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Abstract 

Vallin-Eriksson, H. (2015). Implementation of Physical Activity on Prescription in 

Uppsala municipality. Bachelor thesis in Public Health science. Department of work- 

and public health science. The academy of health and working life. University of Gävle, 

Sweden. 

 

The aim of this study was to describe the work with Physical Activity on Prescription 

among physiotherapists and occupational therapists in Uppsala municipality six months 

after the imposition. The method used was quantitative and performed as a web survey. 

The criterion for participation in the study was an employment as physiotherapist or 

occupational therapist in one of Uppsala municipality’s fields of responsibility. 111 

persons responded to the survey and data was analyzed in SPSS. The results showed 

that the prescriptions occurred sporadically and was done by a small proportion of the 

respondents. The attitude towards the method appeared to be positive and they believed 

they had enough knowledge to prescribe, however they did not seem to believe that the 

method was fit for their current patient groups. Finally, the organizational support in the 

form of guidelines, planning and development of the local work was missing according 

to a majority of the respondents. The conclusion is that continuous effort is necessary to 

avoid a break in the implementation process. The results underlined three important 

factors to bear in mind in the continuous implementation process: 

application/conformation in the daily work, the personnel’s attitude and motivation 

towards prescription as well as a supportive organization. 

 

Keywords: Implementation, Physical Activity on Prescription, attitude, knowledge, 

coordination.   



 

 

Sammanfattning 

 

Vallin-Eriksson, H. (2015). Implementering av fysisk aktivitet på recept i Uppsala 

kommun. En enkätstudie. Folkhälsovetenskap C, Akademin för hälsa och arbetsliv: 

Högskolan i Gävle. 

 

Syftet med studien var att beskriva arbetet med Fysisk aktivitet på Recept, FaR®, bland 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter i Uppsala kommun sex månader efter införandet. 

Metoden som användes var kvantitativ och genomfördes i form av en webbaserad 

enkätstudie. Kriteriet för att delta i studien var att ha en anställning som fysioterapeut 

eller arbetsterapeut inom något av Uppsala kommuns ansvars- och verksamhets-

områden. Enkäten besvarades av 111 personer och analyserades i SPSS. Resultatet 

visade att förskrivningen av FaR® sker sporadiskt och utförs av en liten andel av 

personalen. Attityden till FaR® som metod tycktes vara positiv och man hade tillräcklig 

kunskap för att förskriva, däremot verkade man inte anse att FaR® passar de aktuella 

patientgrupperna. Slutligen ansåg en majoritet av respondenterna att det organisatoriska 

stödet i form av riktlinjer, planering och utveckling av det lokala arbetet saknades. 

Slutsatsen är att fortsatta insatser är nödvändiga för att undvika att implementerings-

processen avstannar. Resultaten pekade på tre viktiga faktorer att beakta i det fortsatta 

implementeringsarbetet: tillämpning i det dagliga arbetet, personalens attityd och 

motivation att förskriva FaR® samt behovet av en stödjande organisation.  

 

Nyckelord: Implementering, Fysisk aktivitet på recept (FaR®), Inställning, Kunskap, 

Samordning. 
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Inledning 

Efter att ha arbetat med patienter som ordinerats fysisk aktivitet på recept under ett antal år 

har jag noterat att det tycks vara svårt att få arbetsmetoden att bli en självklar del i det hälso-

främjande arbetet. Därför har jag valt att studera vilka hinder och framgångsfaktorer man kan 

behöva ta hänsyn till vid introduktionen av nya evidensbaserade arbetsmetoder. 

 

Bakgrund 

Icke smittsamma sjukdomar 

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) statistik från 2012 är hjärt-, kärl- och lungsjukdom 

men även cancer de vanligaste dödsorsakerna sett till hela världens befolkning [1]. Då dessa 

sjukdomar inte smittar människor emellan, har WHO valt att definiera dem som NCD, det vill 

säga ”non communicable diseases”, eftersom de ytterst sällan har sitt ursprung i infektioner. 

Däremot är det väl känt att dessa sjukdomar har sitt ursprung i livsstilsfaktorer som tobaks-

användning, riskbruk av alkohol, ohälsosam kost samt otillräcklig fysisk aktivitet [2]. Med 

anledning av detta pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom WHO för att skapa rekommenda-

tioner och riktlinjer som kan hjälpa beslutsfattare världen över att fatta beslut som leder till 

mer hälsosamma levnadsvanor, och därmed en förbättrad hälsa, i befolkningen [3]. 

 

Hälso- och sjukvården i Sverige 

I Sverige bedrivs den största andelen hälso- och sjukvård av landsting eller regioner. På 

regeringens hemsida kan man läsa att ”Landstingen ansvarar för att organisera vården så att 

alla medborgare har tillgång till en god vård” [4]. Men även landets alla kommuner bedriver 

hälso- och sjukvård inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, socialpsykiatri samt 

skolhälsovård [4]. Samtliga dessa områden omfattas av hälso- och sjukvårdslagen,  

SFS nr 1982:763 [5]. Under första halvan av 1990-talet genomfördes tre stora reformer inom 

svensk vård och omsorg: Ädel-, Handikapp- och Psykiatrireformen. I och med detta fick 

kommunerna ett utökat hälso- och sjukvårdsansvar för personer, 17 år och äldre, i särskilt 

boende där vårdbehovet beräknas till mer än 14 dagar. Ungefär 60 procent av landets 

kommuner har motsvarande ansvar för dessa personer även då de bor i ordinärt boende, något 

som avtalas med respektive landsting. Kommunen har också ansvaret att bistå med tekniska 

och kognitiva hjälpmedel för personer som är 21 år eller äldre. Den kommunala hälso- och 

sjukvården omfattar sjuksköterskenivå samt arbetsterapeut- och fysioterapeutinsatser. För att 

säkerställa god kvalitet samt utveckling av vården finns medicinskt ansvarig sjuksköterska, 

MAS, samt medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR [5,6,7]. 

 

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården 

En ”Hälsofrämjande hälso- och sjukvård” är ett av de elva målområden som beslutats av den 

svenska Riksdagen för att styra folkhälsoarbetet i riktning mot det övergripande målet ”att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen” [8,9]. 

Detta mål visar att hälso- och sjukvården är en viktig aktör i det nationella folkhälsoarbetet. I 
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hälso- och sjukvårdslagen har man tydliggjort vårdens ansvar att arbeta hälsofrämjande 

genom att jämställa det sjukdomsförebyggande arbetet med det sjukvårdande [5,10]. 

 

Ett omfattande arbete pågår nationellt för att stötta och utbilda hälso- och sjukvårdens 

personal i deras hälsofrämjande arbete. I ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder” har Socialstyrelsen sammanställt rekommendationer om vilka evidensbaserade 

metoder som bör användas av hälso- och sjukvården för att stödja patienterna i deras för-

ändring mot mer hälsosamma levnadsvanor [11]. Bakgrunden till riktlinjerna är att det 

sjukdomsförebyggande arbetet hittills inte har prioriterats trots att det varit lagstadgat sedan 

1982. Socialstyrelsens riktlinjer gäller för all hälso- och sjukvård som bedrivs enligt hälso- 

och sjukvårdslagen i landet. De levnadsvanor som nämns i riktlinjerna är tobaksbruk, riskbruk 

av alkohol, ohälsosamma matvanor samt otillräcklig fysisk aktivitet. Dessa är således de-

samma som WHO beskriver i samband med NCD och de som bidrar mest till den samlade 

sjukdomsbördan i Sverige [11]. 

 

I Socialstyrelsens rapport från 2015 framgår att det pågår ett sjukdomsförebyggande arbete i 

kommunerna men att det inte tar avstamp i Socialstyrelsens riktlinjer [11,12]. En uppfattning 

hos personal inom kommunal hälso- och sjukvård visar sig vara att de anser att landstingen 

(och inte kommunen) bör ha huvudansvaret för det förebyggande arbetet [12]. Detta kan vara 

en förklaring till att Socialstyrelsens riktlinjer ännu inte implementerats i den kommunala 

hälso- och sjukvården. Det är främst inom områdena nutrition och fysisk inaktivitet som råd-

givning sker inom den kommunala verksamheten. Mellan 50 och 60 procent av kommunerna 

uppger att patienterna har tillgång till rådgivning gällande dessa två levnadsvanor. Däremot 

saknas ofta rutiner och/eller riktlinjer för just denna typ av rådgivning, endast ca 40 procent 

uppger sig ha sådana. [12]. 

 

Fysisk aktivitet för en bättre hälsa 

Fysisk aktivitet påverkar de flesta av kroppens system på ett positivt sätt, till exempel immun-

systemet, nervsystemet och hjärt- kärlsystemet. Otillräcklig fysisk aktivitet i befolkningen är 

en stor och ökande faktor för ohälsa, såväl internationellt som nationellt [8,13]. Genom insats-

er för att stimulera befolkningen att bli mer fysiskt aktiv kan sjukdomsbördan kopplad till 

NCD minskas, då fysisk inaktivitet ses som den fjärde största riskfaktorn för ohälsa och för 

tidig död [8]. 

 

I den nationella folkhälsoenkäten, ”Hälsa på lika villkor”, som varje år skickas till 20 000 

slumpmässigt utvalda vuxna (16-84 år) i Sverige, kan man se att andelen med en stillasittande 

fritid varierar bland olika grupper i befolkningen. Som exempel har andelen personer med 

stillasittande fritid ökat bland kvinnor över 65 år och bland personer med funktions-

nedsättning [14]. Hos personer med funktionsnedsättning ses en sämre hälsa jämfört med 

befolkningen i övrigt, och denna ohälsa kan endast till viss del förklaras av själva funktions-

nedsättningen. En betydande del av ohälsan förklaras troligen av levnadsvanor som är möjliga 

att påverka genom samhälleliga insatser. Enkäten visar att personer med funktionshinder 

önskar stöd till ökad fysisk aktivitet i större utsträckning än den övriga befolkningen [15,16]. 
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För att främja hälsan och öka välbefinnandet i befolkningen samt minska uppkomsten av 

NCD, bör hälso- och sjukvårdens personal ge råd om ökad fysisk aktivitet utifrån de 

”Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet” som är framtagna av Yrkesföreningar för 

Fysisk Aktivitet, YFA [17]. Detta är tyvärr inte en självklarhet trots att såväl folkhälsomålen, 

Socialstyrelsens riktlinjer samt hälso- och sjukvårdslagen tydligt ger direktiv om hur det 

hälsofrämjande arbetet skall bedrivas i Sverige [12]. Enligt de allmänna rekommendationerna 

om fysisk aktivitet bör alla vuxna vara aktiva på minst måttlig intensitetsnivå i minst 150 

minuter per vecka, alternativt aktivitet med hög intensitet i minst 75 minuter per vecka. 

Muskelstärkande aktivitet bör utföras minst två gånger per vecka och personer över 65 år bör 

även träna balans. Personer med funktionshinder bör vara så fysiskt aktiva som tillståndet 

medger. För alla gäller att undvika långvarigt stillasittande eller att ta regelbundna pauser/ 

bensträckare [17]. De som är mest inaktiva löper störst risk för ohälsa men denna risk avtar 

om personen når upp till den rekommenderade aktivitetsnivån [18]. 

 

För personer med bristande fysisk förmåga kan kapaciteten öka genom regelbunden träning i 

hemmiljön, som exempelvis balansträning och muskelstärkande aktiviteter. Detta innebär att 

patienterna bör få skräddarsydda råd om träning/fysisk aktivitet baserade på den fysiska 

statusen efter en bedömning gjord av en fysioterapeut [19]. För att ge tyngd åt råden som ges 

bör de kompletteras med skriftlig ordination vilket Socialstyrelsen rekommenderar. 

Ordinationen innebär en form av överenskommelse mellan patienten och förskrivaren [11]. 

Den skriftliga ordinationen medför att råden om fysisk aktivitet dokumenteras så att patient, 

anhöriga och ev. omvårdnadspersonal kan ta del av dem vilket sannolikt underlättar följsam-

het över tid. Detta bör vara särskilt värdefullt för personer som behöver stöd i utförandet av 

fysiska aktiviteter. 

 

Fysisk aktivitet på Recept, FaR® 

En metod som utarbetats i Sverige, och som används sedan år 2000, för att öka den enskildes 

fysiska aktivitetsnivå är Fysisk aktivitet på Recept, FaR® [17]. Att kombinera rådgivande 

samtal med FaR® och särskild uppföljning har goda effekter och borde enligt Socialstyrelsen 

vara ett prioriterat område i allt sjukdomsförebyggande arbete [11]. En svensk avhandling 

visar att FaR® bidrar till att öka den fysiska aktiviteten med upp till tre gånger hos äldre 

överviktiga personer jämfört med en kontrollgrupp [20]. All legitimerad personal inom hälso- 

och sjukvården har mandat att förskriva FaR® för såväl sjukdomsprevention som sjukdoms-

behandling. Den skriftliga ordinationen ges utifrån en dialog mellan förskrivare och patient. 

Det vetenskapliga stödet för ordinationen finns i FYSS, Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention 

och Sjukdomsbehandling, där rekommendationer om fysisk aktivitet finns för ett stort antal 

diagnoser och tillstånd [17]. Det är alltid samtalet med patienten om vilka mål och möjligheter 

som denne anser sig ha kring fysisk aktivitet som bör vara vägledande i ordinationen. Det är 

vanligt att rekommendationerna i FYSS får utgöra en målsättning och att patienten börjar på 

en lägre nivå. För att en ordination om fysisk aktivitet ska vara framgångsrik är det nöd-

vändigt med uppföljning från förskrivaren. Denna uppföljning skall göras för att utvärdera de 

medicinska effekterna av ordinationen samt för att göra eventuella justeringar av den 

rekommenderade aktivitetsnivån [18]. 
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Friskvårdslotsning 

I Uppsala läns landsting har man sedan 2005 utvecklat en metod för att ge hälsopedagogiskt 

stöd till de patienter som ordineras FaR®: Friskvårdslotsning. Verksamheten är upphandlad 

och utförs av hälsopedagoger anställda av Upplands Idrottsförbund. Patienterna erbjuds upp 

till tre telefonsamtal under fyra till åtta månader för att få motivationsstöd samt råd om var, 

och hur, den ordinerade aktiviteten kan utföras. Därefter sker en skriftlig återrapportering till 

förskrivaren som sedan följer upp ordinationen med sin patient [18]. Sedan hösten 2014 er-

bjuder Uppsala kommun även friskvårdslotsning på prov, via Upplands Idrottsförbund, till de 

patienter som ordineras FaR® inom kommunens hälso- och sjukvård.  

 

Implementering 

Evidensbaserad medicin (EBM) är ett begrepp som började bli vedertaget på 1990-talet. Det 

kännetecknas av systematiska genomgångar av vetenskapliga studier för att söka grund för 

olika interventioners effekt. Med grund i EBM började också olika typer av riktlinjer för hur, 

och vilka arbetsmetoder, som bör användas inom hälso- och sjukvård att utarbetas. Frågan om 

den praktiska tillämpningen, implementeringen, av riktlinjer och nya arbetsmetoder blev i 

samband med detta aktuell [21]. Detta har i sin tur lett till att även själva implementerings-

processerna blivit föremål för forskning genom implementeringsvetenskapen [21,22]. 

 

Implementering – definition och teorier 

I ”Implementation research: A synthesis of the literature” definieras implementering som ”en 

sammansättning specifika aktiviteter som har till syfte att få en ny metod eller ett nytt 

program att bedrivas i ordinarie verksamhet” [23,24]. Det tycks inte finnas någon uttalad 

samstämmighet om vilka teorier och/eller modeller som bör ligga till grund för implemen-

teringsarbete inom hälso- och sjukvården [25]. Detta beror sannolikt på att implementerings-

arbete innefattar, och påverkas av, många olika faktorer vilka också benämns som deter-

minanter [26]. Dessa determinanter kan vara såväl hindrande som underlättande för utfallet av 

implementeringen. Olika forskare har, utifrån forskningsöversikter, formulerat ramverk där 

olika determinanters påverkan på implementering beskrivs. Den gemensamma nämnaren 

bland determinanterna är egenskaper hos det som ska implementeras (implementerings-

objektet), de som ska använda metoden (utförarna), målgruppen, kontexten samt effektiviteten 

av den valda implementeringsstrategin [26]. 

 

En teoretisk grund är värdefull då man planerar hälsofrämjande åtgärder eftersom en sådan 

ger insikter och kunskap om de olika faktorer/determinanter som kan komma att påverka 

utfallet av arbetet [27,28]. Teorier som behandlar attityder och motivation är ofta nödvändiga 

för att förklara människors beteenden och vilja till förändring. Då en implementeringsprocess 

i syfte att införa en ny arbetsmetod ofta innebär ett förändrat arbetssätt och därmed även ett 

nytt beteende i det vardagliga arbetet, kan det vara lämpligt att utgå ifrån dessa teorier i ett 

implementeringsarbete [25,27,28]. Everett Rogers formulerade i början av 1960-talet Theory 

of Diffusion of Innovations som utgör en viktig grund i implementeringsforskningen då den 

ofta omnämns i litteratur som rör ämnet implementering [22,24]. Enligt denna teori är an-

vändarens upplevelse av den nya arbetsmetoden central: till exempel dess användbarhet/ 
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nytta, eventuella fördelar gentemot tidigare arbetsmetoder samt hur väl den stämmer med 

användarens behov och värderingar. Denna teori kategoriserar även användarna utifrån tesen 

att olika personer tar till sig innovationer olika snabbt [22]. I Theory of planned behaviour  

beskrivs en persons attityd till ett skeende och hur den personliga attityden i sin tur påverkar 

viljan att förändra beteendet [25,28]. En annan teori, som beskriver en persons beredskap för 

att ändra sitt beteende, är Social Cognitive Theory där självtillit och motivation är centrala 

begrepp [27]. En finsk studie, vars syfte var att utvärdera implementeringen av ett program 

för ökad rådgivning om fysisk aktivitet samt förskrivning av fysisk aktivitet på recept, visade 

att mer resurser borde ha satsats på att stärka förskrivarnas självtillit samt tilltro till arbets-

metodens effektivitet [29]. 

 

Implementeringsprocessen 

Implementeringsforskningen har resulterat i ett antal modeller som beskrivs som ramverk 

eller handlingsmodeller. Syftet med dessa är att de kan utgöra ett stöd då ett implementerings-

arbete planeras, genomförs och utvärderas [30]. I ramverket ”Active Implementation 

Frameworks” beskrivs tre viktiga faktorer för ett lyckat förändringsarbete: kompetens, 

ledarskap och organisation [24,30,31,32]. Kompetens innefattar de olika professionernas 

grundutbildning men också en ändamålsenlig utbildning i den nya arbetsmetoden. Viktigt att 

notera är att det sannolikt inte räcker med enstaka utbildningstillfällen när en ny arbetsmetod 

ska introduceras [23]. För att implementeringsprocessen ska få genomslag, är det avgörande 

med fortsatt stöttning i användandet av den nya metoden. Det kan med fördel ske genom 

kontinuerlig återkoppling och konsultation med kollegor inom den egna professionen, som 

har erfarenhet av arbetsmetoden samt med dem som haft ansvaret för implementeringen av 

den nya metoden [23,24,31,33]. Enligt en holländsk studie genomfördes förändringar i 

arbetssättet i högre utsträckning då läkare fick möjlighet till stöd och återkoppling av sina 

läkarkollegor [34]. 

 

Ett tydligt och effektivt ledarskap är den andra viktiga komponenten. Detta innefattar en 

förmåga att vara lyhörd och motiverande samtidigt som roller och ansvar tydliggörs. En 

positiv inställning till nya metoder är värdefull för att motivera personalen till förändrat 

arbetssätt. Stödjande organisation inbegriper i det här fallet rutiner och resurser för upp-

följning av arbetet men även ekonomiska resurser i form av tid och personal [31]. I en svensk 

avhandling där man kartlagt olika professioners upplevda hinder för att arbeta mer hälso-

främjande, visade sig brist på tid för reflektion och diskussion samt tydliga riktlinjer och mål 

kring det hälsofrämjande arbetet, vara några av de största hindren [35]. För en lyckosam 

implementering behövs samordning i form av en ansvarig person eller personer som har till 

uppgift att följa processen för att ha kontroll över att arbetet fortgår som planerat och för att 

lösa eventuella problem som kan uppstå [24]. 

 

Tidsaspekten för en arbetsmetods implementering underskattas ofta. Två till fyra år är ett 

rimligt tidsperspektiv för att en ny metod ska ha integrerats fullt ut i en verksamhet [31]. 

Tiden kan sannolikt förkortas genom att en väl uttänkt strategi baserad på en ändamålsenlig 

implementeringsmodell/ramverk används [24]. Implementering innebär en stegvis process, 

från beslut till dess att arbetsmetoden ses som en självklar del i det vardagliga arbetet och man 
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brukar då säga att den är institutionaliserad [23,31]. Det första steget, inventeringsfasen, 

innebär att behovet av en ny metod inventeras samt att beslut om att införa metoden tas. I 

andra steget, installationsfasen, sker planering och förberedelser av strukturen för implemen-

teringen. Lämplig strategi samt förväntat utfall dokumenteras. Resurser i form av ekonomiska 

medel samt personella resurser säkerställs. Tredje fasen, initial användning, innebär att me-

toden börjar användas eller testas i praktiken. Det är i detta läge som effekterna, både positiva 

och negativa, av påverkansfaktorerna blir tydligast. Här krävs en tydlig strategi samt en be-

redskap för att undanröja eventuella hinder och motstånd hos dem som har till uppgift att 

arbeta med de nya metoderna. Det är vanligt att implementeringsarbetet upphör i denna fas 

vilket kan innebära att den slutgiltiga fasen, institutionalisering/vidmakthållande, ej uppnås. 

Den slutgiltiga och önskade fasen inträffar då metoden används fullt ut och är en självklar del 

i det vardagliga arbetet. Här kan nu resultaten av arbetsmetoden i den egna verksamheten 

studeras och utvärderas [24,30]. 

 

Om inte implementeringen ger de effekter man förväntat sig, är det viktigt att titta närmare på 

de två beståndsdelarna i en implementeringsprocess: dels arbetsmetoden som ska implemen-

teras, dels själva implementeringsarbetet [23]. Detta för att avgöra om det är arbetsmetoden 

som är problemet, till exempel att den inte håller måttet eller om det är brister i implemen-

teringsprocessen som gjort att en bra arbetsmetod inte kommer igång som beräknat [24,31]. 

Följande citat, hämtat från ”Implementation research: A synthesis of the literature” ger en bra 

sammanfattning: ”Only when effective practices and programs are fully implemented should 

we expect positive outcomes” [24]. 

 

Problemformulering  

Fysisk aktivitet på Recept är vid det här laget en etablerad metod för att främja en ökad fysisk 

aktivitet hos befolkningen i Sverige [17]. Trots detta används FaR® i varierande omfattning i 

landets olika landsting och regioner [18]. Inom kommunal hälso- och sjukvård är arbets-

metoden fortfarande ovanlig [12]. Erfarenheter från den pilotstudie som genomfördes i 

samband med att arbetsmetoden FaR® utvecklades i början av 2000-talet, visar att implemen-

teringsarbetet kring FaR® är den svåraste fasen och att den tar lång tid [36]. Detta är ut-

märkande för implementering av de flesta nya hälsofrämjande metoder [23]. Några av fram-

gångsfaktorerna för ökad förskrivning av FaR® har visat sig vara personalens kompetens, 

tydlighet hos ledningsfunktioner och ett utvecklat samarbete inom organisationen [32]. 

 

Uppsala kommun har, som en av de första kommunerna i landet, tagit beslut om att införa 

FaR® inom all sin hälso- och sjukvård. Då FaR® nu använts i Uppsala kommun under ett 

halvår är det värdefullt att studera hur enskilda förskrivare arbetar med FaR®, om de har stöd 

i rutiner, stöd från arbetsledning, men också om man anser sig ha lämplig utbildning i arbets-

metoden. Detta kan ge information som är betydelsefull för hur det fortsatta implemen-

teringsarbetet planeras för att uppnå den fas där FaR® används fullt ut i enlighet med beslutet 

i Uppsala kommuns äldrenämnd [37]. 
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Syfte 

Att beskriva arbetet med ”Fysisk aktivitet på recept, FaR®” bland fysioterapeuter och 

arbetsterapeuter i Uppsala kommun sex månader efter införandet. 

 

Frågeställningar 

Förskrivs FaR®? 

Hur är förskrivarnas inställning till FaR®? 

Anser man sig ha tillräcklig kunskap om arbetsmetoden FaR®? 

Fortsätter planering och implementering av arbetet med FaR® på de olika arbets-

platserna? 

 

Metod 

Studiedesign 

Då syftet med studien var att beskriva arbetet med FaR® vid en viss tidpunkt bedömdes en 

tvärsnittstudie vara lämplig. Det var önskvärt att studera eventuella variationer i attityder till 

arbetsmetoden FaR® och hur förutsättningarna för att använda FaR® kunde tänkas variera 

[38]. Utifrån detta valdes en kvantitativ enkätstudie. Genom enkätstudie gavs möjligheten att 

nå ett stort antal respondenter vilket gav en uppfattning om hur förhållandena var i den 

studerade gruppen [39]. 

 

Urval 

För att få en så heltäckande bild som möjligt var det önskvärt att göra ett totalurval [40,41]. 

Detta kan vara lämpligt och möjligt då man studerar en arbetsplats eller organisation [42]. Då 

undersökningen genomfördes i form av enkäter som distribuerades via e-post, bedömdes det 

rimligt att nå hela den önskade gruppen av respondenter. Kriteriet för att delta i undersök-

ningen var att personen hade en anställning som fysioterapeut eller arbetsterapeut inom något 

av Uppsala kommuns ansvars- och verksamhetsområden. Urvalet gjordes i samråd med den 

uppdragsstrateg som har ansvaret för implementeringen av FaR® inom Uppsala kommun och 

gruppen kom att bestå av 189 individer. Efter att enkäten sänts till dessa, och efter att 3 

påminnelser sänts ut, inkom totalt 113 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 60 procent. Av 

dessa uteslöts svaren från två respondenter då de arbetade som sjuksköterskor och därmed inte 

tillhörde målgruppen. Resultaten i denna studie kom således att baseras på svaren från 111 

respondenter. I denna studie exkluderades sjuksköterskor för att undvika att arbetet med 

uppsatsen skulle bli alltför omfattande. Denna yrkesgrupp kommer att få möjlighet att besvara 

samma enkät under våren och analysen av dessa svar kommer att göras av 

uppdragsstrategerna själva. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes via en anonym webbenkät i plattformen Easyresearch. Ett missiv-

brev (bilaga 1) med information om syftet med studien samt en länk till enkäten sändes via e-

post till respektive respondent på den e-postadress som denne använder i tjänsten. En 

utvärderare vid enheten för verksamhetsutveckling på kommunledningskontoret 

administrerade såväl utskick av enkäten som påminnelser samt insamlandet av svaren. De 

anonyma svaren sammanställdes i en Excelfil som sedan överlämnades till författaren av 

denna uppsats. 

 

Enkäten utformades av författaren efter att inspiration hämtats från andra studier 

[35,43,44,45,46]. Inledningsvis skapades fem bakgrundsfrågor som berörde den enskildes 

yrkesutövning så som yrkesgrupp, antal år i yrket, inom vilket område man arbetar samt vilka 

utbildningstillfällen gällande FaR® som personen deltagit i. Den sista bakgrundsfrågan 

handlade om huruvida personen förskrev FaR® och frekvensen för detta. Ingen fråga ställdes 

om respondentens kön då detta inte ansågs vara relevant för studiens syfte. Utifrån förkunskap 

om gruppen av tilltänkta respondenter gjordes också bedömningen att frågan om kön kunde 

komma att äventyra anonymiteten då könsfördelningen bland respondenterna var mycket 

ojämnt fördelad. 

 

Nästa del av enkäten utformades som ett attitydformulär [41]. Tretton olika påståenden 

listades i en tabell. De frågor som avsåg journalföring, receptblankett, friskvårdslotsning samt 

förskrivarnas motivation till att förskriva FaR® formulerade författaren själv utifrån 

förkunskaper om de lokala förutsättningarna och i samråd med uppdragsstrategen. Alla  

påståenden formulerades på ett sådant sätt att de anpassades till en enhetlig skala med fyra 

svarsalternativ: Stämmer helt, Stämmer ganska bra, Stämmer dåligt och Stämmer inte alls. 

Här accepterades endast ett svar per påstående. Denna typ av svarsalternativ är vanlig då man 

önskar få information om respondenternas attityd till ämnet [42]. Då det var viktigt att 

uppmuntra respondenterna att ta ställning i varje fråga gavs ej något neutralt svarsalternativ av 

typen ”saknar erfarenhet” [41]. Däremot lämnades möjligheten att hoppa över enskilda frågor 

i den elektroniska enkäten. Bedömningen gjordes att det kunde skapa missnöje hos 

respondenten om det krävdes ett svar på alla frågor för att komma vidare, vilket kunnat 

äventyra hela svaret från just den personen. Slutligen lades stor vikt vid att undvika negationer 

i frågeformuleringarna då sådana kan medföra att respondenten missförstår frågan [39,41,42]. 

 

Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenterna gavs möjlighet att framföra 

önskemål, synpunkter eller förslag inför det fortsatta arbetet med FaR® i Uppsala kommun. 

En sådan typ av fråga kan upplevas positiv av respondenten eftersom tillfälle ges att lämna 

information som det inte funnits utrymme för i enkäten [42]. Den slutgiltiga enkäten testades 

av två fysioterapeuter. Efter några mindre justeringar av layouten ansågs sedan enkäten 

(bilaga 2) klar för distribution. 
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Dataanalys 

En Excelfil med hela svarsmaterialet, skapad i Easyresearch, lästes in i statistikprogrammet 

SPSS för vidare bearbetning [47]. Då svaren levererades i textform i Excelfilen gjordes en 

transformering av de olika svarsalternativen i attitydfrågorna till ett numeriskt värde, där 

alternativet ”Stämmer helt” fick siffran 1 och ”Stämmer inte alls” tilldelades siffran 4. Två 

respondenter uppgav att de tillhörde yrkesgruppen sjuksköterska/distriktssköterska, dessa 

raderades från materialet innan de olika beräkningarna gjordes eftersom de inte tillhörde 

urvalsgruppen. Därefter skapades frekvenstabeller och korstabeller i SPSS för de variabler 

som var relevanta utifrån studiens frågeställningar. Det interna bortfall som förekom, då alla 

frågor inte besvarades av alla respondenter, redovisades genom att antalet svarande noterades 

för alla frågor i de olika frekvenstabellerna. Som svar på attitydfrågorna fanns alternativen: 

Stämmer helt, Stämmer ganska bra, Stämmer dåligt och Stämmer inte alls. Skälet till att fyra 

svarsalternativ valdes var att få flera dimensioner på negativt och positivt svar. Risken var 

annars överhängande att svaret helt hade uteblivit. Dessa fyra svarsalternativ redovisades i 

tabeller och räknades samman två och två i positiva (Stämmer helt och Stämmer ganska bra) 

samt negativa svar (Stämmer dåligt och Stämmer inte alls) i resultatredovisningen. Svaren på 

den öppna frågan lämnades vidare i obearbetad form till ansvarig uppdragsstrateg för vidare 

analys. Enstaka citat kom att användas i diskussionsavsnittet för att illustrera resultaten av 

enkätstudien. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien gjordes i samarbete med, och med tillstånd av, ansvarig uppdragsstrateg inom 

Uppsala kommun. Ett missivbrev formulerades där respondenterna erhöll information om att 

deltagandet i studien var frivilligt samt att svaren kommer att behandlas anonymt. Missiv-

brevet innehöll även information om syftet med studien samt hur det insamlade materialet 

skulle komma att användas. I och med att respondenten väljer att besvara enkäten innebär det 

att samtycke ges till att delta och att materialet får användas på det sätt som beskrivs i 

missivbrevet. I planeringen för enkäten ingick två påminnelser. Då påminnelser skickas finns 

alltid risken att respondenten upplever att deltagandet inte är frivilligt [42]. Efter övervägande 

om risken för att en tredje påminnelse skulle upplevas som påtryckning valdes ändå att göra 

en sådan för att öka svarsfrekvensen. Bedömningen gjordes att det var värdefullt att få in fler 

svar och att respondenterna, i skydd av sin anonymitet hade möjligheten att bortse från 

påminnelserna. I det missivbrev som bifogades den tredje påminnelsen påpekades att detta var 

den sista påminnelsen som skulle skickas ut.  

 

Då administrationen av enkäten gjordes inom den kommunala organisationen har författaren 

till denna studie ej haft tillgång till namn eller adresser till respondenterna. De utdata som 

funnits tillgängliga innehåller inga uppgifter som kan kopplas till en enskild person. Det har 

också varit viktigt att inga enskilda individers svar skulle kunna identifieras i den slutgiltiga 

studien [41]. Då totalurval används i en studie ökar sannolikt risken för att enskilda åsikter 

kan utläsas ur resultaten. Antalet respondenter var stort i denna studie och de var spridda på 

ett stort antal olika arbetsplatser vilket gjorde att anonymiteten kunde garanteras. Hänsyn till 

denna riskfaktor togs i resultatredovisningen genom att inte redovisa resultaten för respektive 



 

10 

 

arbetsplats. I och med dessa överväganden har hänsyn tagits till de fyra övergripande 

forskningsetiska reglerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet som formulerats av vetenskapsrådet [41,48]. 

 

Resultat 

Enkäten sändes till 189 personer, av vilka 113 svarade. Det innebär en svarsfrekvens på 60 

procent. Av respondenterna arbetade 52 personer som arbetsterapeuter och 59 personer som 

fysioterapeuter/sjukgymnaster. Två personer arbetade som sjuksköterska/distriktssköterska, 

men de exkluderades då de inte tillhörde urvalsgruppen. På frågan om vilka utbildningar om 

FaR®, arrangerade av Uppsala kommun, som man deltagit i kunde flera svarsalternativ väljas. 

Därmed fanns 144 svar på frågan. 46 personer hade inte deltagit i någon av de erbjudna 

utbildningarna, medan övriga hade deltagit i en eller flera av dessa. Sex personer uppgav att 

de hade utbildning om FaR® sedan tidigare. 

  

Förskrivs FaR®? 

De allra flesta, 87 procent, uppgav att de inte alls förskriver FaR®. Övriga 13 procent angav 

att de förskriver FaR® sporadiskt d.v.s. ej varje vecka. En gemensam nämnare för de senare 

tycks vara att de har kort tid i yrket, 11 personer, samt att de arbetar som fysioterapeut, 12 

personer, se Tabell 1. 

 

TABELL 1 Antal personer som förskriver FaR® fördelat på yrkesgrupp (n=111) samt antal personer som 

förskriver FaR fördelat på antalet år i yrket (n=111) 

 Vilken yrkesgrupp tillhör du? Antal år i yrket  

 

Fysio- 

terapeut 

Arbets- 

terapeut 
0-5 6-10 11-15 16 el fler 

Förskriver FaR® 

sporadiskt 
12 3 11 2 0 2 

Förskriver ej FaR® 47 49 36 19 16 25 

 

Förskrivarnas inställning till FaR®? 

Fyra påståenden berörde praktiska förutsättningar för arbetet med FaR® så som tid, 

receptblankett, journalföring och friskvårdslotsning. Här hade mellan 61 och 71 procent av de 

svarande angivit ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”, se Tabell 2. 
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TABELL 2 Faktorer som berör de praktiska förutsättningarna för arbetet med FaR® (n=71-99) 

 

Stämmer 

 helt 

Stämmer  

ganska bra 
% 

Stämmer  

dåligt 

Stämmer 

 inte alls 
% 

Antal  

svar 

Jag har tillräckligt med 

tid att förskriva FaR® 
22 43 66 % 20 14 34 % 99 

Receptblanketten är enkel 

att använda 
12 41 70 % 12 11 30 % 76 

Journalföringen är  

enkel att utföra 
7 36 61 % 17 11 39 % 71 

Friskvårdslotsningen är 

ett bra komplement till 

FaR® 

17 35 71 % 9 12 29 % 73 

 

Totalt svarade 28 personer att de var motiverade att förskriva FaR®, av dem var 17 

fysioterapeuter, varav 11 hade 0-5 år i yrket (data visas inte i tabell). Endast 23 personer 

uppgav att FaR® var lämpligt för deras patienter och 21 personer ansåg att FaR® hade god 

effekt hos patienterna. Ett större antal respondenter, 43 stycken, ansåg samtidigt att FaR® gav 

extra tyngd åt deras råd om fysisk aktivitet. Kunskapen om att motivera patienter till fysisk 

aktivitet förefaller vara god, 73 personer svarade positivt på detta påstående. Se Tabell 3. 

 

TABELL 3 Faktorer som berör respondenternas inställning till FaR® (n=64-88) 

 

Stämmer 

 helt 

Stämmer  

ganska bra 
% 

Stämmer  

dåligt 

Stämmer 

 inte alls 
% 

Antal  

svar 

FaR® är lämpligt för de 

patienter jag möter 
4 19 27 % 43 20 73 % 86 

FaR® har god effekt hos 

de patienter jag möter 
2 19 33 % 22 21 67 % 64 

Jag upplever att FaR® 

ger extra tyngd åt mina 

råd om fysisk aktivitet 

14 29 56 % 20 14 44 % 77 

Jag har god kunskap i att 

motivera patienter till 

fysisk aktivitet 

23 50 85 % 6 7 15 % 86 

Jag känner mig 

motiverad att förskriva 

FaR® i mitt arbete 

7 21 32 % 37 23 68 % 88 
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Anser man sig ha tillräcklig kunskap om arbetsmetoden FaR®? 

Drygt hälften av respondenterna ansåg sig ha tillräcklig kunskap för att förskriva FaR®, se 

Tabell 4. 

 

TABELL 4 Kunskap om förskrivning av FaR® (n=103) 

 

Stämmer 

 helt 

Stämmer  

ganska bra 
% 

Stämmer  

dåligt 

Stämmer 

 inte alls 
% 

Antal  

svar 

Jag har tillräcklig 

kunskap för att förskriva 

FaR® 

15 45 58% 20 23 42% 103 

 

Fortsätter planering och implementering på den egna arbetsplatsen? 

Omkring 80 personer svarade på de frågor som behandlade det fortsatta arbetet med FaR® på 

den egna arbetsplatsen. Här uppgav över 90 procent att såväl riktlinjer som särskilt ansvarig 

person saknas. Endast en respondent uppgav att gemensam planering av arbetet med FaR® 

sker på arbetsplatsen, se Tabell 5. 

 

TABELL 5 Organisatoriska förutsättningar för arbetet med FaR® (n=79-85) 

 

Stämmer 

 helt 

Stämmer  

ganska bra 
% 

Stämmer  

dåligt 

Stämmer 

 inte alls 
% 

Antal  

svar 

I mitt arbete med FaR® 

har jag tydliga riktlinjer 

från min närmaste chef 

1 3 5 % 18 57 95 % 79 

På min arbetsplats har vi 

utsett en person som har 

särskilt ansvar för FaR® 

4 1 6 % 7 73 94 % 85 

På min arbetsplats 

planerar vi gemensamt,  

under avsatt tid, för hur 

vi kan arbeta med FaR® 

på bästa sätt. 

0 1 1 % 11 73 99 % 85 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Av resultatet framgår att förskrivningen av FaR® endast sker sporadiskt och utförs av en liten 

del av personalen. Attityden till FaR® som metod förefaller vara positiv och man anser sig ha 

tillräcklig kunskap för att förskriva, däremot verkar man inte anse att FaR® passar de aktuella 

patientgrupperna. Därutöver tycks det organisatoriska stödet i form av riktlinjer samt 

planering och utveckling av det lokala arbetet saknas för en majoritet av respondenterna. 
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Motivation och attityder hos personalen 

Mot bakgrund av att implementering av en ny arbetsmetod tar lång tid är det inte förvånande 

att förskrivningen av FaR® ännu inte kommit igång på allvar inom hälso- och sjukvården i 

Uppsala kommun. Sedan det första utbildningstillfället om FaR® erbjöds personalen hösten 

2013, har implementeringsprocessen nått den initiala fasen där metoden testas i praktiken 

[24]. Utmaningen i denna fas är att ge akt på eventuellt motstånd mot arbetsmetoden bland 

personalen. Deras inställning och attityd till en ny arbetsmetod är avgörande för om den 

kommer att användas [25,28]. Det visade sig att inställningen till de ”praktiska” delarna av 

metoden såsom tid, receptblankett, journalföring samt möjligheten att erbjuda patienterna 

friskvårdslotsning var positiv. Mer än hälften av respondenterna ansåg sig ha tillräcklig 

kunskap för att förskriva FaR®. Metoden ansågs ge extra tyngd åt de råd om fysisk aktivitet 

man gav vilket är positivt då det tyder på att respondenterna ser en nytta och användbarhet 

med FaR® vilket är en framgångsfaktor [22]. Det är då förvånande att motivationen till att 

förskriva FaR® är låg vilket är en hindrande faktor i implementeringen genom att man inte 

kommer igång med att använda, och därmed testa, arbetsmetoden.  

 

En inkonsekvens ses i resultaten då respondenterna uppgav att de har god kunskap i att 

motivera sina patienter till fysisk aktivitet, vilket kan tolkas som att de har kunskap om 

exempelvis motiverande tekniker, och att FaR® sågs som en användbar metod. Samtidigt 

uppgav de att de inte är motiverade att arbeta med FaR® trots att metoden innebär ett 

ytterligare stöd till patienterna. En alternativ tolkning skulle kunna vara att det handlar om 

bristande självtillit i användandet, samt okunskap om effektiviteten av FaR®, detta i sin tur 

skulle kunna utgöra ett hinder för personalen att komma igång med att använda metoden [29].  

Det är därför viktigt att motivera personalen att skaffa sig erfarenhet av att förskriva FaR® 

och att de bereds tillfällen att diskutera sina erfarenheter med chefer och kollegor. Detta 

förväntas leda till insikter om hur metoden kan användas på bästa sätt i verksamheten [27]. 

Att få möjlighet till erfarenhetsutbyte och återkoppling från kollegor är mycket värdefullt då 

förändringar av arbetsrutiner är önskvärt [34]. Genom att i högre grad uppmärksamma det 

personalen upplever som positivt med den nya arbetsmetoden, kan viktiga framgångsfaktorer 

för det fortsatta implementeringsarbetet identifieras [27]. Arbetsterapeuter och fysio-

terapeuter, tillsammans med psykologer, har visat sig vara de professioner som var mest 

intresserade av att utvecklas i sin roll mot att arbeta mer hälsofrämjande [35]. 

 

Identifiera rätt patienter 

Endast en femtedel av respondenterna ansåg att FaR® var lämpligt eller hade god effekt för 

deras patienter. Samtidigt uppgav drygt en tredjedel att FaR® kan ge extra tyngd åt deras råd 

om fysisk aktivitet medan ungefär två tredjedelar ansåg sig ha tillräcklig kunskap för att 

förskriva FaR®. En tolkning av detta är att respondenterna har kunskap om hur själva 

ordinationen går till i praktiken samtidigt som det tycks tyda på bristande kunskap om hur 

metoden bör användas och till vilka patientgrupper. I den senaste versionen av FYSS finns 

rekommendationer om fysisk aktivitet för särskilt sköra personer. Rekommendationerna 

baseras på studier som visar att skräddarsydd träning är viktig för dessa personers själv-

skattade hälsa och fysiska förmåga [19]. Här bör en förskrivning av FaR® sända en tydlig 
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signal om hur viktigt det är att vara fysiskt aktiv hela livet. Möjligen kan det faktum att nästan 

hälften av respondenterna inte hade deltagit i de erbjudna utbildningstillfällena, vara en orsak 

till att man inte ser möjligheterna med FaR® hos de patienter man möter. Tänkbart är också 

att en ovana vid att arbeta hälsofrämjande kan påverka denna inställning. Socialstyrelsen 

visade i sin rapport att en vanlig inställning hos kommunal hälso- och sjukvårdspersonal är att 

det hälsofrämjande arbetet bör ske i landstingens regi [12]. I detta sammanhang är det viktigt 

att beakta resultaten från ”Hälsa på lika villkor” där personer med funktionshinder uppgav att 

de önskar stöd till att bli mer fysiskt aktiva [16]. Dessa personer tillhör en grupp av patienter 

som den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen möter.  

 

Mer resurser behöver satsas på att öka personalens kunskap om vilka patienter som bör 

förskrivas FaR®. Detta kan ske genom att lyfta fram de förskrivare som redan idag förskriver 

FaR®. Att tillvarata deras erfarenheter genom att de delar dessa med sina kollegor vid ut-

bildningar och nätverksträffar, kan med stor sannolikhet bidra till en ökad kunskap om hur 

förskrivning av FaR® till olika patientgrupper bör utföras. Ett citat från en respondent som 

lämnat synpunkter i enkätens öppna fråga sammanfattar detta på ett bra sätt: 

 

 ”En inspirationshalvdag med nån kort motiverande föreläsning och sedan 

diskussion i smågrupper med andra förskrivare hur de arbetar med FaR och där 

man kan spåna vidare hur man kan implementera det bättre i arbetet”.  

 

I en interventionsstudie där ett syfte var att öka den fysiska aktiviteten bland vuxna personer 

med intellektuell funktionsnedsättning, kunde man se att utbildningsträffar samt möjlighet till 

nätverkande bland personalen påverkade utfallet av interventionen positivt [33]. Det bör 

också vara värdefullt att skapa nätverk utanför den egna organisationen för att ta tillvara 

erfarenhet och kunskap hos dem som ordinerat FaR® under längre tid [32,34]. Detta kan till 

exempel vara motsvarande professioner inom landstingets hälso- och sjukvård.  

 

Avsaknad av stöd i organisationen 

I implementeringsprocesser är ledarskap och organisation viktiga påverkansfaktorer för att ett 

förändringsarbete ska komma till stånd [23,27]. Resultaten i studien pekar på brister i det 

organisatoriska stödet till personalen i frågan om FaR®, t.ex. att riktlinjer saknas. Man 

planerar och diskuterar heller inte gemensamt arbetet med den nya metoden, vilket ett citat 

från en av respondenterna bekräftar: 

 

 ”Skulle vilja haft tydligare riktlinjer om hur det ska användas i verksamheten. 

Det känns lite som att vi fått blanketter och ska nu implementera FaR utan särskilt 

mycket stöd i hur vi ska göra det. Vi har dåligt stöd från vår chef i den frågan...”. 

 

Socialstyrelsen uppmärksammar i sin rapport att det ibland saknas rutiner för den rådgivning 

om fysisk aktivitet som sker inom kommunal hälso- och sjukvård [12]. Som ett första steg kan 

det vara värdefullt att se över vilka rutiner som finns kring rekommendationer om fysisk 

aktivitet i de olika verksamheterna, för att sedan komplettera dessa med riktlinjer för 

användandet av FaR®.  För att komma igenom den kritiska inledande fasen måste frågan om 
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FaR® finnas på dagordningen. Här har ansvariga chefer en viktig roll i att skapa förut-

sättningar för utveckling av arbetet i de olika arbetslagen. Något som inte undersökts i denna 

studie är chefernas kunskaper om arbetsmetoden. Eventuellt behöver utbildning erbjudas även 

dem. Kompetensen hos ledningen är en av de viktigare faktorerna för att börja arbeta mer 

hälsofrämjande som nämndes av respondenterna i Johanssons avhandling [35].  

 

Sannolikt behövs någon form av samordnande roll kring det fortsatta arbetet med FaR®, en 

sådan beskrivs som en framgångsfaktor enligt den pilotstudie som gjordes då FaR® 

utvecklades under början av 2000-talet [32]. En samordnande funktion kan bidra till att 

identifiera var de olika personalgrupperna befinner sig i implementeringsprocessen [24]. 

Utifrån denna kunskap kan samordnaren sedan planera insatser i form av utbildningar, 

kunskapsöverföring såväl inom förskrivarnas egen profession som mellan olika professioner, 

samt nätverksträffar. Då det handlar om en stor mängd anställda är behovet av utbildnings-

insatser till nyanställda sannolikt stort över tid. En viktig uppgift för en samordnande funktion 

är även att bidra till fortbildning av befintlig personal då arbetsmetoden FaR® utvecklas i takt 

med ökad användning och nya forskningsrön presenteras.  

 

Tid 

Tid beskrivs ofta som en bristvara i arbetslivet, vilket bidrar till känslan av att inte kunna 

utföra ett fullgott arbete. Positivt var att respondenterna upplevde att man har tid för att 

förskriva FaR®, däremot saknas tid och tillfällen till diskussioner kring den nya arbets-

metoden inom arbetslaget. Enligt Johanssons avhandling är tid en viktig faktor att förhålla sig 

till. Dels upplevs bristen på tid i det direkta patientarbetet som en hindrande faktor för det 

hälsofrämjande arbetet, men det man ser som största hindret är bristen på tid för reflektion 

och utvecklingsarbete [35]. Tidsaspekten är förmodligen en av de större utmaningarna, för 

den organisation som har till uppgift att ta implementeringen av FaR® inom Uppsala 

kommun till den fas då arbetsmetoden blir en självklar del i personalens hälsofrämjande 

arbete. 

 

Metoddiskussion 

Då det var viktigt att få en överblick av arbetet med FaR®, som sedan kan utgöra en grund för 

det fortsatta implementeringsarbetet, gjordes övervägandet att kvantitativa data var det mest 

intressanta. Det är vanligt att kvantitativa studier används då man vill studera utbredningen av 

olika förhållanden [39]. Genom att använda en enkätstudie var det möjligt att samla in 

information från ett stort antal respondenter som kunde betraktas som representativa för hela 

gruppen av fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom Uppsala kommun. Alternativet att göra 

en kvalitativ studie i form av intervjuer hade inneburit ett mer begränsat antal respondenter, 

vilket hade gjort det betydligt svårare att generalisera resultaten för hela urvalsgruppen. 

Enkäten skickades via e-post till 189 mottagare och 113 svar inkom vilket ger en svars-

frekvens på 60 procent efter att tre påminnelser skickats ut. Det finns en viss osäkerhet i om 

alla i den tänkta målgruppen nåddes av enkäten. Då personalen har sina anställningar på ett 

stort antal enheter med ett antal olika huvudmän, såväl privata aktörer som kommunala, är det 

möjligt att listan med e-postadresser inte var fullständig.  
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I den första delen av enkäten som innehöll faktafrågor fanns möjligheten att välja flera 

svarsalternativ. Det gällde fråga tre, som handlade om var man arbetar, samt fråga fyra som 

handlade om vilka utbildningar man deltagit i. Dessa borde ha formulerats på annat sätt med 

en inledande fråga om man arbetar på flera enheter alternativt om man deltagit i flera 

utbildningar, och i så fall vilka. Så som frågorna formulerades gick det inte att avgöra vilka 

respondenter som fanns representerade på flera arbetsplatser och vilka som deltagit i flera 

utbildningstillfällen. Några vidare analyser gjordes därför inte av resultaten på dessa frågor. 

Ett av svarsalternativen från fråga fyra togs dock med och det var alternativet som innebar att 

man inte deltagit i någon av de erbjudna utbildningarna, eftersom frågan var av sådan art att 

endast ett svar var rimligt där. Möjligen kan någon ha svarat ja på denna fråga samt på det 

följande svarsalternativet som var ”hade utbildning sedan tidigare”. Detta alternativ hade dock 

bara sex positiva svar varför detta inte ansågs påverka resultatet i någon riktning.  

 

Det interna bortfallet i enkäten varierade i den del som innehöll attitydfrågor, anledningen till 

detta är sannolikt att det var möjligt att hoppa över frågor. Med anledning av detta har antalet 

svar för varje fråga redovisats. Valet stod mellan att ha svarsalternativet ”saknar erfarenhet” 

eller möjlighet att hoppa över frågan. Då det var önskvärt att respondenterna verkligen skulle 

ta ställning till de olika påståendena fanns alternativet ”saknar erfarenhet” inte med i enkäten.  

 

Användningen av ordet motivera/motiverad har i efterhand visat sig kunna tolkas på flera sätt. 

Påståendet ”Jag har god kunskap i att motivera patienter till fysisk aktivitet” kan tolkas både 

som om man har kunskap om motiverande tekniker och/eller att man redan anser sig ha de 

redskap man behöver för att öka patienternas fysiska aktivitet. Denna senare tolkning kan 

förklara varför så få kände sig motiverade att förskriva FaR®. En lärdom i detta sammanhang 

blir att författarens förförståelse inom ämnet kan leda till att självklarheter i formuleringar inte 

är lika självklara för respondenterna.  

 

En studies trovärdighet beskrivs genom graden av reliabilitet dvs. hur tillförlitliga 

mätningarna är, och dess validitet genom att den mäter det man avsett i syfte och 

frågeställningar [39]. Genom att ett verktyg för webbenkäter användes i undersökningen får 

reliabiliteten anses hög då informationen angående enkäten samt metoden för att besvara 

frågorna var densamma för alla respondenter. Något som eventuellt påverkar reliabiliteten är 

att tillgången till datorer på de olika arbetsplatserna kan tänkas variera och även möjligheten 

att avsätta tid för att besvara enkäten. De olika attitydfrågorna formulerades för att vara 

tydliga, och passa samma svarsalternativ, för att undvika att de skulle missförstås vilket kunde 

ha lett till att såväl reliabilitet samt validitet minskat [42]. Genom att utgå från enkätfrågor 

som använts i tidigare studier samt att frågeformuläret testades på två personer inom samma 

yrke som respondenterna, bör validiteten anses tillräcklig. 
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Slutsats 

Processen med att implementera FaR® inom Uppsala kommun är inledd men långt ifrån 

slutförd. Resultaten visade på tre viktiga faktorer att beakta i det fortsatta implementerings-

arbetet: tillämpning i det dagliga arbetet, personalens attityd och motivation att förskriva 

FaR®, samt behovet av en stödjande organisation. Förskrivningen av FaR® är blygsam och 

arbetsmetoden har ännu inte blivit en naturlig del i det dagliga arbetet. De hinder som kan ses 

är bristen på rutiner och planering på den egna arbetsplatsen samt att personalen saknar stöd 

och riktlinjer från sina chefer. Ytterligare en svårighet är att identifiera vilka patienter som bör 

förskrivas FaR®. Sannolikt kan dessa hindrande faktorer övervinnas om förutsättningar ges 

för att diskutera med kollegor och arbetsledning om hur metoden kan användas, och till vilka 

patienter, utifrån de förutsättningar som råder på respektive arbetsplats. Att utse en person 

med en samordnande roll skulle förmodligen underlätta detta arbete. I övrigt är personalen 

positiv till själva arbetsmetoden och ser den som ett komplement till muntliga råd om fysisk 

aktivitet. Dock är motivationen till att använda metoden ännu låg, men sannolikt ökar den i 

takt med att kunskap och arbetsrutiner infinner sig. 

 

Resultaten i denna studie stämmer väl överens med tidigare implementeringsforskning, 

nämligen att processen ofta tar lång tid, och att en mängd faktorer påverkar utfallet. 

Uthållighet i arbetet samt tilltro till den evidensbaserade metod som är föremål för 

implementeringen, i det här fallet FaR®, är avgörande för att nå den fas där metoden har sin 

självklara del i det dagliga arbetet. Författaren av denna studie kan bara instämma med den 

respondent som lämnade följande kommentar i enkäten:  

”Fortsätt med FaR även om det går trögt med implementeringen, låt det ta tid!”  

Avslutningsvis ger samma respondent följande löfte inför framtiden:  

”Jag SKA skriva ut FaR i vår.” 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Då fysisk aktivitet på recept är en ny arbetsmetod inom kommunal hälso- och sjukvård skulle 

det vara intressant med ytterligare studier som kan vara till hjälp i det fortsatta arbetet. Dels 

genom att studera chefers kunskap om, och inställning till, FaR® som en del i det hälsofräm-

jande arbetet, dels hur dessa arbetar med implementering av nya arbetsmetoder. Det skulle 

också vara värdefullt att göra en intervjustudie med personal som redan förskriver FaR® i 

kommunal hälso- och sjukvård för att få ökad kunskap om vilka hinder och framgångsfaktorer 

de upplever i arbetet. 

 

  



 

18 

 

Referenser 
 

1. World Health Organization. The top 10 causes of death (Elektronisk). 

Tillgänglig: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index3.html.   

2015-04-26 

 

2. World Health Organization. Non communicable diseases (Elektronisk). 

Tillgänglig: http://www.who.int/gho/ncd/en/. 2015-04-26. 

 

3. World Health Organization. Health impact assessment (Elektronisk). 

Tillgänglig: http://www.who.int/topics/health_impact_assessment/en/.  

2015-04-26. 

 

4. Regeringskansliet. Hälso- och sjukvård i Sverige (Elektronisk). Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/sb/d/14831/a/174905.  2015-04-26. 

 

5. Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763). Stockholm: Socialdepartementet. 

 

6. Uppsala kommun. Styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun 

(MAS/MAR) (Elektronisk). Tillgänglig: 

https://www.uppsala.se/contentassets/60aa043fb34148b29953dd6820fafbba/a

ln-arende-3.03-styrdokument-for-halso-och-sjukvard.pdf.  2015-04-26 

 

7. Uppsala kommun. Riktlinjer för hälso- och sjukvård inklusive 

rehabilitering/habilitering i Uppsala kommun (Elektronisk). Tillgänglig: 

https://www.uppsala.se/contentassets/703e5e1930d648d1b6fa6d9b2b543245/

aln-arende-3.08-riktlinjer-for-halso-och-sjukvard-inklusive-rehabilitering.pdf.  

2015-04-26. 

 

8. Folkhälsomyndigheten. Folkhälsans utveckling – elva målområden 

(Elektronisk). Tillgänglig: 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-

levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/.  2015-04-26. 

 

9. Mål för folkhälsan (SFS 2003:35). Stockholm: Socialdepartementet. 

 

10. Folkhälsomyndigheten. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Elektronisk). 

Tillgänglig: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-

och-levnadsvanor/halsoframjande-halso-och-sjukvard/.  2015-04-26.  

 

11. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

2011. Västerås: Edita Västra Aros, 2011. 

 

12. Socialstyrelsen. Sjukdomsförebyggande metoder inom kommunal hälso- och 

sjukvård – Uppföljning av implementeringen av Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (Elektronisk). Tillgänglig: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-12-42.  2015-04-26. 

 

13. World Health Organization. Global recommendations on physical activity for 

health (Elektronisk). Tillgänglig: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index3.html
http://www.who.int/gho/ncd/en/
http://www.who.int/topics/health_impact_assessment/en/
http://www.regeringen.se/sb/d/14831/a/174905
https://www.uppsala.se/contentassets/60aa043fb34148b29953dd6820fafbba/aln-arende-3.03-styrdokument-for-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/60aa043fb34148b29953dd6820fafbba/aln-arende-3.03-styrdokument-for-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/703e5e1930d648d1b6fa6d9b2b543245/aln-arende-3.08-riktlinjer-for-halso-och-sjukvard-inklusive-rehabilitering.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/703e5e1930d648d1b6fa6d9b2b543245/aln-arende-3.08-riktlinjer-for-halso-och-sjukvard-inklusive-rehabilitering.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/halsoframjande-halso-och-sjukvard/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/halsoframjande-halso-och-sjukvard/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-12-42


 

19 

 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/. 

2015-04-26. 

 

14. Folkhälsomyndigheten. Samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. 

Tillgänglig: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-

och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/fysisk-aktivitet/fysisk-

aktivitet/.  2015-04-26. 

 

15. Folkhälsomyndigheten. Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för ”En 

strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016”. 

Delrapportering av regeringsuppdrag 15 mars 2014. Tillgänglig: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/livsvillkor-

levnadsvanor/funktionsnedsattning/delrapportering-regeringsuppdrag-

funktionshinderspolitiken-2014.pdf.  2015-04-26. 

 

16. Folkhälsomyndigheten. Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för 

”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016” 13 

mars 2015 (Elektronisk). Tillgänglig: 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/livsvillkor-

levnadsvanor/funktionsnedsattning/delrapportering-regeringsuppdrag-

funktionshinderspolitiken-2015.pdf.  2015-04-26. 

 

17. Statens folkhälsoinstitut. FYSS 2008. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 

och sjukdomsbehandling. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2008. R; 

2008:4. 

 

18. Statens folkhälsoinstitut. FaR® Individanpassad skriftlig ordination av fysisk 

aktivitet. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2011. R; 2011:30. 

 

19. YFA. FYSS 2015 (Elektronisk). Tillgänglig: http://www.fyss.se/om-fyss-

2/fyss-2015/.  2015-04-26. 

 

20. Kallings L. Physical activity on prescription: Studies on physical activity 

level, adherence and cardiovascular risk factors [Doktorsavhandling]. 

Stockholm: Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, 

vårdvetenskap och samhälle; 2008. 

 

21. Garpenby, Peter. Perspektiv på implementering. I: Nilsen, Per (red). 

Implementering – Teori och tillämpning inom hälso- & sjukvård. Lund: 

Studentlitteratur, 2010. s. 27-49. 

 

22. Nilsen Per. Implementeringsforskning – en introduktion. I: Nilsen, Per (red). 

Implementering av evidensbaserad praktik. Malmö: Gleerups, 2014. s. 61-70. 

 

23. Statens folkhälsoinstitut. Från vardagsnyhet till vardagsnytta: Om 

implementeringens mödosamma konst. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 

2007. R; 2007:20. 

 

 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/livsvillkor-levnadsvanor/funktionsnedsattning/delrapportering-regeringsuppdrag-funktionshinderspolitiken-2014.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/livsvillkor-levnadsvanor/funktionsnedsattning/delrapportering-regeringsuppdrag-funktionshinderspolitiken-2014.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/livsvillkor-levnadsvanor/funktionsnedsattning/delrapportering-regeringsuppdrag-funktionshinderspolitiken-2014.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/livsvillkor-levnadsvanor/funktionsnedsattning/delrapportering-regeringsuppdrag-funktionshinderspolitiken-2015.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/livsvillkor-levnadsvanor/funktionsnedsattning/delrapportering-regeringsuppdrag-funktionshinderspolitiken-2015.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/livsvillkor-levnadsvanor/funktionsnedsattning/delrapportering-regeringsuppdrag-funktionshinderspolitiken-2015.pdf
http://www.fyss.se/om-fyss-2/fyss-2015/
http://www.fyss.se/om-fyss-2/fyss-2015/


 

20 

 

24. Fixsen DL, Naoom SF, Blase KA, Friedman RM, Wallace F. Implementation 

research: A synthesis of the literature. Tampa, Florida : University of South 

Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The national 

Implementation Research Network, 2005. 

 

25. Carlfjord, Siw. Teorianvändning vid forskning som rör implementering inom 

hälso- och sjukvården. I: Nilsen, Per (red). Implementering – Teori och 

tillämpning inom hälso- & sjukvård. Lund: Studentlitteratur, 2010. s. 91-107. 

 

26. Nilsen Per. Determinanter och utfall. I: Nilsen, Per (red). Implementering av 

evidensbaserad praktik. Malmö: Gleerups, 2014. s. 99-112. 

 

27. Nilsen Per. Teorier för implementeringsforskningen. I: Nilsen, Per (red). 

Implementering av evidensbaserad praktik. Malmö: Gleerups, 2014. s. 73-93. 

 

28. Earle S, E Lloyd C, Sidell M, Spurr S. Theory and Research in Promoting 

Public Health. London: Sage, 2007. 

 

29. Aittasalo M, Miilunpalo S, Ståhl T, Kukkonen-Harjula K. From innovation to 

practice: initiation, implementation and evaluation of a physician-based 

physical activity promotion programme in Finland. Health Promotion 

International 2006; 22:19-27. 

 

30. Carlfjord Siw. Modeller och ramverk. I: Nilsen, Per (red). Implementering av 

evidensbaserad praktik. Malmö: Gleerups, 2014. s.115-132. 

 

31. Socialstyrelsen. Om implementering. Västerås: Edita Västra Aros, 2012. 

 

32. Faskunger J, Leijon M, Ståhle A, Lamming P. Fysisk aktivitet på recept 

(FaR®) – en vägledning för implementering. Västerås: Statens 

folkhälsoinstitut R; 2007:01. 

 

33. Bergström H, Hagströmer M, Hagberg J, Schäfer Elinder L. A multi-

component universal intervention to improve diet and physical activity 

among adults with intellectual disabilities in community residences: A cluster 

randomized controlled trial. Stockholm: Research in Developmental 

Disabilities, 2013; 34: 3847-3857. 

 

34. Grol R, van den Holmbergh P, van den Hoogen H J M, van den Bosch W J H 

M. Practice visits as a tool in quality improvement: mutual visits and 

feedback by peers compared with visits and feedback by non-physician 

observers. Quality Health Care 1999; 8:161-166. 

 

35. Johansson H. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Hinder och 

möjligheter utifrån professionernas perspektiv. [Doktorsavhandling]. Umeå: 

Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, 

Epidemiologi och global hälsa; 2010. 

 

36. Kallings L, Leijon M. Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept-FaR. 

Stockholm: Statens folkhälsoinstitut R; 2003:53. 



 

21 

 

37. Uppsala kommun. Sammanträdesprotokoll Äldrenämnden 2012-05-31 

(Elektronisk). Tillgänglig: 

https://www.uppsala.se/contentassets/6a7eab313565493b8bbba2f75bb320c8/

aln-protokoll-31-maj-2012.pdf. 2015-05-02 

 

38. Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a upplagan. Stockholm: Liber, 

2011. 

 

39. Eliasson A. Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur, 2013. 

 

40. Hartman J. Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 

Studentlitteratur, 2004. 

 

41. Patel R, Davidson B. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur, 2011. 

 

42. Trost J. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 2012. 

 

43. Rönquist F, Greitz G. Fysisk aktivitet på recept – vad påverkar 

förskrivningen? Examensarbete 06:2009 (Elektronisk). Stockholm: 

Gymnastik- och idrottshögskolan. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:210969/FULLTEXT02.pdf.  2015-04-26. 

 

44. Leppänen A, Lundgren T. Fysisk aktivitet på recept (FaR) – en studie kring 

FaR-utbildnings inverkan på förskrivning. Examensarbete 14:2010 

(Elektronisk). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan. Tillgänglig: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:317737/FULLTEXT01.pdf.  

2015-04-26. 

 

45. Örsten Lind E. Uppföljning av implementering av fysisk aktivitet på recept 

(FaR) i Nacka Primärvård (Elektronisk). C-uppsats vid Institutionen för 

neurovetenskap. Uppsala universitet; 2009. Tillgänglig: 

http://www.slso.sll.se/upload/Folkh%C3%A4lsoarbete%20SLSO/H%C3%A4

lsoarbete%20p%C3%A5%20v%C3%A5rdcentraler/%C3%96rsten%20Lind

%20STDOCS1-_10299869-v1-FaR_C-uppsats%20(2).pdf.  2015-04-26. 

 

46. Sandberg M, Ekbom R. Hälsoprogram för fysisk aktivitet. Hur gjorde vi och 

hur gick det? Rapport om införandet av FaR® på vårdcentralerna i Nacka 

2005-2007. Stockholm: Folkhälsoenheten i Nacka; 2007. Tillgänglig: 

http://www.slso.sll.se/upload/Folkh%C3%A4lsoarbete%20SLSO/H%C3%A4

lsoarbete%20p%C3%A5%20v%C3%A5rdcentraler/Fysisk%20aktivitet%20i

%20Nacka%202007%20rappport.pdf.  2015-04-26. 

 

47. IBM SPSS Statistics 20, IBM, New York, US. 

 

48.  Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) (Elektronisk). Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf . 2015-05-10. 

 

https://www.uppsala.se/contentassets/6a7eab313565493b8bbba2f75bb320c8/aln-protokoll-31-maj-2012.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/6a7eab313565493b8bbba2f75bb320c8/aln-protokoll-31-maj-2012.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:210969/FULLTEXT02.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:210969/FULLTEXT02.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:317737/FULLTEXT01.pdf
http://www.slso.sll.se/upload/Folkh%C3%A4lsoarbete%20SLSO/H%C3%A4lsoarbete%20p%C3%A5%20v%C3%A5rdcentraler/%C3%96rsten%20Lind%20STDOCS1-_10299869-v1-FaR_C-uppsats%20(2).pdf
http://www.slso.sll.se/upload/Folkh%C3%A4lsoarbete%20SLSO/H%C3%A4lsoarbete%20p%C3%A5%20v%C3%A5rdcentraler/%C3%96rsten%20Lind%20STDOCS1-_10299869-v1-FaR_C-uppsats%20(2).pdf
http://www.slso.sll.se/upload/Folkh%C3%A4lsoarbete%20SLSO/H%C3%A4lsoarbete%20p%C3%A5%20v%C3%A5rdcentraler/%C3%96rsten%20Lind%20STDOCS1-_10299869-v1-FaR_C-uppsats%20(2).pdf
http://www.slso.sll.se/upload/Folkh%C3%A4lsoarbete%20SLSO/H%C3%A4lsoarbete%20p%C3%A5%20v%C3%A5rdcentraler/Fysisk%20aktivitet%20i%20Nacka%202007%20rappport.pdf
http://www.slso.sll.se/upload/Folkh%C3%A4lsoarbete%20SLSO/H%C3%A4lsoarbete%20p%C3%A5%20v%C3%A5rdcentraler/Fysisk%20aktivitet%20i%20Nacka%202007%20rappport.pdf
http://www.slso.sll.se/upload/Folkh%C3%A4lsoarbete%20SLSO/H%C3%A4lsoarbete%20p%C3%A5%20v%C3%A5rdcentraler/Fysisk%20aktivitet%20i%20Nacka%202007%20rappport.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

 

Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Det är nIu snart sex månader sedan arbetsmetoden FaR infördes i Uppsala kommun. För att kunna 
planera det fortsatta utbildnings- och implementeringsarbetet behöver vi få en uppfattning om hur du 
som förskrivare arbetar med FaR. Vi behöver veta vilka önskemål och synpunkter du har inför det 
fortsatta arbetet.  
 
OBS! För att vi ska kunna få en total bild är det lika viktigt att du som inte förskriver FaR i nuläget 
svarar på enkäten. Detta utskick omfattar samtliga arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster 
som arbetar inom Uppsala kommuns ansvars- och verksamhetsområden. Inom kort kommer samma 
enkät i separat utskick sändas till samtliga sjuksköterskor.  
 
Enkätundersökningen genomförs i samverkan mellan uppdragsstrateger på Äldreförvaltningen och 
Helena Vallin Eriksson, som studerar folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Utvärderare på 
enheten för verksamhetsutveckling vid kommunledningskontoret i Uppsala kommun administrerar 
utskick och insamlande av enkäterna. Resultatet kommer att presenteras i en c-uppsats, där syftet är 
att studera arbetet med införandet av arbetsmetoden FaR i Uppsala kommun. Resultatet av 
undersökningen kommer att användas av uppdragsstrateger inom Äldreförvaltningen i det fortsatta 
implementeringsarbetet.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt och svaren kommer att behandlas anonymt. Det kommer inte vara 
möjligt att spåra vilken enhet du arbetar inom.  
Ditt svar är mycket viktigt för det fortsatta arbetet med FaR och vi tackar på förhand för ditt 
deltagande! 
 
Vid frågor om enkäten är du välkommen att mejla någon av oss.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Helena Vallin Eriksson, student, Högskolan i Gävle XXXXX@student.hig.se 
 
Gisela van der Ster, handledare, Högskolan i Gävle XXXXXXX@XXXX.se 
 
Maria Lindblom, Uppdragsstrateg Uppsala kommun 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Bilaga 2 
 

 

Enkät om fysisk aktivitet på recept (FaR) inom Uppsala kommun 

För Uppsala kommun är det av stor vikt att få en uppfattning över hur du som förskrivare arbetar med FaR. Det 
är även av största vikt att du som tillhör målgruppen men som i dagsläget inte förskriver FaR svarar på 
undersökningen.  
 
Alla svar lämnas anonymt! 
 
Tack på förhand för din medverkan! 

1. Vilken yrkesgrupp tillhör du? 

 
Arbetsterapeut  

 
Fysioterapeut/sjukgymnast  

 
Sjuksköterska/distriktssköterska  

2. Antal år i yrket? 

 
0-5 år  

 
6-10 år  

 
11-15 år  

 
16 år eller fler  

3. Inom vilket område arbetar du? 

Du kan välja flera svarsalternativ 

 
Särskilt boende för äldre  

 
Hemvård  

 
Rehabilitering/korttidsvård  

 
Socialpsykiatri  

 
IFO  

 
LSS  

  

 
Annat  

Om du svarat "annat" - beskriv området 

 

 

 



 

 

 

4. Jag har deltagit i följande utbildningar om FaR som anordnats av Uppsala kommun 

Flera svarsalternativ kan väljas 

 
November/december 2013  

 
Februari/mars 2014  

 
September 2014  

 
Ingen alls  

 
Hade utbildning om FaR sedan tidigare  

5. Hur många FaR förskriver du en vanlig arbetsvecka? 

 
Förskriver inte FaR  

 
Förskriver FaR sporadiskt, d v s ej varje vecka  

 
1-5 st  

 
6-10 st  

 
Fler än 10 st  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Enkät om fysisk aktivitet på recept (FaR) inom Uppsala kommun 

6. Ta ställning till följande frågor om Fysisk aktivitet på recept, FaR 

Betygsätt respektive frågepåstående på den fyrgradiga skalan. 

 

Stämmer 

helt 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

dåligt 

Stämmer 

inte alls 

Jag har tillräcklig kunskap för att förskriva 

FaR     

Jag har tillräckligt med tid för att förskriva 

FaR     

Receptblanketten är enkel att använda     

Journalföringen av FaR är enkel att utföra     

Jag upplever att FaR ger extra tyngd åt 

mina råd om fysisk aktivitet     

FaR är lämpligt för de patienter jag möter     

FaR har god effekt hos de patienter jag 

möter     

Jag har god kunskap i att motivera 

patienter till fysisk aktivitet     

Friskvårdslotsningen är ett bra komplement 

till FaR     

I mitt arbete med FaR har jag tydliga 

riktlinjer från min närmaste chef     

På min arbetsplats har vi utsett en person 

som har särskilt ansvar för FaR     

På min arbetsplats planerar vi gemensamt, 

under avsatt tid, för hur vi kan arbeta med 

FaR på bästa sätt. 
    

Jag känner mig motiverad att förskriva FaR 

i mitt arbete.     

 

 

 

Enkät om fysisk aktivitet på recept (FaR) inom Uppsala kommun 

7. Här har du möjlighet att framföra önskemål eller förslag inför det fortsatta arbetet med FaR i 
Uppsala kommun: 

 

 

 


