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Abstract 

Magnusson, M. (2012). Obstacles and problems with the method of exercise on prescription 

(EoP)  in primary care in two Swedish municipalities Bollnäs and Söderhamn. Prescriber's 

perspective. - A qualitative interview study. C-thesis in Public Health. Faculty of Health and 

Occupational studies: University of Gävle. 

 

The purpose of this study was to examine the obstacles and problems prescribers of exercise 

on prescription (EoP) in primary care in Bollnäs and Söderhamn experience when using the 

method. It also aimed at examining if the barriers identified in previous studies also will be 

found in Bollnäs and Söderhamns municipalities. A qualitative study was made and four 

interviews with the managers of health centers in Bollnäs and Söderhamns municipalities 

were completed. The only inclusion criteria was that it would be a licensed health care 

professional at the clinic who work with, and prescribe the EoP. A content analysis was 

performed, which categorized the statements made according to their content. The results of 

the study showed that prescribers experienced obstacles and problems with the method. The 

main reason was lack of time, particularly insufficient time to provide information on 

adequate physical activity. Another obstacle was difficulties to motivate patients to become 

more physically active, as well as interoperability issues with politicians and complicated 

prescription forms. The study confirmed previous research regarding the barriers identified. 

The basis for the study was small and it is therefore not possible to generalize from the results 

obtained. 

 

Keyword: Exercise on prescription, obstacles, physical activity, health. 



Sammanfattning 

Magnusson, M. (2012). Hinder och problem med metoden Fysisk aktivitet på recept (FaR) 

inom primärvården i Bollnäs och Söderhamns kommun. Föreskrivarens perspektiv. - En 

kvalitativ intervjustudie. Folkhälsovetenskap C, Akademin för hälsa och arbetsliv: Högskolan 

i Gävle. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka hinder och problem förskrivare av FaR inom 

Primärvården i Bollnäs och Söderhamns kommun upplever med att använda metoden. Syftet 

var också att undersöka om de hinder som framkommit i tidigare forskning även förekommer 

i Bollnäs och Söderhamns kommuner. 

 

Metod 

Metoden var deskriptiv, av kvalitativ natur. Urvalskriteriet för studien var legitimerad 

vårdpersonal på hälsocentralerna i Bollnäs och Söderhamns kommun som arbetar med och 

samtidigt är receptförskrivare av FaR. 8 chefer för hälsocentralerna kontaktades och 4 

intervjuer med förskrivare av FaR utgör underlag till denna studie. Data analyserades med 

hjälp av en innehållsanalys. 

 

Resultat 

Resultatet från studien visar att förskrivarna upplevde hinder och problem med metoden FaR. 

Främsta skälet var tidsbrist, där hindret utgjordes av att det inte fanns tillräckligt med tid att 

informera om FaR. Svårigheter att motivera patienterna till att bli mer fysiskt aktiva utgjorde 

också ett hinder, liksom samverkansproblem med politiker och krångliga receptblanketter. 

 

Slutsats 

Underlaget för studien var litet och går därför inte att generalisera utifrån de resultat som 

framkommit. Utifrån intervjuerna och resultatet framkom dock att förskrivarna upplevde 

hinder och problem med metoden FaR, hinder som bekräftas från tidigare forskning.  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Dagens samhälle ställer allt mindre krav på människors fysiska förmåga där den fysiska 

ansträngningen i arbetslivet minskat och den samtida livsstilen allt mer präglas av fysisk 

inaktivitet jämfört med förr då det var en naturligare del av livet där människor ibland var 

tvungna att använda sin kropp och utföra sysslor för ren överlevnad (Hultgren, 2002). De 

stillasittande miljöerna och den kontorisering som idag råder gör att rörelser som tidigare varit 

självklara i ens vardag inte längre är det. Detta är en bidragande orsak till den fysiska 

inaktiviteten som präglar samhället, vilket ställer större krav på människor att göra medvetna 

handlingar för att tillgodose kroppens rörelsebehov. För att öka aktivitetsnivåerna kan en 

aktivering göras genom att ta trappan istället för hissen eller att ta en promenad istället för att 

åka buss och bil. 

 

Den stillasittande livsstilen har lett till både ökade sjukvårdskostnader och ett ökat ohälsotal 

bland befolkningen i Sverige då för mycket stillasittande reducerar den fysiska förmågan och 

rörelsen samt konditionen och styrkan vilket i sin tur påverkar skelett, muskler och leder 

(Kallings & Leijon, 2003). De livsstilsrelaterade sjukdomarna som följer är bland annat hjärt-

kärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes och fetma, vilka i sin tur är stora medicinska 

riskfaktorer (ibid). Det finns idag vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet är en viktig del i 

såväl förebyggande, som behandling av sjukdom (Ståhle, 2008). För att minska ohälsotalet i 

befolkningen krävs bland andra livsstilsförändringar däribland en ökning av den fysiska 

aktiviteten. 

 

1.2 Bakgrund 

 

1.2.1 Fysisk aktivitet på recept, FaR 

Inom hälso- och sjukvården arbetar man för att förbättra befolkningens hälsotillstånd genom 

ökad fysisk aktivitet. Detta görs bland annat genom receptförskriven fysisk aktivitet, Fysisk 

aktivitet på Recept (FaR), som skrivs ut av legitimerad vårdpersonal (Kallings & Leijon, 

2003).  Denna metod syftar till att behandla och förebygga sjukdom hos patienter som ett 

komplement till, eller ersättning för läkemedel, där patienten får ett recept (se Bilaga 1) på 

vilken aktivitet som skall utföras (ibid). FaR initierades under 2001 av Statens 

Folkhälsoinstitut (FHI) som ett pilotprojekt inom fyra landsting och idag finns FaR inom 
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samtliga län som en beprövad metod som uppmärksammas allt mer (ibid). Trots det visar 

forskning att det finns hinder och problem med FaR som metod såsom ointresse bland 

patienter, bristande kunskap om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet hos såväl patienter som 

förskrivarna av FaR, tidsbrist och otillräcklig kunskap hos förskrivarna. Dessutom finns 

begränsade kunskaper om samtalsmetodik och om hur man framkallar beteendeförändringar 

hos patienterna hos förskrivarna av FaR (Statens Folkhälsoinstitut, 2010b). En svensk rapport 

som publicerats av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visar att FaR är ett 

utmärkt redskap för att öka motivationen till att bli mer fysiskt aktiv genom interventionen att 

skriva ut recept, jämfört med muntlig rådgivning (SBU, 2007).  

 

1.2.2 Definition och rekommendationer om fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet avses enligt FHI, all form av rörelse som ger ökad energiförbrukning 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2006). Det kan innefatta alltifrån att promenera, leka, städa, lyfta 

och bära till att elitidrotta. Rekommendationerna för fysisk aktivitet är 30 minuter per dag i 

måttlig intensitet, vilket motsvarar en rask promenad (ibid). För att utföra den fysiska 

aktiviteten med gott resultat tas hänsyn till dess intensitet, frekvens och duration. Med 

intensitet menas vilken belastning den fysiska aktiviteten bör ha. Dess frekvens talar om 

antalet gånger per vecka som den fysiska aktiviten skall utföras, om den ska vara regelbunden 

eller sporadisk. Den fysiska aktivitetens duration talar om dess varaktighet, hur lång tid som 

den fysiska aktiviteten skall pågå, exempelvis att cykla 30 minuter per träningstillfälle 

(Ståhle, 2008).  

 

För att beräkna aktivitetsnivåerna hos befolkningen används en faktor kallad PAL (Physical 

Activity Level), som stiger ju mer fysiskt aktiv man är (Livsmedelsverket, 2011). En PAL-

faktor på 1 är lika med den totala energiomsättningen under vila ett dygn, det vill säga lika 

mycket som en individs basalomsättning BMR. PAL-faktorn varierar mellan 1,2 hos en 

sängliggande individ och upp till 2,4 hos exempelvis elitidrottande individer (ibid).  

PAL-faktorn är viktig för att räkna ut energiförbrukningen hos individer och beräknas genom 

multiplicering av BMR som anger den totala energiomsättningen under vila cirka 1400-1800 

kcal/dygn hos vuxna. PAL x BMR ger svar på ett genomsnittligt värde av energibehov/dygn. 

Förutom att PAL-värdet stiger ju mer fysisk aktiv man är, så sjunker det totala energibehovet 

med åldern på grund av en minskad muskelmassa (Nordiska näringsrekommendationer, 

2004). 
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1.2.3 Hälsoeffekter av fysisk aktivitet 

En inaktiv livsstil har visats ha en negativ inverkan på individ- och folkhälsa där en fysiskt 

inaktiv livsstil bidrar både direkt och indirekt till den totala sjukdomsbördan och orsakar 

således, förutom mänskligt lidande, även betydande samhällsekonomiska kostnader till följd 

av sjukdom och förtida död visar Socialstyrelsens Folkhälsorapport (Socialstyrelsen, 2005). 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, har på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut (FHI) 

tagit fram de rekommendationer för fysisk aktivitet som gäller för den svenska befolkningen, 

där de också påvisar effekter av att vara fysiskt aktiv såsom halverad risk att dö av hjärt- och 

kärlsjukdom i jämförelse med en jämnårig fysiskt inaktiv person, minskad risk för 

åldersdiabetes, tjocktarmscancer, högt blodtryck samt en förbättrad livskvalitet och ökat 

psykiskt välbefinnande (Kallings & Leijon, 2003). Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet är 

många och vetenskapligt väl underbyggda. Professor Sir Liam Donaldson har bland annat 

visat att fysisk aktivitet har en tydlig påverkan på hälsan och välbefinnandet. Han visar att 

fysiskt aktiva vuxna människor har 20-30% lägre risk för tidig död och upp till 50% lägre risk 

för utvecklande av kroniska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, stroke, diabetes typ 2, 

benskörhet och vissa typer av cancer (UK Department of Health, 2004). 

 

1.2.4 Fördelning av fysisk aktivitet i befolkningen 

Den fysiska aktivitetsnivån är generellt svår att mäta, i synnerhet på befolkningsnivå, där 

olika länder har olika system. Skattningar visar att befolkningen i Sverige skiljer sig och det 

finns idag åtgärder särskilt riktade mot de mest stillasittande grupperna i befolkningen för att 

uppnå en mer jämlik hälsa. De mest stillasittande grupperna är den del av befolkningen med 

låg utbildning, låg inkomst, funktionsnedsättning och den del av befolkningen som är födda 

utanför Norden (Statens Folkhälsoinstitut, 2005). Ur hälsosynpunkt är 20% av männen och 

kvinnorna över 30 år tillräckligt fysiskt aktiva, vilket medför att 80% inte är tillräckligt aktiva. 

Andelen helt inaktiva bland medelålders män är 25-30% och 10-15% bland kvinnor i 

medelåldern (Kallings & Leijon, 2003). 

 

1.2.5 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 

Den vetenskap som finns kring fysisk aktivitet och dess påverkan på vår hälsa har lett fram till 

en kunskapsbok för alla som arbetar med att främja fysisk aktivitet. Denna bok kallas FYSS, 
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fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, och är en lättillgänglig och 

praktisk bok som vårdpersonalen kan använda sig av för att ge råd till sina patienter. I FYSS 

beskrivs mer än 30 sjukdomstillstånd som påvisats goda effekter tack vare fysisk aktivitet, 

och vårdpersonalen kan utifrån patientens sjukdomsbild, ge råd om passande aktiviteter 

utifrån individens eventuella sjukdom, funktionella kapacitet, läkemedel och eventuella 

kontraindikationer för viss aktivitet (Ståhle, 2008). 

 

1.2.6 Statens Folkhälsoinstitut 

FHI har en central roll inom folkhälsopolitiken för att främja folkhälsan. FHI arbetar som 

myndighet under Socialdepartementet med syfte att utveckla och förmedla kunskap om hälsa, 

såsom nationell uppföljning och utvärdering av folkhälsopolitiken, nationellt 

kunskapscentrum för metoder och strategier samt tillsyn inom alkohol-, narkotika- och 

tobaksområdena (Statens Folkhälsoinstitut, 2010a). 

Folkhälsoarbetet i Sverige har sin utgångspunkt i elva målområden som alla berör folkhälsa. 

Det övergripande målet är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen.” (Regeringens proposition, 2008). 

 

1.2.7 Nationella folkhälsomål 

Ett av de elva målområden som FHI har ett övergripande ansvar för är målområde 6, 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Huvudansvaret innebär att ansvara för en god hälsa i 

befolkningen genom att arbeta med behandling av sjukdom och skada, men också ett 

förebyggande arbete mot ohälsa. Den roll som hälso- och sjukvården har är av stor betydelse 

för folkhälsan, där störst resurser läggs på de befolkningsgrupper som har det allra största 

hälsobehovet, i syfte att arbeta för en jämlik hälsa för hela den svenska befolkningen 

(Regeringens proposition, 2008). 

 

Ett annat av FHI:s målområden är målområde 9, Fysisk aktivitet. Målet med detta målområde 

är att göra den fysiska aktiviteten mer regelbunden, för att främja hälsan och välbefinnandet 

hos befolkningen i förebyggande syfte mot sjukdom men även för bibehållandet av hälsa. 

Insatserna inom detta område riktar sig mot ökad fysisk rörelse, mer fysisk rörelse i skolan 

och i anslutning till arbetet samt mer fysisk rörelse under fritiden (Regeringens proposition, 

2008). Regeringens bedömning för FHI:s  uppdrag gällande fysisk aktivitet, betonas genom 

världshälsoorganisationens (WHO) bedömning att 80% att hjärt- och kärlsjukdomar, 90% av 
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typ-2 diabetes och 30% av all cancer kan förebyggas genom tillräcklig fysisk aktivitet, och 

goda matvanor (ibid). 

 

1.2.8 Ansvarsområden 

Gemensamt för de elva målområdena är att staten har det övergripande ansvaret samtidigt 

som flera olika myndigheter arbetar med dessa mål. Ser vi till målområde 9, om ökad fysisk 

aktivitet, och i synnerhet FaR, så har FHI på regeringens uppdrag, att ta fram utbildning- och 

fortbildningspaket och utbildningsinsatser inom detta område (Statens Folkhälsoinstitut, 

2011). Den centrala roll som FHI har att utbilda vårdpersonal spelar därför en viktig roll och 

innebär ett stort ansvar för ett fortsatt arbete med folkhälsan. För att främja hälsan lokalt och 

öka den fysiska aktiviteten så krävs också att man arbetar med detta målområde lokalt i 

samverkan med kommuner, landsting, länsstyrelse, myndigheter och inte minst 

frivilligsektorn (Regeringens proposition, 2008). Inom hälso- och sjukvården och i synnerhet 

primärvården, som kommer i kontakt med större delen av den svenska befolkningen och som 

har ett stort företroende och inflytande hos patienterna, och där patienterna förväntar sig 

hälsorådgivning, så ligger ett stort ansvar hos hälso- och sjukvården just att förmedla vikten 

av en god hälsa (Regeringens proposition, 2008). 

 

1.2.9 Tidigare forskning om FaR ur föreskrivarens perspektiv 

Tidigare forskning och utvärderingar av FaR har visat att det finns en rad hinder och problem 

med FaR som metod där både nationell och internationell forskning visar god 

överensstämmelse (Kallings & Leijon, 2003). Ett pilotprojekt mellan åren 2001 och 2003 har 

gjorts av FHI i syfte att utveckla och beskriva arbetsmetoder kring FaR. Fyra landsting 

Kalmar, Norrbotten, Halland och Östergötland har deltagit, varav totalt nio vårdcentraler och 

fyra företagshälsovårdscentraler (ibid). Resultatet från pilotprojektet visade genom en 

personalenkät att 52 procent av läkarna och 16 procent av övrig personal inom hälso- och 

sjukvården ansåg att tidsbrist var ett stort hinder i arbetet med FaR (ibid). 

Andra hinder har också identifierats och innebär främst hinder vid själva genomförandet av 

FaR såsom komplexiteten i att mäta och uppskatta aktivitetsnivåer, bristande kunskap om 

hälsoeffekterna av fysisk aktivitet, begränsade kunskaper i samtalsmetodik och 

beteendeförändringar samt tidsbrist (ibid). Även i FYSS redovisas hinder för ordinering av 

FaR där det framgår att det finns viss kunskapsbrist hos förskrivarna i att utifrån en 

sjukdomsbild ordinera rätt fysisk aktivitet. Samtidigt visar studier att andelen som använt sig 
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av FYSS var signifikant högre bland läkare, 74 procent, än bland övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal, 49 procent. Inställningen till att använda sig av FYSS men även FaR, har 

däremot visats vara positiv. 70 procent ansåg att FYSS är ett bra verktyg i arbetet med FaR 

(ibid). Vilja och engagemang har i flera studier också visat sig vara en bristvara, där mycket 

beror på tidsbrist, men också på att förskrivarna vet att det kan vara svårt att påverka en 

livsstilsförändring (Ståhle, 2008, Lawor, Kean & Neal, 2000). Utländska studier har 

identifierat en rad hinder och det som visat sig vara vanligt förekommande är att det saknas 

lättillgängligt material och information (Swinburn, Walter, Arrol, Tilyard & Russel, 1997). I 

Sverige finns däremot ett utbrett material som är till för att underlätta arbetet med FaR. Det är 

material till förskrivare, patienter och aktivitetsarrangörer. Även material såsom lathund för 

FaR och FYSS och FaR-manualer finns (Kallings & Leijon, 2003). 

 

Studier har visat att hälsofrämjande arbeten rent generellt hindras på grund av tidsbrist 

(Cabana et al. 1999, Gribben, Goodyear-Smith, Grobbelaar, Neil & Walker, 2000). Både 

svenska och utländska studier har identifierat tidsbrist som ett hinder vid förskrivning och 

rådgivning av FaR hos läkare inom primärvården (Kallings & Leijon, 2003, Lawor et al. 

2000, Long, Calfast & Wooten, 1996). Studier har även gjorts inom Gävleborgs län där en 

enkätundersökning gjorts i syfte att undersöka inställningen till fysisk aktivitet bland 

sjukgymnaster och läkare (Folkesson, 2003). Beträffande förskrivande personal visade det 

sig, trots relativt positiv inställning till FaR, att tidsbrist var ett av de största hindren vid 

förskrivning (ibid). 

 

SBU har redovisat olika metoders förmåga att bidra till ökad fysisk aktivitet där det framgår 

att rutiner och program för arbetet med att främja fysisk aktivitet uppvisar stora variationer 

mellan olika delar av hälso- och sjukvården, men där arbetsrutiner generellt sett är bristfälligt 

utvecklat (SBU, 2007). Kunskapen har också visat sig vara begränsad om hur och i vilken 

omfattning man inom hälso- och sjukvården arbetar för att främja patienternas fysiska 

aktivitet (ibid). I denna rapport har 15 studier inkluderats och ingen av dessa studier har 

påvisat en minskning av fysisk aktivitet efter rådgivning. Rapporten visar att rådgivning av 

fysisk aktivitet till patienter har lett till en ökning av den fysiska aktiviteten med 12-50 

procent under sex månader efter rådgivningstillfället. Ytterligare 15-50 procents ökning 

visade sig om det fanns ett komplement till rådgivningen med t ex recept på fysisk aktivitet, 

dagbok, stegräknare eller informationsbroschyrer (ibid). 
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2 Syfte  

För att utveckla FaR som arbetssätt är det av värde att se vilka hinder och problem som kan 

upplevas hos föreskrivarna av FaR. Med hänsyn till de hinder som presenterats i tidigare 

forskning, är syftet med denna studie att undersöka vilka hinder och problem som 

förskrivarna av FaR inom Primärvården i Bollnäs och Söderhamns kommun upplever med att 

använda metoden. Syftet är också att undersöka om de tidigare beskrivna hindren även 

förekommer i Bollnäs och Söderhamns kommuner. 

 

2.1 Problemformulering 

FaR är en effektiv metod för att öka den fysiska aktiviteten, vilket först kräver att den 

förskrivs av vårdpersonal och efterföljs av vårdtagare. Kunskapen idag om de hinder och 

problem som föreskrivare och vårdtagare upplever med metoden är för liten. Föreskrivarna är 

första steget i arbetet med FaR och uppsatsen handlar om att ta reda på vilka hinder och 

problem föreskrivarna av FaR upplever med metoden. 

 

Frågeställningar 

• Vilka hinder och problem upplever några av förskrivarna av FaR inom Primärvården i 

Bollnäs och Söderhamns kommun? 

• Vilka hinder och problem med metoden FaR, som presenterats i tidigare forskning, 

förekommer inom Primärvården i Bollnäs och Söderhamns kommun? 
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3 Metod  

 

3.1 Design 

Undersökningen var kvalitativ och deskriptiv där fyra personer intervjuats. För att beskriva 

förskrivarnas egna upplevelser genomfördes först intervjuerna som sedan analyserades med 

hjälp av innehållsanalys. Denna analysmetod användes ursprungligen i syfte att objektivt, 

systematiskt och kvantitativt beskriva innehållet i olika former av kommunikation 

(exempelvis massmedia), men som numera används som analysmetod och tillämpas både 

kvantitativt men också kvalitativt inom flera olika forskningstraditioner (Graneheim & 

Lundman, 2003). Studien baserar sig på intervjuer som har genomförts på hälsocentraler i 

Bollnäs och Söderhamns kommun, båda belägna i Hälsingland, där syftet har varit att se vilka 

hinder och problem som kan upplevas hos föreskrivarna som aktivt arbetar med metoden FaR. 

En metod för att samla kvalitativ data ansågs vara lämpligast då det intressanta i denna studie 

var förskrivarna av FaR:s egna upplevelser (Starrin & Svensson, 1994). Den utvalda 

undersökningsgruppen var all legitimerad vårdpersonal på 8 hälsocentraler i Bollnäs och 

Söderhamns kommun, som arbetar med FaR såsom läkare, sjukgymnaster, dietister, 

diabetessköterskor, sjuksköterskor och psykologer. 

 

Datainsamlingsmetoden som användes var en semistrukturerad intervju. Denna ansågs vara 

bäst lämpad för denna studie då den ger möjlighet att låta intervjupersonerna beskriva sina 

erfarenheter utifrån samma förutbestämda frågor där även ordningsföljden varit fastställd. En 

sådan intervju ger upphov till ett större djup där intervjupersonerna får större frihet att under 

intervjun berätta om det de ansåg viktigt. Svarens längd samt innehållet är inte förutbestämd 

och detta ger ett större djup och flexibilitet än en strukturerad intervju. (Gillham, 2008). 

Intervjufrågorna (se Bilaga 3) har till största del tagits fram av författaren och stämts av 

gentemot metodlitteratur (Gillham, 2008), men också med hjälp av ett tidigare uppsatsarbete 

på Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gardström & Ivarsson, 2009), men där frågorna 

omformulerats för att passa studiens syfte.  

 

Intervjun innehöll mestadels öppna frågor samt en fast fråga. Med öppna frågor fick 

intervjupersonerna större chans att svara på de frågor som ställdes då de hade större möjlighet 

att tala utförligt och utveckla sina idéer. Öppna frågor kan förklaras som något som går att 

utveckla och förklara, samtidigt som slutna frågor leder till svar som endast kan bekräfta eller 
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förneka något (Gillham, 2008). Vid formulering av frågor är det viktigt att aldrig låta två 

frågor samtidigt finnas i en fråga (ibid). Exempelvis ”Hur ser samverkan ut i närområdet med 

hälso-och sjukvård och föreningsverksamhet?”. Detta är ett exempel på en fråga med två 

frågor i en och bör således omformuleras till två frågor, exempelvis ”Hur ser samverkan ut i 

närområdet med hälso- och sjukvård?” och en ytterligare fråga ”Hur ser samverkan ut i 

närområdet med föreningsverksamhet?”. Frågorna genomgår en viss utvecklingsprocess där 

intervjupersonerna i inledningsfrågorna uppmuntrades att närma sig ämnet och känna sig 

bekväma (ibid). De inledande frågorna har exempelvis varit frågor om vad intervjupersonerna 

arbetar som, hur länge de arbetat med FaR, vilka typer av utbildningar som de fått om FaR, 

vad informationen av FaR till patienterna består av. Frågorna övergår sedan till mer indirekta 

frågor gällande upplevda hinder och problem och hur de uppfattar och upplever arbetet med 

FaR. Genom denna utvecklingsprocess har sedan intervjupersonerna blivit medvetna om att 

de intervjuades som representanter för en viss del av en verksamhet, och inte som 

privatpersoner. 

 

3.2 Urval 

Undersökningsgruppen i denna studie har gjorts genom ett strategiskt urval. Med strategiskt 

urval menas att i första urvalsprocessen valdes 8 hälsocentraler inom Bollnäs och Söderhamns 

kommuner ut, varefter dess chefer kontaktades via e-post. Dessa chefer fick ta del av ett 

följebrev med mer information kring studiens syfte, hur intervjuerna skulle gå till, varför 

personerna var viktiga för studien, information om sekretess samt kontaktuppgifter till 

författaren (se Bilaga 2). Cheferna ombads sedan vidarebefordra informationen till sina 

medarbetare som således är legitimerad vårdpersonal och som arbetar med och samtidigt är 

receptförskrivare av FaR. Kriterierna för vilka grupper av vårdpersonal som skulle ingå i 

studien var att de skulle vara legitimerad vårdpersonal som aktivt arbetar med FaR då det är 

dessa förskrivare som har erfarenhet, upplevelser och information om FaR och det var således 

dessa personer som var intressanta för studiens syfte. Sju förskrivare kontaktade författaren 

via e-post varav 3 tackade nej och 4 tackade ja till att delta i studien. Hur många som tog del 

av följebrevet har ej kunnat fastställas helt, däremot har en dialog förts med 6 av de 8 

kontaktade cheferna för de olika hälsocentralerna i Bollnäs och Söderhamns kommuner som 

tagit del av följebrevet.  

 

Intervjuerna var planerade att göras via distans per telefon under ca 15-20 minuter. Fördelarna 
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med att göra intervjuer via telefon är att folk i allmänhet har mycket lättare för att prata än för 

att skriva (Gillham, 2008). Skriftliga svar ger annars kryptiskt språk, där missförstånd är svåra 

att reda ut. Med en telefonintervju kan man få ledtrådar av den ton som används, samtidigt 

som man går miste om den visuella modifikationen och den mellanmänskliga kemin då det 

muntliga kommunikationen är det enda man har att förlita sig på (ibid). Intervjuerna var 

planerade att spelas in på band under förskrivarnas arbetstid, utifrån förskrivarnas önskemål 

om tider som passade dem. Dock var det ej tekniskt möjligt att spela in på band på grund av 

att utrustning för inspelning via telefon ej fungerade. Detta informerades intervjupersonerna 

om innan intervjuerna påbörjades. Istället fördes noggranna anteckningar i direkt anslutning 

till varje intervju. Innan intervjuerna påbörjades informerades intervjupersonerna återigen om 

sekretessen och frivilligheten att vara med i intervjun. Med hänsyn till sekretessen så har inga 

yrkesgrupper presenterats i studiens resultat då det således skulle göra det möjligt att 

identifiera enskilda personers svar. 

 

3.3 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (2011) – informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet – har alla genomsyrat hela arbetet 

med denna studie. De deltagande intervjupersonerna har vid första mailkontakt informerats 

skriftligt om studiens syfte och genomförande samt dess sekretess och frivilligheten att delta, 

möjligheten att avbryta en intervju när som helst (se Bilaga 2). En muntlig information har 

även givits kring detta vid den första muntliga kontakten. Genom deltagandet i intervjuerna 

har intervjupersonerna gett sitt samtycke till deltagande i studien samt vad som skulle få tas 

med i studien eller inte av den information som de gett, detta uppfyller samtyckeskravet. 

Intervjupersonerna informerades om att all information som skulle ges under intervjuerna 

skulle behandlas konfidentiellt, att de således skulle vara omöjligt att identifiera enskilda 

personers svar i databearbetningen och att all data skulle förvaras med sekretess, detta 

uppfyller konfidentialitetskravet. Intervjupersonerna har slutligen informerats om att all 

information som framkommer under intervjun endast kommer att brukas i forskningssyfte, 

detta uppfyller nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

3.4 Dataanalys 

Dataanalysen har skett genom innehållsanalys (Gillham, 2008). För att få en uppfattning om 

helheten i intervjuerna lästes minnesanteckningar från varje intervju igenom flera gånger före 
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sammanställningen. I analysarbetet har sedan meningar och fraser som ansetts relevanta för 

studiens syfte plockats ut. Dessa meningsbärande enheter har sedan kondenserats, vilket 

innebar att korta ner texten och samtidigt bibehålla sammanhanget och innehållet (Starrin & 

Svensson, 1994). De kondenserade meningsenheterna ha sedan kodats och grupperats i olika 

kategorier med kod- och kategorinamn som återspeglar det som kommit fram under 

intervjuerna, vilket utgör det manifesta innehållet (Gillham, 2008). 
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4 Resultat 

En analys av de hinder och problem som intervjupersonerna upplevet i arbetet med metoden 

FaR, har resulterat i två huvudkategorier ”hinder” och ”problem”, samt fyra tillhörande 

kategorier ”tidsbrist”, ”motivera”, ”samverkan” och ”material”. Denna analys kan ses i tabell 

1 nedan. Intervjupersonerna har i resultatet benämnts som förskrivare (F1, F2, F3, F4) i den 

löpande texten som följer efter tabell 1, med citat utifrån samtliga kategorier som kan ses i 

tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Kondenserade meningsenheter, kod, kategori och huvudkategori beskrivande hinder och problem med 

metoden FaR inom primärvården i Bollnäs och Söderhamns kommun. 

Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Kategori Huvudkategori 

Max 5-10 min att informera om FaR, korta 

samtal om att det finns 

Korta samtal Tidsbrist 

 

 

 

 

Hinder 

Finns inte tid att informera om FaR, man 

stjäl tiden från något annat 

Finns inte tid 

Det finns inte avsatt tid för att informera 

om FaR 

Finns inte tid 

Svårt att komma ihåg att informera om FaR 

överlag när de är ont om tid 

Ont om tid 

En del människor är väldigt låsta och vill ej 

testa något nytt, svårt att påverka dessa 

Svårt att påverka Motivera 

Svårt att påverka människor att göra en 

livsstilsförändring 

Svårt att påverka en 

livsstilsförändring 

Någon direkt kontakt med politikerna, nej 

det har vi inte 

Ingen direkt kontakt med 

politiker 

Samverkan Problem 

Det finns ingen kontakt med politiker Ingen kontakt med politiker 

De finns en önskan om att involvera 

politiker, men i dagsläget finns ingen sådan 

kontakt 

En önskan, men finns ingen 

kontakt med politiker 

De finns ingen direkt kontakt med politiker, Ingen direkt kontakt med 
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ev. indirekt via Folkhälsoenheten politiker, ev. indirekt 

Receptblanketten är krånglig att fylla i Receptblankett krånglig Material 

Receptblankettens utformning är jag inte 

nöjd med, bör vara med lättillgänglig 

Receptblankettens utformning 

är inte lättillgänglig 

Det borde finnas något liknande FYSS-

material till patienten som är mer 

lättillgängligt  

Borde finnas patientmaterial 

liknande FYSS 

 

4.1 Hinder – tidsbrist 

Tidsbrist ansågs vara det största hindret för förskrivarna för att informera och ordinera 

patienterna om FaR under besökstiden. Tre av förskrivarna betonar problematiken extra. 

 

F1: ”Det handlar om max 5-10 minuter, där ett kort samtal följer om vad fysisk aktivitet på 

recept är” 

F2: ”Tiden att informera om fysisk aktivitet på recept… Nej det finns inte tid att informera 

om fysisk aktivitet på recept, man stjäl den tiden från något annat”  

F4: ”Det finns ingen tid avsatt till att informera om fysisk aktivitet på recept. Men jag 

försöker lägga stor vikt vid det. Det är från gång till gång… mellan 5 till max 10 minuter. De 

är en viktig del i behandlingen!” 

4.2 Hinder – motivera 

I arbetet med FaR handlar det om att motivera människor att bli mer fysiskt aktiva, vilket två 

av förskrivarna ansåg vara en svårighet, särskilt om en patient de mött inte varit 

förändringsbenägen. 

F3: ”En del människor är väldigt låsta och vill inte testa något nytt, dessa människor är svåra 

att påverka. För vissa människor är det en stor förändring att bara byta ut kaffet och bullen 

mot kaffe och ett äpple, förändringar måste ibland komma smått” 

F4: ”Ett hinder i arbetet är svårigheten att motivera människor till att göra en 

livsstilsförändring” 
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4.3 Problem – samverkan 

Samtliga förskrivare såg positivt på samverkan med hälso- och sjukvård och föreningsliv i 

närområdet och ansåg att den var god. Större delen av samverkan visade sig ske genom 

Folkhälsoenheten i Gävleborg och de olika aktörerna hälso- och sjukvård, föreningsliv och 

politiker. En förskrivare beskriver det enligt följande: 

F1: ”FaR går hand i hand med föreningslivet men också med hälso- och sjukvård” 

Däremot kände ingen av förskrivarna till någon samverkan i närområdet med politiker. En 

förskrivare hade en önskan om att politikerna skulle vara med involverade i FaR för att 

underlätta arbetet.  

F1: ”Nej, det finns ingen direkt kontakt med politiker, eventuellt en indirekt kontakt via 

Folkhälsoenheten.” 

F2: ”Det finns en önskan hos mig att involvera politikerna, men i dagsläget finns ingen sådan 

kontakt.” 

F3: ”Detta är lite speciellt… Några är väldigt aktiva och värnar om aktiviteter, men utifrån 

perioder, såsom under bandysäsongen. Vilket kanske talar för att det handlar om politikernas 

intressen. Men någon direkt kontakt med politikerna.. Nej, det har vi inte!” 

F4: ”Nej, det finns ingen kontakt med politiker” 

 

I Sverige finns tre politiska nivåer; Riksdag och regering på riksnivå, landstinget på 

regionsnivå och kommuner på den lokala nivån. Förhoppningar fanns hos några av 

förskrivarna om en önskan att tjänstemännen skulle arbeta mer för att utveckla arbetet med 

FaR, så att arbetet med FaR blir en rutin som ingår i arbetsuppgifterna och där arbetet med 

FaR utvecklas och utvärderas. 

 

4.4 Problem – material 

Två av förskrivarna var missnöjda med receptblankettens utformning (se Bilaga 1) och ansåg 

att det utgör ett problem i deras arbete med FaR. En förskrivare önskade att träningsformerna 

(se bilaga 1) som anges på receptblanketten kunde varit lite annorlunda genom att byta ut 

kondition, styrka, uthållighet och underhåll mot kondition, styrka, uthållighet och 

rörlighetsträning istället. 
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F1: ”Receptblanketten är allmänt bökig, den gör det svårare” 

F2: ”Jag är inte helt nöjd med receptblankettens utformning. Någon gång skulle man önska 

den såg lite annorlunda ut. Bland annat byta ut underhåll mot rörelseträning som förslag till 

träningsform i receptet till patienten.” 

 

4.5 Övrigt 

I frågan ”Anser du att du har kompetensen att motivera, ge kunskap om aktiviteten och dess 

eventuella hälsovinster till patienten?” svarade tre förskrivare ”Ja”. Förskrivarna ansåg att 

FaR fyller en viktig funktion i det hälsofrämjande arbetet. En förskrivare ansåg att han inte 

hade den sortens kompetens.  
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka hinder och problem som föreskrivare av FaR 

upplevde med att använda metoden inom Primärvården i Bollnäs och Söderhamns kommun. 

Syftet var också att undersöka om de tidigare beskrivna hindren även förekommer i Bollnäs 

och Söderhamns kommuner. Underlaget för studien var litet och går därför inte att 

genrealisera utifrån resultatet som framkommit. 

 

I resultatet framkom att det fanns en rad hinder och problem bland förskrivarna av FaR, 

däribland svårigheten att motivera människor till en livsstilsförändring. Detta hinder har 

identifierats i tidigare studier, där begränsade kunskaper om, och träning i samtalsmetodik och 

beteendeförändringar utgjort ett hinder vid förskrivning av FaR (Kallings & Leijon, 2003). 

Enligt Faskunger (2005) är den allra starkaste motivationen den motivation som kommer 

inifrån, där en människa har en inre vilja till att utvecklas och stimuleras (ibid). Denna typ av 

motivation har inte alltid funnits hos de patienter som förskrivarna mött, oftast har patienterna 

varit motiverade i hög eller låg grad. I resultatet framkom att det kan vara svårt som 

förskrivare att motivera en människa som inte är förändringsbenägen. Studier visar att 

motiverande samtal kring fysisk aktivitet är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet, där de 

som är minst motiverade är de som behöver mest hjälp och där varje sådant patientmöte kan 

öka motivationen en liten grad för varje gång (Cabana et al. 1999). 

 

I resultatet framkom att en förskrivare inte ansåg sig ha tillräcklig kompetens att motivera 

patienter och ge kunskap om aktiviteter och dess eventuella hälsovinster. Att då anse sig ha 

kompetensbrist kanske å ena sidan snarare handlar om att man som förskrivare inte känner att 

den tid som finns till att informera om FaR är tillräcklig för att förändra beteende hos 

patienter, vilket således skulle kunna leda till att man slutar tro på sin kompetens och sin 

förmåga till att förändra beteenden hos patienter överlag. Den tidsbrist som flertalet av 

förskrivare upplevde genomgående i informationen om FaR kanske inte direkt handlar om att 

inte vilja hjälpa en patient att bli frisk. Det kan låta motsägelsefullt att säga att man tyvärr inte 

kan hjälpa en patient att förbättra sin hälsa på grund av att det inte finns tid. Kanske är det där 

problemet ligger? Finns tid och tydliga arbetsrutiner för arbetet med FaR implementerat hos 

hälsocentralerna så kommer också möjligheterna att träda fram. Studier har visat att när 
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någonting är en del av en arbetsuppgift och som samtidigt ingår i de dagliga 

sjukvårdsrutinerna, så är inte brist på tid ett skäl för att inte göra det som ska göras (Cabana et 

al. 1999). I intervjuerna framkom att FaR är en väl etablerad metod som ofta används av 

förskrivarna, men det är tydligt att FaR inte har varit en klar och bestämd del av 

arbetsuppgifterna och som det således inte heller funnits några klara arbetsrutiner för, då det 

framkommit att ingen av förskrivarna ansåg att det fanns tid till att informera om FaR. För att 

se vem som fattar beslut om tid för att informera om FaR och om arbetsrutinerna runt detta, 

behöver se på de politiska nivåerna i Sverige. På statlig och nationell nivå är det 

Socialdepartementet som är ansvariga för att metoden FaR ska användas i Sverige och där 

Staten har en samordnande roll och beslutar om lagar och förordningar som styr vad 

landsting/regioner och kommuner ska göra. Kommunallagen tar sedan över och styr över 

landstingens/regionernas och kommunernas verksamhet där det kommunala självstyret 

innebär att landsting/regioner och kommuner själva bestämmer på vilket sätt de ska sköta sina 

arbetsuppgifter och hur de ska fördela sina resurser så att de kan anpassa sin verksamhet till 

de lokala förutsättningarna (Kallings, 2010). Detta är något som bör beaktas i fortsatt 

forskning inom detta område.  

 

Brist på tid var det största hindret bland förskrivarna i arbetet med FaR. Förskrivarna ansåg att 

det inte fanns avsatt tid eller att ingen tid överhuvudtaget fanns. Tidigare utländska studier 

visar även att hälsofrämjande arbeten rent generellt hindras på grund av tidsbrist (Cabana et 

al. 1999, Gribben et al. 2000). Både svenska och utländska studier bekräftar att tidsbrist utgör 

ett hinder vid förskrivning och rådgivning av FaR (Kallings & Leijon, 2003, Lawor et al. 

2000, Long, Calfast & Wooten, 1996). Detta är dock motsägelsefullt åtminstone i Sverige, då 

det på riksnivå beslutats att Statens Folkhälsoinstitut, i arbetet med FaR, på sikt är att skapa 

mer tid genom en friskare befolkning där man inte ska behöva vård för de 

vällevnadssjukdomar som följer av fysisk inaktivitet (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). 

Vetenskapen om att det saknas tid för att informera om FaR skulle kunna utgöra ett hinder 

även för uppföljning av de patienter som ordinerats fysisk aktivitet på recept. I intervjuerna 

framkom att det inte att det fanns några hinder eller brister för uppföljning. Forskning visar att 

färre recept utfärdas om vetskapen finns att följsamheten är låg, vilket således inte gör det 

tidseffektivt att använda sig av metoden (Cabana et al. 1999). 

 

Ett hinder som framkommit i tidigare utländsk forskning och även i denna studie, är det 
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material som förskrivarna kommer i kontakt med vid förskrivning av FaR (Swinburn, 1997). 

Förskrivarna i denna studie ansåg att det var krångligt att fylla i receptblanketten (se Bilaga 1) 

och att receptblanketten inte var ändamålsenlig i sin information. En receptblankett som är 

lättillgänglig och lättförståelig skulle således underlätta arbetet och spara tid till annat, såsom 

att informera om FaR.  

 

En viktig del i arbetet med FaR är enligt förskrivarna, att det bör finnas en god samverkan i 

närområdet med hälso- och sjukvård, föreningsliv och politiker då det svenska FaR-arbetet 

bygger på samarbete mellan offentlig verksamhet och många olika aktörer på både nationell 

och lokal nivå (Kallings, 2010). Inom Primärvården i Bollnäs och Söderhamn ansåg 

förskrivarna att det fanns en god samverkan med hälso- och sjukvård och föreningsliv. I 

tidigare forskning framgår det att samverkan med friskvårdsaktörer utgjort en del hinder då 

receptförskrivare och receptmottagande friskvårdsaktör missuppfattat varandras verksamhet 

och situation (Kallings & Leijon, 2003). Då friskvårdsaktörerna har den centrala rollen att ta 

emot de personer som blivit ordinerad fysisk aktivitet, så består en del av missuppfattningarna 

av huruvida friskvårdsaktörerna ska anpassa sitt utbud utifrån FaR eller ej och om det ska 

kosta patienten som blivit ordinerad fysisk aktivitet något att besöka friskvårdaktörerna.  

Detta är inte ett hinder som framkommit i denna studie. Bollnäs och Söderhamns kommuner 

ingår i landstinget Gävleborg där en folkhälsoenhet verkar och driver på arbetet, bland annat 

genom kontakt med friskvårdsorganisationer. Däremot kände ingen av förskrivarna till någon 

direkt samverkan med politiker, vilket enligt en av dem vore önskvärt. Detta är något som 

också ligger på folkhälsoenhetens bord i egenskap av samordnare av FaR. I en översiktstudie 

kring erfarenheter av förskrivning av fysisk aktivitet i Storbritannien, betonade forskarna att 

det är av stor vikt att alla inblandade aktörer är involverade i processen att förskriva fysisk 

aktivitet och att det inte finns någon självklar arbetsplan för detta utan att det måste anpassas 

efter de lokala förutsättningarna (Riddoch, Puig-Ribera & Cooper 1998). Kanske skulle ett 

sådant samarbete med alla inblandade aktörer såsom hälso- och sjukvård, 

friskvårdsorganisationer, landsting och politiker även kunna utveckla kvalitetssäkrade insatser 

för fysisk aktivitet och medföra en professionell utveckling genom att ha tydligare rutiner och 

riktlinjer inom det lokala arbetet med FaR (Kallings & Leijon, 2003). Resultatet i denna 

studie visar att samordningen idag mellan förskrivare och landsting sker genom 

utbildningsdagar och informationsbrev, där inte någon samordning mellan alla parter ingår.  
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5.2 Metoddiskussion 

Svagheten med denna studie är att underlaget är väldigt litet. Endast fyra intervjuer gjordes av 

8 kontaktade hälsocentraler, vilket gör det svårt att generalisera utifrån det. Det går inte att 

säga hur många som är förskrivare av FaR, då det är all legitimerad vårdpersonal som får 

förskriva såsom läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister och psykologer. Det gjordes 

försök att ta reda på detta genom kontakt med folkhälsoenheten inom landstinget Gävleborg. 

Hade fler intervjuer gjorts hade det troligen givit ytterligare synvinklar på hinder och problem 

med metoden FaR. Fler intervjuer hade möjligtvis kunnat göras om mer information hade 

givits via direkt kontakt med förskrivarna istället för kontakt med cheferna på 

hälsocentralerna. En annan metod för datainsamling hade möjligtvis kunnat ge ett bredare 

kunskapsunderlag, exempelvis enkätundersökningar. En enkätundersökning skulle också 

kunna ge ett visst djup och en viss bredd, kanske till och med mer enhetliga svar som gör 

svaren än mer jämförbara (Trost, 2001). 

 

För att minska bortfallet valdes det i följebrevet att inte specificera vilka hinder och problem 

som tidigare forskning visat då följebrevet skickades till cheferna på hälsocentralerna. Dessa i 

sin tur kanske undviker att vidarebefordra följebrevet till sin personal för att de inte vill visa 

några hinder eller problem och för att inte låta anklagande gentemot respektive hälsocentral.  

 

Intervjuerna var planerade att spelas in på band. Dock var det ej tekniskt möjligt att spela in 

på band på grund av att utrustningen för inspelning via telefon ej fungerade. Istället fördes 

noggranna anteckningar vilket fungerade bra, det gällde för författaren att direkt efter 

intervjun gå igenom anteckningarna och återge om något var otydligt. Om tid hade funnits 

hade det bästa varit att ordna en annan form av utrustning för att göra det möjligt att banda 

intervjuerna över telefon. 

 

Intervjufrågorna (se bilaga 3) som använts i studien har genomgått en viss utvecklingsprocess 

där intervjupersonerna i inledningsfrågorna uppmuntrades att närma sig ämnet och känna sig 

bekväma, för att sedan övergå i frågor gällande upplevda hinder och problem. Detta har varit 

bra och gjort intervjupersonerna mer avslappnade. En nackdel med att intervjua förskrivarna 

via telefon på sin arbetstid kan vara att deltagaren inte öppnar sig helt och att det då inte 

skulle ge korrekta svar (Kvale, 1997), det kan även tänkas att de under arbetstid var 

tidspressade i sina svar. 
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5.3 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka förskrivarnas upplevda hinder och problem med 

metoden FaR inom Primärvården i Bollnäs och Söderhamns kommuner. Syftet var också att 

undersöka om hinder och problem som presenterats i tidigare forskning även förekommer i 

Bollnäs och Söderhamns kommuner. Underlaget för studien var litet och går därför inte att 

generalisera utifrån de resultat som framkommit. Utifrån intervjuerna och resultatet framkom 

dock att förskrivarna upplevde hinder och problem med metoden FaR. Främsta skälet var 

tidsbrist och svårigheter att motivera patienterna till att bli mer fysiskt aktiva, samt 

samverkansproblem med politiker och krångliga receptblanketter. De nämnda hindren från 

tidigare forskning är komplexa och några är relevanta även i Bollnäs och Söderhamns 

kommuner. 

 

5.4 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom detta område är viktig för att kunna utveckla arbetsmetoder och 

rutiner kring FaR. Med ett stigande ohälsotal i befolkningen och ökade sjukvårdskostnader är 

behovet stort. En idé kan vara att se över hur resurser fördelas och vilka rutiner som finns 

inom hälso- och sjukvården gällande arbetet med metoden FaR. 
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Bilaga 1. 
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Bilaga 2. 

Följebrev 

 

 

Hej!  

Jag är en student från Högskolan i Gävle som just nu skriver min c-uppsats (examensarbete) inom 

folkhälsovetenskapen på det Hälsopedagogiska programmet. Uppsatsens syfte är att undersöka om förskrivarna 

av fysisk aktivitet på recept (FaR) inom Bollnäs och Söderhamns kommun, upplever några hinder och/eller 

problem med metoden FaR. 

Jag är därför intresserad av att komma i kontakt med just Dig som är förskrivare av FaR och som arbetar med 

detta, för en intervju. Intervjun omfattar 16 frågor kring hur arbetet med FaR ser ut och vilka hinder som Du som 

förskrivare av FaR eventuellt upplever. 

 

All medverkan i studien är frivillig. Eftersom intervjun ligger till grund för resultatet av denna studie, så är Din 

medverkan av stor betydelse för studiens resultat. Intervjun kommer att göras per telefon under december månad.  

Intervjun kommer även att bandas. All intervjudata kommer att behandlas med sekretess och inga kopplingar till 

enskilda personer kommer att vara möjliga att göra då alla data kommer att kodas.  

 

Om Du har några funderingar kring detta eller är intresserad av att delta i denna undersökning, var vänlig och 

kontakta mig Malin Magnusson via e-post eller telefon eller min handledare Gisela van der Ster. 

 

Tack för visat intresse! 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Malin Magnusson   Gisela van der Ster 

E-post: hhp09mmn@hig.se   E-post: Gisela.vanderSter@hig.se 

Telefon: 073-8283205   Telefon: 070-7897043, 018-121207 
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Bilaga 3. 

 Intervjufrågor 

1. Vad arbetar du som? 

2. Hur länge har du arbetat med FaR? 

3. Vilka typer av utbildningar ges om FaR till förskrivarna? 

4. Hur stor del i antal minuter av den sammanlagda besökstiden har du för att informera om 

FaR? 

5. Vad består informationen om FaR av? 

6. Vilken diagnos är överrepresenterad vad gäller ordinering av FaR? 

7. På vilket sätt följs recepten upp? 

8. Vilka hinder ser du med FaR? 

9. Vilka problem ser du med FaR? 

10. Hur ser samverkan ut i närområdet med hälso- och sjukvård? 

11. Hur ser samverkan ut i närområdet med föreningsverksamhet? 

12. Hur ser samverkan ut i närområdet med politiker? 

13. Hur samordnas arbetet med FaR? 

14. Vilka hälsoeffekter är önskvärda? 

15. Vilka hälsoeffekter poängterar du till patienten? 

16. Anser du att du har kompetensen att motivera, ge kunskap om aktiviteten och dess 

eventuella hälsovinster till patienten? 


