt FaR- recept, fem hade inte fått någon uppföljning och två sade sig inte 

veta. De som fått uppföljning hade fått det via personligt samtal eller telefonkontakt. De som 

inte fått uppföljning skulle vilja ha en uppföljning.  

 

Nedan följer några av respondenternas förslag på uppföljning som framkommit i enkäten. 

”Vore bra om patient blev kallad till ordentlig efter kontroll och konditionstest samt för att 

diskutera eventuella problem.” 

”Nytt läkarbesök, kontroll av rörlighet.” 

 

 

 

Figur2 N(12) Figu3 N(12)                                                                        
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Alla respondenterna ansåg det vara viktigt med uppföljning och nedan följer några av orsaker 

till varför respondenterna vill ha uppföljning. 

 

”Det är en trygghet att veta att hälsoexpert är engagerad i min konditionsträning.” 

”För att se om aktiviteterna som man har blivit ordinerad passar och om man behöver ändra 

något eller lägga till något.” 

”Så att man ser ifall det har hjälpt att vara aktiv” 

”Därför att det vore ett bra sätt att komma igång och förbättra sin hälsa.” 

”För att stärka motivationen.” 

”Lättare att strunta i träning om ingen ringer eller följer upp. Känner sig seriöst behandlad.” 

 

Efter ordinationen 

Respondenterna fick också uppskatta hur många dagar de var fysiskt aktiva efter att de fått 

FaR enligt samma definition som ovan.  Nio respondenter upplevde att de är mer fysiskt 

aktiva efter att de fått sitt FaR- recept, medan 3 upplevde att de är ungefär lika aktiva som 

innan. Efter att respondenterna fått sitt FaR- recept uppskattade fler att de var fysisk aktiva 

fler antal dag i veckan än vad de var innan. Antal uppskattade fysiskt aktiva dagar före FaR- 

receptet (se figur 4). Antalet fysiskt aktiva dagar efter FaR- recept (se figur 5).  

 

Figur 4. N(12)      Figur 5. N(12) 
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Nio respondenter upplevde att besvären eller symtomen som orsakade att de fick ett FaR- 

recept hade blivit bättre, medan en respondent upplevde sina besvär som oförändrade. En 

respondent upplevde sina besvär sämre och en kunde inte bedöma. Det allmänna 

hälsotillståndet hade förbättrats för tio respondenter, för en var det oförändrat och en kunde 

inte bedöma.  

 

Så gott som alla respondenter upplevde FaR receptet som positivt, endast en kunde inte 

bedöma. Elva respondenter skulle också kunna rekommendera FaR till andra. Nedan 

redovisas några citat som kommit fram i enkäten. 

”Innan jag fick detta ”recept” var jag ”stenhård” mot mig själv. Insåg att dagliga övningar 

var och är ett måste. Efter kursen slarvade jag någon vecka och det gör jag inte om. För att 

få tillbaka livet så gör jag övningarna flera gånger om dagen.” 

”Upplever FaR som en förlängd arm på officiella sjukvården” 

”Sporrar en att verkligen komma igång under ordnade förhållanden och ger dessutom en viss 

trygghet i att det sker under ordnad form” 

”Det fick mig att återta bekantskapen med friskis och svettis. Viktigt att i grupp få träna 

igenom kroppen och få ökad rörlighet genom stretching.” 

 

Övrigt 

Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenterna kunde skriva vad de ville, 

följande var vad de skrev: 

 ”Efter dagboksanteckningarna från FaR-tiden plockar jag fram de övningar som känns bra 

för mig. Lägger till andra som jag hittat.” 

”Kändes positivt för mig att få delta i denna enkät.” 

”Jag började på F&S med FaR-kort för att senare gå över till receptionist där, så min 

träning på FaR fortsätter fast utan FaR-kort.” 

”Viktigt att få allsidig träning genom vattengympa, simning, styrka i grupp på gym och 

Friskis seniorträning.”  

”Det är bra med regelbunden träning. Jag håller på att ordna med ett minigym hemma för att 

kunna fortsätta träna 2-3 gånger i veckan och gå ut och gå stavgång åtminstone alla 

vardagar.” 
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Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur patienter ser på sitt FaR-recept. Av enkäten framkom 

det att patienterna var positivt inställda till FaR, vilket kan bero på att de redan innan de fick 

sitt FaR-recept var relativt fysiskt aktiva.  Enligt Folkhälsorapporten 2009 är det de som är 

otränade som gör de största hälsovinsterna när de börjar med någon regelbunden fysisk 

aktivitet som till exempel korta promenader (Folkhälsorapport, 2009). Respondent som inte 

kunde bedöma hur aktiv han var före FaR har efter upplevt hälsovinster med regelbunden 

fysisk aktivitet.  

 

Enligt de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet bör alla individer ur  

hälsosynpunkt vara fysiskt aktiva sammanlagt minst 30 minuter under dagen med måttlig 

intensitet(SBU, 2007).  Av enkäten framkom det att flera respondenter upplevde sig mer 

fysiskt aktiva efter att de fått sitt FaR- recept. 

 

Kallings & Leijon (2003) talar om en ”snöbollseffekt” som innebär att vänner och anhöriga 

uppmuntrar varandra till fysisk aktivitet vilket kan leda till ökade sociala kontakter och 

förbättrad livskvalitet. Respondenterna upplevde också att deras allmänna hälsotillstånd hade 

förbättrats och att de fått en ökad livskvalitet efter att de fått sitt recept på fysisk aktivitet, 

vilket också påvisades i studien av Kallings, Leijon, Hellenius & Ståhle (2008). 

För att arbeta med det nationella folkhälsomålet 9, behöver kommuner, landsting, 

myndigheter och frivillighetssektorn arbeta tillsammans för att kunna förmedla möjligheten 

till fysisk aktivitet för befolkningen (Folkhälsorapport, 2005). Att befolkningen ska erbjudas 

motion eller träning på sina egna villkor, gör att FaR inom hälso- och sjukvården kan vara 

betydelsefullt för människor att komma i gång med sin träning, något som också flera av 

respondenterna påpekat.  

 

Respondenternas FaR- recept har förskrivits av sjukgymnast eller läkare, och alla 

respondenter fick sina recept av en landstingsbunden vårdgivare.  Det hade varit spännande 

att se om det varit någon skillnad mellan privata vårdigvare och landstingsanknutna 

vårdgivare. En privat vårdgivare tjänar inte så mycket pengar på att förskriva fysisk aktivitet 

om de inte har en egen motionsanläggning som de kan hänvisa patienterna till. Så 

förskrivningen av FaR är möjligen inte så stor hos de privata vårdgivarna.  

 



15 

 

FaR- metoden har används sedan 2003 inom Landstinget Gävleborg.  Från år 2008 är det 

inskrivet i överenskommelser, att samtliga hälsocentraler i landstinget ska arbeta med FaR 

och öka förskrivningen av recepten (FHI, 2010). Två år efter att passerat sedan 

överenskommelse slutits, är det märkligt att inte FaR förskrivs i större utsträckning, då 

kontakten med ansvariga verksamhetschefer och vårdenhetschefer visade att de var positivt 

inställda till FaR- metoden. Personalen som arbetar på hälsocentraler runt om i Hudiksvalls 

kommun, har många andra arbetsuppgifter som prioriteras före av naturliga skäl. Genom att 

förskriva FaR till patienter med till exempel högt blodtryck, övervikt och fetma skulle 

hälsocentralerna kunna öka förskrivningen av FaR på ett enkelt sätt.   Genom att förskriva 

FaR visar hälso- och sjukvården att de arbetar för att förebygga sjukdom och skada samt att 

de främjar hälsan bland befolkningen vilket också ingår i folkhälsomål 6 (Folkhälsorapport, 

2009).  

 

Ålderspannet i denna studie var brett och det tyder på att hälso- och sjukvården når ut till 

stora delar av befolkningen med sin kunskap, kompetens och auktoritet (Folkhälsorapport, 

2009).  

 

 

Fynd i studien var att patienter upplever sig mer fysiskt aktiva efter att de fått sitt recept på 

fysisk aktivitet och flertalet respondenter skulle också kunna rekommendera FaR till andra, 

vilket är positivt. Det är viktigt att patienterna är nöjda med FaR, eftersom om ryktet om FaR- 

metoden sprids mellan patienterna. Efterfrågan kan komma att öka förskrivningen. En studie 

styrker att FaR är en bra metod för att minska den fysiska inaktiviteten i befolkningen(Lawton 

et al 2008). Studien av Kallings et al.(2008) fastslog att fysisk aktivitet på recept kan vara 

lämplig som en konventionell behandling i en vanlig primärvård.  

 

 

Utifrån enkätens resultat att åtta av tolv respondenter uppgav att de följt sitt FaR- recept till 

100 %, går det att spekulera i att följsamheten är bra. Av resultatet framgick det också att 

patienterna kände en trygghet i att ordinationen kom från personal inom hälso- och sjuk-

vården. Alla respondenter ansåg det vara viktigt med uppföljning. Patienternas förslag till 

uppföljning, var att de ville bli kallade till efterkontroll med någon form av konditions- och 

rörlighetstest, istället för ett samtal på telefon. Om det ska bli möjligt, behövs en lokalt FaR- 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lawton%20BA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


16 

 

ansvarig anställas av Landsting Gävleborg med arbetsuppgiften att öka förskrivningen, men 

också att förbättra uppföljningen av FaR. Just nu finns en FaR- samordnare i Landstinget 

Gävleborg som ansvarar för två landskap. Det skulle förmodligen vara bättre med två, en för 

varje landskap för att på bästa kunna stötta och utveckla metoden för patienter och personal på 

lokal nivå. I Hudiksvalls kommun skulle det kunna finnas en anställd person som har både 

FaR och hälsosamtal vid hälsocentralerna knutna till Landstinget Gävleborg. Denna person 

bör ha ett friskvårdstänkande istället för ett sjukvårdstänkande, eftersom målet med insatserna 

är att befolkningen ska må bättre och vara friskare.  

 

Metoddiskussion  

Svagheten med denna studie är att underlaget är väldigt litet. Det går tyvärr inte att 

generalisera med endast 12 ifyllda enkäter av 60 utlämnade. 

 

Enkäten var en modifierad version av en tidigare gjord enkät på samma tema (Johansson & 

Lindgren 2008). Enkätfrågorna till denna C-uppsats modifierades för att besvara på studiens 

syfte. Missivbrevet ansåg undersökningsledaren vara av stor vikt då respondenterna på så vis 

delgivits samma information vid ifyllandet av enkäten. 

 

Urvalskriteriet för studien var att patienterna skulle ha fått sitt FaR recept inom 2år. Detta 

kriterium sattes för att undersökningsledaren skulle ha en ram att räta sig efter men också för 

att patienterna skulle komma ihåg och kunna jämföra hur det var innan de fick sitt recept på 

fysisk aktivitet och  hur det blev efter att de fått sitt recept. Undersökningsledaren har en 

uppfattning att 2 år är en lämplig tidsram för att kunna komma ihåg hur upplevelsen var före 

FaR- receptet och hur aktiv respondenten blev. 

 

Enkäten lämnades endast till vårdgivare inom landstinget då det inte fanns något intresse från 

privata vårdgivare. Enkätfråga 5 kan anses vara överflödig men eftersom enkäten lämnades 

till Friskis & Svettis, fanns möjligheten att någon respondent fått sitt FaR- recept från en 

privat vårdgivare. 
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Enkäten skulle ha varit mer luftig så att respondenterna kunde skriva ordentliga svar. Större 

teckenstorlek skulle ha använts i enkäten då åldergrupper som ordinerats FaR ofta är i över 

medelåldern och flera människor börjar se sämre. Enkätfråga 7,8, 9 och 11 där flera 

svarsalternativ varit möjliga, har varit svåra att bearbeta då en respondent uppgett tre 

svarsalternativ medan en annan respondent endast uppgett ett svarsalternativ. Att ge 

respondenterna möjlighet till att uppge flera svarsalternativ är ändå relevant. Enkäten skulle 

ha blivit betydligt längre om enkätfrågorna med flera svarsalternativ i stället skulle ha 

konstruerats en och en. Enligt Backman (2007), tröttar en lång enkät ut den som ska svara 

vilket ökar risken att respondenten bevarar frågan på måfå (Backman, 2007).  

 

Enkätfråga 12 upptäcktes vara obesvarad av elva respondenter, vilket kan bero på att frågan 

var dåligt formulerad. Respondenterna kan ha uppfattat frågan som att om de är aktiva, att de 

inte heller behöver besvara frågan. Några enkäter var inte fullständigt ifyllda vilket försvårade 

bearbetningen. Flera respondenter tycks ha haft svårt att fylla i enkätens öppna frågor 

eftersom de lämnades tomma eller så hade respondenten ingen åsikt i frågan.  

 

Att ha öppna frågor i enkäten har varit positivt eftersom respondentens egna tankar och 

uppfattningar kommit fram. Respondenterna som haft detta recept är också de som vet vad 

som är bra och vad som kan göras bättre. Enkät har varit en bra metod för att få en överblick 

av hur läget ser ut just nu i Hudiksvalls kommun.  

 

Undersökningsledaren valde att inte ha någon belöning för i fyllandet av enkäten, för att i 

stället kunna garantera respondenterna anonymitet och att uppgifterna som lämnats behandlas 

konfidentiellt. Att ha en belöning kräver dessutom tillgång till sekretessbelagda uppgifter.  

Om undersökningsledaren vänt sig till endast en vårdgivare som förskrivit många recept hade 

detta kunnat vara aktuellt, men i denna studie vände sig undersökningsledaren till alla 

respondenter som fått FaR de senaste 2 åren, då förskrivningen inte varit så omfattande i 

Hudiksvalls kommun.  

 

Det personliga besöket för att avlämna enkäterna var tänkt att räta ut eventuella frågetecken. 

Kontakten via e-post till verksamhetschefer och vårdenhetschefer var viktig för tillåtelse att 

lämna ut enkäten och komma i kontakt med berörd personal för att enkäten skulle kunna nå 

patienterna.   
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Via den e-post-kontakt som tagits har cheferna inte blivit tvingade att ge sitt godkännande till 

att få lämna enkäten där, något som hade kunnat inträffa om undersökningsledaren bara dykt 

upp på plats.  

 

Enkäterna har funnits i väntrum eller reception hos samtliga vårdgivare och aktören. Den 

ifyllda enkäten kunde lämnas till receptionen eller i en svarslåda, detta har gjort att 

undersökningsledaren inte haft någon personlig kontakt med respondenterna, vilket kan vara 

en förklaring till de få ifyllda enkäterna. En annan orsak kan vara att det inte förskrivs så 

många FaR- recept i Hudiksvalls kommun. Av 285 stycken FaR recept i Hudiksvalls kommun 

var endast 46 stycken utskrivna från en hälsocentral inom Gävleborgs landsting i Hudiksvalls 

kommun (Personlig kommunikation 2010-10-27).  

 

När enkäterna hämtades in från Friskis & Svettis framkom det att personalen som arbetar i 

receptionen var flera stycken och arbetar olika tider. Den som var i receptionen då 

undersökningsledaren lämnade enkäterna, hade inte delgivit de andra samma information 

omkring enkäten. Därför hade den receptionist som träffade FaR- respondenterna tillåtit att 

flera tagit med sig enkäten hem men inte lämnat in den igen.  

Undersökningsledarens tanke att enkäterna skulle fyllas i på plats kom alltså inte fram, liksom 

datum för upphämtning av enkäterna. Anledning till att respondenterna valt att ta hem enkäten 

för att fylla i den, kan bero på att enkäten är på 6 sidor. 

 

Ett förslag från Friskis och svettis -receptionen som kom vid upphämtandet av enkäterna, var 

att komma på något av de pass som den valda målgruppen ofta tränar och informera om 

enkäten, och därefter lämna enkäterna för respondenterna att fylla i innan de går hem. Att 

endast lämna enkäterna utan någon personlig kontakt valdes därför att det var svårare att 

komma i kontakt med målgruppen hos de vårdgivare som haft enkäten. Då vårdgivarnas 

information om FaR- patienter är sekretessbelagda och undersökningsledaren har inte skrivit 

på någon sekretess. Undersökningsledaren hade kunnat använda förslaget från Friskis & 

Svettis hos Friskis & Svettis och skrivit på sekretess hos vårdgivarna för att få tillgång till 

deras information. Dessa sätt kunde ha gett studien bredare svarsfrekvens.  
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Undersökningsledaren är förvånad över hur mycket tid som går åt till att få tag på ansvariga 

personer, som i sin tur ska föra vidare budskapet till sina medarbetare och godkänna att 

enkäten får finnas på arbetsplatsen. Att chefernas var positiva till undersökningen trodde 

undersökningsledaren skulle räcka. Likaså fanns tanken att respondenter skulle vara lätta att 

få tag på, men så var inte fallet. 

 

Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter ser på sitt FaR- recept. Underlaget i 

studien var väldigt litet, och därför går inga generaliseringar att göra utifrån studiens resultat.  

Av enkäten framkom det dock att flera respondenter upplevde sig mer fysiskt aktiva och att 

flera uppskattar att de är aktiva fler antal dagar i veckan efter att de fått sitt FaR recept. 

Respondenterna upplevde att deras hälsotillstånd har förbättrats efter att de fått sitt recept. 

Utifrån enkätens resultat som visade att åtta av tolv respondenter uppgav att de följt sitt FaR- 

recept till fullo, kan man spekulera i att följsamheten är bra.   

 

Fortsatt forskning  

Som det framgått av denna studie har det varit svårt att få ifyllda enkäter, Hudiksvall är en 

liten stad. Skulle det ha varit någon skillnad om studien gjorts i Stockholm? En framtida B 

eller C uppsats skulle kunna studera om FaR- patienter ser olika på sitt recept beroende på om 

de bor på landsbygden eller i storstaden.  

 

En annan studie skulle kunna göra jämföra olika uppföljningar som görs och utvärdera dessa.  

Det skulle också vara intressant att göra en studie med fysisk aktivitet på recept utifrån ett 

genusperspektiv. 
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Bilaga 1 

 

Till dig som fått FaR, recept på fysisk aktivitet 
 
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.  
 
Jag studerar hälsopedagogiska programmet vid högskolan i Gävle och skriver under 
hösten 2010 en C-uppsats i folkhälsa. Uppsatsen syftar till att ta reda på hur patienter ser 
på sitt FaR-recept i Hudiksvalls kommun. I samband med detta gör jag en 
enkätundersökning bland de patienter som fått fysisk aktivitet på recept i Hudiksvalls 
kommun.  
 

Min önskan är att du, som är en av dessa patienter som fått ett recept på 
fysisk aktivitet i Hudiksvalls kommun, vill ta dig lite tid i anspråk och 
besvara min enkät. 
 
Uppgifterna du lämnar kommer att behandlas med sekretess. Enkäten kommer att kodas 
och kopplingar till enskilda uppgifter kommer inte att kunna 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.  
 
 

Jag är mycket tacksam för din medverkan. 
 

Vid frågor och funderingar kring enkäten och undersökningen var vänlig tag kontakt med 
mig Karin Holmkvist eller min handledare Gisela van der Ster på nedanstående kontakt 
uppgifter. 
 
 
 
Hudiksvall  November 2010 
 
 
Karin Holmkvist                                       Gisela van der Ster 
Hälsopedagogstuderande                    Handledare 
Högskolan i Gävle                                    Högskolan i Gävle 
Tel:xxx-xxxxxxx                                        Mail:xxxxxxxx 
Mail:xxxxxxxxx  
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Bilaga 2 

Enkät angående FaR, Fysisk aktivitet på recept 
 
1. Ange ditt kön                                 Man                  Kvinna  
 
2. Ange ditt födelseår 19  
 
 
 
 
 
 
 
 

INNAN DU FICK DITT RECEPT 
3. Hur många dagar per vecka uppskattar du att du var fysiskt aktiv enligt ovanstående 
rekommendationer? 
…..  Dagar 
…… Vet ej 
 
 
NÄR DU FICK DITT RECEPT 
4. Hur fick du ditt recept? 
Muntligt  

Skriftligt  

Muntligt och skriftligt   

På annat sätt  

 
5. Var fick du ditt recept? 
 
Hos privat vårdgivare   
 
Hos vårdgivare inom landstinget  
 
6. Vem skrev ut ditt recept på fysisk aktivitet? 
Läkare                            

Sjuksköterska 

Diabetessköterska  

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. 
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7. 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  

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

Stavgång  

Löpning / jogging  

Simning  

Vattengympa  

Gympa  

Styrketräning  

Boll / racketsport  

Annat   

Vet ej  
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9. Blev du ordinerad egen aktivitet eller aktivitet via någon förening? 
Flera svarsalternativ kan anges 
 
Egen aktivitet till exempel promenader, skidåkning, cykling   

Friskis & Svettis (baspass, seniorpass, core, gym, stavgång)   

Hudiksvalls gymnastik förening  (gympa,styrketräning, powerbalance) 

Badhus  (motionssim eller vattengympa)  

Njutångers gymnastik förening(gympa) 

Delsbo Gymnastikförening(gympa) 

Träningsverket, Delsbo(spinning, styrketräning)  

Lindefallets gymnastikförening(gympa) 

Bergsjö gymnastik förening(gympa) 

Gnarps gymnastikförening ( innebandy, skivstång, gympa) 

Annan ………………………. 

 
HUR HAR DET GÅTT? 
10. Har du följt den rekommendation på fysisk aktivitet som du fick via ditt FaR-recept? 
Ja, jag har följt FaR-receptet till 100%  

Ja, jag har följt FaR-receptet till 75%  

Ja, jag har följt FaR- receptet till 50%   

Ja , jag har följt FaR-receptet till 25 %  

Jag är aktiv men i en annan     

aktivitet än FaR 

Nej, Jag har inte följt FaR-receptet  

(gå till fråga 12)  

 

Jag är inte aktiv  
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11. Vad har varit din huvudsakliga aktivitet sedan du fick FaR-receptet? Flera 
svarsalternativ är möjliga att ringa in. 
 

Promenader 

Stavgång 

Löpning / jogging 

Simning 

Vattengympa 

Gympa 

Styrketräning 

Boll / racketsport 

Annat …………………. 

 
12. Om du inte följt FaR-receptet - vad var huvudorsaken till detta? Ringa in alternativ. 
 

Sjukdom 

Smärta 

Låg motivation 

Tidsbrist 

Ekonomi 

Annat ………………… 

 

EFTER 
13. Har du fått uppföljning på ditt FaR-recept?  
Ja       

Nej     

Vet ej   

 
 
 
 
14. Om Ja – Hur har uppföljningen skett?(gå vidare till fråga 16) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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15. Om nej-  skulle du vilja ha en uppföljning? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

16.Tycker du att uppföljning av FaR-recept är viktigt?  

Ja  

Nej  

Varför? 

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

 

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. 
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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? Ringa in 
alternativ. 
 

Bättre 

Oförändrat 

Sämre 

Ingen åsikt/kan ej bedöma 

 
 
21. Hur har du upplevt att få ett recept på fysisk aktivitet? Motivera. 
Positivt     

Negativt  

vet ej          

 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
22. Skulle du rekommendera andra fysisk aktivitet på recept? Ringa in alternativ. 
  

Ja 

Nej 

Vet ej  
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23. Övrigt 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


