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Förord 

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

Gävle under studietiden till distriktssköterskor. Arbetsfördelningen har fördelats under 

arbetets gång. Författarna anser att de har gjort lika mycket. Intervjuerna fördelades mellan 

författarna genom att EE intervjuade kvinnorna och AP intervjuade männen som erhållit FaR. 

Intervjuerna transkriberades var för sig. Analysprocessen påbörjades gemensamt för att sedan 

fortsätta enskilt. När underkategorier och kategorier skapades fortsatte analysprocessen 

gemensamt. Vetenskapliga artiklar har författarna till största delen sökt enskilt för att sedan 

gemensamt besluta vilka som skulle användas i uppsatsen. Resultatredovisningen och 

resultatdiskussionen har efter överväganden valts att också den presenteras gemensamt, men 

där skillnader framträder i resultatet mellan kvinnorna och männen framgår detta. Författarna 

har hela tiden tagit del av varandras synpunkter och åsikter för att sedan anpassa arbetet enligt 

varandras önskemål. Vi har båda som enskild författare upplevt ett stöd i varandra under 

arbetet med studien.  

Vi vill också framföra ett stort Tack till vår handledare Birgitta Fläckman för allt engagemang 

och stöd.  

Tack också till våra familjer som har visat stort tålamod under arbetets gång.  

 



Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att få fysisk aktivitet ordinerat på 

recept av distriktssköterskan och om möjligheten att följa det ordinerade. Studien hade en 

beskrivande design med kvalitativ ansats. Tio kvinnor och tio män som erhållit FaR från två 

hälsocentraler i Mellansverige deltog i studien. Data samlades in via semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys. Analysen 

utmynnade i ett tema: Positivt och enkelt, men ändå svårt att följa receptet och förändra sin 

livsstil. Fyra kategorier framkom: Att se fysisk aktivitet/förändring som en möjlighet, Att se 

fysisk aktivitet/förändring som ett hinder, Att bli medveten om behovet av fysisk aktivitet och 

Att ta kontroll eller inte över sin fysiska aktivitet. De flesta av deltagarna i studien var positivt 

inställda till FaR. Många upplevde FaR som en ”kick” för att börja motionera. Några hade 

även ändrat sina levnadsvanor gällande kosten.  Olika hinder och omständigheter framkom 

varför ordinationen inte följdes. Slutsatsen är att patienterna i stort är positiva till FaR, men 

det kan vara svårt att följa ordinationen och förändra sin livsstil på grund av bristande 

motivation.  

 

Nyckelord: Distriktssköterska, FaR (fysisk aktivitet på recept), motivation, patient, upplevelse 

 

  

  



Abstract 

 

The purpose of this study was to describe patients' experiences of receiving physical activity 

prescribed by the district nurse, and the possibility of adhering to the prescription. The study 

had a descriptive design and a qualitative method was used. Ten women and ten men who 

received physical activity on prescription from two different medical centers in central 

Sweden participated in the study. Data was collected through semi-structured interviews. The 

interviews were analyses with a qualitative content analysis. The analysis resulted in one 

theme: Positive and simple, yet difficult to adhere to the prescription and change their 

lifestyles. The analysis resulted in four categories: To see physical activity and changes as an 

opportunity,  To see physical activity and changes as an obstacle, To become aware of the 

need for physical activity and To take control or not over their physical activity. Most of the 

participants in the study were in favor of the prescription. Many experienced the physical 

activity prescribed as a motivation to start exercising, some had even changed their lifestyle 

habits and diets. Various obstacles and circumstances contributed to why prescriptions were 

not adhered to. The conclusion is that the patients in general proved positive to physical 

activity on prescription, however it may sometimes be difficult to adhere to the prescription 

and change lifestyles due to lack of motivation. 

 

 

Keywords: District nurse, physical activity on prescription, motivation, patient, experience 
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1. Introduktion   

År 1999 togs ett beslut av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) att utforma en 

nätbaserad informationskälla som skulle ge råd och hjälpa till att förebygga och behandla 

sjukdomstillstånd genom fysisk aktivitet. Namnet FYSS står för Fysisk aktivitet i 

Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. Den första versionen kom i oktober 2001 då 

även projektet ”Sätt Sverige i rörelse” introducerades. Ett syfte i detta projekt var att utveckla 

arbetsformer med ett förebyggande arbetssätt genom att förskriva fysisk aktivitet på recept 

(FaR). Det finns 33 olika diagnoser beskrivna där fysisk aktivitet har vetenskapligt bevisad 

effekt (1).  

Distriktssköterskan har tillsammans med Primärvården en central roll i folkhälsoarbetet som 

baseras på folkhälsovetenskap. Arbetet är hälsobefrämjande med hälsoförebyggande insatser 

och riktas till människor i alla åldrar. Råd om kost och motion är ämnen som 

distriktssköterskan informerar om i mötet med den enskilde eller i grupp. Att ta tillvara 

individens egna resurser och att stödja det friska ingår också i distriktssköterskans arbete (2). 

FaR är en arbetsmetod som kan användas för att främja fysisk aktivitet av bland annat 

distriktssköterskan (3).  Fysisk inaktivitet är även ett globalt hälsoproblem. Utvecklingsarbete 

kring förskrivning av fysisk aktivitet bedrivs internationellt, framför allt i Storbritannien och 

USA, men även i Nya Zeeland, Canada och Australien (4). Världshälsoorganisationen (WHO) 

rekommenderar fysisk aktivitet i hälsobefrämjande syfte för olika åldersgrupper och 

sjukdomstillstånd (5).  

 

1.1. FaR - Fysisk aktivitet på recept 

Huvuddelen av vår energiförbrukning beror på fysisk aktivitet som inte är schemalagd 

motion, utan är vår vardagliga aktivitet. Utmaningen är att öka vår totala fysiska aktivitetsnivå 

både i anslutning till arbetet och på fritiden. FaR är ett verktyg till det, allt för att motverka ett 

stillasittande leverne. Det är viktigt att receptet är individuellt anpassat gällande typ av 

aktivitet, dos och dess förväntade effekt. Det gör även att biverkningarna minimeras (1,6,7,8).  

Med dos menas intensitet på och durationen av varje aktivitetspass och frekvens (antal gånger 

per vecka). Det mest positiva med FaR är att grundorsaken till en stor del av 

vällevnadssjukdomarna angrips som kommer av att vi rör oss för lite. Några av de främsta 

målgrupperna där ett behov finns av att öka den fysiska aktiviteten är hos äldre och individer 
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med riskfaktorer exempelvis de med ärftlighet för hjärt-kärl sjukdom, överviktiga eller 

personer med andra sjukdomar.  För att hitta lämplig aktivitet görs en riskbedömning, för att 

det vid vissa sjukdomstillstånd är olämpligt att utföra en del aktiviteter och en anamnes tas på 

patientens nuvarande fysiska aktivitet. Det krävs god kompetens och tillräckliga kunskaper av 

den som ordinerar, gällande patientens hälso- och sjukdomsstatus. Förskrivare av FaR är 

legitimerad personal, t ex distriktssköterskor, sjuksköterskor, läkare och sjukgymnaster. 

Ordinationen ska vara en överenskommelse mellan förskrivaren och patienten för att den ska 

vara rimlig att följa. En grundrekommendation för att få en hälsofrämjande effekt, är en fysisk 

aktivitet på sammanlagt 30 min om dagen med måttlig intensitet. En uppföljning ska planeras 

in för att se effekten av ordinationen och om ytterligare behandling måste sättas in (1,9,10, 

11).  I en studie som pågick under två år, ordinerades kvinnor i åldrarna 40-74 år FaR, de 

rekryterades från primärvården. De ökade sin fysiska aktivitet och därigenom upplevde de en 

bättre livskvalitet (12).    

 

1.2. Hälso- och sjukdomstillstånd där FaR kan ordineras 

Kropp och själ mår bra av rörelse och kroppen är gjord för att röra på sig. Fysisk aktivitet 

minskar risken att dö för tidigt. Positiva effekter syns på så väl hjärta, lungor, skelett, 

immunsystem, blodtryck, blodfetter, muskulaturen som vid övervikt och fetma. Fetma är den 

vanligaste inkörsporten till Typ 2-diabetes. Regelbunden fysisk aktivitet ökar 

insulinkänsligheten främst i skelettmuskulaturen vilket leder till minskat insulinbehov. Det 

hjälper till att förhindra höga blodsockervärden som kan leda till skador på organ i kroppen 

(9,13,14).  Fysisk inaktivitet är en av orsakerna till hypertoni och fysisk aktivitet har både en 

akut effekt och en längre tids effekt på blodtrycket. För de flesta patienter med hypertoni är 

det i stort sett riskfritt att motionera. För dem som är över 50 år och för dem som är hjärtsjuka 

bör de tas en noggrannare anamnes vid förskrivningen av FaR (15, 9). Effekter av fysisk 

aktivitet gällande blodfetter är omtvistade. Det är viktigt att motionera, det har en positiv 

verkan på hela hjärt- kärlsystemet även om det visar på en tveksam effekt på blodfetterna 

(16). När det gäller kognitiv funktion och depression hos äldre, har det uppmärksammats att 

fysisk aktivitet och träning har god effekt. Vid långvarig smärta kan prognosen förbättras och 

lidandet minska genom fysisk aktivitet. Det sker även en positiv påverkan på stämningsläget 

och den sociala isolering som ofta drabbar dessa patienter (9).  I en studie (17) från Nya 

Zeeland bland äldre, framkom att gruppen som hade fått fysisk aktivitet på recept minskade 
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sin sjukhusvistelse och förbättrade sin allmänna hälsa och sin rörelseförmåga jämfört med 

dem som fick sedvanlig behandling (17).  FaR förändrar patienternas livsstil till att blir mer 

fysiskt aktiva och ökar deras livskvalitet, både den fysiska och psykiska (11). 

 

Flera års forskning har visat att FaR är ett verktyg för hälso- och sjukvården för att förebygga 

och behandla flera sjukdomar och hälsotillstånd, individens fysiska aktivitetsnivå ökar. 

Receptet är ett komplement till eller kan ibland ersätta läkemedel. Livsstilsförändringar till 

skillnad från läkemedel har ofta effekt på många riskmarkörer och sjukdomstillstånd 

samtidigt. Detta känns naturligt istället för att behandla med multipla farmaka som är 

kostsamma i jämförelse med FaR som är betydligt billigare, oftast gratis (18, 1, 10). Det 

framkom även i en studie betydelsen av att Fysisk aktivitet på recept inte ska vara kostsamt 

för mottagaren av receptet utan samma möjlighet ska ges oavsett utbildning och inkomst (19). 

Det är även en kostnadsbesparing för sjukvården att skriva ut FaR.  Det minskar risken att få 

hjärt- kärlsjukdomar samt dödligheten av dem (20, 21).   

 

1.3. Distriktssköterskans roll i förskrivningen av FaR 

Alla FaR ordinationer ska utgå från FYSS-boken. Det är viktigt att förskrivaren har en god 

kunskap om fysisk aktivitet och dess betydelse för den enskilde mottagaren. 

Distriktssköterskans och andra förskrivares inställning till fysisk aktivitet och en hälsosam 

livsstil är också av betydelse. De kan ha en positiv inställning till motion och ha sunda 

levnadsvanor men tycker sig ibland ha för lite kunskap för att förskriva FaR. Det är även 

viktigt att tid avsätts i mötet med patienten för att prata om fysisk aktivitet och levnadsvanor, 

likasom det är viktigt att det från ledningen ges möjlighet till personalen att inhämta kunskap. 

FaR måste komma upp mer på Primärvårdens agenda, för att i större omfattning främja för 

fysisk aktivitet och därigenom motverka ohälsa. Implementeringen av FaR och FYSS är ett 

förändringsarbete hos såväl personal och patienter samt aktörer som erbjuder fysisk aktivitet. 

För att få fullt genomslag krävs att förändringsarbetet får ta tid och ses på lång sikt, minst ett 

par år (22,23, 24, 25,26,27, 28).  
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Distriktssköterskan tillsammans med patienten kan på olika sätt uppmärksamma när en 

ändring av levnadsvanorna behövs och att arbeta med patientens motivation till att ändra 

beteende. Enligt Prochaska (29) är det viktigt att identifiera var i förändringsprocessen 

patienten befinner sig. Författaren utgår då ifrån fem stadier av förändringar (29).   I en annan 

studie framkommer det att motivationen är en nyckelfaktor. Är patienten motiverad för en 

livsstilsförändring är denne också mottaglig för FaR (7). Förskrivare måste uppmärksamma 

individer som är minst motiverade. För att motivationsarbete ska kunna påbörjas måste först 

intresse väckas hos individen. Patientens motivation till beteendeförändring kan ökas genom 

det motiverande samtalet (28). Motiverande samtal är en väl beprövad metod som bygger på 

”Motivational Interviewing” utvecklad av Miller och Rollnick (30). Genom att plocka fram 

individens egna resurser för att ändra sitt beteende kan denna samtalsmetod ändvändas av 

distriktssköterskan i hennes möte med patienten (30,31).  

 

1.4. FaR – Från ett patientperspektiv 

Patienter efterfrågar mer information om både kost och motion av Primärvården (27). Det har 

visat sig att det är mer effektivt att få ett skriftligt recept än bara en muntlig information för att 

öka den fysiska aktiviteten (32). I en avhandling av Leijon (33) där patienterna själva har 

rapporterat sin följsamhet till FaR, har patienter med tidsbrist eller de som har svårt att 

transportera sig, föredragit hembaserade aktiviteter så som promenader. Följsamheten var 

också högre hos dem som redan innan de fick ordinationen var fysiskt aktiva och när recepten 

inkluderade hembaserade aktiviteter. Högsta följsamheten uppmättes hos dem som fick sitt 

FaR av en sjuksköterska. De hade många gånger en bättre kommunikation med patienten än 

vad läkaren hade (33, 34, 35).   

 

När det gäller följsamheten har även patientens psykiska hälsa en avgörande roll. Om ett för 

högt mål sattes gjorde det mer skada än nytta för patienten och följsamheten minskade. 

Skapas istället realistiska förväntningar kan framgångarna öka och förhindra eventuella 

negativa effekter av misslyckanden (36, 37). Olika omständigheter för att inte följa 

ordinationen finns för patienten. Det kan gälla dåligt väder, arbete, en tillfällig 

hälsoförsämring, även rädsla för att skada sig eller olika hemma sysslor som gör att tiden inte 
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räcker till. En del patienter kände en osäkerhet för att motionera i områden som inte var säkra 

att vistas i (20, 38, 39, 40, ).  

 

Det är aldrig för sent att börja rör på sig. Forskning har visat att människor som börjar 

motionera vid 90 och 100 år stärker både det kardiovaskulära systemet och muskelmassan i 

kroppen. Många äldre ställer sig lite frågande om det verkligen är lämpligt att börja 

motionera. Det är viktigt att de börjar försiktigt och succesivt ökar. Ålder och vissa 

medicinska hälsotillstånd kan påverka möjligheten att utföra vissa motionsformer men 

fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet är ett starkt argument för människor i alla åldrar 

att fortsätta röra på sig (41, 42). 

 

1.5. Teorier och metoder 

Det finns olika teorier och metoder som inriktar sig mot livsstilsförändringar. Författarna i 

denna studie har valt använda några i avseende att lättare försöka förklara och förstå 

patienternas upplevelser, motivation och följsamhet till FaR. Samt på ett bättre sätt, 

tillsammans med patienten hjälpa denne i förändringsprocessen. Grundstenar i 

motivationsarbetet berörs i boken ”Att motivera till hälsa” (43). Motivational Interviwing 

(MI), är en professionell samtalsmetod (44) och The Transtheoretical Model of Change, 

(TTM) är en förändringsteori (45). 

 

1.5.1. Att motivera till hälsa 

I boken ”Att motivera till hälsa” (43) tar författaren upp olika grundstenar i 

motivationsarbetet. Bland annat beskrivs vikten av kunskap i beteendevetenskap, om 

attitydförändringar och livsstilsförändringar hos dem som arbetar med människor som 

behöver hjälp med beteendeförändring, t ex distriktssköterskan. Dessa utgör grunden för ett 

framgångsrikt arbete när det gäller att väcka intresse och motivera berörda individer. Det är en 

förutsättning för att kunna hjälpa andra till en förändring. Alla människor är olika 

personligheter och det är viktigt att möta personen där denne befinner sig och börja arbeta just 

där. Individen måste vara medveten över sitt nuvarande beteende för att kunna och vilja 

förändra sig. Har personen en inre styrka och ett intresse att förändra sig finns också en större 
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motivation. Tidsbrist kommer ofta upp som ett hinder när förändringar ska genomföras, till 

exempel att ändra sina levnadsvanor. Det får heller inte ta för lång tid innan resultat kan ses 

efter en förändring och de mål som satts upp nås. Tidpunkten är också viktig när en 

förändring ska göras, rätt tid för en själv gör att det blir lättare att motivera sig (43). 

 

1.5.2. Motivational Interviwing 

Den professionella samtalsmetoden MI (Motivational Interviwing) som till stor del används 

inom hälso-och sjukvården, bygger också till stor del på att klientens egna tankar och 

uppfattningar ska vara till grund för en förändring. Omsorg i lyssnandet och 

kommunikationen är viktigt för att hjälpa personer till denna utveckling. MI-samtalet handlar 

i första hand om en förändring ska ske inte hur (44). 

 

1.5.3. The Transtheoretical Model of Change 

”Stages of change” ingår i en förändringsteori (The Transtheoretical Model of Change) som 

används av många forskare och som har visat sig vara användbar till att anpassa behandlingen 

för den enskilde.  Den delas in i fem förändringsstadier: Före begrundan (precontemplation), 

Begrundan (contemplation), Förberedelser (determination), Handling (action) och 

Vidmakthållande (maintenance). I dessa olika stadier kan individen vandra fram och tillbaka. 

I det första stadiet Före begrundan, är individen i allmänhet ovetande om sina problem och 

har därför ingen avsikt att förändra sig. Familjen kan vara de som har en tydligare bild av att 

en förändring bör ske och om behandling söks här är det oftast de som har satt press på 

individen. Det Begrundande stadiet går individen in i när denne har blivit medveten om att ett 

problem existerar och funderar då allvarligt på att övervinna det. Därefter kommer det 

Förberedande stadiet där individen börjar göra små beteendeförändringar, men har bestämt 

sig att inom en snar framtid göra en förändring. I stadie fyra Handling, i förändringsprocessen 

är då en större förändring sker. Det tar både tid och energi att genomföra en livsstilsförändring 

och kräver stor beslutsamhet. I sista stadiet Vidmakthåller individen livsstilsförändringen för 

att undvika återfall. Individen måste underhålla det nya beteendet för att förändringen ska 

vara bestående. Det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor. Det är av stor vikt att fastställa i 

vilket stadie individen befinner sig i förändringsprocessen och att sätta upp realistiska mål för 

att nå framgång (29, 45).   
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1.6.  Problemformulering  

Det finns många studier och forskning som visar på positiva hälsoeffekter när det gäller fysisk 

aktivitet. Det finns idag många olika diagnoser beskrivna där fysisk aktivitet har en 

vetenskapligt bevisad effekt. FaR kan användas både som ett komplement till eller ibland en 

ersättning för läkemedel (1).  Distriktssköterskan har en central roll i folkhälsoarbetet, att 

arbeta både hälsobefrämjande och hälsoförebyggande för en förbättrad folkhälsa i Sverige.    

I mötet med den enskilde är ämnen som kost och motion viktiga att beröra (2). I vilken hälso- 

och livssituation patienten befinner sig i vid mottagandet av FaR, och dennes tidigare 

inställningar och kunskaper om motion och livsstilsförändringar är viktigt att ta reda på. Detta 

för att möjliggöra en så god följsamhet till ordinationen och främja eventuella 

livsstilsförändringar. Finns det olika omständigheter kring patienten som kan hindra 

följsamheten som till exempel tidsbrist eller tillfällig smärta måste hänsyn tas till det. Den 

skriftliga ordinationen på receptet ska kännas rimlig att genomföra för patienten. Som grund 

för ordinationen används FYSS, som är en kunskapsbank om fysisk aktivitet och hälsa. Fysisk 

inaktivitet är även ett globalt hälsoproblem och utvecklingsarbete kring förskrivning av FaR 

bedrivs internationellt i ett flertal länder (33, 46).  

Författarna till denna studie har inte hittat några vetenskapliga studier gjorda som belyser 

patienters upplevelser av att få Fysisk Aktivitet ordinerat på recept. Därför anser författarna 

att denna studie är av vikt.  

 

1.7. Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av att få fysisk aktivitet 

ordinerat på recept av distriktssköterskan och deras möjlighet att följa ordinationen.  

 

2. Metod 

2.1. Design 

Studien hade en beskrivande design med en kvalitativ ansats (47).  
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2.2. Urvals metod och undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen var personer som ordinerats FaR av distriktssköterskan. I urvalet 

ingick patienter, tio kvinnor och tio män, från två hälsocentraler i Mellansverige. Författarna 

till denna studie tillfrågade verksamhetschefer på tre hälsocentraler. En av dessa skrev inte ut 

några FaR recept under tidsperioden som studien pågick och därför kunde inga deltagare 

inhämtas därifrån. Inklusionskriteriet var att patienterna skulle ha blivit ordinerad FaR av en 

distriktssköterska under våren 2011. Urvalet var ett bekvämlighets urval (47). Deltagarna 

rekryterades allt eftersom tills det tilltänkta antalet deltagare var uppnått.  

 

Åldrarna hos kvinnorna varierade mellan 46 och 66 år, männens åldrar var mellan 39 och 69 

år. Bland kvinnorna levde fem i förhållanden, fem var ensamstående och åtta hade barn. Av 

männen levde sju i förhållanden, tre var ensamstående och nio hade barn. Den högsta 

avslutande utbildning som deltagarna hade var gymnasialutbildning. De flesta arbetade i 

vårdrelaterade yrken eller på fabrik även affär-, kontorsarbete och olika chaufförsarbeten 

förekom. Intervjudeltagarna, både kvinnorna och männen hade fått en förändrad 

hälsosituation på ett eller annat sätt. Flertalet av dem hade hypertoni, diabetes eller i riskzonen 

att utveckla diabetes. Även övervikt, högt kolesterol och hjärtsjukdom fanns bland deltagarna.  

 

2.3. Datainsamlingsmetod       

De utvalda deltagarna intervjuades av författarna med öppna frågor, en så kallad semi-

strukturerad intervju. En intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjudeltagarnas 

upplevelse (48). Deltagarna fick fritt berätta om sina upplevelser av tillfället då de ordinerades 

FaR och om sina möjligheter att följa det ordinerade. Som stöd hade författarna en 

intervjuguide. En provintervju gjordes då båda författarna var med, en intervjuade och den 

andre observerade. Provintervjun inkluderades i studiens resultat. Provintervjun gjordes dels 

för att kontrollera att frågorna inte var kränkande samt att de var förståeliga, men också för att 

författarna sedan skulle kunna intervjua var för sig och göra det på någorlunda lika vis. 

Intervjun inleddes med frågor om ålder, yrke/utbildning, familjesituation och 

sjukdomstillstånd. Den fortsatte därefter med frågor om hur de upplevde att få FaR ordinerat, 

deras första tanke/känsla? Och hur var deras motivation/inställning var till FaR?  För att ge 

intervjupersonerna möjlighet att förklara eller fördjupa sig i en frågeställning ställdes 
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följdfrågor som, ”på vilket sätt”, ”utveckla” eller ”förklara”. Intervjun avslutades med frågan 

om det var något mer de ville tillägga. En sådan fråga kan enligt Polit och Beck (47), 

framlocka ytterligare viktig information.  

 

2.4. Tillvägagångssätt 

Skriftlig information och en förfrågan till verksamhetschefer inom berörda verksamheter 

skickades ut. Syftet för studien framgick i tillståndsansökningen. När tillstånd från 

verksamhetscheferna erhållits kontaktades vårdenhetscheferna på berörda Hälsocentraler. 

Författarna informerade distriktssköterskorna om studien och dess syfte vid tre hälsocentraler 

i Mellansverige. Därefter informerade distriktssköterskorna de patienter som erhöll FaR om 

studien. Patienterna fick då ett informationsbrev angående studien och blev tillfrågade om 

författarna fick kontakta dem per telefon vid ett senare tillfälle och fråga om de ville 

medverka i studien. Författarna fick då namn på deltagarna och dessa kontaktades.  Några av 

dessa som tillfrågades avböjde till att delta i studien. Författarna fortsatte att rekrytera tills 

kvoten var uppnådd, tio kvinnor och tio män. I telefonsamtalet fick patienten bestämma tid 

och plats för intervjun. Fyra av intervjuerna gjordes hemma hos deltagarna, en intervju 

gjordes hemma hos en av författarna, de resterande femton intervjuerna gjordes på en 

hälsocentral. Intervjuerna tog mellan 15 och 60 minuter och spelades in på band. AP 

intervjuade männen och EE intervjuade kvinnorna under våren 2011. Materialet har förvarats 

inlåst och intervjuerna kommer att spelas över när studien är avslutad och sammanställd. 

 

2.5. Dataanalys 

Metoden för bearbetning av insamlad data valde författarna en kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim & Lundman (49). Efter intervjuerna lyssnades materialet igenom och 

transkriberades av respektive författare. Sedan lästes samtliga intervjuer igenom av båda 

författarna för att få en helhetsbild av materialet. Textmaterialet från intervjuerna delades in i 

meningsbärande enheter, meningar och fraser som innehöll relevant information utifrån 

studiens syfte.  Den kondenserade texten kodades och underkategorier och kategorier 

formulerades. En kod är en sammanfattning på en meningsenhet som kortfattat beskriver dess 

innehåll. Koderna jämfördes sedan utifrån likheter och skillnader och sorterades sedan in 

under de underkategorier och kategorier som formulerats. Kategorin och underkategorierna 
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utgörs av flera koder som har ett likande innehåll. Till sist bildades ett tema, ett tema 

sammanbinder det underliggande innehållet i kategorierna och återkommer i kategori efter 

kategori (50).  Materialet bildade ett tema, fyra kategorier och tolv underkategorier. Exempel 

från analysprocessen redovisas i tabell 1 för att ge läsaren möjligheten att bedöma giltigheten.  

 

2.6. Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska aspekter har beaktas. Författarna skickade en ansökan till forskningsetiska 

rådet för godkännande eftersom det var patienter som skulle intervjuas och erhöll tillstånd att 

genomföra studien. Den personliga integriteten kunde hotas genom att känsliga uppgifter 

samlades in eftersom författarna tog del av deltagarnas hälsosituation och levnadsvanor.  

Deltagarens medverkan var frivillig och kunde avbrytas när som helst om deltagaren så 

önskade. Under analysens gång fick varje intervju en kod för att säkerställa deltagarens 

konfidentialitet. Inga personer kan identifieras i det slutgiltiga resultatet. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underka

tegori 

Kategori Tema 

Jaa, hellre det än att ta och 

stoppa i sig mediciner. Man 

måste ju prova det naturliga 

först. Att ändra mat-vanor 

och ändra motionsvanorna. 

Samtidigt som man tänker 

att det är inte bara för 

tillfället utan nu ska det här 

bli mitt liv. Det är ju det 

också va! Det är inte till och 

gå ner ett visst antal kilon 

och sen slappna av och äta 

upp sig igen. (M1) 

Ja, hellre det än att ta och 

stoppa i sig mediciner. 

Provar det naturliga 

först. 

Ändra mat och 

motionsvanorna, tänka 

att detta ska bli mitt liv 

nu. 

Det är inte till och gå ner 

ett visst antal kilo och 

sedan slappna av och äta 

upp sig igen.  

Bättre med 

motion på 

recept och 

ändra sina 

matvanor 

än stoppa i 

sig 

mediciner. 

FaR ett 

alternativ 

till 

medicin 

Att se 

fysisk 

aktivitet/fö

rändring 

som en 

möjlighet 

 

Ja, litegrann…sen spårar det 

ju ur. Ja måste säga det, jag 

har helt enkelt inte orkat på 

grund av att jag har så tungt 

jobb. Då är det ett 

träningspass på förmiddan, 

men det finns inga ursäkter 

så e´. Liten förklaring i alla 

fall.(K10) 

Har följt ordinationen 

litegrann. Har inte orkat 

för att jag har ett tungt 

jobb. Det är ingen ursäkt 

men en förklaring.  

Har inte 

följt 

ordinatione

n så 

mycket 

pga sitt 

tunga 

arbete.  

Omständ

igheter 

styr 

Att se 

fysisk 

aktivitet/fö

rändring 

som ett 

hinder 

Positivt och 

enkelt, men 

ändå svårt 

att följa 

receptet och 

förändra sin 

livsstil 

Ja, första tanken var väl att 

det var allvar.Det var en 

väckar klocka. Ja menar att 

visst har jag varit ut och 

motionerat ibland visst är 

jag ut och går sådär och gör 

andra saker, men inte med 

någon regelbundenhet har 

det vart. Så det var väl de att 

man förstod att man måste 

försöka få någon ordning på 

de här. (M10) 

Första tanken var att det 

var allvar. En väckar 

klocka. Har inte 

motionerat regelbundet. 

Måste försöka att få 

någon ordning på det. 

Ett 

uppvaknan

de, att 

börja 

motionera 

regelbunde

t 

Medvete

nhet 

Att bli 

medveten 

om 

behovet av 

fysisk 

aktivitet  

 

Ja hon förklara att jag skulle 

motionera och äta mera 

…mera sunt, om man säger 

så. Ja, Inte så mycket socker 

och läsk och godis, å godis 

har jag varit hemsk på, men 

nu har jag nästan slutat 

helt.(K7) 

Hon förklarade att jag 

skulle motionera och äta 

mer sunt. 

Jag har ätit mycket 

socker, läsk och godis 

tidigare men har nu 

nästan slutat helt 

DSK 

förklarade 

vikten av 

motion och 

kost och 

det 

inverkade 

på 

beteendet 

Ändrat 

beteende 

Att ta 

kontroll 

eller inte 

över sin 

fysiska 

aktivitet 

 

 

  



12 
 

3. Resultat 

Resultatet av studien presenteras i löpande text i form av ett tema, fyra kategorier och tolv 

underkategorier utifrån studiens syfte och stärks med citat från både kvinnor och män. Här 

beskrivs deltagarnas upplevelser av att få FaR ordinerat av distriktssköterskan samt deras 

möjligheter att följa ordinationen.  Citaten från intervjuerna är i kursiverad text. Parentesen 

efter varje citat visar från vilken intervju citatet är taget och om det är från en kvinna eller en 

man. Kategorierna som identifierades var: Att se fysisk aktivitet/förändring som en möjlighet, 

Att se fysisk aktivitet/förändring som ett hinder, Att bli medveten om behovet av fysisk aktivitet 

och Att ta kontroll eller inte över sin fysiska aktivitet. I figur 1, visas samtliga kategorier och 

underkategorier. 

 

3.1 Positivt och enkelt, men ändå svårt att följa receptet och förändra sin livsstil 

Utifrån studiens syfte identifierades ett tema som var representativt för materialet. I 

deltagarnas beskrivning av deras upplevelser av att få fysisk aktivitet på recept framkom ett 

övergripande tema. Temat tydliggör deltagarnas upplevelser av att få fysisk aktivitet på recept 

ordinerat. Deltagarna upplevde att FaR var en positiv och enkel metod som kunde vara till en 

hjälp att ändra deras livsstil. Däremot att hitta motivationen till att följa receptet upplevdes 

ibland vara svårt.  

 

3.1.1. Att se fysisk aktivitet/förändring som en möjlighet 

I kategorin, Att se fysisk aktivitet som en möjlighet ingår underkategorierna: Positiv 

inställning till FaR och FaR ett alternativ till medicin. Gemensamt för underkategorierna var 

att de beskriver deltagarnas upplevelser och inställningar till att få fysisk aktivitet ordinerat på 

recept. 

 

3.1.1.1 Positiv inställning till FaR 

I underkategorin, Positiv inställning till FaR framgår att många av deltagarna upplevde en 

sporre och inspiration att börja motionera, främst männen. Att fysisk aktivitet på recept var ett 

bra alternativ men inte alltid så lätt att ta tag i. FaR upplevdes ändå som enkelt att följa, det 
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behöver inte kosta någonting och det kan vara enkla motionsformer. Det framkom också att 

det är bra att uppmanas till motion och att det blir en kontinuitet i att motionera kanske just 

tack vare receptet. 

”… det viktiga är att man går varje dag och har kontinuitet på det. Så det är nog det bästa 

det. Så jag tycker det här är jättebra ja! ”.(M1) 

”Jaa, jag tyckte det var bra faktiskt då, man fick liten push då så att säga”.(K9) 

 

3.1.1.2 FaR - Ett alternativ till medicin 

I underkategorin, FaR- Ett alternativ till medicin beskriver många, främst männen att de 

upplevt tydliga hälsovinster med motionen. De var mycket piggare nu och inte lika trötta 

sedan de börjat motionera. Viktnedgång och att blodsockret hade gått ned utan annan 

behandling än fysisk aktivitet på recept var andra hälsoeffekter av motionen. Några beskrev 

att FaR ibland kan vara ett alternativ till medicin. Att börja med det naturliga först var ett 

uttryck som framkom.   

”Jag har ingen annan behandling i nuläget för blodsockret förutom motionen”.(M5) 

”... och sen att man såg verkan av det. Att motionera. Man gick ner i vikt å ja mår ju mycket 

bättre”.(M5) 

 



14 
 

 

Figur 1. Sammanställning av tema, kategorier och 

underkategorier 

Positivt och enkelt, men 
ändå svårt att följa receptet 
och förändra sin livsstil  

Att se fysisk 
aktivitet/förändring 

som en möjlighet 

Positiv inställning till 
FaR 

FaR - Ett alternativ till 
medicin 

Att se fysisk 
aktivitet/förändring 

som ett hinder 

Negativ inställnig till 
FaR 

Omständigheter styr 

Att bli medveten om 
behovet av fysisk 

aktivitet 

Medvetenhet  

Komiskt med FaR 

Motionsvanor 

Att ta kontroll eller 
inte över sin fysiska 

aktivitet 

Bra följsamhet till FaR 

Positivt med 
checklista 

Individuellt anpassad 
aktivitet 

Motivation 

Ändrat beteende 
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3.1.2. Att se fysisk aktivitet/förändring som ett hinder 

I kategorin Att se fysisk aktivitet/förändring som ett hinder ingår underkategorierna: Negativ 

inställning till FaR och Omständigheter styr. Gemensamt för underkategorierna var att de 

beskriver deltagarnas upplevelser av att få fysisk aktivitet ordinerat på recept där några 

deltagare är negativt inställda och där det framgår hur omständigheter styr i deras vardag och 

ibland gör det svårt för dem att utföra ordinationen. 

 

3.1.2.1 Negativ inställning till FaR 

I underkategorin, Negativ inställning till FaR framkom att en del av deltagarna i studien 

upplevde det som ett måste att följa ordinationen. Flera av kvinnorna uttryckte att inte någon 

annan skulle behöva tala om för dem hur och när de skulle motionera. Någon av deltagarna 

menade att för den som ordinerar är det bara ett papper men för den enskilde deltagaren är det 

dennes vardag. Det framkom även en misstänksamhet bland deltagarna mot FaR. 

”Min första tanke var när hon kom och det sa jag åt henne, nej tack det gör jag inte”.(K2) 

”För är man inne i sjukvårdsruljangsen det kostar ju. Men jag kan tänka mig att nånstans 

måste man börja och försöka dra och sätta press och då börjar jag med det här pappret. Det 

kan jag förstå”.(K2) 

 

3.1.2.2 Omständigheter styr 

I underkategorin, Omständigheter styr har deltagarna beskrivit många hinder till att motionera 

och att vara fysiskt aktiva. Olika omständigheter gjorde att det ibland var svårt för dem att 

motionera. Oregelbundna arbetstider och arbetet i sig och dåligt väder. Ibland uttryckte både 

kvinnorna och männen att det var svårt att ta sig för. Det kunde också handla om fysiska 

hinder, ryggskada eller annan skada som gjorde att några av deltagarna blev mindre aktiva. 

Det framkom bland många av deltagarna att de hade en positiv inställning till FaR och tyckte 

att det var bra att få det samt att det var bra för hälsan. Någon av deltagarna uttryckte att de 

haft möjligheten att utföra ordinationen men varit för lat. Dålig kondition, trötthet och att vila 

istället för att motionera efter arbetet framkom också. Det framkom även av någon deltagare 

som tydligt ville visa att de själva bestämmer i vilken utsträckning ordinationen följs. Andra 
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beskrev att de gör andra saker istället för att motionera och skjuter upp det. Några uttryckte att 

tiden fanns men kände inte direkt ett behov. Många gånger handlar det om att ändra 

inställning och prioritera om i sitt liv och ta tag i det som främjar för god hälsa.  

”Ja måste säga det jag har helt enkelt inte orkat pga att jag har så tungt jobb”.(K10) 

”Ja och det spelar ingen roll för jag har inte ändrat livet ett skit på grund av det där pappret. 

Men kanske jag har gått ut med hunden någon gång till då. Men jag tyckte inte det var  

negativt på nå vis”(M9) 

 

3.1.3. Att bli medveten om behovet av fysisk aktivitet  

Kategorin Att bli medveten om behovet av fysisk aktivitet, handlar om medvetna tankar och 

innehåller underkategorierna: Medvetenhet, Komiskt med FaR och Motionsvanor. Dessa 

underkategorier beskriver tankar som deltagarna blev medvetna om när de blev ordinerade 

FaR. De blev även påminda om deras motionsvanor och om vikten av att motionera.  

 

3.1.3.1. Medvetenhet 

I underkategorin, Medvetenhet kom tankar upp som att det var förnedrande att få ett FaR 

recept, att det var något som deltagaren själv skulle ha kunnat tagit tag i. Andra såg det som 

att de fick ett uppvaknande och att de förstod allvaret i deras hälsosituation. Receptet gjorde 

dem medvetna om behovet av motion. 

”Ja, visst var det väl lite förnedrande”.(K1) 

”Ja, första tanken var väl att det var allvar. Det var en väckarklocka. Man förstod att man 

måste försöka få någon ordning på det här”.(M10) 

  

3.1.3.2. Komiskt med FaR 

I underkategorin, Komiskt med FaR sade endast de kvinnliga deltagarna att de tyckte att det 

var löjligt att FaR behövdes och att det lät lite roligt med ett recept på motion. De tyckte att 

det inte skulle behövas men de var ändå positiva till det.  
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”Men det var ju lite roligt, recept på att motionera”.(K5) 

”Det låter lite löjligt att man ska behöva ge recept på motion”.(K6) 

 

3.1.3.3. Motionsvanor 

I underkategorin, motionsvanor beskriver de flesta deltagarna, bland både kvinnorna och 

männen, att de haft dåliga motionsvanor men att de har en positiv inställning till motion. De 

tycker om att röra på sig i olika former. Många motionerade mer när de var yngre men har nu 

”kommit av sig” lite. FaR har då blivit en orsak till att ta tag i motionen igen men nu främst 

för att förbättra deras hälsa. Att motion är trevligt och socialt framkom.  Det fanns önskemål 

om att motionera i grupp med andra som hade fått FaR ordinerat. Det fanns även en tendens 

till otålighet om deltagarna inte såg något snabbt resultat.  

” … när jag var ung så har jag spelat mycket tennis och fotboll och jagat mycket. Så hade jag 

hund så jag gick mycket i skogen.”(M6) 

”De har varit dåliga, ja, jag fick ju högt blodsocker så jag, det var då jag började på å röra 

på mig, inte förrän då”. (K7) 

 

3.1.4. Att ta kontroll eller inte över sin fysiska aktivitet 

Kategorin, Att ta kontroll eller inte över sin fysiska aktivitet innehåller underkategorierna: Bra 

följsamhet till FaR, Positivt med checklista, Individuellt anpassad aktivitet, Motivation och 

Ändrat beteende. Deltagarna beskriver här vad som har fått dem att ändra sina beteenden och 

anammat FaR eller vad som var orsaken till att de inte har gjort det.  

 

3.1.4.1. Bra följsamhet till FaR 

I underkategorin, Bra följsamhet till FaR beskriver drygt hälften av deltagarna både kvinnorna 

och männen, att de i de flesta fall tagit FaR ordinationen på allvar och försökt följa den. 

Många har motionerat mer sedan de fick FaR än innan. Det framkom även att ordinationen 

har följts trots smärta. Följsamheten var bäst hos dem som redan innan FaR ordinerades var 

fysiskt aktiva. 
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”Förr gick jag ut kanske tre gånger i veckan nu går jag sju gånger i veckan”.(K9) 

”Man ska liksom komma över den där tröskeln va? De första två veckorna är jobbiga, sen 

kommer man till det stadiet att man tycker man gör nå fel då man inte rör sig.  Då är man på 

rätt spår tycker jag”.(M7) 

 

3.1.4.2. Positivt med checklista 

I underkategorin, Positivt med checklista framkom det från många av deltagarna att de tyckte 

att det var bra att receptet sedan ska följas upp. Det blir en extra press och det är många som 

säger sig behöva det. Detta framkom tydligast hos männen. En till fördel med att skriva upp 

när aktiviteten utförts är att den annars lätt kan glömmas bort. 

”Det blir mer konkret när man får ett papper att fylla i”.(M6) 

”Man har ju det där lite över en att det ska ju gås igenom och kollas att det är gjort också. 

Det behöver ju jag”.(K3) 

 

3.1.4.3. Individuellt anpassad aktivitet 

I underkategorin, Individuellt anpassad aktivitet beskriver deltagarna vikten av att aktiviteten 

är individuellt anpassad. Att aktiviteten är en överenskommelse mellan den som ordinerar och 

mottagaren så att det inte blir för stora krav som blir för övermäktiga för deltagaren att uppnå. 

Det är också bättre att aktiviteten sker oftare och inte lika länge. De flesta av både kvinnorna 

och männen fick promenader ordinerade i 30 min per gång och minst 3 gånger per vecka. 

Men hänsyn hade tagits till individen för att ordinationen skulle kännas rimlig. 

”… det fanns väl olika sorter, om man ville gå och styrketräna eller motionera”.(M8) 

”Vi började med 20 minuter och ökade på”.(K10) 

 

3.1.4.4. Motivation 

I underkategorin, Motivation tar deltagarna upp hur de blev motiverade att utföra någon 

aktivitet när de fick FaR. Inspirerande var ett ord som framkom. En del hade svårt att hitta 
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motivationen, speciellt om de inte kände sig sjuk eller var speciellt överviktiga. Men många 

blev verkligen motiverade att börja röra sig och gick därmed ner i vikt. 

”Man blir ju piggare å så, …men det är det där att komma igång!”.(M3)  

”Ja, jag tyckte jag blev motiverad ja att göra det. Absolut.”(M10) 

 

3.1.4.5. Ändrat beteende 

I underkategorin, Ändrat beteende beskriver deltagarna hur de redan har ändrat sitt beteende 

eller försöker att göra det, lika många kvinnor som män. En del har bara börjat tänka på att de 

ska börja motionera medan andra har lagt om sina motionsvanor helt. Många av deltagarna 

berättade om att de även har lagt om sin kost. Att de tänker mer på vad de äter, mer frukt och 

grönsaker. Viss rädsla framkom också, rädsla för att få mer symtom från sina sjukdomar och 

en rädsla för att motionen inte ska ha gett något resultat.  

”Jag känner att jag håller på och försöker och jag skyndar långsamt”.(K10) 

”Ja, jag tycker jag har gjort det nu, tagit det som en vana. Jag har gått så mycket nu så 

hundarna vägrar att följa med mig ut”.(K8) 

 

4. Diskussion  

4.1. Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att få fysik aktivitet ordinerat på 

recept av distriktssköterska och om möjligheten att följa det ordinerade. Analysen 

utmynnande i ett tema, fyra kategorier och tolv underkategorier. Temat var Positivt och 

enkelt, men ändå svårt att följa receptet och förändra sin livsstil.  Kategorierna var Att se 

fysisk aktivitet/förändring som en möjlighet, Att se fysisk aktivitet/förändring som ett hinder, 

Att bli medveten om behovet av fysisk aktivitet och Att ta kontroll eller inte över sin fysiska 

aktivitet. I resultatet framkom att större delen av deltagarna, både kvinnor och män, var 

positivt inställda till FaR, Fysisk aktivitet på recept och att många upplevde FaR som en 

”kick” för att börja motionera. De blev medvetna om behovet av motion. Några hade också 

ändrat sina levnadsvanor gällande kosten, åtminstone hade de börjat tänka på vad de åt. 
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Medan andra som deltog i studien redan gjort stora förändringar i sitt sätt att leva gällande 

kost och motion tack vare FaR. Trots att de flesta var positivt inställda var det många av dem 

som upplevde sig ha hinder till att utföra ordinationen. Många gånger var det också 

motivationen som saknades. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

Deltagarna upplevde en sporre och inspiration till att börja motionera när de blivit ordinerad 

FaR. FaR upplevdes enkelt att följa, det var billigt men inte alltid så lätt att ta tag i den fysiska 

aktiviteten. Många upplevde att de fick en kontinuitet i motionerandet tack vare FaR det var 

bra att bli uppmanad till att motionera.  Liknade resultat framkom även i en studie (19) av 

Romé et al. som säger att det är viktigt att det inte blir kostsamt för patienten utan alla ska ha 

samma förutsättningar oavsett livssituation gällande till exempel arbete, ekonomi och 

utbildning att följa ordinationen (19).   

 

Många beskrev att de mår bättre sedan de började motionera, de var inte lika trötta och hade 

gått ner i vikt, största förändringen var bland männen. FaR blir ett alternativ till medicin. Det 

framkom att det fanns en villighet att prova det naturliga först innan ”man stoppar i sig” dyra 

mediciner. Några av patienterna har fått den effekten av motionen att de inte har behövt börja 

medicinera för högt blodsocker. Även Leijon uttrycker i sin avhandling (33) att motionen ger 

effekt på bland annat övervikt och höga blodsockervärden och i en annan studie (12) säger 

kvinnor i åldern 40 – 74 år att de har fått en bättre livskvalitet efter att de har ökat sin fysiska 

aktivitet (12,33).  

 

Några av deltagarna hade en negativ inställning till FaR, men det behövde inte betyda att de 

hade en negativ inställning till motion. De ansåg dels att de själva skulle ha tagit initiativet till 

att börja motionera och dels att de tyckte att ingen annan skulle tala om för dem vad de skulle 

göra. Även en tendens till misstänksamhet kunde anas och då främst bland kvinnorna. Det 

framkom tankar från deltagarna i studien, som att hälso- och sjukvården behövde spara 

pengar. Då skulle FaR vara ett bra tillvägagångssätt för att få människor i ett bättre 

hälsotillstånd där de inte behövde sjukvård i samma utsträckning. Det som präglade de flesta 
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av intervjudeltagarna, både bland kvinnorna och bland männen, var att de upplevde sig ha 

många omständigheter som styrde över deras tid och vardag. Det var svårt för dem att följa 

ordinationen och prioritera om i sina liv. Många gånger handlar det om förmågan att lägga om 

sina vanor och behålla dessa, viktigt att de blir förankrade i individens vardag. Det är en 

utmaning för individen. Även hinder så som dåligt väder och tillfälliga smärttillstånd t ex 

ryggskott förekom, likadana hinder har även belysts i olika studier (20, 38, 39).  

 

Tankar och känslor som kommer upp när patienten blir medveten om behovet av motion, kan 

vara både positiva och negativa. Det framkom att det kunde upplevas som förnedrande att få 

FaR, medan andra upplevde det som ett uppvaknande. Själva verktyget FaR upplevdes av en 

del av deltagarna som komiskt, att det skulle behövas, var uttryck som framkom hos 

kvinnorna. Forskning har visat att det aldrig är för sent att börja motionera. Goda 

hälsoeffekter av den fysiska aktiviteten är ett starkt argument för människor i alla åldrar att 

röra på sig (41, 42). Deltagarna i föreliggande studie påtalade att de var mer aktiva när de var 

yngre och att FaR nu blev en orsak till att ta upp motionerandet igen. Det fanns en tendens till 

otålighet bland deltagarna, främst då bland männen de ville se ett snabbt resultat. I boken ”Att 

motivera till hälsa” tar författaren upp att det inte får gå så lång tid innan ett resultat kan ses 

och de mål som sats upp nås. Motivationen kan då avta (43).  

 

Deltagarna i föreliggande studie beskriver vad som fått dem att ändra sina beteenden och 

anammat FaR eller inte. För en del handlade det om ett uppvaknande, de insåg allvaret i sin 

hälsosituation. Även om de inte hade känt av några sjukdomssymtom än så blev de medvetna 

om att en livsstilsförändring var nödvändig.  När det gäller följsamheten där den är god så har 

deltagarna börjat att motionerat mer efter att ha erhållit receptet. Ibland trots smärta av olika 

slag. En del av deltagarna uttryckte att de mår bättre sedan de började motionera. De sa även 

att de första veckorna var jobbiga när det gäller att ändra sina vanor men sedan de kom över 

tröskeln gick det bättre. Drygt hälften av både kvinnorna och männen i denna studie har haft 

en god följsamhet till FaR. Främst hos dem som redan innan ordinationen hade relativt goda 

motionsvanor. Detta stämmer väl överens med en tidigare studie som säger att följsamheten 

var högre hos dem som redan innan de fick ordinationen var fysiskt aktiva. I den 

avhandlingen (33) har forskning visat att skriftliga ordinationer kan vara effektiva i 

kontrollerade studier, och att så väl förskrivare som patient är positivt inställda till 
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arbetsformen FaR. Trots detta används den i relativ liten omfattning i Sverige. Detta kan 

delvis förklaras med en viss förankringsproblematik och den tillgängliga vetenskapliga 

kunskapen, som i den rutinmässiga vardagen kan vara svår att överföra (33). 

 

Olika studier påtalar hur viktigt det är med uppföljning för att utvärdera receptet och om 

eventuell ytterligare behandling krävs (1, 9, 10, 46). Även i föreliggande studie framkom det 

att deltagarna upplevde det positivt med en uppföljning, men också att de blev en extra press 

när receptet skulle fyllas i, det blev mer konkret. Detta var mest tydligt bland männen. Att 

ordinationen ska vara individuellt anpassad är mycket viktigt. Det framkom både i 

föreliggande studie och i tidigare studier (1,6, 7, 8). Ordinationen ska vara en 

överenskommelse mellan den som ordinerar och mottagaren, det får inte bli för stora och 

övermäktiga krav att uppnå, det ska fungera i individens vardag. I Prochaskas (29,45) 

förändringsteori beskrivs att det är av stor vikt att fastställa vart mottagaren av receptet 

befinner sig i förändringsprocessen samt att realistiska mål har satts upp för att nå framgång 

(29,45).  Hos de deltagare där följsamheten var dålig i föreliggande studie berodde de till stor 

del på att de saknande motivation till att ändra sitt beteende. Det framkom ändå att de hade 

börjat tänka på att ändra sina levnadsvanor. Rädsla var en känsla som framkom när inte 

beteendet hade ändrats, rädsla för att hälsosituationen skulle förvärras. Att det inte skulle ha 

gett något resultat på labbvärdena för dem som faktiskt försökte följa FaR ordinationen.  

 

I stort sett ansåg alla deltagarna, både kvinnor och män, att de fått bra information av 

distriktssköterskan. De hade fått information om varför det var bra med motion just för dem. 

Hos endast en av deltagarna framkom en viss tvekan i informationen. Den deltagaren hade 

först inte fått klart för sig att det var deltagaren själv som skulle fylla i receptet.  

 

4.3. Metoddiskussion 

I föreliggande studie valde författarna att göra en intervjustudie då det anses vara en bra 

metod till att beskriva människors upplevelse och inställning till ett visst ämne (48). 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (49) valdes för bearbetning av 

materialet i studien. När det gäller trovärdigheten i kvalitativa studier bör de granskas utifrån 
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begrepp som ”credibility” giltighet, ”dependability” pålitlighet och ”transferability” 

överförbarhet (49).  

Begreppet ”credibility” innebär bedömning av studiens giltighet. Genom att välja intervjuer 

som en datainsamlingsmetod som kan belysa deltagarnas egna upplevelser och reflektioner av 

att ha blivit ordinerad FaR av distriktssköterskan.  Att kvinnor och män var jämt fördelade i 

studien kan ses som en styrka för att få skilda beskrivningar av upplevelsen.  En svaghet kan 

det vara att ett bekvämlighets urval tillämpades (47). Författarna hade önskat se en större 

spridning i hälso- och sjukdomstillstånd till varför de fått FaR ordinerat. Intervjuerna 

varierade i tid mellan 15 – 60 minuter. Där kan en svaghet ses i de kortare intervjuerna. 

Författarna hade svårt att påverka detta eftersom deltagarna var olika när det gällde att 

uttrycka sig verbalt. Författarna har inte varit verksamma på någon av hälsocentralerna där 

intervjuerna genomfördes så någon beroendeställning gentemot deltagarna fanns inte, det är 

en styrka i studien. För att stärka ”credibility” i föreliggande studie har citat använts vid 

resultatredovisningen.  

 

När det gäller materialets pålitlighet ”dependability” kan den ökas genom att studiens material 

diskuteras med forskarkollegor enligt Graneheim & Lundman (49). Författarna till denna 

studie (EE & AP) har diskuterat med varandra och med handledaren (BF) när det gäller 

bearbetningen av materialet med indelning i kategorier och underkategorier. Båda författarna 

har läst samtliga intervjuer vilket ökar pålitligheten. Dataanalysen påbörjades inte innan alla 

intervjuer var genomförda för att författarna inte skulle bli påverkade av den påbörjade 

analysen (49).  

 

Med begreppet överförbarhet ”transferability” menas att resultatet ska kunna överföras till 

andra grupper och sammanhang. Det är läsaren som beslutar om resultatet är överförbart till 

andra sammanhang. Författaren kan endast ge förslag på hur det kan överföras (49). För att 

öka överförbarheten har författarna försökt att beskriva urvalsmetod, deltagarnas 

karaktäristiska, datainsamlingsmetod samt analysprocessen så tydligt som möjligt.  
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4.4. Allmändiskussion 

Fysisk inaktivitet är ett globalt hälsoproblem och en grundorsak till en stor del av våra 

vällevnadssjukdomar (5). Fysisk aktivitet minskar risken att dö för tidigt och positiva effekter 

syns på så väl hjärta, lungor, skelett, immunsystem, blodtryck, blodfetter, muskulatur som vid 

övervikt och fetma (9). FaR är ett verktyg för hälso- och sjukvården för att förebygga och 

behandla flera sjukdomar och hälsotillstånd. Receptet är ett komplement till och kan ibland 

ersätta läkemedel (1,10). Distriktssköterskan har en central roll i folkhälsoarbetet. Att ge råd 

om kost och motion är ämnen som distriktssköterskan ska informera om. FaR kan här vara en 

arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet. Distriktssköterskan måste också som förskrivare 

uppmärksamma individer som är minst motiverade, för att försöka väcka intresset hos dem. I 

ett motiverande samtal kan patientens motivation till en beteendeförändring öka (28).  

 

Författarna till denna studie anser att det är viktigt att undersöka hur patienter upplever att få 

ett recept på fysisk aktivitet av distriktssköterskan och om möjligheten att följa det 

ordinerade. Detta för att få större insikt i hur distriktssköterskan kan hjälpa patienten till en 

livsstilsförändring och erbjuda patienten en trygghet i omhändertagandet och ett bra stöd.  

Resultatet i studien kan ge en feedback till distriktssköterskan i det fortsatta arbetet med 

fysisk aktivitet på recept.  I föreliggande studie framkom att större delen av deltagarna både 

kvinnor och män var positivt inställda till FaR. Många blev medvetna om behovet av motion. 

Några hade ändrat sina levnadsvanor gällande kosten. Mer än hälften av deltagarna upplevde 

sig ha hinder till att utföra ordinationen. Hur ska distriktssköterskan arbeta för att hjälpa dessa 

patienter till ett hälsosammare liv? Författarna i föreliggande studie hävdar att 

distriktssköterskan kan fortsätta och till och med öka förskrivningen av FaR. Det uppfattades 

som positivt av både kvinnorna och männen att få ett recept. Men att det är oerhört viktigt att 

distriktsköterskan strävar efter att undersöka var individen befinner sig, om individen är 

mottaglig eller inte för FaR, till att göra en livsstilsförändring.   

 

I föreliggande studie har författarna sett att det kan vara betydelsefullt att undersöka vilken 

livssituation individen befinner sig i. För att denne ska kunna ta FaR till sig och om 

möjligheten att utföra ordinationen på bästa sätt. Uppföljningen av receptet har författarna sett 

i denna studie ha stor betydelse. Ibland kanske uppföljningen bör ske tidigare och oftare för 
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att få en så god följsamhet som möjligt och därmed öka livskvalitén hos individen. Tidigare 

nämnda teori och metod, Prochaskas förändringsteori (TTM) samt den professionella 

samtalsmetoden MI, har författarna till denna studie sett kan användas i avseende att lättare 

försöka förklara och förstå patienternas upplevelser, motivation och följsamhet till FaR. Det 

kan handla om att möta patienten där denne befinner sig i förändringsprocessen samt att 

använda sig av en professionell samtalsmetod där patientens egna tankar och uppfattningar 

ska vara till grund för en förändring. En bra kommunikation och omsorg i lyssnandet är 

viktigt i mötet med patienten.  

 

Föreliggande studie har väckt nya frågor hos författarna. Författarna anser att fortsatta studier 

behövs för att belysa vilket slags stöd patienterna behöver och önskar som ordineras FaR, för 

att öka deras motivation. Övervägande delen av deltagarna var positiva till FaR men endast 

hälften hade en bra följsamhet. En ny studie skulle kunna göras utifrån frågan: Vad för stöd 

skulle du som patient önska för att öka din möjlighet till en god följsamhet till FaR? 

 

4.5. Slutsats 

Författarna anser att föreliggande studies slutsats är att större delen av patienterna är positiva 

till FaR. Men det har visat sig att det ibland kan vara svårt att följa ordinationen och förändra 

sin livsstil och levnadsvanor, på grund av bristande motivation och hinder. FaR kan vara ett 

verktyg i arbetet med att främja ökad fysisk aktivitet.  
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