
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka faktorer medverkar till att professioner i 

primärvården förskriver fysisk aktivitet på 

recept (FaR)? 

 

 

 

 
 

 

 

Sabina Andersson 

2012 

Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp 

Folkhälsovetenskap 

Folkhälsovetenskap C 

Hälsopedagogiska programmet 

Examinator: Maria Lennernäs 

Handledare: Susanne Gustafsson 

 



 
 

Abstract 

Andersson, S (2012). What are the factors that make the professions in primary health care to 

prescribe physical activity on prescription (PaP)? C-thesis in Public Health Science. 

Academy of Health and Working Life, University of Gävle. 

 

The aim was to study the factors that contributed to the prescription of physical activity on 

prescription (PaP) by the professions in primary healthcare. A qualitative method was used in 

the study. The sample consisted of six participants; two doctors, two physiotherapists and two 

district nurses in primary healthcare in Uppsala County. The data were collected with semi-

structured interviews and were analyzed with a thematic approach. The results show a great 

variety in which type of patient that receive PaP, however people with lifestyle diseases such 

as diabetes, hypertension and obesity are often more represented. The factors that contribute 

to prescribing is: the prescriber should have time set aside in their daily schedule to be able to 

focus on the patient, the patient should be motivated to a lifestyle change, there should be 

opportunity for further education in PaP and physical activity linked to different diagnoses 

and  motivational interviewing (MI). Other important factors are collaboration between 

professions, cooperation with “Friskvårdslotsen” (the health maintenance guide). The head of 

the departments involvement and concern in increasing the implementation of PaP is also 

important. Cheaper alternatives to physical activities need to be founded for people with a 

strained economical situation. The conclusion is that time, education, motivation and 

development are the factors that contribute to prescription in their encounter with the patient. 

 

Keywords: Factors, physical activity, physical activity on prescription, primary care, 

professionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Andersson, S (2012). Vilka faktorer medverkar till att professioner i primärvården förskriver 

fysisk aktivitet på recept (FaR)? C-uppsats i Folkhälsa. Akademin för Hälsa och Arbetsliv, 

Gävle Universitet. 

Sammanfattning 

Syftet var att ta reda på vilka faktorer som medverkar till att professionerna i primärvården 

förskriver fysisk aktivitet på recept (FaR). Metoden som användes var kvalitativ och totalt 

har sex halvstrukturerade intervjuer genomförts på 30 minuter per person. Urvalet bestod av: 

två läkare, två sjukgymnaster och två distriktssjuksköterskor i primärvården i Uppsala län. 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av tematisk ansats. Resultatet visar stor 

variation i vem som erhåller FaR, dock är personer med välfärdssjukdomar som diabetes, högt 

blodtryck och fetma mer representerade. De faktorer som bidrar till att professionerna 

förskriver FaR är: att patienten är motiverad till en livsstilsförändring, att förskrivaren har gott 

om tid under besöket, att det finns möjlighet till utbildning inom FaR, FYSS och motiverande 

samtal (MI) för personalen. Samarbete mellan professionerna samt samarbete med 

Friskvårdslotsen är också avgörande faktorer för förskrivning. Chefer och lednings intresse 

och engagemang för att öka implementeringen av FaR är också av stor vikt samt att fler 

alternativ till fysisk aktivitet till låg kostnad upprättas till de med utsatt ekonomi. Slutsatsen 

är att tid, motivation, utbildning och möjlighet till samarbete är de avgörande faktorerna för 

om FaR blir av i mötet med patienten. 

 

 

Nyckelord: Faktorer, fysisk aktivitet, fysisk aktivitet på recept, primärvård, professioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................................. 1 

Bakgrund ................................................................................................................ 2 

Inaktivitet är dyrt .................................................................................................................... 3 

Vinstmöjligheterna är många .................................................................................................. 4 

Allt fler FaR ............................................................................................................................ 5 

Attityder och hindrande faktorer till FaR ............................................................................... 7 

Vilka får tillgång till fysiskt aktiva liv och därmed också till hälsa? ..................................... 8 

Syfte ........................................................................................................................................ 9 

Frågeställningar ...................................................................................................................... 9 

Metod ...................................................................................................................... 9 

Val av ansats ......................................................................................................................... 10 

Urval ..................................................................................................................................... 10 

Datainsamling ....................................................................................................................... 11 

Dataanalys ............................................................................................................................ 12 

Etiska överväganden ............................................................................................................. 12 

Resultat ................................................................................................................. 12 

Den typiska patienten, vem är det? ....................................................................................... 15 

Allt mer fokus på att främja hälsa ........................................................................................ 16 

Samarbete ............................................................................................................................. 18 

Är ekonomi ett hinder? ......................................................................................................... 19 

Varför förskrivs det inte mer FaR? ....................................................................................... 20 

Diskussion ............................................................................................................. 23 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 23 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 267 

Slutsats .................................................................................................................. 28 

Referenslista .......................................................................................................... 30 

Bilaga 1: Intervjuguide 



1 
 

Inledning 

Fysisk aktivitet har visat sig ha betydande effekter för att förebygga och behandla 

välfärdssjukdomar som exempelvis diabetes, högt blodtryck och fetma (Helénius & Sundberg 

2011, Statens Folkhälsoinstitut 2011, Kallings 2008, Sørensen et al 2005). Rådgivning av 

fysisk aktivitet under patientbesöket har visat sig bidra till 12-50 procent mer fysisk aktivitet 

de närmaste sex månaderna efter patientbesöket. Följer förskrivaren eller någon annan 

friskvårdsaktör upp patienten leder detta till mer följsamhet av aktiviteten. Rådgivning som är 

kompletterad med fysisk aktivitet på recept (FaR), dagbok, stegräknare och 

informationsbroschyr leder till ytterligare 15-50 procent följsamhet (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering 2007). 

Världshälsoorganisationen (WHO 2012) har visat att 31 procent av den globala befolkningen 

inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Andelen motsvarar cirka en knapp tredjedel av världens 

befolkning, vilket genererar omkring 3,2 miljoner för tidigt döda per år. Inaktivitet kommer 

på fjärde plats, som riskfaktor för förtida död i världen. Sett till levnadsvanor är det bara tobak 

som årligen ”dödar” fler människor (Statens Folkhälsoinstitut 2011). Enligt socialstyrelsens 

folkhälsorapport (2009) så uppfyller två tredjedelar av den svenska befolkningen kravet på 

minst 30 minuters måttlig motion, åtminstone fem dagar i veckan. Det innebär att ungefär var 

tredje person i Sverige inte uppfyller kravet på fysisk aktivitet, utan istället ses som fysiskt 

inaktiva. Detta överensstämmer på ett ungefär med WHOs tidigare uppgifter. 

 

Sveriges riksdag har antagit 11 folkhälsomål och dessa ska tjäna som utgångspunkt för 

folkhälsoarbetet. Målområde sex hanterar hälsofrämjande hälso- och sjukvård varmed 

förebyggande och främjande aktiviteter för hälsan, ges en viktig roll för folkhälsan. 

Målområde nio behandlar fysisk aktivitet, att vara fysiskt aktiv eller inaktiv har stor effekt på 

hälsan, det påverkar folkhälsan i stort (FHI 2012a).  

 

År 2001 initierade Statens Folkhälsoinstitut ett nationellt pilotprojekt för att vidta särskilda 

åtgärder med avsikt att stärka befolkningens fysiska aktivitet. Pilotprojektet Fysisk aktivitet 

på recept (FaR) blev därmed ett faktum. Kampanjen ”Sätt Sverige i rörelse” påbörjades och 

2001 utropades till ett aktivitetsår (Kallings & Leijon 2003).  

I dag används FaR i alla landsting i Sverige, även om själva förskrivningen kan se olika ut. 

Vad som skiljer sig mellan olika landsting kan handla om, allt från enkla skriftliga råd till 
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helhetslösningar med hjälp av förskrivare, lotsare och aktivitetsarrangörer. Ordination görs 

inom sjukvården medan de förskrivna aktiviteterna företas utanför sjukvården. Ordinationen 

kan vara en aktivitet som patienten kan utföra själv exempelvis promenera eller cykla. Det 

kan också vara en aktivitet som bedrivs hos en aktivitetsarrangör som styrketräning eller 

gruppgymnastik. Statistik visar att det bästa är att skriva ut både en egen aktivitet och en 

organiserad aktivitet (Statens Folkhälsoinstitut 2011).  

Arbetet med FaR bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt, där patienten står i fokus. 

Samtalet mellan förskrivare och patient går ut på att komma fram till en lösning som passar 

patientens hälsotillstånd. Som underlag till ordination kan förskrivaren använda boken FYSS 

(fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Det är en manual som 

beskriver betydelsen av fysisk aktivitet för att förhindra och behandla olika sjukdomar 

(Statens Folkhälsoinstitut 2011). 

Idag kan all legitimerad personal inom vård och behandling förskriva FaR, förutsatt att de har 

den kunskap som behövs. Det är respektive verksamhetschef som bestämmer om personalen 

har denna kunskap eller inte (FHI 2012b). Sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare är de 

professioner som förskriver flest recept. Det är främst personer inom primärvården som 

förskriver FaR, men förskrivning på sjukhus och inom psykiatrin har på senare tid blivit allt 

vanligare (Statens Folkhälsoinstitut 2011). 

Ur ett folkhälsoperspektiv är FaR en ypperlig metod för att fånga upp människor i tid och 

hjälpa dem till ett friskare och hälsosammare liv både fysiskt och psykiskt. Fysisk aktivitet 

förlänger inte bara liv, utan det bidrar också till ett friskare liv (Sørensen et al 2005, Kallings 

2008). 

Bakgrund 

Inom den svenska hälso- och sjukvården dominerar den biomedicinska inriktningen på hälsa, 

vilket bidrar till att fokus riktas mot att bota sjukdom snarare än att främja hälsa (Medin & 

Alexanderson 2001). Detta bekräftas i en studie där 40 procent av personalen inom 

Västerbottens hälso- och sjukvård anser att synsättet fullkomligt genomsyrar sjukvården 

(Johansson 2010). Paradoxalt nog vidhåller endast en procent av de tillfrågade att de själva 

anammar det biomedicinska synsättet. Dock ansåg 69 procent - oavsett profession - att mer tid 

bör ägnas åt att förhindra sjukdom än till att behandla den (ibid.).  
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De motsägelser som Johansson (2010) lyfter fram gör att man kan anta att den biomedicinska 

dominansen inom hälso- och sjukvården håller på att luckras upp. Dock visar tidigare 

forskning på området att just sjukvården är svår att förändra (Eriksson 2005). I samband med 

införandet av nya arbetssätt krävs att hänsyn tas till att individerna redan har ett arbetssätt. Är 

det många som ser stora fördelar i invanda rutiner och arbetssätt, kan försök att införa nya och 

annorlunda sätt istället skapa missnöje och ovilja. Det är svårt att förändra väletablerade 

arbetssätt. Professionerna inom hälso- och sjukvården har självbestämmande vilket gör det 

svårt för andra personer att fatta beslut om förändring som professionerna inte själva står 

bakom. Ju starkare implementeringen är desto bättre blir resultatet. I princip betyder detta att 

beslut om förändrade arbetssätt förutsätter att professionerna är delaktiga och villiga att 

genomföra det hela (ibid.).  

 

Johansson (2010) visar att samtidigt som personalen ger sitt stöd till en mer hälsoinriktad 

hälso- och sjukvård, säger sig endast hälften av personalen i studien vara intresserade av en 

sådan utveckling. Eriksson (2005) visar att när det råder konsensus mellan professionerna 

inom hälso- och sjukvården om hur sjukvården ska bedrivas, då underlättar detta 

implementering av nya arbetssätt. Förekomsten av eldsjälar, utbildning och stimulans samt 

dialog på arbetsplatsen underlättar givetvis i sammanhanget. Vad som däremot hindrar 

implementering visar sig vara tidsbrist, rapport- och dokumentationsplikt (ibid.).  

Inaktivitet är dyrt 

I Sverige beräknas kostnaderna för inaktivitet och högt BMI uppgå till 25 miljarder kronor per 

år (Statens folkhälsoinstitut 2010a). Endast 5 procent av de totala sjukdomskostnaderna går 

till förebyggande hälso- och sjukvård. Det betyder att 95 procent av sjukdomskostnaderna 

avser behandling och rehabilitering (Statens folkhälsoinstitut 2011). Indirekt pekar siffrorna 

på en enorm potential, vilket förutsätter att insatserna tidigareläggs. Med fysisk aktivitet på 

recept kan sjukdomskostnaderna minska och i många fall utebli, varigenom förekomst av 

sjukdom troligtvis skulle minska och i många fall utebli. 

 

En studie i Danmark visar att om de individer som är mest inaktiva blir måttligt aktiva, bidrar 

detta till omfattande ekonomiska besparingar. Dessutom resulterar det i längre livslängd för 

individerna och till fler friska år i livet. Det är bevisat att kostnaderna för sjukvården i Norden 

skulle kunna minska med flera miljarder Euro (Sørensen et al 2005).  
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Den svenska befolkningen besöker i genomsnitt sjukvården 2,8 gånger per år. Mer än hälften 

av besöken görs i primärvården. Här har professionerna en chans att fånga upp patienter i tid 

(Socialstyrelsen 2011). Om 10 procent av de inaktiva personerna, i åldrarna 30-79 år, istället 

skulle bli måttligt aktiva skulle sjukvården spara 2,4 miljarder svenska kronor. När 

motsvarande beräkning görs för individernas livslängd, betyder detta potentiella 

samhällsbesparingar omfattande 9,6 miljarder kronor. Skulle personerna bli högaktiva skulle 

sjukvården spara 4,8 miljarder kronor vilket blir 19,2 miljarder under personernas livstid 

(Sørensen et al 2005, Schäfer Elinder & Faskunger 2006). 

 

Fysisk aktivitet på recept har i en jämförande studie visat sig vara den mest kostnadseffektiva 

metoden. Fysisk aktivitet jämfördes med instruktörsledda promenader, gruppträning i form av 

gymnastik och vattengympa, vilka dessutom hade mindre följsamhet och visade sig vara 

dyrare att genomföra (Garrett et al 2010).  

Vinstmöjligheterna är många 

Fysisk aktivitet har multifaktoriella effekter både fysiska och psykiska. Detta finns det 

vetenskaplig grund för, det vill säga att fysisk aktivitet är bra för sjukdomsbehandling och vid 

förebyggande av sjukdomar (Helénius & Sundberg 2011, Statens Folkhälsoinstitut 2011, 

Kallings 2008). Kallings (2008) skriver att sjukvården är en viktig aktör för att främja fysisk 

aktivitet både individuellt och i befolkningen i stort. FaR beskrivs som en effektiv metod för 

att främja fysisk aktivitet. Följsamheten till FaR är minst lika stor som till annan 

långtidsbehandling vilket är 65 procent. Patienter som fått FaR ökade sin fysiska aktivitet med 

två till tre gånger jämfört med en kontrollgrupp. Både mentalt och fysiskt välbefinnande hade 

ökat sex månader efter att patienterna erhållit FaR (ibid.).                                        

 

Följsamheten bekräftas i en studie från Nya Zeeland (Swinbum et al 1998), som jämfört 

fysisk aktivitet på recept med muntliga råd om fysisk aktivitet. Båda grupperna ökade sin 

fysiska aktivitet men gruppen som fick fysisk aktivitet på recept ökade sin aktivitet i större 

utsträckning efter en sexveckors period både vad gällde promenader, sporter, andra aktiviteter 

och den totala fysiska aktiviteten (Swinbum et al 1998). Även en studie gjord i USA visade att 

den mest effektiva metoden för att främja fysisk aktivitet i primärvården är när läkare 

presenterar fysisk aktivitet som en plan eller ett recept och sedan följer upp patienten under en 

tid. Det visade sig att de personer som hade en läkare som de gick till regelbundet var 54 

procent mer benägna att vara fysiskt aktiva än personer som inte träffade läkare regelbundet. 
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Stor skillnad sågs mellan de patienter som bara fick muntliga råd om att motionera och de 

som fick recept och en plan för förändring. De sistnämnda var mer benägna att fullfölja 

rekommendationerna (Weidinger et al 2008). Det är ganska självklart att personer som bemöts 

med erkännande, tid, intresse och engagemang från läkare, sjuksköterska och sjukgymnast i 

samband med beteendeförändring lyckas bättre. Holm-Ivarsson (2009) skriver att när 

patienter känner att någon engagerar sig, hör och förstår ens situation, så stärker det 

patienterna och gör att de känner sig stimulerade.  

 

I Finland undersöktes tre grupper. 1) fysisk aktivitet på recept 2) ”egenkontroll”, det vill säga 

träning på egen hand, med stegräknare och aktivitetsdagbok, samt att läkare gav feed back var 

femte dag 3) kontrollgrupp, som fick ordinarie rådgivning. I grupp 1 och grupp 2 visade 

läkaren sitt engagemang för patienternas träning. Mätning av fysisk aktivitet gjordes vid 

baslinjen och sen efter två och sex månader. Resultatet visar att alla grupper hade ökat sin 

fysiska aktivitet efter sex månader men de som lyckats bäst var de personer som erhållit 

recept och på andra plats kom de som fått stegräknare och aktivitetsdagbok, sist kom de som 

endast erhållit ordinarie rådgivning (Aittasalo et al 2006).  

 

Såväl livslängd som livskvalitet påverkas av fysisk aktivitet. I Danmark har en studie gjorts 

som visar på att om en 30 årig inaktiv person ändrar sin livsstil till en mer aktiv livsstil, ökar 

livslängden med 2,8 år för män och 4,6 år för kvinnor. Dessutom ökar antal år utan sjukdom 

med 2,4 år för män och 2,7 år för kvinnor. Skulle den 30 åriga personen förändra sitt liv till en 

mycket aktiv livsstil förlängs livslängden med 7,8 år för män och 7,3 år för kvinnor. Åren 

utan sjukdom blir också fler, 4 år för män och 4,8 år för kvinnor (Sørensen et al 2005).  

Allt fler FaR  

Inom den svenska hälso- och sjukvården förskrivs allt fler FaR. Mellan 2004 och 2010 ökade 

antalet förskrivningar från 3500 till 49000 (Statens folkhälsoinstitut 2011), vilket är en stor 

ökning. Enligt Sørensen et al (2005) gynnas samhället ekonomiskt av att inaktiva individer 

blir aktiva, samt att personers år utan sjukdom i livet ökar om de blir fysiskt aktiva. Med 

andra ord borde samhället ha gynnats av detta och livskvaliteten hos befolkningen borde ha 

ökat de senaste åren. Ser man det från ett annat håll kanske 49 000 FaR inte är särskilt 

mycket. Detta med tanke på att varje person i Sveriges befolkning i snitt besöker sjukvården 

2,8 gånger per år och att majoriteten av besöken görs i primärvården (Socialstyrelsen 2011). 

Då blir kanske 49 000 recept ganska lite med tanke på att 30 procent av Sveriges befolkning 
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inte uppfyller kravet om 30 minuter fysik aktivitet fem dagar i veckan (Socialstyrelsen 2009), 

så det finns troligtvis enorma möjligheter att utöka FaR förskrivningen. 

 

I Uppsala län kan man se att den grupp som erhåller mest FaR är i åldern 50-59 år. Det är fler 

40-49 åringar som erhåller FaR än 60-69 åringar så det kan inte påstås att FaR ökar med 

stigande ålder. I princip alla hälsocentraler skriver ut fler FaR till gruppen kvinnor och totalt 

kan man se att det är 65 procent kvinnor och 35 procent män som erhållit FaR i Uppsala under 

året 2011 (Folkhälsoenheten i Uppsala län 2012). Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2010b) är 

andelen fysiskt inaktiva större i gruppen män än i gruppen kvinnor och det gäller både för låg- 

och höginkomsttagare. Så att fler kvinnor än män förskrivs FaR i Uppsala måste bero på 

något annat än att gruppen kvinnor skulle vara påtagligt inaktiva.  

 

Det förväntas allt mer att hälso- och sjukvårdens personal i högre utsträckning ska kunna 

motivera sina patienter till att ändra levnadsvanor till det bättre. Motiverande samtal som 

förkortas MI (motivational interviewing) är en evidensbaserad personcentrerad metod. 

Samtalsmetoden går ut på att motivera patienter till hälsoinriktat beteende. Samtalen är 

målinriktade. Tekniken går ut på att rådgivaren lyssnar noga på patienten för att förstå dennes 

livssituation. MI är en styrd metod där rådgivaren har ett mål, men samtidigt måste rådgivaren 

visa respekt för patientens självbestämmande. Känner sig patienten hörd, sedd, accepterad och 

förstådd av en person som visar intresse, har det en stimulerande och stärkande betydelse, 

vilket underlättar beteendeförändring (Holm Ivarsson 2009).  

Allt fler landstingsanställda erbjuds fortbildning i MI. Troligtvis blir de som får utbildning i 

MI mer inspirerade att stötta och hjälpa patienter i beteendeförändring. En svensk studie har 

visat att MI i kombination med FaR ökar patientens vardagsmotion (Sjöling et al 2011). 

Friskvårdslotsen är en verksamhet som startades 2005 på uppdrag av Uppsala läns landsting. 

Verksamheten startades för att skapa en länk mellan sjukvård och friskvård. Här jobbar tre 

hälsopedagoger som hjälper de individer som erhållit FaR med motiverande stöd samt att hitta 

en lämplig aktivitet som passar individens förutsättningar. Lotsarna följer upp patienten och 

återrapporterar till förskrivaren (Friskvårdslotsen 2012). 2007 fanns 599 patienter i 

Friskvårdslotsens system av dessa hade då 270 slutrapporterats. Av 258 patienter som följdes 

upp efter fyra till sex månader uppgav 95 procent att de utövade egen aktivitet och 53 procent 

uppgav att de utövade gruppaktiviteter (Holmbäck 2005-2008). Detta tyder på att FaR är en 

möjlig metod när avsikten är att främja fysisk aktivitet.  
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I tidigare forskning på området synliggörs potentiella vinster och möjligheter med FaR till att 

förbättra livskvalitet (Kalling 2008, Helénius & Sundberg 2011). Fördelarna är påtagliga och 

omfattande, men vad är det som bromsar omvandlingen? Även om de flesta är överens om att 

fysisk aktivitet är bra för hälsan, finns det i studierna också personal som är skeptiska till FaR 

(Statens Folkhälsoinstitut 2011). Även om de inte är i majoritet, så finns det individer inom 

professionerna som anser att hälsofrämjande inte är sjukvårdens ansvar (Johansson 2010). Om 

man varken tror eller vill jobba hälsofrämjande blir det svårt att implementera denna 

arbetsmetod. Kanske är det inte fysisk aktivitet som ifrågasätts, utan FaR som arbetsmetod.  

Att yrkesutbildningarna släpar efter måste förstås som en hindrande faktor. Temat fysisk 

aktivitet är sparsamt förekommande inom yrkesutbildningen till sjuksköterska och 

underläkare. Endast hälften av de tillfrågade i en studie uppger att de fått utbildning om FaR 

under yrkesutbildningen (Grimstvedt et al 2012). Fast uppgifterna är motsägelsefulla, då det 

även finns studier som anger betydligt lägre siffror. Ett exempel på detta är en studie gjord av 

Douglas et al (2006), som visar att endast 13 procent av läkarna och 7 procent av 

sjuksköterskorna känner till gällande rekommendationer om fysisk aktivitet samt vikten av 

frekvens. Kännedomen om varaktighet och intensitet var också låg (Douglas et al 2006). 

Förblir kännedom om fördelar, vinster och potentiella möjligheter med FaR så gott som 

okända, är det inte konstigt om synsätt och fokus i hälso- och sjukvård inte omvandlas i någon 

större utsträckning. Vid sidan av kunskapen, så krävs eftertanke kring det hela. Hur ser 

professionernas attityder ut till FaR? 

Attityder och hindrande faktorer till FaR 

I flera studier uppger personalen att anledningen till att man inte rekommenderar fysisk 

aktivitet är att man inte tror att patienter följer rådet (Douglas et al 2006, Buchholz & Purath 

2006). Kan detta bero på professionens egen attityd till fysisk aktivitet, att de själva har svårt 

att motivera sig till motion? Läkare anser att den egna inställningen till fysisk aktivitet har 

betydelse, har man som personal svårt att motivera sig själv till fysisk aktivitet är det svårt att 

motivera andra (Statens Folkhälsoinstitut 2011). Även i Spanien har rekommendation av 

fysisk aktivitet beskrivits som relaterat till personalens personliga intresse (Ribera et al 2005). 

Det skulle kunna vara så att professionerna inte är medvetna om att följsamheten till FaR är 

minst lika bra som till annan långtidsbehandling (Kallings 2008) och detta bidrar till att de 

inte förskriver mer.   
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Många anser att det saknas ett strukturerat arbetssätt för att vägleda till fysisk aktivitet. 

Hindren är flerfaldiga och varierar mellan olika studier. Brist på tid beskrivs som ett 

omfattande hinder, där pressade arbetssituationer kan ses som resultat av detta (Ribera et al 

2005, Douglas et al 2006, Johansson 2010). Även om utbildning är eftersatt (Ribera et al 

2005, Grimstvedt et al 2012) och kunskapsnivån är låg (Douglas et al 2006, Grimstedt et al 

2006) önskar sig majoriteten mer utbildning om fysisk aktivitet. Den kunskap som trots allt 

finns bland sjuksköterskor och underläkare, är någorlunda jämt fördelad mellan 

professionerna (Grimstedt et al 2006).  

 

Det efterfrågas riktlinjer i hälsofrämjande arbete och de mål som finns på området sägs vara 

diffusa och otydliga (Johansson 2010). Entusiasmen i personalgruppen att rekommendera 

fysisk aktivitet kan ibland vara hög, men med alla dessa hinder, blir resultaten inte alltid som 

man hoppats (Douglas et al 2006). Både läkare och sjuksköterskor upplever ibland att det inte 

är någon idé att ge råd om fysisk aktivitet, då brister finns i uppföljningen av patienter 

(Grimstedt et al 2006). Vad som ska främjas har till stor del att göra med vad läkare och 

sjuksköterskor anser vara viktigt. När personalen anger vad som är viktigast att prioritera, så 

kommer inte fysisk aktivitet på första plats. Att främja patienternas fysiska aktivitet hindras 

också av att personalen ser detta som en sekundär uppgift i sitt arbete (Ribera et al 2005). 

Vilka får tillgång till fysiskt aktiva liv och därmed också till hälsa? 

Under de senaste åren har allt fler svenskar blivit fysiskt aktiva. Dock finns en hel del att göra 

för att alla grupper i samhället ska bli mer fysiskt aktiva i vardagen (Schäfer, Elinder & 

Fakunger 2006). Utbildningsnivå har visat sig betydelsefull för i vilken mån personer och 

grupper är fysiskt aktiva. Kvinnor och män med kort utbildning är de som är mest inaktiva. Ju 

högre utbildning desto mer fysiskt aktiv beskrivs befolkningen. I Socialstyrelsens rapport 

(2009) är hälsa relaterat till utbildningsnivå i stort. Högutbildades matvanor, tobaksvanor och 

motionsvanor tenderar att överensstämma med rekommenderade riktlinjer (ibid.). Fysisk 

aktivitet och andra livsstilsmarkörer kan framstå som orättvisa klassfrågor, och det kanske de 

är, vilket blir problematiskt. Om man tittar på vilka som rör sig 30 minuter om dagen, så gör 

cirka 70 procent av höginkomsttagare det medan 60 procent av låginkomsttagarna också gör 

det (Statens folkhälsoinstitut 2010b). Vad som däremot är alarmerande är att gruppen 

låginkomsttagare som har en stillasittande fritid är dubbelt så stor som motsvarande bland 

höginkomsttagarna. Detta skapar ojämlikheter i hälsa (ibid.).  
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I dag måste patienter själva bekosta aktiviteter de får på recept. Högkostnadsskydd gäller inte. 

Det finns dock personer i utsatta grupper som får bidrag till att delta i aktiviteter (Statens 

Folkhälsoinstitut 2011). Att inte alla har samma möjligheter att utföra sitt recept på fysisk 

aktivitet bidrar till att åtminstone delvis återskapa ojämlikheter i hälsa.  

 

I två studier framkommer det att en anledning till varför sjuksköterskor och läkare inte 

rekommenderar fysisk aktivitet är att tilltron till patienternas följsamhet brister (Douglas et al 

2006, Buchholz & Purath 2006). Kan det vara så att professionerna rekommenderar fysisk 

aktivitet till vissa grupper i samhället och inte till andra. Detta mot bakgrund av att personer 

och grupper inte tilltros kapacitet att följa rekommendationerna. I samband med ett 

seminarium anordnat av Folkhälsoinstitutet ställdes frågor om vilka grupper som förskrivs 

respektive inte förskrivs FaR (Muntlig kommunikation 13/4-2012). Lena Kallings svarade att 

den sortens studier ännu inte genomförts, då forskningsfältet är relativt nytt. Denna 

omständighet motiverar en uppsats som fokuserar vilka faktorer som bidrar till förskrivning. 

Detta för att ta reda på om vissa grupper förskrivs mer och andra grupper mindre, samt vad 

detta kan bero på. 

Syfte 

Syftet var att undersöka vilka faktorer som medverkar till att professionerna i primärvården 

förskriver fysisk aktivitet på recept (FaR). Med professioner avses här läkare, 

distriktssjuksköterskor och sjukgymnaster.  

Frågeställningar 

Vilka faktorer blir avgörande för om professionerna förskriver FaR i mötet med patienten? 

Hur ser professionerna på möjligheter och begränsningar med FaR? 

Vilka patientgrupper får tillgång till FaR? 

Vilka patientgrupper får inte tillgång till FaR? 

Varför förskrivs inte FaR i ännu större utsträckning än vad det gör idag? 

Metod 

En vetenskapssyn som jag tillåtit mig att inspireras av i uppsatsskrivandet är Hermaneutiken. 

Tanken att människor uppfattar sig själva och varandra på skiftande sätt, att självförståelse 

kan variera med tid och rum, fängslar mig. Detta öppnar upp för en mer komplex förståelse av 
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de världar som omger oss (Hartman 1998). Att förnimma den helhet som det omgivande 

sammanhanget kan förstås som en ingående del i, är en fängslande tanke som kan få betydelse 

för professionerna, för hur de tänker vid FaR förskrivningar. Vi har alla olika förutsättningar 

att utföra fysisk aktivitet och det gäller att få syn på varje person i sitt specifika sammanhang, 

hur situationer på speciella sätt knyter an till de händelser som personen befinner sig i.  

De databaser som har använts för artikelsök är ”Academic search elite” och ”Pubmed”. 

Sökord som används är: fysisk aktivitet på recept, primärvård, professioner och rådgivning. 

Dessa är de sökord som framförallt har använts men även andra sökord har använts som till 

exempel motivation och attityd. Sökordskombinationer var speciellt fysisk aktivitet på recept 

och primärvård, då dessa sökordskombinationer visade resultat för studier som liknade min. 

Urvalskriterier som gjordes när många sökresultat kom upp var att artiklarna skulle vara i 

fulltext, vetenskapligt granskade och skrivna under 2000-talet. Andra kriterier var att 

studierna i första hand skulle vara av kvalitativ design och vara gjorda i Sverige eller 

närliggande länder.  

Val av ansats 

Uppsatsens fokus utgörs av sociala relationer mellan förskrivare och patienter, där 

mångfacetterade sammanhang ska undersökas och inte bara en, utan flera professioner är 

representerade. Detta studeras bäst med hjälp av en kvalitativ ansats (Kvale 1997). När man 

dessutom vill få reda på flera detaljer som kan vara avgörande för hur det kommer sig att 

professionerna förskriver FaR är en kvalitativ ansats att föredra.  

För att undersöka vilka faktorer som medverkar till FaR förskrivning i primärvården har en 

beskrivande design tillämpats. Intresset är riktat mot individer som förskriver FaR, vilka inte 

ses som observatörer eller åskådare i en objektiv värld, utan snarare som subjekt och möjligen 

delvis som objekt (Backman 2008). I kvalitativa studier går det att närma sig individers 

subjektiva världar, det vill säga informanternas egen synvinkel. På så vis speglas hur 

informanterna själva ser på FaR förskrivning, som en ingående del i sin omvärld. Nackdelar 

med en kvalitativ datainsamlingsmetod är att man inte har möjlighet att undersöka en större 

grupp och kan där med inte uttala sig om hela populationen (Gillham 2008). 

Urval  

Intensitetsurval (Patton 2002) är den urvalsprincip som ligger till grund för urvalsförfarandet. 

Detta för att hitta informationsrika informanter det vill säga informanter med erfarenhet av att 

skriva mycket FaR.  
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Urvalsgruppen bestod av sex personer från tre olika professioner vid flera hälsocentraler i 

Uppsala län; två läkare, två sjukgymnaster och två distriktssjukstöterskor. En projektplan 

skickades till primärvårdsdirektören i Uppsala län, som gav sitt godkännande. Efter att ha fått 

information från Folkhälsoenheten i Uppsala län om vilka hälsocentraler som förskriver mest 

FaR och dessutom vilka personer inom de olika professionerna på respektive hälsocentral som 

skriver mest FaR skickades ett missivbrev till verksamhetscheferna vid dessa hälsocentraler. 

Beroende på att det var svårt att få ihop respondenter har även några hälsocentraler som 

förskriver mindre FaR kontaktats. Totalt har åtta verksamhetschefer i den offentliga 

primärvården kontaktats.  Fyra av dessa visade intresse av att delta, två tackade nej och 

resterande två svarade inte. Efter tillåtelse av respektive verksamhetschef har presumtiva 

intervjupersoner kontaktats per mail och telefon. Två personer tackade nej till att delta. De 

första två från respektive profession som tackade ja har deltagit. Deltagarna skriver FaR, men 

med olika kontinuitet.  

Datainsamling 

En intervjuguide med följande frågeområden utarbetades; fysisk aktivitet, tillgång till FaR, 

hinder och möjligheter med FaR, professionerna och följsamhet (Bilaga 1). Två 

pilotintervjuer genomfördes med personer som känner till FaR. Detta för att ta reda på om 

frågorna skulle uppfattas på ”rätt” sätt. Intervjuerna genomfördes på respondenternas 

arbetsplats, på deras arbetsrum eller i annat enskilt rum. Samtalen gick lugnt tillväga, ingen 

intervju blev avbruten av att något inträffade.  

Varje intervju var planerad att ta cirka 30 minuter, men blev i några fall kortare beroende på 

att respondenterna hade brist på tid. Intervjuaren hade i förväg informerats om tidsaspekten. 

Därför hade frågorna noggrant avvägts mot varandra tills att endast de viktigaste frågorna 

återstod. Därmed begränsades det antal frågor som vid ett första skede var planerat att ställas.  

Detta betydde att alla frågor hanns med vid intervjutillfällena.  

I halvstrukturerade intervjuer förbereds öppna frågor i god tid inför intervjutillfällena. De 

öppna frågorna innebar att svaren antog flerfaldiga riktningar. När jag bedömde att det fanns 

mer att berätta om en viss fråga ställde jag sonderade följdfrågor (Gillham 2008). I mitt fall 

var dessa inte förberedda, utan uppstod i stunden, i mötet mellan informanterna och mig som 

intervjuare. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon efter tillåtelse av 

respondenterna och transkriberades sedan till utskrifter. 
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Dataanalys 

Den dataanalys som har använts är tematisk ansats. Efter transkription lästes utskrifterna 

åtskilliga gånger. Samtidigt som jag läste utskrifterna ställde jag frågor till texten, som vad 

handlar texten om? Vad säger informanten? Hur säger informanten det hon/han säger? Hur 

kan jag förstå det som sägs? I ett block som låg bredvid utskrifterna antecknade jag tankar och 

idéer som kom upp medan jag läste. Processen pågick tills fem teman trädde fram. Dessa 

teman, när de var identifierade, tilläts sedan att strukturera den gradvis framväxande texten 

(Gillham 2008). Även om informanterna inte alltid använde exakt dessa benämningar, så kan 

temana ses som betydelsesjok. De teman som framkom var: ”Den typiska patienten, vem är 

det?”, ”Allt mer fokus på att främja hälsa”, ”Samarbete”, ”Är ekonomi ett hinder?”, 

”Varför förskrivs det inte mer FaR?”. 

Etiska överväganden 

En projektplan skickades till primärvårdsdirektören i Uppsala län, efter godkännande 

skickades ett missivbrev till samtliga verksamhetschefer. I brevet presenterades syftet med 

uppsatsen och vad studien skulle gå ut på i stora drag, att deltagandet var frivilligt och att 

intervjupersonerna när som helst har kunnat avbryta intervjuerna om något inte kändes bra. 

Efter att verksamhetscheferna meddelat sitt godkännande skickades en förkortad version av 

missivbrevet med ovanstående information, till de personer som valts ut att delta i intervju. I 

samband med intervjutillfället upprepades mycket kortfattat informationen återigen. Med 

andra ord så var informanterna informerade om studien inför sitt beslut att delta. I brevet 

framgick att allt material som samlas in skulle behandlas konfidentiellt, och att 

intervjupersoner och hälsocentraler inte skulle nämnas vid namn i uppsatsen. När de bandade 

inspelningarna transkriberades till text, passade jag på att avkoda alla personliga identiteter. 

Detta för att materialet i efterhand inte ska kunna spåras till enskilda personer. Istället har 

respondenterna tilldelats fingerade namn. Det insamlade materialet kommer endast att 

användas till uppsatsarbetet (Vetenskapsrådet 2002).  

Resultat 

Professionerna möter lite varierande patientgrupper, vilket inte är så konstigt då olika form av 

hjälp söks hos olika professioner . Anna och Elisabet jobbar som distriktssjuksköterskor vid 

en hälsomottagning. Där träffar de många personer med övervikt, höga blodfetter, diabetes 

och högt blodtryck. Dessa fyra patientgrupper, säger de, behöver öka sin fysiska aktivitet.  



13 
 

På hälsomottagningen arbetar Anna med en sjukgymnast och då träffar patienten Anna först 

för att diskutera livsstilsfrågor. Sedan träffar patienten sjukgymnasten för att diskutera 

aktivitet. Detta brukar resultera i att det blir sjukgymnasten som skriver FaR.  

Kalle som är läkare berättar att jobbet som läkare medför att patienternas problem har stor 

variation: 

”Man skriver inte ut recept till alla men nästan till alla nämner man effekterna förutom om de 

kommer in för exempelvis ögonproblem. Då pratar man inte så mycket om fysisk aktivitet det 

gör man vid ett annat tillfälle. Det beror på vad patienten söker för, men för exempelvis 

depression berättar man att det spelar stor roll” (Kalle, läkare).  

Margareta som också är läkare berättar att det finns, ett frågeformulär med livsstilsfrågor:  

”Vi har ett hälsoformulär som vi kan använda för att ställa vissa frågor. Det ska vi göra 

åtminstone en gång per år till de som har kroniska sjukdomar. Då är det hur de rör sig, vad 

de äter och dricker, röker och stress och då tar man ibland upp den här frågan i det 

sammanhanget. Då kan man se på vissa att de har svårt och röra sig därför att det är tunga 

eller har ont i lederna eller har svårt med orken överhuvudtaget. Då förstår man att det här 

är ingen människa som köper träningskort och det är särskilt dem som man försöker hjälpa 

på traven med FaR” (Margareta, läkare) 

Tyvärr används livsstilsformulären bara sporadiskt och i mån av tid. Ofta är det för tätt mellan 

patienterna för att formulären ska hinnas med, berättar Anna (distriktssjuksköterska). 

Att ge FaR till någon som inte vill, riskerar att få motsatt effekt. På ungefär samma sätt kan 

det bli kränkande för en träningsvan person att få FaR. Margareta säger: 

”Man får inte ha något idiotmål att alla ska ha FaR för `då är vården bra´, men det är inte 

riktigt så. Man ska inte ge FaR gång på gång till samma individ heller, utan tanken är - som 

jag uppfattar det - att man ska få det [FaR]som en liten kick. För att jaha var de såhär roligt 

att träna, då så då gör jag det i alla fall” (Margareta, läkare) 

Respondenterna är överens om att Far inte skrivs ut mot någons vilja. Vilka grupper som får 

tillgång till, respektive exkluderas från tillgång till FaR har respondenterna svårt att uttala sig 

om. Föreställningar och idéer, som de som ligger tillgrund för FaR förskrivning, bedömnings- 

och prioriteringsordning är respondenterna inte alltid helt medvetna om. 
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Tydliga socioekonomiska skillnader i FaR förskrivningen kan ingen av informanterna peka 

på. Personer med medel och överklass bakgrund har troligtvis tillgång till bättre 

informationskanaler, tror hälften av deltagarna. Ibland utgör träning en självklar del i 

vardagsrutinerna och ibland inte. Bara för att personer är väl medvetna om vikten av fysisk 

aktivitet och med eftergymnasial utbildning kan införskaffa information, behöver det inte 

betyda att de tränar. ”Alla kan behöva en knuff” för att komma igång, oavsett socioekonomisk 

status.  

Attityderna till fysisk aktivitet varierar mellan olika yrkesgrupper, hävdar Kalle som är läkare. 

Han berättar att det kan vara svårt att övertyga personer med en anställning där de rör sig; att 

det även är viktigt att vara fysiskt aktiv på fritiden: 

”Det är många som jobbar fysiskt som säger att de inte behöver uppmuntran, då brukar jag 

säga att de behöver röra på sig mer. Det räcker inte att man rör på händerna på jobbet, man 

måste arbeta med stora muskelgrupper. Men ibland är det svårt att nå fram med den här 

informationen. Det kanske är lättare för de [personer]som jobbar på kontor, för då är det 

självklart att det är sittande arbete. Exempelvis en städerska som rör på sig hela tiden på 

jobbet i 8 timmar är inte så lätt att övertyga att hon även måste röra på sig på fritiden. Men 

det är en annan typ av rörelse, anser jag, men det anser kanske inte hon. Men det beror 

kanske inte på utbildningsnivå det är typ av arbete (Kalle, läkare). 

Ett exempel på en grupp som det inte förskrivs FaR till är unga träningsvana personer som 

söker hjälp för ont i kroppen. Då är inte FaR aktuellt. De har nämligen tränat för mycket, 

säger Margareta som är läkare. Patienter med depressioner är en grupp som förskrivs FaR, 

uppger majoriteten. Anna som är distriktssjuksköterska säger motsatsen. Just dessa personer 

med depression utgör en grupp som inte förskrivs FaR. Efter en kort paus lägger hon till att 

det vore bra att ge gruppen FaR, i alla fall vissa personer. Tanken har inte slagit henne 

tidigare, säger hon.  

Alla uppger att det inte är någon skillnad i förskrivningen till andra kulturer. Personer med 

utländskt ursprung får lika mycket FaR, hävdar respondenterna. En läkare och en 

distriktssjuksköterska hävdar att det snarare är så att fler FaR förskrivs inom gruppen med 

utländskt ursprung än tvärtom. Det kan delvis bero på att en mångfald av olika nationaliteter 

är representerade i det bostadsområde, där de jobbar.  
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Personer som inte kan svenska eller engelska kan ha en tolk med sig när de går till 

hälsocentralen för att få FaR. Dock finns det ett problem med det. Förskrivaren kan inte 

skicka receptet vidare till Friskvårdslotsen i och med att svensktalande Friskvårdslotsarna 

ringer upp patienten och diskuterar lämpliga aktiviteter. Ett annat problem som tre 

respondenter nämner är att i vissa kulturer går man till hälsocentralen för att bli botad: ”Du 

ska hjälpa mig, du ska göra mig bra” (Stina, sjukgymnast). Patienten är då inte mottaglig för 

FaR, vilket kan ses mer som hjälp till självhjälp. 

När det gäller skillnader i kön uppger fem av sex informanterna att de inte ser någon större 

skillnad i förskrivningen, medan Stina säger att det absolut är fler kvinnor än män som 

förskrivs FaR inom sjukgymnastiken: 

”Kvinnor söker oftare för den här typen av besvär, jag tror att kvinnors kroppar kanske är 

känsligare för belastning, men kvinnor söker absolut mera”(Stina, sjukgymnast) 

Anna som är distriktssjuksköterska upplever att kvinnor är mer intresserade av att diskutera 

livsstil. Hon har tyvärr ingen uppfattning om förskrivningen ser annorlunda ut mellan 

grupperna. 

Den typiska patienten, vem är det? 

Hur den typiske patienten ser ut kan variera. Ett sätt att förstå variationerna är i relation till de 

föreställningar och idéer som råder inom de olika professionerna: 

 

”Ja, en typisk patient är kanske en 35 årig överviktig kvinna som har ont i knäna, för hon 

väger för mycket. Hon har dålig ork och känner sig deprimerad och less. Då säger vi så här – 

du kan väl inte stanna så här, du måste ju komma igång och få lite hjälp!” (Margareta, 

läkare). 

 

När patienten signalerar att ”jag klarar inte det här själv, jag behöver hjälp att komma 

igång”, då är FaR en bra metod. FaR kan i bästa fall bli ett stöd i processen ut i friskvården. 

Personer som inte är vana att träna möter ofta flera hinder, exempelvis kan miljön vara ett 

hinder. Att man kan känna det som om att man inte passar in på ett ställe. Då fungerar FaR i 

kombination med Friskvårdslotsen som ett fantastiskt stöd. Här får individen hjälp att hitta 

den aktivitet som passar bäst. Den typiske patienten kan även vara den som vill testa 

blodtrycket berättar Anna och Elisabet: 
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”En som kanske inte har så mycket diagnos utan som kommer och känner att de vill testa sitt 

blodtryck är kanske den vanligaste patienten. Personer som känner att de har `soffat till sig´ 

lite och så där. När jag då märker att blodtrycket är lite i överkant och tror att det går att 

komma åt utan medicinering - utan att de tangerar normalvärdet - då känner jag mig trygg 

att skriva ett sådant recept” (Anna, sjuksköterska) 

De båda sjukgymnasterna uppger att en typisk patient som de ofta förskriver FaR till är en 

person de träffat vid flera tillfällen och som gått på sjukgymnastik och sedan ska klara sig 

själv ut i friskvården: 

”En person som jag har träffat vid några tillfällen som kanske har gått här och tränat under 

en period och som inte är så träningsvan sen tidigare, så den känsliga episoden är alltid när 

personen ska stå på egna ben. Det går alltid bra i princip när det kommer hit och tränar och 

vi finns här och gör upp, men det är ju alltid en begränsad träningsperiod de har här. Vi kan 

inte ha folk träna här länge vi har inte den typen av verksamhet utan man går här några 

veckor och sen ska man stå på egna ben, och när det finns en osäkerhet hur det ska gå och 

när man inte har någon egen drive med det här med träning, att man inte har det med sig i 

bagaget då är FaR en bra lösning” (Stina, sjukgymnast). 

FaR kan då vara en bra hjälp som bidrar till att man fortsätter träna regelbundet. Det kan även 

vara så att personer som funderat på sin hälsa och har motivation att komma igång själv och 

som inte behöver någon form av sjukgymnastik. För dem kan FaR vara en bra lösning. 

Sammanfattningsvis visar respondenternas svar att det inte går att urskilja en och samma 

typiska patient för samtliga professioner. Rent fysiologiskt uppger respondenterna, att de tittar 

på hur patienten ser ut kroppsligt och ifall hon/han har diagnos, vilket kan ses som det första 

steget i processen. På psykisk nivå får situationen kännas av, om patienten är mottaglig för 

FaR vid det tillfället eller om patienten behöver mer stöttning i form av att komma till 

hälsomottagning eller till sjukgymnastik. 

Allt mer fokus på att främja hälsa 

Representanterna för de tre professionerna som här kommer till tals ger uttryck för en 

bestämd övertygelse; FaR beskrivs som en bra metod för att främja hälsa både i förebyggande 

syfte och vid behandling av sjukdomar. Attityden till fysisk aktivitet har förändrats under de 

senaste åren, säger informanterna. Allt mer fokus riktas mot träning och dess betydelse för 

hälsan. Antalet som startar i olika jogginglopp och skidlopp bara ökar samt antalet 
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medlemmar på gymmen. Kanske kommer FaR inte att behövas på samma sätt om 20 år 

nämner Margareta (läkare). Forskning om fysisk aktivitet har ökat de senaste åren vilket 

bidrar till en ljus framtid för FaR. Ju mer vetenskapligt stöd det kommer om hur olika grupper 

ska träna desto mer kan man använda FaR, hävdar Kalle (läkare) och Stina (sjukgymnast). 

Intervjupersonerna visar en positiv inställning till FaR. I ett framtidsperspektiv ger de uttryck 

för förväntningar om att FaR inkluderas på ett tydligare sätt i den svenska hälso- och 

sjukvården. Potentialen är omfattande men vad som faktiskt kommer att hända beror på hur 

metoden praktiseras. Ju fler som använder FaR, desto större effekter i samhället i stort.  

 

Respondenterna är överens om att mycket av ansvaret ligger hos förskrivarna, när det gäller 

att få till ett FaR. Att rekommendera och upplysa patienten om ”rätt” saker är viktigt samt att 

komma ihåg att prata livsstil i de situationer det är aktuellt. 

 

Margareta (läkare) berättar att allt fler patienter frågar efter FaR vid patientbesöket, vilket 

tyder på att folk vet vad det är, säger hon. 

 Friskvårdslotsen har definitivt haft betydelse för FaR förskrivningen. Oavsett vilken 

profession informanterna representerar så antyds detta. Innan friskvårdslotsen introducerades, 

var osäkerheten påtaglig kring hur man skulle hjälpa patienten att hitta en aktivitet som skulle 

kunna passa. Istället för att professionerna ska hålla koll på aktivitetsutbud och priser med 

mera, gör Friskvårdslotsen det; följer upp patienterna och rapporterar sedan tillbaka till 

förskrivaren hur det gått. Tidigare kunde det kännas som att det inte var någon mening med 

att förskriva FaR om man inte som förskrivare hade tid och kunskap att hjälpa patienten att 

finna en aktuell aktivitet och möjlighet att följa upp: 

”Ett hinder som jag tänkte på förut innan vi hade friskvårdslotsen var att man bara satte 

receptet i handen på patienten och sa` gå och gör något´ då kände man att vad var det för 

hjälp då? Man måste ju på något sätt presentera att du kan välja det eller det och för din 

förmåga och intresse tror jag att det här är bra. Det behövs ju att man introducerar en slags 

coachning och de hade jag svårt att hinna med förr, och vilka grejer finns just nu och vad kan 

man tipsa om, det har inte jag tid med som doktor” (Margareta, läkare). 

 Dock uppger hälften av respondenterna att de skulle kunna använda sig av lotsarna i större 

utsträckning.  Intervjupersonerna har haft olika mycket kontakt med Friskvårdslotsen. En del 

berättar att de träffat lotsen vid flera tillfällen och är väl insatta i hur lotsen arbetar och hur de 
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kan samarbeta. Samtidigt berättar andra respondenter att de skulle behöva mer information 

och kontakt med lotsarna.  

Kalle som är läkare uppger att samarbetet med Friskvårdslotsen skulle behöva förbättras för 

att få förskrivningen att öka. Sara (sjukgymnast) säger att hon skulle kunna använda sig 

mycket mer av Friskvårdslotsen. Hon brukar be patienten att själv ta kontakt med 

Friskvårdslotsarna, istället för att skicka receptet direkt till dem.  

Två respondenter utrycker att träningsdagböcker är ett bra sätt att få igång patienten med. 

Dessutom kan det vara ett hjälpmedel vid uppföljning. Kanske kommer träningsdagböcker på 

internet att bli populära i framtiden. Det tror Margareta som är läkare. Sammanfattningsvis 

uttrycker respondenterna att en förutsättning för att jobba med FaR är det personliga intresset, 

som ska finnas hos förskrivaren, säger de. Representanterna berättar att de själva är fysiskt 

aktiva. De går eller cyklar till jobbet, promenerar medvetet, joggar eller går på olika tränings 

aktiviteter. Endast en person anser sig inte träna tillräckligt för tillfället.  

Samarbete 

Samarbetet mellan professionerna hålls fram som en viktig del i förskrivningen och att den 

ska öka. Detta är respondenterna från de olika professionerna överens om. Får patienterna 

höra att träning har en avgörande betydelse för hälsan av representanter från fler professioner, 

ökar det troligtvis chanserna att personer tar till sig rådet. Tyvärr påtalar fyra av sex 

informanter brister i samarbetet mellan professionerna. Samarbetet skulle kunna bli mycket 

bättre på hälsocentralerna. De båda sjuksköterskorna berättar att hälsomottagningen, där de 

jobbar, kan ses som ett positivt exempel på en arbetsform som gynnar samarbete:  

”I och med hälsomottagningen har samarbetet mellan sjuksköterska och sjukgymnast ökat, 

det är en viktig grund att jobba ihop. Finns det ingen anledning så nyttjar man inte varandra, 

nu jobbar vi i samma lokaler och det har också stor betydelse. Förr jobbade vi på olika 

våningar vilket gjorde att vi inte träffades” (Anna, distriktssjuksköterska). 

På flera hälsocentraler har man i dag infört hälsomottagning vilket bidrar till att det skrivs mer 

FaR, säger Anna och Elisabet. Då finns det en reserverad tid i veckan där professionerna har 

avsatt tid för att diskutera livsstil. Margareta (läkare) uppger att detta är mycket positivt, då 

man kan remitera patienten till hälsomottagning.  
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Personer med ont i kroppen skickas ofta till sjukgymnasterna, säger representanterna från de 

andra professionerna. Stina som är sjukgymnast påtalar att detta ibland visar på brister i 

samarbete:  

”Ibland kan man remittera till lite sjukgymnastik väldigt grovt och ospecifikt så, och då kan 

det faktiskt vara så ibland att man får patienter som har enormt mycket besvär och smärta. 

Men det här är så komplext så man kan inte börja med någon specifik sjukgymnastik för att 

hela livet är kaos, och då sätter det säg som en smärta i kroppen med depressioner och allt 

möjligt sådant. Men de har också en smärtproblematik, men smärtproblematiken och 

sjukgymnastik kanske inte är det som man prioriterar, utan det kanske slutar med att man 

resonerar sig fram till att det behövs en psykologkontakt. Att man måste jobba med sina 

psykiska problem i första hand. Men du behöver samtidigt må bra, du måste röra på dig, 

promenader kanske och så blir det ett recept på promenader”(Stina, sjukgymnast) 

 De båda sjukgymnasterna uppger att FaR är en bra utslussningsmetod till friskvården. Efter 

att patienten gått på sjukgymnastik och behöver komma igång på egen hand är FaR bra för att 

hjälpa patienten att forstsätta träna. Personer som inte är träningsvana kan annars ha svårt att 

komma igång på egen hand. Dock krävs att personen har motivationen själv, att börja träna. 

Finns inte motivationen är det bättre att patienten är kvar och tränar på sjukgymnastiken, 

säger Stina. Det är därför viktigt att känna av situationen när man ger FaR, ges FaR direkt och 

inte patienten klarar av det på egen hand kanske ett steg tillbaka måste tas vid nästa besök 

vilket kan sänka självförtroendet hos patienten. 

Resultatet visar att intresset från chefer och ledning är avgörande för hur mycket personalen 

förskriver FaR. Att implementera nya arbetssätt, tar tid. Utifrån chefers synvinkel finns 

ekonomiska vinster att göra i verksamheten och på samhällsnivå. Har chefer och ledning 

intresset och driver dessa saker framåt i verksamheten och jobbar för ett bättre samarbete 

mellan professionerna kommer det resultera i att förskrivningen ökar, säger Stina 

(sjukgymnast). 

Är ekonomi ett hinder? 

Att FaR måste bekostas av patienten själv hade de olika deltagarna lite olika synpunkter om. 

Å ena sidan hävdar flera informanter att den aktivitet som förskrivs mest är promenader.  

Promenader är gratis och blir på så vis inget ekonomiskt problem. Att betala träningen själv 

kan däremot bli en sporre för vissa grupper, träningen ges ett värde och görs viktig. Det kan 

betyda att man verkligen går dit, då man vill ha valuta för pengarna. Å andra sidan sägs också 
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att kostnaderna för aktiviteterna många gånger blir ett problem, träning blir lätt en klassfråga: 

”I vissa fall är ju träningen en klassfråga eller det är ju det” (Margareta, läkare). 

 

I och med FaR receptet kan man få rabatter på träningsställen men dessa gäller oftast på 

dagtid vilket kanske inte passar alla om man inte är arbetslös, sjukskriven eller pensionär. 

Anställda personer har bättre råd att köpa träningskort själva, säger Margareta (läkare). Flera 

respondenter säger sig ha upplevt att patienter kommer och ber om ett FaR just för att de kan 

få bidrag och därmed blir en del av träningskostnaden betald.  Stina som är sjukgymnast 

hävdar att pengar ofta blir ett stort hinder. Personer som lever under existensminimum och 

därmed har rätt till ekonomiskt bistånd kan tala med en socialsekreterare och troligtvis få 

extra bidrag till ett träningskort. Problemet blir då mellanskiktet som har låg inkomst, men 

inte så låg att det föreligger rätt till socialbidrag, säger Stina (sjukgymnast). Som förskrivare 

är det omöjligt att bedöma om en patient har råd eller inte, fortsätter Stina.  Det är heller inte 

helt fel att betala själv när man är färdig med sjukvården. I bästa fall kan det bidra till att man 

känner sig frisk, säger Stina. Sara (sjukgymnast) ser det som en självklarhet att betala för 

träningsaktiviteterna: 

”Det är väl egentligen så det är upplagt, det här är väl ändå en hjälp till själv hjälp och jag 

kan nog inte se att det skulle finnas några subventioner. Det tror jag skulle vara övermäktigt 

systemet” (Sara, sjukgymnast) 

Ingen av deltagarna anser att aktiviteterna skall vara helt gratis men majoriteten önskar att det 

ska finnas fler alternativ för dem som har dålig ekonomi. 

Ekonomi kan dessutom ses som ett hinder på så vis att hälsocentralen måste ha ett visst antal 

patienter för att säkra sina intäkter. Systemet i sig kan således ibland alstra stress, som i 

slutänden kan gå ut över patienterna. När man skriver FaR skall det finnas tid till diskussion 

så att receptet inte bara sticks i handen på patienten, säger Anna som är distriktssjuksköterska. 

Är avsikten att landstinget ska åstadkomma en omfattande ökning av FaR, borde landstinget 

bidra med mer resurser för att möjliggöra detta. Det är en ståndpunkt som delas av de flesta 

respondenterna. 

Varför förskrivs det inte mer FaR? 

Hindren som bromsar utvecklingen är flerfaldiga. Att det tar tid och kraft att byta arbetssätt 

kan ses som en faktor som bidrar till att förskrivningen inte ökat mer än vad den faktiskt har 
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gjort. Fortfarande finns det många som inte vet hur förskrivningen fungerar. Det kan ses som 

en vanesak att förskriva FaR: 

                                                                                                                                                  

”Ja det tror jag är att man inte riktigt har kommit igång och förskriva om man ser på 

sjuksköterska nivå. Vissa läkare skriver mycket recept och vissa inte så många, det är nog 

vanan.” (Elisabet, sjuksköterska) 

Sara är inne på ungefär samma tankar som Elisabet: 

”Jag kan tänka mig att det är ett sätt att arbeta, om man jobbat på ett sätt i många år så är ju 

det här ytterligare en grej att göra och det kanske inte alla är så bekväma med” (Sara, 

sjukgymnast) 

Det motiverande samtalet kan bli avgörande för om receptet skrivs ut eller inte, säger Elisabet 

(distriktssjuksköterska). Förlöper samtalet bra och patienten visar intresse för en 

beteendeförändring är FaR ett bra alternativ. Informanterna efterfrågar utbildning, till 

exempel på FYSS boken. FYSS boken är en skrift som beskriver hur personer med olika 

diagnoser skall motionera. Boken är utgiven av Folkhälsoinstitut (2008). Anna 

(distriktssjuksköterska) vill att det ska finnas en utbildning på FYSS boken precis som man 

får en utbildning på att skriva ut läkemedel. Utbildningstillfällen kan hjälpa till att synliggöra 

möjligheten att skriva ut FaR. Därefter gäller det att prova på, berättar Anna: 

”Det skulle vara en mer genomgripande kunskap som vi fick anmäla oss till som med 

tobaksutbildningen så får man två heldagar och några halvdagar samt handledning. Det är 

något sådant som måste till. Även med överviktsgrupperna så hade vi ett par heldagar som vi 

fick sitta av och ha olika patient fall. För min del är det bara det som fattas” (Anna, 

distriktssjuksköterska). 

Först när vi provat på några gånger blir vanan ett faktum och en ny rutin är introducerad, 

säger Anna. Detta skulle öka förskrivningen på så sätt att förskrivaren skulle bli mer säker på 

att ordinera FaR vid olika tillstånd:  

”För jag som skriver är liksom ansvarig, jag känner att det blir för tungt när jag ska skriva 

det här, jag vill inte bara höfta till med 30 minuters aktivitet” (Anna, sjuksköterska) 

Under fortbildningstillfällen kan deltagarna öva på olika patientfall, få handledning och tips. 

Det kan vara avgörande för att överhuvudtaget få syn på ett tillfälle att prova på att skriva ut 
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FaR själv. Ingen av sjuksköterskorna använder FYSS i sitt arbete. De önskar däremot att de 

skulle använda boken, men den har de inte kommit igång med. Genom att använda FYSS kan 

rätt aktivitet ordineras till respektive tillstånd. Elisabett (distriktssjuksköterska) upplever inte 

detta som ett stort problem. Hon ordinerar mest promenader och lättare motions aktiviteter 

som inte kan vara skadliga för patienten. 

Läkarna och sjukgymnasterna uppger att de använder FYSS när de anser att de är i behov av 

det. Men flera har arbetat med FaR i många år och känner sig säkra på att ordinera fysisk 

aktivitet vid olika tillstånd. Det finns ingen direkt intern utbildning på arbetsplatserna om 

FaR. Några berättar att personalen blev presenterad hur det går till när FaR kom för tio år 

sedan. Kontinuiteten har dock varit dålig. Några uppger att de vid flera tillfällen har träffat 

Friskvårdslotsen och blivit informerade om deras verksamhet och visade hur recepten skrivs 

rent praktiskt. Dock ser det olika ut på olika hälsocentraler hur mycket de träffat 

Friskvårdslotsen. Samtidigt som några aldrig har träffat resurspersonerna vid lotsen, har andra 

träffat dem vid flera tillfällen.  

FaR är ett aktuellt ämne som diskuteras alltmer på personalmöten vilket, signalerar positivt 

till dess gradvis inkluderande inom primärvården. Distriktssjuksköterskorna säger att FaR har 

varit på agendan under ”distriktssjuksköterskans dagar ”. Då har de praktiskt blivit visade hur 

man skriver ut recept. Sjukgymnasterna anger att det inte direkt varit någon internutbildning, 

men att detta inte är något problem för sjukgymnaster, i och med att de vet hur de ska hantera 

detta. Krut borde läggas på de andra professionerna. 

Informanterna är inte helt utan fortbildning. Ett område som flitigt förekommer på 

fortbildningsdagar är motiverande samtal. Sjukgymnaster och sjuksköterskor har i stort sett 

nåtts av dessa fortbildningstillfällen uppger respondenterna, medan det fortfarande finns 

många läkare som inte nåtts. Fyra deltagare uppger att de tror att de flesta av deras 

medarbetare gått utbildningen. Margareta (läkare) berättar att på senaste personalmötet var det 

bara ungefär 20 procent av de närvarande som gått en sådan kurs. Kalle (läkare) uppger att 

tills alldeles nyligen har det bara varit tre på hälsocentralen som haft utbildning i motiverande 

samtal.  

Ett hinder kan vara att det tar tid att förskriva. Har man tidsbrist så prioriterar man bort FaR 

uppger Kalle (läkare). Även Margareta (läkare) uppger: ”Det ska inte behöva ta lång tid, men 

jag tror många läkare inte tar sig den tiden”(Margareta, läkare)  
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Kalle hävdar att hindren mest är av psykisk art: 

”Ja framför allt att det kan låta lite löjligt tror jag, att recept är förknippat med något 

läkemedel och några kanske tycker att varför ska man skriva fysisk aktivitet på recept när det 

kanske räcker att prata tänker många. Jag tänker mig att det är något psykiskt hinder” 

(Kalle, läkare) 

Intervjusvaren pekar på att Landstingsledningen uppmuntrar personalgrupperna att förskriva 

alltmer FaR, vilket informanterna vittnar om. Samtidigt som hälften säger att 

Landstingsledningen påmint dem att skriva mer FaR, hävdar den andra hälften motsatsen. De 

lägger med bestämdhet bollen hos sig själva och nu ska det läggas in en högre växel när de 

gäller FaR, säger informanterna.  

Diskussion 

Resultatdiskussion  

De faktorer som professionerna ser som avgörande för om de förskriver FaR kan inte 

beskrivas på ett entydigt sätt. Hanteringen är komplex och innebär att en mångfald av faktorer 

kan spela in och bli avgörande i FaR-förskrivningen. Både inom och mellan professionerna 

har variationer i åsikter och idéer om FaR spårats. Informanterna har antytt såväl hindrande 

faktorer för förskrivning av FaR, som möjlighetsskapande faktorer.  

Vad respondenterna genomgående efterfrågar är mer tid. Gärna i kombination med att kunna 

erbjuda patienterna lågprisalternativ på aktiviteter. Tiden framträder i respondenternas 

berättelser som en central faktor för att förskrivning på ett omfattande sätt skall främjas. Detta 

bekräftas i tidigare forskning på området (Buchholz & Purath 2006, Ribera et al 2005, 

Douglas et al 2006, Grimstvedt et al 2012). Ska FaR överhuvudtaget bli av, krävs tid. Under 

de senaste decennierna har indragningar inom den offentliga sektorn avlöst varandra. Det har 

bland annat påverkat hur mötet med patienterna utformas. Ibland har personal knappt 

möjlighet att lägga ner den tid som behövs i mötet med patienterna. Hälsocentralerna är 

anpassade till en ekonomisk modell. Det betyder att ett visst antal patienter krävs för att 

verksamheten ska ”gå runt”. Personalen är oftast fullbokad. Kommer det in en ”extra patient” 

som exempelvis behöver hjälp att lägga om ett sår, då blir det stressigt i tidsplaneringen. Det 

finns inte längre några marginaler för situationer som det nämnda fallet. Kanske vissa 

arbetsmoment får strykas, så att såret kan tas omhand.  
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Att tillgång till tid är knapp får en övergripande betydelse, då det troligtvis begränsar 

förskrivningsmöjligheterna. Den knappa tiden griper tag i professionernas praktik och blir 

styrande för hur vardagen utformas. Mycket går på rutin. Invanda arbetssätt är vad som krävs, 

för att maskineriet ska rulla. Möjlighet till förundran, att sitta ned och fundera och reflektera 

över vad som i stunden egentligen vore bäst saknas oftast. Istället gör professionerna som de 

brukar göra (Eriksson 2005). Möjligheterna att få syn på lite annorlunda sätt att göra än de 

invanda, har på så vis minimerats. Tid, eller snarare brist på tid, kan därför ses som en faktor 

som kraftigt bromsar upp och rent av motverkar möjligheterna att implementera arbetssätt för 

att främja hälsa.  

Eriksson (2005) skriver att sjukvården är svår att förändra. När ett nytt arbetssätt införs 

underlättar det om personalen är med och är intresserade och helst driver processen. Bidrar 

det nya arbetssättet till att personalen får mer att göra eller rent av ifrågasätter 

implementeringen kommer det antagligen vara svårt att genomföra. Genom att gå kvar i 

invanda fotspår, gynnas en biomedicinsk syn på hälsa. Finns det inte tid att främja i tillräcklig 

utsträckning, som att sitta ned och samtala om livsvanor, då blir det behandling, det vill säga 

mediciner som tillämpas. I ett senare läge resulterar det i högre kostnader för samhället i stort. 

Det här är ett resonemang som bekräftas i tidigare studier (Eriksson 2005, Johansson 2010). 

Tillgång till samarbete över professionsgränserna är också en faktor av stor betydelse. Det är 

påtagligt att de olika hälsocentralerna har kommit olika långt när det gäller samarbete. Ibland 

finns hälsomottagning och personalen har fått utbildning inom området, vilket gynnar 

förekomsten av samarbete över yrkesgränser. Vissa hälsocentraler tenderar att ha fått mer 

resurser än andra hälsocentraler för att verka hälsofrämjande. Det kan troligtvis förklaras med 

att cheferna för de olika vårdcentralerna driver frågan med varierande intensitet och kraft.  

Utbildning inom FaR och FYSS efterfrågas och utbildning kostar också pengar och tar tid. 

Vad som i hög grad underlättat förskrivningen av FaR är Friskvårdslotsen. Verksamheten kan 

ses som en brygga mellan hälso- och sjukvård och varierande fysiska aktiviteter i det 

omgivande samhället. Att Friskvårdslotsen finns, tycks ha hjälpt till en hel del för 

förskrivarna, vilka fortfarande måste finna den nödvändiga tiden och väcka motivationen hos 

patienten för att förskrivning av receptet ska bli av. Först därefter kan Friskvårdslotsen 

kontaktas för att hålla i uppföljningen av patienten. Hur mycket kontakt förskrivarna har haft 

med lotsarna varierar. Lotsarna kan ha besökt vissa hälsocentraler vid fler tillfällen än andra 

hälsocentraler. Det kan också vara så att respondenterna inte deltagit under dessa träffar. 
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Tyvärr uppger flera av de tillfrågade att de inte utnyttjar lotsarna i så hög grad som de skulle 

kunna, även om de är väl medvetna om vad lotsarna kan göra. Att det blir så kan återigen ha 

med tidsaspekten att göra, avsaknad av reflektion eller att det invanda arbetssättet tar över. Att 

personerna inte kommit igång och kontaktat lotsarna, kan också bottna i att hälsocentralens 

engagemang i frågan brister. Det är troligt att intresset för FaR skulle kunna stärkas betydligt, 

om lotsarna återigen genomför strukturerade besök vid hälsocentralerna. 

Olika professioner skriver olika mycket FaR och i flera studier kan man se att läkare 

rekommenderar fysisk aktivitet i lägre utsträckning än annan vårdpersonal (Leijons et al 2008, 

Douglas et al 2006, Grimstvedt et al 2012 ). Detta är ingen slump, läkarna från denna studie 

uppger att tid är en avgörande faktor när man arbetar som läkare. En annan förklaring till detta 

kan vara att läkare oftare har andra typer av patienter som exempelvis kommer in för benbrott 

eller ögonproblem. Då är FaR inte aktuellt i den situationen. Det kan också vara så att läkarna 

remitterar patienten vidare till hälsomottagningen eller direkt till sjukgymnasten, vilket 

resulterar i att de personligen inte skriver lika mycket FaR som sjukgymnaster och 

sjuksköterskorna på hälsomottagningen. Det behöver alltså inte betyda att det inte är 

intresserade av att jobba hälsofrämjande. Troligtvis kan de pressade arbetssituationerna ses 

som ett hinder till att jobba hälsofrämjande, vilket bekräftas i litteraturen (Johansson 2010). 

Den biomedicinska synen tenderar att bli mer framträdande hos läkarna, (även om just dessa 

två läkare förskriver mycket FaR). Kalle och Margareta säger att den tid som krävs för att 

förskriva ett FaR inte prioriteras av deras kollegor.  

Att diskutera livsstil med patienten kan leda fram till FaR vilket kan göras med hjälp av 

livsstilsformuläret. Tyvärr framkom det att livsstilsformuläret bara används sporadiskt och i 

mån av tid. Kanske skulle detta gå att underlätta om patienten fick livsstilsformuläret i 

receptionen när de anmäler sig, att de på så vis uppmanas att fylla i pappret innan besöket. Då 

kanske tid kan sparas samt att formuläret kan fungera som en påminnelse om att diskutera 

livsstil. Dator finns på vissa hälsocentraler där patienten själv kan fylla i livsstilsfrågor. 

Troligtvis behövs en uppmaning så att det verkligen blir av att patienten fyller i formuläret 

inför besöket. 

Respondenter från de olika professionerna diskuterade den typiska patienten som får FaR. Ett 

resultat av detta är att det inte finns någon typisk patient. Det kan vara vem som helst som 

behöver en knuff för att komma igång att träna, svensk, utländsk, höginkomsttagare, 

låginkomsttagare, kvinna, man, gammal, medelålder eller yngre. Dock uppger majoriteten att 



26 
 

unga patienter är ovanligare inom FaR samt att kvinnor är mer förekommande inom 

sjukgymnastiken när det gäller FaR. Personer som har välfärdssjukdomar som högt blodtryck, 

höga blodfetter, diabetes eller fetma är också frekventare förekommande inom FaR. De olika 

professionerna möter olika patientgrupper vilket gör att den typiska patienten varierar. FaR 

ses dock som en hjälpande hand till personer som inte riktigt klarar av att komma igång på 

egen hand.  

Att alla socioekonomiska klasser kan få FaR är professionerna överens om men hälften 

uppger att utbildning kan vara avgörande för hur medveten patienten är. Medvetenhet behöver 

sedan inte betyda att man handlar i enlighet med hur man borde.  

Att professionerna vill öka samarbetet är gemensamt för alla tre grupper. Det säger sig självt 

att om en läkare eller sjuksköterska saknar kunskap om fysisk aktivitet låter man bli att skriva 

FaR eller skickar istället patienten vidare. Saknas då samarbete med sjukgymnaster eller 

annan profession som har kunskap är det inte konstigt att det inte blir något recept. I 

Västerbotten var sjukgymnaster den grupp som var mest positiva till att utveckla det 

hälsofrämjande arbetet (Johansson 2010) . Kanske beror detta på att sjukgymnasterna har 

mest kunskap om fysisk aktivitet. För att öka samarbetet borde chefer och ledning satsa mer 

på detta genom utbildning och teambildning samt att alla hälsocentraler borde ha en 

hälsomottagning där de olika professionerna jobbar tillsammans. 

Förskrivarnas eget intresse för fysisk aktivitet har visat sig ha betydelse för hur mycket som 

rekommenderas (Ribera et al 2005). Professionerna i den här studien är fysiskt aktiva och ser 

detta som en mycket viktigt del av vardagen. Endast en person ser sig inte träna tillräckligt 

just nu, men har tränat mycket tidigare och kommer att börja snart igen. Den egna fysiska 

aktiviteten är troligtvis en stor avgörande faktor. Professionerna prioriterar att diskutera med 

patienten om sådant som de själva ser som viktigt (Ribera et al, Buchholz & Purath 2006).  

Anser de då att fysisk aktivitet är en avgörande faktor kommer detta att diskuteras.  

 

Om patienterna blir motiverade eller inte, påstås utgöra grunden till om livsstilsförändringar 

blir av eller inte. Det motiverade samtalet beskrivs som viktigt för att få patienten att vilja 

ändra sin livsstil till att bli mer hälsosamt. Professionerna är överens om att detta är en av de 

bidragande faktorerna till om en patient får FaR. Att patienten är motiverad att göra en 

livsstilsförändring. Detta utgör grunden, att ge en patient FaR som inte vill är inte angeläget. 

Det motiverade samtalet är till för att få patienten att vilja ändra sin livsstil till en mer 
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hälsofrämjande. Även om de förekommer patienter som idag frågar efter FaR vid 

patientbesöket och därmed kommer för att de vill ändra sin livsstil utgör inte dessa personer 

majoriteten. Därmed ligger det stora ansvaret hos förskrivaren att rekommendera fysiskt 

aktivitet, vilket professionerna är överens om. Men för att möjliggöra detta krävs tid, 

utbildning och engagemang från hälsocentralen samt ett samarbete inom professionerna och 

med Friskvårdslotsen är ett faktum.  

FaR bör ses som ett viktigt inslag i hälsofrämjande arbete och satsningar på att implementera 

FaR i primärvården bör öka. Landsting som saknar samordnare som Friskvårdslotsen 

uppmanas att överväga inrättandet av hälsopedagoger för att utveckla motsvarande funktion. 

Det finns mycket pengar att tjäna och det viktigaste av allt: en friskare befolkning. 

Metoddiskussion  

Urvalskriteriet för undersökningen var att intervjupersonerna skulle jobba aktivt med att 

förskriva FaR. I och med detta är personerna intresserade av att skriva FaR recept. För att få 

syn på ytterligare synvinklar hade det varit intressant att även intervjua informanter som inte 

skriver FaR i någon större utsträckning. Detta för att se om de har olika syn på vad som bidrar 

till förskrivning samt vad som gör att det inte skrivs mer FaR. För att kunna uttala sig om 

vilka faktorer som är dem gällande på ett mer generellt plan skulle en kvantitativ ansats 

krävas. Frågeformulär kan skickas ut till ett stort antal respondenter. Kvale (1997) skriver om 

att i intervjuundersökningar bör man koncentrera sig på ett fåtal intensiva fallstudier om syftet 

är att erhålla allmän kunskap. Min personliga åsikt är att resultatet i den här uppsatsen kan 

generaliseras till professionerna i sin helhet. Dock gäller resultatet för de aktuella 

informanterna vid intervjutillfället.  

Valet av att göra en kvalitativ studie medförde att endast sex intervjuer blev möjliga att 

genomföra, men valet ses ändå som det bästa alternativet i och med att det nu var möjligt att 

få syn på detaljer som kan vara avgörande för förskrivning. Valet av att intervjua två från 

respektive profession visade sig vara en fördel, det bidrog till att visa på lite olika sätt att se.  

Det kan tänkas att berörda professioner kan känna igen sig i det som beskrivs i uppsatsen. På 

så vis kan uppsatsen fungera som underlag för att skapa debatt. På ett tankeplan kan 

informanternas utsagor fungera som inspirationskällor till arbetsgrupper utanför de berörda 

informanternas kontext.   
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För att utforska vilka föreställningar och idéer som ligger till grund för förskrivning, på ett 

djupare plan skulle observationsstudier kunna göras.  Det informanterna inte är medveten om 

kan de ju inte själva svara på. Via observationer av hur det går till vid förskrivning, gärna i 

kombination med intervju, skulle det gå att komma runt detta problem. Analys kan då inriktas 

på vilka föreställningar och idéer som blir avgörande för om en grupp förskrivs FaR eller inte.  

Olika känslor som gav uttryck för osäkerhet och tillkortakommanden under intervjuerna var 

osäkerhet i att rekommendera rätt aktivitet, känslor av otillräcklighet när tiden och pengar inte 

alltid möjliggör situationen vilket ger en känsla av frustration. Att tolka dessa känslor under 

en intervju har gett utryck för ett större djup och större syn på variation och nyanser än vad 

som hade varit möjlig med en kvantitativ metod (Kvale 1997).    

Intervjutiden var begränsad till 30 minuter, detta för att inte ta för mycket av den ”dyrbara” 

tiden. Det var svårt att få till frågorna i intervjuguiden till att vara så omfattande att 

undersökningen skulle kunna besvaras på 30 minuter. Längre intervjuer hade kanske bidragit 

till ett mer omfattande djup. Informationsrika informanter bidrog trots allt till att den korta tid 

som avsatts för intervju räckte till för datainsamling  

Det kan konstateras att forskning inom området fysisk aktivitet på recept är relativt nytt, 

därför har mycket av bakomliggande litteratur hämtats från studier utförda i andra länder. 

Hälso- och sjukvårdssystem från andra länder kanske därmed skiljer sig från det svenska 

systemet. Det kan bidra till att jämförelser av resultat från olika länder kan bli problematiskt. 

Min förhoppning är att detta inte påverkat min uppsats i en negativ riktning.   

Innan jag går över till att presentera uppsatsens slutsats vill jag passa på att uppmana 

professionerna i Uppsala län till att ta sig tiden att sitta ner och diskutera FaR med patienten. 

Det behöver inte ta lång tid, efter ett tag kan det bli en vana och en ny rutin i vardagen. För de 

som ännu inte utnyttjar Friskvårdslotsen vill jag även passa på att uppmana till detta. Genom 

att använda sig av lotsarna kan professionerna spara tid och se till så att patienten får hjälp att 

komma igång med en passande aktivitet samt att lotsarna följer upp patienten och 

återrapporterar till förskrivaren.  

Slutsats 

Att åstadkomma livsstilsförändringar är inte lätt. Att vara motiverad kan därför ses som en 

viktig förutsättning.  Förskrivaren har ett stort ansvar att se till så att rekommendationerna blir 

av, och här finns flera bakomliggande faktorer. Gott om tid är en gynnande faktor för om ett 
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recept skrivs. Tid har tyvärr blivit en allt större bristvara inom primärvården som svar på 

rationaliseringar och omorganiseringar de senaste decennierna. Om förskrivaren har tid till ett 

motiverande samtal med patienten är chansen större att patienten blir intresserad och 

motiverad att göra en livsstilsförändring vilket kan leda till ett recept. För detta krävs att 

förskrivaren har utbildning på området, att förskrivaren känner sig säker att ordinera fysisk 

aktivitet vid olika tillstånd samt att förskrivaren själv är fysisk aktiv och har ett personligt 

intresse i FaR. 

En stor bidragande faktor är att förskrivaren själv har bestämt sig för att satsa på att öka sin 

förskrivning av FaR samt att förskrivaren jobbar med de patientgrupper där det är aktuellt. 

Samarbete mellan professionerna gör att förskrivningen tilltar, kan hjälp tas av andra med 

olika kompetenser ökar förskrivningen. Ett större utbud av ekonomiska träningsalternativ till 

dem som inte har råd att köpa ett dyrt gymkort efterfrågas. Att intresset för att öka 

förskrivningen finns hos chefer och ledning har också stor betydelse för hur mycket 

professionerna förskriver. Slutsatsen med uppsatsen blir därmed att de faktorer som bidrar till 

förskrivning är: att1) patienten ska vara motiverad till en livsstilsförändring, 2) förskrivaren 

ska ha tillgång till tid under patientens besök, 3) utvecklingsmöjligheter, som tillgång till 

utbildning inom FaR, FYSS och motiverande samtal (MI), 4) möjligheter till samarbete 

mellan professionerna, samt 5) samarbete med Friskvårdslotsen, och 6) att chefer och 

ledningen har intresse och engagemang för att öka implementeringen av FaR, samt 7) fler 

ekonomiska alternativ till fysisk aktivitet behöver upprättas samt 8) uttalade satsningar på 

området.  

FaR bör ses som ett viktigt inslag i hälsofrämjande arbete som ska implementeras 

i primärvården. Landsting som saknar samordnare som Friskvårdslotsen uppmanas 

att överväga inrättandet av hälsopedagoger för att utveckla motsvarande funktion. 

Förslag på uppföljning av forskning: För att få mer perspektiv på vad som bidrar till FaR-

förskrivningen skulle en liknande studie kunna göras, fast med personer som inte skriver FaR. 

Detta för att få syn på mer variation och nyanser, vilket kan bli avgörande för om FaR 

förskrivs eller inte. Det saknas studier på området om vilka patientgrupper som erhåller 

respektive inte erhåller FaR. Denna uppsats undersöker inte detta på ett närmare sätt, därför 

uppmuntras andra att göra sådana studier.  
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 Billaga 1 

Intervjuguide 

Fysisk aktivitet 

1. Berätta hur det går till när du förskriver FaR? Faktorer som bidrar till förskrivning? 

2. Kan du beskriva en typisk patient som du förskriver FaR till? Varför just denna patient? 

3. Kan du ge exempel på tre saker i mötet med patienten som signalerar FaR? Vad tittar du 

på? Vad gör att vissa får och vissa inte? 

4. Vilka faktorer är avgörande för om du skriver FaR till patienten eller inte? 

5. Kan du ge exempel på patientgrupper som du inte förskriver FaR till? 

Tillgång till FaR 

6. Anser du att FaR förskrivs till alla samhällsgrupper? Andra kulturer, funktionsnedsatta? 

Skrivs FaR mer till vissa grupper, vilken är i så fall denna grupp? Nås de individer som 

behöver nås? Kön, utbildning 

7. Patienterna måste själva stå för kostnaderna till aktiviteterna, vad anser du om det? 

8. Vad tror du om FaR i framtiden om exempelvis 20 år? 

Hinder och möjligheter med FaR 

9. Hur ser du på möjligheterna med FaR? 

10. Vilka hinder är det som gör att det inte skrivs ännu mera FaR? 

11. Hur skulle FaR kunna förbättras? 

Professionerna 

12. Har din profession fått intern utbildning i FaR på din arbetsplats? Har du fått utbildning i 

motiverande samtal? Hur ser samarbetet ut mellan professionerna? 

13. Har ni/du fått uppmaningar från ledningen om att skriva mer FaR?  

14. Berätta hur tränar du? 

Följsamhet 

15. Har du möjlighet att följa upp patienten? 

16. Följer patienterna sitt recept? 

17. Anser du att det skrivs ut tillräckligt med FaR recept?  



35 
 

18. Vad anser du om skriften FYSS? Använder du den?  

 


