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Abstract 

Larsson, S. (2013). Physical activity on prescription – the prescription for mental health? A 

study on the prescription of physical activity for mental illness in primary health care. C-

thesis in Public Health. The Faculty of Health and Occupational studies. University of Gävle. 

This study aimed to examine how physical activity on prescription for mental illness is 

implemented and followed up in primary health care, in a county in central Sweden. The 

study had a descriptive design with a quantitative approach. Data was collected through 

records from the Social Medicine Unit and through questionnaires sent by e-mail to 

professionals within the primary health care, working with the prescription. A total of 20 

respondents participated in the study. The collected data was processed using the computer 

programs Excel and Word. The results showed that physical activity was prescribed to a lower 

extent for mental illness, compared to other diseases and disorders. It appeared that few 

prescribers perceived barriers for prescribing physical activity for mental illness and that the 

prescribers saw several reasons why these patients indeed should receive the prescriptions. 

The study also showed that there are no specific guidelines for the prescription of physical 

activity for mental illness. Due to the small base of the study, it was not possible to draw 

general conclusions from the results. The study indicated that the prescription of physical 

activity for mental illness is low, leading to the conclusion that more patients should be 

offered the method.   
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Sammanfattning  

Larsson, S. (2013). Fysisk aktivitet på recept – receptet för psykisk hälsa? En studie om 

förskrivningen av fysisk aktivitet på recept för psykisk ohälsa inom primärvården. C-uppsats 

i folkhälsovetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv. Högskolan i Gävle.  

 

Syftet med studien var att undersöka hur fysisk aktivitet på recept för psykisk ohälsa 

implementeras och följs upp inom primärvården i ett län i Mellansverige. Studien hade en 

deskriptiv design med en kvantitativ ansats. Informationen samlades in via register från den 

samhällsmedicinska enheten i länet samt genom enkäter. Enkäterna skickades via e-post till 

personal inom primärvården som arbetar med att förskriva fysisk aktivitet på recept. Totalt 

deltog 20 personer i studien, vilket gav ett bortfall på 56 procent. Den insamlade 

informationen bearbetades och sammanställdes till beskrivande statistik med hjälp av 

dataprogrammen Excel och Word. Resultatet visade att fysisk aktivitet på recept skrivs ut för 

flera former av psykisk ohälsa inom primärvården, men att recepten skrivs ut i lägre 

utsträckning jämfört med andra sjukdomar och besvär. Det framkom att majoriteten av 

förskrivarna inte upplever något hinder för att förskriva fysisk aktivitet på recept för psykisk 

ohälsa och att förskrivarna anger flera anledningar till varför dessa patienter bör få recepten. 

Studien visade att det endast finns generella riktlinjer för förskrivningen och att det saknas 

specifika riktlinjer för förskrivningen av recepten för psykisk ohälsa. Då underlaget i studien 

var litet, går det inte att dra generella slutsatser utifrån resultatet. Studien indikerade att 

förskrivningen av fysisk aktivitet på recept för psykisk ohälsa är låg, med slutsatsen att den 

därmed bör öka inom primärvården. Men tydligare riktlinjer behövs, och på så vis skulle fler 

patienter kunna hjälpas till psykisk hälsa genom metoden.  
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Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare Gisela van der Ster för alla värdefulla 
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Tack även till den Samhällsmedicinska enheten för hjälp med registerinformation.  
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Bakgrund  

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har fysisk inaktivitet identifierats som en starkt 

bidragande faktor till flera folkhälsoproblem samt som den fjärde största riskfaktorn för 

dödsfall världen över. Studier visar att cirka en tredjedel av världens befolkning är fysiskt 

inaktiva (WHO, 2013). I Sverige är trenden densamma som i resten av världen, då omkring en 

tredjedel av den vuxna befolkningen inte uppnår den rekommenderade nivån för fysisk 

aktivitet på minst 30 minuter om dagen med måttlig intensitet (Folkhälsorapport, 2009). För 

barn och unga, där rekommendationerna är det dubbla, är det endast 10-20 procent som 

uppnår en tillräckligt hög fysisk aktivitetsnivå (ibid.). Antalet män och kvinnor som anger sig 

ha en stillasittande fritid har inte förändrats under det senaste decenniet (Socialstyrelsen, 

2013). En inaktiv livsstil innebär ett flertal hälsorisker, och att främja fysisk aktivitet är en 

förutsättning för att uppnå såväl en god folkhälsa som att gynna samhällsekonomin (FYSS, 

2008). 

 

Kostnaderna för ohälsa i det svenska samhället är i hög grad relaterade till levnadsvanorna, 

där fysisk inaktivitet är bland de främsta orsakerna till sjukdomsbördan (Socialstyrelsen, 

2011a). Sjukdomar till följd av en fysiskt inaktiv livsstil, som till exempel högt blodtryck, 

hjärt- och kärlsjukdomar, depression och ångest, innebär en kostnad på 7 miljarder kronor för 

samhället varje år (Folkhälsoinstitutet [FHI], 2010).  

 

Samtidigt visar en nypublicerad rapport att den psykiska ohälsan i Sverige ökar och att det 

idag är den vanligaste orsaken till att personer står utanför arbetsmarknaden (OECD, 2013). 

Närmare 20 procent av svenskarna i arbetsför ålder drabbas under ett år av psykisk ohälsa och 

det är den främsta orsaken till långvariga sjukskrivningar, framförallt bland unga. Färska 

siffror visar att samhällskostnaderna i Sverige för den psykiska ohälsan uppgår till nära 70 

miljarder kronor om året, till följd av kostnader för vård och omsorg samt förlorade 

arbetsinsatser (ibid.).  

Vad räknas som psykisk ohälsa? 

Psykisk ohälsa är idag ett av de stora folkhälsoproblemen, men det saknas en klar definition 

av begreppet (FHI, 2013). Begreppet psykisk ohälsa kan bland annat användas för 

självrapporterade psykiska besvär samt innefatta allt från trötthet, stress, sömnbesvär, 

huvudvärk, ångest, oro och depression till självmordstankar och självmordsförsök (Taube & 

Ottosson, 2011). Inom hälso- och sjukvården beskrivs psykisk ohälsa ofta i termer av 

diagnoser som utgår från DSM-IV (Diagnostical and Statistical manual of Mental disorders) 

som är ett samlat verk med kriterier för olika psykiska diagnoser. Där anges kriterier för bland 
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andra diagnoser som depression, ätstörningar, psykos, schizofreni, alkohol- och 

missbrukssjukdomar, ångest- och sömnsjukdomar med flera (APA, 2000).  

Nationella folkhälsomål 

År 2003 togs beslut i riksdagen om en ny folkhälsopolitik, med det nationellt övergripande 

målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor hos befolkningen 

(Proposition 2002/03:35). I samband med detta beslutades även om elva nationella 

målområden för folkhälsan. Dessa målområden utgör vägledning och stöd för hur aktörer kan 

utforma sina verksamheter för att främja folkhälsan och för att bidra till att nå det 

övergripande målet (ibid.).  

 

Målområde 6 handlar om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Målområdet innebär att 

vården har en viktig roll i folkhälsoarbetet genom sin särskilda kompetens, breda kunskap och 

sin kontakt med befolkningen (Proposition 2002/03:35). Arbetet inom hälso- och sjukvården 

ska vara inriktat både mot att förebygga sjukdom och att främja hälsa, vilket bör vara en 

naturlig del i all behandling och vård. Det hälsofrämjande arbetet inom vården ska i hög 

utsträckning handla om att stödja och stärka människors egen förmåga till makt över sin 

situation (Proposition 2007/08:110). Inom primärvården finns stor potential till detta genom 

att erbjuda patienterna råd och stöd kring levnadsvanorna. 

 

Målområde 9 handlar om ökad fysisk aktivitet. Syftet med målområdet är att skapa 

förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen, eftersom fysisk aktivitet 

är en förutsättning för god hälsa. Flera aktörer, så som kommuner, landsting och myndigheter 

är viktiga för insatserna inom detta målområde. Hälso- och sjukvården, framförallt 

primärvården, har en viktig roll i arbetet med att främja fysisk aktivitet genom arbetet med 

fysisk aktivitet på recept (ibid.). 

Ansvarsmyndighet för hälso- och sjukvården 

Socialstyrelsen är den myndighet som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården 

och arbetet sker på uppdrag från regeringen (Socialstyrelsen, 2011b). Arbetet handlar om 

tillsyn, utvärdering och uppföljning av de lagar och förordningar som finns för hälso- och 

sjukvården, i syfte att säkerställa en god vård och omsorg till befolkningen. Socialstyrelsen 

arbetar kontinuerligt med att utarbeta nationella föreskrifter och råd om hur 

verksamhetsansvariga samt personal ska arbeta för en säker och effektiv vård av god kvalitet. 

Det innebär bland annat riktlinjer för arbetet med att förebygga sjukdom, där metoder för att 

förändra levnadsvanorna lyfts fram (ibid.). 
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Socialstyrelsen har utarbetat nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, bland 

annat för otillräcklig fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2011a). I riktlinjerna framgår att vissa 

grupper fått högre prioritet på grund av att en låg fysisk aktivitetsnivå anses vara mer riskfyllt 

för dem. I de så kallade högriskgrupperna ingår bland annat personer med depression och 

schizofreni. Rekommenderade och prioriterade metoder vid otillräcklig fysisk aktivitet hos 

vuxna är rådgivande samtal i kombination med stegräknare, fysisk aktivitet på recept eller 

särskild uppföljning (ibid.). 

Definition och rekommendation av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innefattar all kroppslig rörelse som bidrar till ökad energiomsättning (FYSS, 

2008). Det innebär aktiviteter som ger muskelaktivitet så som exempelvis promenader, 

hushålls- och trädgårdsarbete, träning eller motion. De allmänna rekommendationerna för 

fysisk aktivitet är att vuxna individer bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter 

om dagen med måttlig intensitet, vilket exempelvis motsvarar en rask promenad (ibid.). 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet inkluderar all fysisk aktivitet som inte leder till skada eller 

utgör en risk (FHI, 2011). 

Fysisk aktivitet på recept – FaR 

Inom hälso- och sjukvården används metoden fysisk aktivitet på recept (FaR) för att främja 

fysisk aktivitet, i syfte att behandla och förebygga sjukdom (FHI, 2011). Metoden används 

framförallt inom primärvården, men har numera även börjat användas inom specialistvården, i 

synnerhet psykiatrin. Recepten förskrivs av legitimerad sjukvårdspersonal, under förutsättning 

att de har kännedom om patientens aktuella hälsotillstånd samt adekvat kunskap om metoden 

(ibid.). Som stöd i arbetet finns boken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling, 2008) som innehåller en sammanfattning över sjukdomstillstånd som 

kan förebyggas eller behandlas med hjälp av fysisk aktivitet.  

FaR innebär att patienter ordineras fysisk aktivitet, i grupp eller individuellt samt av olika 

form och intensitet (FHI, 2011). Metoden är evidensbaserad och det är idag bevisat att fysisk 

aktivitet kan användas för att förebygga och behandla ett flertal olika sjukdomstillstånd, både 

fysiska och psykiska (FYSS, 2008). Ordination av FaR ska som all övrig behandling inom 

hälso- och sjukvården följas upp enligt lag (SFS 1982:763). Det är förskrivaren som är 

ansvarig för att uppföljningen sker, såväl av patientens hälsotillstånd som av fysisk aktivitet 

(FHI, 2011). 
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Vad säger tidigare forskning om FaR? 

En studie visade att patienter inom primärvården som förskrivits FaR hade uppnått ökad 

fysisk och psykisk hälsa sex månader senare (Kallings, Leijon, Hellenius & Ståhle, 2007). 

Samma studie visade att det ofta fanns flera orsaker till att patienter hade fått FaR och att 

recepten förskrevs för såväl fysiska som psykiska hälsotillstånd. I studien rapporterade 

patienterna själva orsaker till varför de erhållit FaR, där smärta, övervikt samt rygg- och 

nackproblem var de främsta orsakerna men även psykisk ohälsa i form av depression, 

nedstämdhet, ångest, utbrändhet, stress och sömnsvårigheter förekom. De yrkeskategorier 

som förskrev flest recept var läkare och sjukgymnaster, följt av sjuksköterskor och 

distriktssköterskor. Övriga yrkeskategorier förskrev omkring fyra procent av recepten (ibid.). 

En annan studie visade att de vanligaste orsakerna till förskrivningen av FaR var sjukdomar i 

rörelseorganen, övervikt, högt blodtryck och diabetes (Leijon, Bendtsen, Nilsen et.al., 2008a). 

Studien visade att FaR för psykisk ohälsa var vanligast i åldrarna 18-44 år och att det var 

vanligare att förskriva FaR vid psykisk ohälsa till kvinnor. Under året som studien pågick, 

ökade antalet patienter som fick FaR för psykisk ohälsa med omkring tre procent (ibid.). Det 

har i ytterligare en studie visat sig att 49 procent av de patienter som förskrivits FaR inom 

primärvården ökade sin fysiska aktivitetsnivå efter tre månader, och efter tolv månader hade 

den siffran ökat till 52 procent (Leijon, Bendtsen, Nilsen et.al., 2008b). 

En amerikansk studie inom primärvården visade att fysisk aktivitet på recept var en effektiv 

metod för att främja fysisk aktivitet, under förutsättning att patienterna även följdes upp under 

en tid (Weidinger, Lovegreen, Elliott et.al., 2008). Studien visade också att ett recept på fysisk 

aktivitet gav större följsamhet än enbart muntliga råd samt att uppföljning bidrog till en 

ökning av fysisk aktivitet. Ytterligare en studie visade att den fysiska aktiviteten ökade både 

vid muntliga råd och vid receptförskrivning, men den grupp som förskrevs fysisk aktivitet på 

recept hade efter sex veckor ökat sin totala aktivitetsnivå i högre utsträckning än dem som 

endast fått muntliga råd (Swinbum, Walter, Arroll et.al., 1998). FaR har i jämförelse med 

andra metoder visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att främja fysisk aktivitet. En studie 

visade att metoder med instruktörsledda aktiviteter så som gruppträningar eller promenader 

både hade mindre följsamhet och var dyrare att genomföra (Garrett, Elley, Rose et.al, 2011). 

Varför FaR till patienter med psykisk ohälsa? 

För patienter med panikångest har fysisk aktivitet visat sig ha positiv effekt som behandling 

(Broocks, Bandelow, Pekrun et.al., 1998). Patienter med panikångest delades in i tre grupper 

där den ena gruppen utövade regelbunden fysisk aktivitet i form av konditionsträning, den 

andra gruppen fick antidepressiva läkemedel och den tredje gruppen åt placebotabletter och 
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utgjorde därmed kontrollgrupp. Både fysisk aktivitet och läkemedel visade på en betydande 

behandlande effekt vid panikångest jämfört med kontrollgruppen. Ytterligare forskning, 

genomförd på personer med depression, visade att fysisk aktivitet på kort tid minskade 

besvären. Studiens syfte var att personer med depression utövade fysisk aktivitet, i form av 

promenader på ett löpband följt av ett intervallträningsprogram, i 30 minuter om dagen i tio 

dagar (Dimeo, Bauer, Varahram et.al., 2001). Det har även visat sig att återinsjuknandet i 

depression var mindre hos patienter som var fysiskt aktiva i kombination med behandling av 

läkemedel, jämfört med patienter med enbart läkemedelsbehandling (Babyrak, Blumenthal, 

Herman et.al., 2000). Samma studie visade att de som var fysiskt aktiva i större utsträckning 

var helt återställda efter tio månader. En annan studie har visat att fysisk aktivitet i 

kombination med läkemedel ger betydligt bättre behandlande effekt vid allvarlig depression 

än enbart läkemedelsbehandling (Mota-Pereira, Silverio, Serafim et.al., 2011).  

På vilket sätt hjälper fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa? 

Fysisk aktivitet kan motverka och bota psykisk ohälsa på flera sätt. Dels kan fysisk aktivitet 

leda till ett förändrat beteende, där personer med psykisk ohälsa bryter passivitet och isolering 

(Taube & Ottosson, 2011). Fysisk aktivitet bidrar även till ökad självkänsla och ger större 

motståndskraft mot stress. Genom fysisk aktivitet påverkas också olika kroppsliga 

mekanismer i form av hormoner och andra ämnen som är viktiga för det psykiska välmåendet. 

Hjärnans processer styrs till exempel av så kallade signalsubstanser, som fungerar som 

budbärare och styr fysiska och psykiska funktioner i kroppen. Serotonin är ett exempel på en 

sådan signalsubstans och som är viktig för bland annat humöret, inlärning, självkänsla, aptit, 

aggression, vakenhet med mera. Personer som lider av depression har ofta låga nivåer av 

serotonin. Fysisk aktivitet bidrar till en ökning av serotoninnivåerna och är på så sätt 

gynnsamt för personer med depression och andra psykiska besvär. Vid fysisk aktivitet frisätts 

även så kallade endorfiner i kroppen. Endorfiner är ett hormonliknande ämne som har 

inverkan på känslor som lycka, lust och välbehag. Ämnet brukar kallas för kroppens eget 

morfin och har positiv effekt på den psykiska hälsan. Ytterligare ett hormon som påverkas av 

fysisk aktivitet är noradrenalin. Det hjälper oss att hantera påfrestande och stressande 

situationer, samtidigt som det har positiv inverkan på humöret och motivationen (ibid.). 

Problemformulering 

Samtidigt som den psykiska ohälsan ökar, finns idag vetenskapliga belägg för att fysisk 

aktivitet kan användas vid behandling och i förebyggande syfte vid flera former av psykisk 

ohälsa (Broocks et.al., 1998, Dimeo et.al., 2001, Babyrak et.al., 2001, Mota-Pereira et.al., 

2011). Metoden med fysisk aktivitet på recept kan på så vis bidra till att främja såväl en ökad 
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fysisk aktivitet som bättre psykisk hälsa hos befolkningen. Hälso- och sjukvården, och då 

framförallt primärvården, kommer i kontakt med svenskarna i genomsnitt 2,8 gånger per år 

och person (Socialstyrelsen, 2011c). Primärvården har därmed en viktig roll i folkhälsoarbetet 

genom användningen av FaR. Metoden har undersökts i flera tidigare studier, men forskning 

om hur samt i vilken utsträckning FaR förskrivs och följs upp specifikt för psykisk ohälsa 

anses av författaren fortfarande vara bristfällig. Den här studien syftar till att bidra med ökad 

kunskap om förskrivningen av FaR för psykisk ohälsa och är således viktig för den framtida 

folkhälsoutvecklingen. Studien riktar sig främst till ansvariga inom hälso- och sjukvården, 

men även till personer som på olika sätt arbetar med FaR. En ökad kunskap om 

förskrivningen av FaR för psykisk ohälsa anses av författaren värdefullt för att metoden ska 

kunna utvecklas och förbättras i detta syfte.    

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur fysisk aktivitet på recept för psykisk ohälsa implementeras och 

följs upp inom primärvården i ett län i Mellansverige.   

Frågeställningar 

 I vilken utsträckning förskrivs FaR för psykisk ohälsa inom primärvården? 

 Vilka riktlinjer finns för förskrivningen och hur efterföljs dessa? 

 För vilka psykiska diagnoser och/eller besvär förskrivs FaR? 

 Vilka är anledningarna till att/att inte förskriva FaR för psykisk ohälsa? 

Metod 

Design och ansats 

För att undersöka FaR för psykisk ohälsa inom primärvården bedömdes att en deskriptiv 

design med en kvantitativ ansats i form av enkäter lämpade sig bäst. Då studien syftade till att 

få en bild av omfattningen av FaR för psykisk ohälsa, ansågs en kvantitativ metod lämpligast 

eftersom det gav möjlighet att komma i kontakt med fler personer från olika 

primärvårdsinrättningar i länet. Enkäter ger möjlighet att nå fler personer och därmed att få ett 

bredare resultat (Eliasson, 2010). En kvalitativ metod ansågs inte kunna besvara studiens 

syfte, då en sådan metod hade gett upphov till en mindre undersökningspopulation och 

därmed inte gett möjlighet till ett brett resultat (ibid.). I studien har skalnivåer använts i viss 

mån och då i form av nominalskalor (Ejlertsson, 2005).  
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Urval 

För att hitta lämpliga deltagare till studien var inklusionskriteriet att samtliga i det 

mellansvenska länet skulle vara personal inom primärvården som arbetade med att förskriva 

FaR. Totalt kontaktades 45 personer och urvalet bestod av personal från olika yrkeskategorier 

så som läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, kuratorer samt sjukgymnaster. 

Undersökningspopulationen uppgick slutligen till 20 personer, vilket innebar ett bortfall på 56 

procent. Den urvalsprincip som användes var ett så kallat ”bekvämlighetsurval” eftersom det 

var den personal som var tillgänglig vid studietillfället som ingick i undersökningen. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att det är de personer som finns till hands som kommer med i 

undersökningen (Eliasson, 2010). 

Datainsamlingsmetod 

Då det inte fanns någon tidigare enkät som var passande för undersökningsområdet, 

utformades enkäten (se bilaga 1) på egen hand utifrån syftet och de frågeställningar som 

undersökningen ämnade besvara. En enkätmall i programmet ”Google Docs” användes för att 

skapa en enkät som kunde skickas via e-post. Enkäten bestod av 18 frågor och utformades 

med både öppna och slutna frågor. Vid samtliga frågor hade respondenterna möjlighet att 

antingen ange ett eget svarsalternativ eller att ge egna kommentarer, beroende på typ av fråga.    

Frågorna berörde utsträckningen av förskrivningen av FaR för psykisk ohälsa, förekommande 

diagnoser och besvär för förskrivningen, anledningar samt eventuella hinder för 

förskrivningen av FaR för psykisk ohälsa, orsaker till utebliven förskrivning samt uppföljning 

av FaR för psykisk ohälsa. En pilotenkät genomfördes för att upptäcka eventuella behov av 

korrigeringar av frågorna samt för att kontrollera en ungefärlig tidsåtgång. De korrigeringar 

som gjordes efter pilotenkäten var en mindre omflyttning av frågeordningen samt justeringar 

av enstaka frågeformuleringar. Pilotenkäten genomfördes av en person som hade koppling till 

undersökningsområdet.   

Tillvägagångssätt 

Den huvudsakliga informationen har inhämtats genom enkäter, som skickades via e-post till 

personal inom primärvården som förskriver FaR. För att få tag på e-postadresser togs först 

kontakt med verksamhetsansvariga på samtliga primärvårdsinrättningar i det mellansvenska 

länet, som då fick information om syftet med undersökningen samt vilka personer som var av 

intresse. Verksamhetsansvariga gavs i samband med detta möjlighet att ge sitt godkännande 

till undersökningen. Försök gjordes inledningsvis att kontakta samtliga verksamhetsansvariga 

via telefon, men på grund av uteblivna svar fick samtliga istället kontaktas via e-post. Av de 

tillfrågade verksamhetsansvariga var det tre stycken som avböjde personalens deltagande i 
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undersökningen och åtta stycken vars svar uteblev. Från resterande mottogs i de flesta fall e-

postadresser till enskild personal och i några fall fick enkäten skickas via 

verksamhetsansvariga som i sin tur vidarebefordrade den till berörd personal. Totalt har 45 

enkäter skickats ut. Vid samtliga utskick har det framgått att svaren från enkäten skulle 

skickas tillbaka till undersökningsansvarig. Det har även framgått att enkäten helst skulle 

besvaras inom en vecka och en påminnelse skickades via e-post efter utsatt tid. Då det inte 

gick att se vem som skickat in enkäten skickades påminnelser till samtliga respondenter, men 

med ett förtydligande om att de som redan besvarat enkäten kunde bortse från denna.  

Ett missivbrev (se bilaga 2) utformades och skickades till samtliga respondenter i samband 

med utskicket av enkäten. I brevet gavs en presentation samt kontaktuppgifter till ansvarig för 

undersökningen, information om vad undersökningen handlade om samt upplysning om att 

deltagandet var helt frivilligt och att uppgifterna behandlades konfidentiellt (Ejlertsson, 2005). 

När det hade gått två veckor avslutades undersökningen och totalt hade då 20 enkäter 

besvarats, vilket motsvarade 44 procent av det utskickade materialet.  

Information till undersökningen söktes även via register som inhämtades via FaR-ansvarig på 

den samhällsmedicinska enheten i länet. Registren innehöll information över antalet 

förskrivna recept samt orsak till förskrivningen och syftade till att ge en bild över 

förskrivningen av FaR i länet som helhet. Från samma enhet inhämtades även information om 

lokala riktlinjer för förskrivningen av FaR. Riktlinjerna skulle utgöra ett jämförelsematerial 

till enkätsvaren för att kunna undersöka om riktlinjerna efterföljdes eller inte.    

Dataanalys och bearbetning 

Informationen från enkäterna sammanställdes kontinuerligt och automatiskt i Google Docs 

när respondenterna svarade. Därefter skrevs uppgifterna in manuellt i dataprogrammet Excel 

för att kunna skapa diagram. Informationen från de öppna frågorna sammanställdes först i 

dataprogrammet Word för att få en tydlig översikt över vad respondenterna svarat. Svaren 

från de öppna frågorna har sedan räknats samman och sammanställts i diagram med hjälp av 

Excel samt i form av text. Det interna bortfallet, där respondenterna i vissa fall lämnade frågor 

obesvarade, har hanterats genom att dessa respondenter inte räknades med vid 

sammanställningen av dessa frågor. Registerinformationen sammanställdes till diagram samt 

text med hjälp av tidigare nämnda program.    
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Forskningsetiska överväganden 

Med hänsyn till samtyckeskravet fick först verksamhetsansvariga ge sitt samtycke till 

undersökningen i samband med förfrågan om kontaktuppgifter till berörd personal 

(Vetenskapsrådet, 2002). De hade vid detta tillfälle möjlighet att avböja undersökningen. 

Samtycke inhämtades även från varje enskild respondent i form av missivbrevet där samtliga 

fick tydlig information om att deltagandet var frivilligt. De som valde att fylla i enkäten gav 

sitt samtycke till undersökningen. I missivbrevet informerades respondenterna om 

undersökningen och vad uppgifterna skulle användas till, detta för att tillgodose 

informationskravet. För att ytterligare ge respondenterna möjlighet att avgöra om de ville 

delta i undersökningen, framgick det i missivbrevet hur många frågor enkäten bestod av samt 

ungefärlig tidsåtgång för att besvara dessa. Då respondenterna hade ont om tid på grund av 

sina arbetsuppgifter, ansågs det viktigt att ge dem möjlighet att direkt kunna ta ställning till 

sitt deltagande samt att i så fall planera tiden utifrån sina förutsättningar. 

Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att det inte var möjligt att spåra vem som skickade 

in enkäten och respondenterna informerades om detta via missivbrevet. Även i 

informationstexten på enkäten framgick att svaren behandlades konfidentiellt. Den insamlade 

informationen användes endast till undersökningen och på så vis togs hänsyn till 

nyttjandekravet. För de respondenter som önskade, fanns möjlighet att ta del av det slutgiltiga 

resultatet från undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002).  

Resultat 

Resultatet från registerinformationen samt enkätsvaren presenteras nedan. Presentationen sker 

under olika rubriker för att ge en tydlig överskådlighet. Först presenteras resultatet från 

registerinformationen, därefter enkätresultaten.  

Förskrivningen av FaR enligt register 

Från registerinformationen framkom att det totala antalet förskrivna FaR inom primärvården i 

det mellansvenska länet var 2858 stycken under år 2012. När det gäller antalet recept 

utskrivna för psykisk ohälsa fanns ingen siffra för hela året, men i Figur 1 visas en 

sammanställning över förskrivningen av FaR under september månad. Den procentuella 

fördelningen av förskrivningsorsaker är enligt FaR-ansvarig representativ för samtliga 

månader på året
1
. Registren visade att de främsta orsakerna till förskrivningen av FaR under 

september månad var övervikt (22,8 procent) fysisk inaktivitet (17,1 procent), problem i 

rörelseorganen (16,6 procent) och glukosintolerans (15,5 procent). Förskrivningen av FaR för 

                                                             
1
 Muntlig information från FaR-ansvarig på Samhällsmedicinska enheten i det berörda länet 2013-04-29 
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psykisk ohälsa var jämförelsevis låg med 4,1 procent av de utskrivna recepten. Psykisk ohälsa 

användes som ett samlingsbegrepp för flera diagnoser samt besvär och det framkom därmed 

inte i registren för vilka specifika former av psykisk ohälsa som FaR hade förskrivits.  

 

Figur 1. Figuren visar en sammanställning från registerinformationen över antal förskrivna 

FaR samt förskrivningsorsak inom primärvården i det mellansvenska länet, under september 

månad 2012.  

Riktlinjer för förskrivningen 

Samtliga primärvårdsinrättningar i länet har möjlighet att få ekonomiskt bidrag varje år, om 

de uppfyller riktlinjerna för antalet FaR
2
. Då vårdinrättningarna har olika stora 

upptagningsområden är riktlinjerna att 8/1000 (0,8 procent) invånare ska få FaR. Antalet 

invånare i det undersökta länet var cirka 283 000 under 2012, vilket gör att riktlinjerna 

uppfylldes totalt sett i länet detta år (1,01 procent). Då riktlinjerna gäller för ett helt år, går det 

ännu inte att avgöra om de kommer att uppfyllas även under 2013. I övrigt framkom inga 

riktlinjer för förskrivningen.  

Förskrivningen av FaR enligt enkäterna 

Av de 45 enkäter som skickades ut var det 20 som besvarades. Som kan ses i Tabell 1 var 

majoriteten av respondenterna sjuksköterskor och lägst antal var kuratorer. Två respondenter 

angav alternativet övrigt, under vilket yrkeskategorierna FaR-koordinator/verksamhetschef 

och distriktssköterska framkom. Det totala antalet respondenter uppgår enligt tabellen till 21 

stycken, vilket beror på att en av respondenterna fyllde i två svarsalternativ, både 

sjuksköterska och sedan förtydligade med distriktssköterska under övrigt. 

                                                             
2
 Muntlig information från FaR-ansvarig på Samhällsmedicinska enheten i det berörda länet 2013-04-29 
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Tabell 1. (N=20) n=20. I tabellen framgår fördelningen av yrkeskategorier mellan 

respondenterna, baserat på svaren angående yrkestitel i enkäten.  

Yrkeskategori Antal 

Läkare 2 

Sjuksköterska 10 

Sjukgymnast 6 

Kurator 1 

Övrigt 2 

 

Sedan första januari 2013 hade respondenterna förskrivit totalt 104 stycken FaR. Av dessa 

hade 17 stycken (17,3 procent) förskrivits för någon form av psykisk ohälsa. Totalt hade 

respondenterna träffat 167 patienter med diagnosen psykisk ohälsa, varav 11 remitterades 

vidare till andra vårdinstanser. Totalt hade 10,2 procent av patienterna med psykisk ohälsa fått 

FaR under denna period. Av de respondenter som angav att de förskrivit FaR för psykisk 

ohälsa sedan början av 2013, hade sjukgymnasterna förskrivit flest, därefter i fallande ordning 

sjuksköterskor, läkare och kurator (se Figur 2). 

   

Figur 2. (N=20) n=20. Figuren visar antal förskrivna FaR för psykisk ohälsa fördelat efter 

yrkeskategori, baserat på enkätsvaren angående hur många av recepten som respondenterna 

skrivit ut för någon form av psykisk ohälsa.  

Figur 3 visar att FaR hade förskrivits för flera olika psykiska diagnoser och besvär. På frågan 

om vilka diagnoser som var mest förekommande, uppgav respondenterna att FaR framförallt 

skrivits ut till patienter med depression (se Figur 4). Respondenterna hade möjlighet att ange 

flera alternativ.  
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Figur 3. (N= 20) n=13. Figuren visar en sammanställning av samtliga diagnoser och besvär 

för vilka respondenterna angivit att de förskrivit FaR och besvarar därmed frågan angående 

vilka psykiska diagnoser och besvär som FaR förskrivits.  

 

Figur 4. (N=20) n=8. Figuren visar vilka diagnoser och besvär som respondenterna angivit 

var mest förekommande vid förskrivningen av FaR för psykisk ohälsa.  

Orsaker till utebliven förskrivning av FaR för psykisk ohälsa 

Respondenterna besvarade vilka orsaker de haft till att inte förskriva FaR till patienter med 

psykisk ohälsa. Även här hade respondenterna möjlighet att ange flera alternativ. Den främsta 

orsaken var att patienten fått receptet på grund av andra diagnoser, vilket fem av 

respondenterna angav (se Figur 5). Den näst vanligaste orsaken var att det ansågs tillräckligt 

med muntliga råd, därefter följde att patienten själv inte ville ha FaR. En sammanställning av 

samtliga orsaker redovisas nedan i Figur 5.  
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Figur 5. (N=20) n=13. Figuren visar en sammanställning över samtliga orsaker som 

respondenterna angivit till att inte förskriva FaR för psykisk ohälsa.  

Hinder för förskrivningen 

På frågan om vilka hinder det finns för att förskriva FaR för psykisk ohälsa angav 75 procent 

(15 respondenter) att de inte såg något hinder. De hinder som resterande 25 procent (5 

respondenter) ansåg finnas till förskrivningen citeras nedan: 

”En risk är att patienten uppfattar det som att man förenklar problematiken. Gäller att 

motivera väl.”(Kurator) 

”Har inte tillräckliga kunskaper inom den diagnosen och träffar oftast inte patienterna hos 

mig av den anledningen. Hänvisar de patienter som behöver mer hjälp till annan personal på 

vårdcentralen.”(Sjuksköterska) 

”Ett hinder är ju att patienten inte vill ha FaR och inte tror att det kommer att 

hjälpa”(Sjuksköterska) 

”Kan bli en stress för patienten. Ytterligare ett måste.”(Sjukgymnast) 

”SBU har nyligen kommenterat att studier som försökt visa att fysisk aktivitet har effekt på 

egentliga depressioner har sådana brister att någon säker slutsats inte kan dras. Finns många 

hälsovinster av fysisk aktivitet, men är syftet att lindra egentlig depression så finns det enligt 

detta inte tillräckligt med evidens.”(Sjukgymnast) 

Anledningar till att förskriva FaR för psykisk ohälsa 

Respondenterna hade möjlighet att ange fler än en anledning till att förskriva FaR för psykisk 

ohälsa. Majoriteten ansåg att fysisk aktivitet ökar såväl det fysiska som det psykiska 

välmåendet, vilket angavs av sju respondenter (se Figur 6). Andra anledningar som framkom 

var bland annat att fysisk aktivitet kan verka sjukdomsförebyggande, ge bättre sömn, minska 
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stress samt ge snabbare återhämtning vid depression. En total sammanställning presenteras 

nedan i Figur 6.   

 

Figur 6. (N=20) n=20. Figuren visar en sammanställning över samtliga anledningar som 

respondenterna angivit till att förskriva FaR för psykisk ohälsa.  

Uppföljning 

Majoriteten (16 respondenter) angav att det görs uppföljning av de patienter som fått FaR för 

psykisk ohälsa. En respondent svarade att det inte görs någon uppföljning, en svarade ”vet ej” 

och svar uteblev från två respondenter. Av de respondenter som uppgav att uppföljning görs, 

svarade majoriteten att det uteslutande görs av den som förskrivit receptet. Två stycken 

svarade att uppföljningen vanligtvis görs av förskrivaren, men kan ibland göras av FaR-

ansvarig på arbetsplatsen. Två respondenter svarade att det förekommer att uppföljningen 

görs av annan yrkeskategori så som läkare, sjuksköterska eller undersköterska, i de fall då 

förskrivaren inte själv gör uppföljningen.   

Uppföljningen sker främst genom både telefonsamtal och ett uppföljande återbesök, vilket 

angavs av sex respondenter (se Figur 7). Därefter var det vanligast att uppföljningen skedde 

antingen via telefon eller vid återbesök. Samtal som uppföljningsmetod angavs av en 

respondent men det framkom inte om det var via telefon eller vid återbesök. I Figur 7 

redovisas en sammanställning av samtliga uppföljningsmetoder.   
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Figur 7. (N=20) n=16. Figuren visar en sammanställning över de uppföljningsmetoder som 

respondenterna angivit och besvarar frågan om hur uppföljning av FaR för psykisk ohälsa 

genomförs.  

FaR och ålderskategori 

Det framkom att förskrivningen av FaR för psykisk ohälsa förekommer till alla åldrar. Två 

respondenter angav att de oftare förskriver till personer mellan 30-45 år respektive 45-60 år. 

Motiveringarna var att det är personer som befinner sig mitt i livet, stressar mycket och inte 

hinner tänka på sin egen hälsa samt att det är en ålderskategori som har problem med det så 

kallade ”livspusslet” och som har svårt att få tid och motivation till träning. Två respondenter 

svarade att de oftare förskriver FaR för psykisk ohälsa i åldern 60 år och uppåt. Endast en av 

dessa angav en motivering, som var att det är viktigt för välmåendet att hålla igång efter 

pensioneringen.   

Diskussion 

Studien visade att FaR förskrivs för flera former av psykisk ohälsa inom primärvården i det 

mellansvenska länet, men att siffrorna över förskrivningen är osäkra samt att det saknas 

utförliga sammanställningar över såväl antal förskrivna recept som över specifika diagnoser. 

Det indikerar att dokumentationen av FaR behöver förbättras för att metoden ska kunna 

undersökas med större säkerhet. Underlaget som finns visade dock att FaR skrivs ut i låg 

utsträckning för psykisk ohälsa, jämfört med andra sjukdomar och diagnoser. Resultatet 

visade att av antalet patienter med psykisk ohälsa som kommer i kontakt med primärvården, 

är det endast ett fåtal som får FaR. Samtidigt framkom det att majoriteten av förskrivarna inte 

ser något hinder till att förskriva FaR för psykisk ohälsa och att de själva anger flera 

anledningar till varför dessa patienter bör få recepten. Det motiverar att förskrivningen av FaR 

för psykisk ohälsa bör öka inom primärvården och att fler patienter troligen skulle kunna 

hjälpas till psykisk hälsa genom arbetet med metoden. Eftersom majoriteten av förskrivarna är 
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positiva till FaR för psykisk ohälsa, kan den låga förskrivningen tyda på att det är andra 

faktorer som påverkar att recepten inte skrivs ut oftare. Få och alltför generellt hållna riktlinjer 

kan vara en bidragande orsak till resultatet och att inte fler recept skrivits ut. Mer specifika 

riktlinjer skulle därför kunna bidra till en ökning av antalet FaR för psykisk ohälsa, då det kan 

underlätta och tydliggöra arbetet för förskrivarna. 

Resultatdiskussion 

Det är anmärkningsvärt att det saknas tydlig information över förskrivningen av FaR, såväl 

för psykisk ohälsa som för andra sjukdomar och diagnoser. Sammanställningen för september 

månad visar på ett högt antal förskrivna recept, i förhållande till det totala antalet för hela året, 

vilket gör att det inte är representativt vad gäller antalet FaR varje månad. Totalsiffran för 

hela året skulle i så fall bli betydligt högre (7380). Till följd av den otydliga informationen, 

finns svårigheter att med säkerhet säga något om förskrivningen. Det går endast att spekulera i 

varför det finns en sammanställning över just september månad och varför förskrivningen är 

så pass hög just då. Enligt uppgifterna från FaR-ansvarig är fördelningen av 

förskrivningsorsaker procentuellt sett överensstämmande med övriga månader på året, vilket 

gör att förskrivningen för psykisk ohälsa i så fall är ständigt låg. Det kan dock finnas tvivel 

angående trovärdigheten i ett sådant uttalande, då information för hela året saknas. Psykisk 

ohälsa är ofta sammankopplat med andra sjukdomar och besvär (Taube & Ottosson, 2011). 

Det innebär att fler patienter med psykisk ohälsa, än vad som syns i sammanställningarna, kan 

ha erbjudits metoden. Detta då studien visade att den främsta orsaken till att recepten inte 

skrivits ut för psykisk ohälsa, var att patienterna redan fått FaR till följd av andra diagnoser.  

  

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, är rådgivande 

samtal i kombination med FaR, stegräknare eller särskild uppföljning de rekommenderade 

åtgärderna vid otillräcklig fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2011a). Resultatet från enkäterna 

visade däremot att den näst vanligaste orsaken till att respondenterna inte förskrev FaR till 

patienter med psykisk ohälsa, var att det ansågs tillräckligt med muntliga råd, vilket därmed 

går emot rekommendationerna. Tidigare studier har visat att fysisk aktivitet på recept ger 

bättre effekt och följsamhet än enbart muntliga råd (Weidinger et.al., 2008, Swinbum et.al., 

1998). Det motiverar att det inte borde anses tillräckligt med muntliga råd, men att vad som är 

lämpligt kan variera i varje enskild situation.  

 

Majoriteten av förskrivarna gjorde uppföljning av de patienter som fått FaR. Det var ett 

förväntat resultat, eftersom uppföljning är en lagstadgad uppgift och att FaR ska följas upp 

likväl som annan behandling (SFS 1982:763). Att en respondent svarade att det inte görs 
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någon uppföljning är därmed anmärkningsvärt. Det finns dock inte anledning att tro att det är 

vanligt förekommande, då det endast angavs av en respondent. Det är förskrivaren som har 

ansvaret för att uppföljningen sker (FHI, 2011) vilket överensstämmer med resultatet då 

majoriteten av respondenterna angav att det är förskrivaren som följer upp. Även i de fall när 

andra yrkeskategorier gör uppföljningen, kan förskrivaren vara den som ansvarar för att den 

blir gjord.  

 

Tidigare studier har visat att FaR förskrevs för psykiska diagnoser och besvär så som 

depression, nedstämdhet, ångest, utbrändhet, stress och sömnsvårigheter (Kallings et.al., 

2007). Det överensstämmer med denna undersöknings resultat, där det även framkom 

förskrivning för ADHD, missbruksproblematik och panikångest. Det var dock få respondenter 

som angav förskrivning av FaR för dessa diagnoser, vilket kan bero på att patienterna i sådana 

fall ofta hänvisas till specialistvården inom psykiatrin. Den låga förskrivningen kan även bero 

på att dessa patienter oftare kommer i kontakt med läkare, vilket det endast fanns ett fåtal av i 

studien, något som kan ha påverkat att det inte framkom en högre förskrivning för dessa 

diagnoser. Studien kan emellertid anses ha gett svar på frågan om för vilka psykiska diagnoser 

och besvär som FaR skrivs ut inom primärvården.  

Enligt resultatet hade sjukgymnaster förskrivit flest FaR för psykisk ohälsa, därefter 

sjuksköterskor. En förklaring kan vara att det främst var dessa yrkeskategorier som deltog och 

det bör därför inte betraktas som generellt förekommande. Tidigare forskning visade att läkare 

och sjukgymnaster stod för högst andel förskrivna FaR, följt av sjuksköterskor och 

distriktssköterskor (Kallings et.al., 2007). En jämnare fördelning av yrkeskategorier i 

undersökningen hade kunnat ge ett annat resultat, men det överensstämmer till viss del med 

tidigare forskning gällande att sjukgymnaster tillhör dem som förskrev flest FaR. Endast en 

kurator deltog i undersökningen, vilket kan tyda på att det är en yrkeskategori som förskriver 

FaR i lägre utsträckning samt att kuratorer inte förskriver FaR på alla primärvårdsinrättningar. 

Enligt Kallings et.al. (2007) stod övriga yrkeskategorier för omkring fyra procent av 

förskrivningen av FaR. Kuratorer har i dagsläget ingen legitimation, vilket kan utgöra en 

förklaring till att de mer sällan förskriver recepten. Det är dock respektive verksamhetschef 

som kan besluta om vem som får förskriva, förutsatt att denna ser till att förskrivaren har rätt 

kompetens (FHI, 2011). 

Inom primärvården i det mellansvenska länet förskrevs FaR för psykisk ohälsa framförallt till 

patienter med depression. I flera tidigare studier har fysisk aktivitet visat sig ha god effekt på 

patienter med just depression (Dimeo et.al., 2001, Babyrak et.al, 2000 & Mota-Pereira et.al. 
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2011). Att det finns gott om vetenskapliga belägg för att fysisk aktivitet är bra för dessa 

patienter, kan utgöra en förklaring till varför det skrivs ut i högre utsträckning för depression. 

Det kan även tyda på att depression är ett av de vanligare psykiska besvären och att dessa 

patienter i första hand kommer i kontakt med primärvården och får hjälp därifrån. Patienter 

med depression ingår även i de prioriterade grupperna i Socialstyrelsens riktlinjer för 

otillräcklig fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2011a). Det kan utgöra ytterligare en förklaring 

till att fler FaR skrivs ut till dessa patienter.  

Tidigare studier har visat att majoriteten FaR skrevs ut för problem i rörelseorganen, övervikt, 

diabetes samt högt blodtryck (Leijon et.al., 2008a). Det överensstämmer till stor del med vad 

som framkom från registerinformationen, men där fysisk inaktivitet visade sig vara den näst 

största orsaken till förskrivningen av FaR. Med tanke på att metoden är till för patienter som 

inte är tillräckligt fysisk aktiva, är det ett rimligt resultat.   

Metoddiskussion  

 

Det var en missbedömning att så många verksamhetsansvariga avböjde undersökningen, 

vilket kan ha berott på att vissa av dem inte ville lämna ut personalens e-postadresser. Det gav 

upphov till svårigheter att få tag på respondenter och bidrog till att det skickades ut ett mindre 

antal enkäter än planerat. Fler utskickade enkäter hade kunnat ge ett högre antal svar. En 

annan orsak till svårigheterna, kan ha varit att personal inom primärvården har en hög 

arbetsbelastning och därför inte hade tid att delta. En spekulation från författaren är att det 

även kan ha berott på att personalen inte hade förskrivit FaR i den utsträckning som de ansåg 

att de borde, och att det därmed fanns en rädsla att bli ”avslöjad”.   

Då det endast inkom 20 enkäter är undersökningens generaliserbarhet låg, det vill säga att det 

inte med säkerhet går att överföra resultatet till en hel population (Backman, 2008). Med ett så 

lågt antal svarande, riskerar resultatet att vara missvisande (Eliasson, 2010). Det var endast 

vissa yrkeskategorier som kunde avsätta tid för undersökningen, vilket ytterligare innebär risk 

för missvisande resultat eftersom andra yrkeskategorier kan ha fallit bort från 

undersökningen. 

Den inledande kontakten med verksamhetsansvariga var ett försök att öka möjligheten till fler 

svar. Respondenterna informerades om att e-postadressen mottagits från verksamhetsansvarig 

för att de på så vis skulle känna att ansvariga uppmuntrade till undersökningen och hade 

godkänt utskicket av enkäten. Detta kan i sin tur öka möjligheten till fler respondenter 

(Eliasson, 2010). Utifrån antalet enkäter som slutligen inkom, hade informationen eventuellt 

behövt framgå tydligare och mer kraft kunnat läggas på att få verksamhetsansvariga att hjälpa 
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till att motivera sin personal till undersökningen. Det har dock framgått tydligt att samtliga 

besvarade enkäter skulle skickas direkt till undersökningsansvarig och att det inte gick att se 

varifrån enkäten kom. Detta för att respondenterna inte skulle avböja att svara på grund av 

tron att svaren gick via verksamhetsansvarig eller att de inte var anonyma.   

Även vid utformandet av enkät och missivbrev fanns i åtanke att dessa skulle vara inbjudande 

för respondenterna, för att uppmuntra deltagandet. Enkäten utformades därför med relativt få 

frågor för att inte ta alltför lång tid att besvara och med en tilltalande layout som var passande 

för undersökningsområdet. I missivbrevet uppmuntrades deltagandet utan att det var 

påtvingande. Det framkom tydligt att deltagandet var frivilligt, men framhävdes att 

respondenternas svar var viktiga för undersökningens kvalitet och resultat. 

Validitet innebär att undersökningen mäter det som avses, medan reliabilitet avser 

tillförlitligheten i undersökningen och i vilken utsträckning upprepade mätningar ger liknande 

resultat (Ejlertsson, 2005). Då enkäten utformats i relation till syfte och frågeställningar kan 

validiteten anses vara hög. Frågeformuleringarna bearbetades noggrant för att inte kunna 

misstolkas och för att endast mäta det som efterfrågades i undersökningen. Samtliga 

respondenter erhöll samma instruktioner, enkät och information och undersökningens 

reliabilitet kan på så vis anses vara god.   

När enkätfrågorna sammanställdes framkom ett visst internt bortfall på några av dem. Vid 

enkätundersökningar är detta oftast något som får tas med i beräkningen (Ejlertsson, 2005). 

Det kan dock tyda på att frågorna var dåligt formulerade eller svåra att besvara. På fråga 4,5,6 

och 7 svarade flera respondenter osäkert genom att markera med ett frågetecken efter sitt svar. 

Det kan ha berott på att frågorna var alltför tidskrävande och att respondenterna hade behövt 

ta sig tid att titta i journalanteckningar eller liknande för att ge säkra svar. Fråga 10 visade sig 

ha ett stort internt bortfall, med svar från endast 8 respondenter. Det kan ha berott på att fråga 

10 liknade fråga 9 och att respondenterna därmed ansåg att de redan besvarat frågan. Ett 

internt bortfall innebär risk för att resultatet blir missvisande (Ejlertsson, 2005).   

Enkätfrågorna var utformade utifrån antagandet att respondenterna hade förskrivit FaR för 

psykisk ohälsa, vilket det vid sammanställningen visade sig att alla inte hade gjort. Det bidrog 

till att en del frågor inte var relevanta för vissa respondenter. Att frågorna saknat relevans har 

förmodligen bidragit till det interna bortfallet och att vissa frågor inte blivit besvarade. 

Samtliga verksamhetsansvariga och respondenter fick information om att undersökningen 

berörde förskrivningen av FaR för psykisk ohälsa, men det skulle eventuellt ha behövt framgå 

ännu tydligare för att minska det interna bortfallet.      
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Flera av enkätfrågorna utformades utan färdiga svarsalternativ, eftersom det ansågs svårt att i 

förväg avgöra vilka dessa i så fall skulle vara samt att det skulle bli för många frågor. I 

efterhand visade det sig vara en fördel att respondenterna själva fick skriva in sina svar 

eftersom det gav dem utrymme att förklara sig, vilket minskat risken för feltolkning. 

Enkätfrågor med färdiga svarsalternativ hade däremot kunnat underlätta sammanställningen 

av resultatet, även om respondenterna svarade kort och koncist på det som efterfrågades.   

En nackdel i genomförandet var att enkäten utformades och skickades ut innan information 

inhämtats via registren, vilket berodde på att det tog tid att få kontakt med den 

samhällsmedicinska enheten i länet. Eftersom det inte framkom lika mycket information som 

förväntat från registren, fanns ett behov av att ställa fler frågor i enkäten då resultatet på så vis 

hade kunnat bli tydligare.     

Som helhet har dock enkät varit en bra metod för att få överblick över förskrivningen av FaR 

för psykisk ohälsa i det mellansvenska länet. Att skicka den via e-post upplevdes av 

författaren som ett bra alternativ i förhållande till respondenternas förutsättningar. En e-

postenkät har även minskat risken för att svar kommer bort, då allt registrerades och sparades 

automatiskt när respondenterna skickade in sina enkäter. Det har varit tidseffektivt för 

författaren att inte personligen behöva söka upp samtliga primärvårdsinrättningar i länet för 

att dela ut och samla in enkäter.  

Slutsats 

Det huvudsakliga syftet var att undersöka hur FaR för psykisk ohälsa implementeras och följs 

upp inom primärvården. Resultatet kan endast anses visa en indikation över förskrivningen av 

FaR, eftersom underlaget är för litet för att dra generella slutsatser. Det antyder dock att 

förskrivningen av FaR för psykisk ohälsa inom primärvården är låg och därmed att fler av 

dessa patienter skulle kunna erbjudas metoden. Primärvården i det mellansvenska länet 

kommer i kontakt med ett stort antal patienter med psykisk ohälsa och har på så vis möjlighet 

att förebygga och behandla dessa tillstånd, bland annat genom användningen av FaR. 

Tydligare riktlinjer och högre krav på dokumentation över förskrivningen behövs för att 

metoden ska kunna undersökas ordentligt. Brist på tidigare studier inom området kan bero på 

bristande dokumentation, vilket i sin tur kan bero på att det inte finns tillräckligt tydliga 

riktlinjer för förskrivningen. Studiens resultat bör vara värdefulla för ansvariga inom hälso- 

och sjukvården och skulle kunna användas i arbetet med att utveckla FaR för psykisk ohälsa, 

framförallt i arbetet med att utarbeta riktlinjer för förskrivningen. Tydligare riktlinjer kan öka 
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användningen av FaR för psykisk ohälsa inom primärvården, och på så sätt bidra till att fler 

patienter uppnår psykisk hälsa. 

Men mer forskning inom området behövs och förslag till framtida studier är därför att FaR för 

psykisk ohälsa inom primärvården undersöks i flera svenska län, samt i högre utsträckning. 

Det skulle även vara intressant att undersöka användningen av FaR inom psykiatrin, samt hur 

personer som lider av psykisk ohälsa ställer sig till att få FaR och vad de som erhållit receptet 

upplever för effekt av det. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

 

Enkät om förskrivningen av FaR för psykisk ohälsa 

I den här undersökningen ges Du möjlighet att besvara frågor gällande förskrivningen 

av fysisk aktivitet på recept för psykisk ohälsa. Några av frågorna har färdiga 

svarsalternativ, men det finns då alltid möjligt att ange ett eget alternativ. Försök att 

besvara samtliga frågor och att ge så fullständiga svar som möjligt. Dina svar behandlas 

konfidentiellt. Stort tack på förhand för Din medverkan! 

 

Vilken är din yrkestitel? 

Läkare 

Sjuksköterska 

Sjukgymnast 

Kurator 

Övrigt 

 

Hur många år har du arbetat inom ditt yrke? 

 

Hur länge har du arbetat med att förskriva FaR? 

 

Hur många patienter med diagnosen psykisk ohälsa har du träffat sedan början av 

2013? Frågan avser antal patienter som du träffat fr.o.m. 1 januari 2013. 

 

Hur många av dessa patienter remitterades vidare till psykiatrisk 

klinik/mottagning? 

 

Hur många FaR har du förskrivit sedan början av 2013? Frågan avser antal 

förskrivna recept fr.o.m. 1 januari 2013. 

 

Hur många av dessa recept förskrevs för någon form av psykisk ohälsa? 

 

För vilka diagnoser av psykisk ohälsa har du förskrivit FaR? 

 

Vilka var i så fall de mest förekommande diagnoserna? 

 

Om du inte förskrev FaR till patienter med diagnosen psykisk ohälsa, vad var 

orsaken till det? 

 

Är det någon ålderskategori där du oftare upplever att du har orsak att förskriva 

FaR för psykisk ohälsa? 

18-30 år 

30-45 år 

45-60 år 

60-75 år 

75 år och uppåt 



 

 
 

Övrigt 

 

I så fall, varför? Om du inte angett någon ålderskategori kan du gå vidare till nästa 

fråga. 

 

Ser du något hinder till att förskriva FaR för psykisk ohälsa? 

Ja 

Nej 

Övrigt 

 

Om ja, i så fall vilket/vilka? 

 

Vilka anledningar anser du att det finns till att förskriva FaR för psykisk ohälsa? 

 

Sker uppföljning av de patienter med diagnosen psykisk ohälsa som förskrivits 

FaR? 

Ja  

Nej 

Övrigt 

 

I så fall, hur? 

 

Om uppföljning sker, vem är ansvarig för den? 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Bilaga 2: Missivbrev 

 

 

Till Dig som arbetar med att förskriva FaR inom primärvården 

Hej! 

Jag studerar till hälsopedagog vid Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle. 

Nu i vår skriver jag mitt examensarbete i folkhälsovetenskap, där syftet är att undersöka 

förskrivningen av FaR till patienter med diagnosen psykisk ohälsa.  

Du som arbetar inom primärvården har därmed blivit tillfrågad att besvara ett 

frågeformulär. Formuläret består av 18 frågor och beräknas ta cirka 10-15 minuter att 

fylla i. Ditt deltagande i undersökningen är givetvis frivilligt, men Dina svar är 

betydelsefulla för undersökningens kvalitet och utgör grunden för resultatet. Försök att 

besvara frågorna så fullständigt som möjligt och helst inom en vecka.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt!  

Svaren från frågeformuläret kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter och 

kommer således inte att kunna kopplas till dig som person eller till din arbetsplats. Det 

kommer inte vara möjligt att identifiera just ditt svar. Den insamlade informationen 

kommer endast att användas till undersökningen.  

Om du har frågor gällande undersökningen eller synpunkter på frågeformuläret går det 

bra att kontakta mig via e-post, så återkommer jag senast nästkommande vardag. 

Även om undersökningen orsakar dig ett visst besvär, så hoppas jag att du vill hjälpa 

mig till en större kunskap om förskrivningen av FaR för psykisk ohälsa.  

Tack på förhand för din medverkan! 

xxxxxxxx april 2013 

Sofie Larsson, student   Gisela van der Ster, handledare 

Hälsopedagogiska programmet  Hälsopedagogiska programmet 

Högskolan i Gävle   Högskolan i Gävle 

xxxxxxxx@hotmail.com   xxxxxxxx@hig.se 

 

Har du önskemål om att ta del av det slutgiltiga resultatet? Hör då gärna av dig till mig 

via ovanstående e-postadress.  


