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Abstrakt 
Inledning: Idag orsakar otillräcklig fysisk aktivitet olika livsstilssjukdomar hos den 

globala befolkningen. Fysisk aktivitet på recept [FaR
®
] är en arbetsmetod som 

framtagits för att framförallt nå två av folkhälsopolititikens målområden: ökad fysisk 

aktivitet och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Vårdpersonal inom primärvården 

anses ha en viktig roll i detta. 

Syfte: Att beskriva vårdpersonals upplevelser av att ordinera FaR
®

 till patienter inom 

primärvården i Sverige. 

Metod: Kvalitativ forskningsansats har använts med innehållsanalys som vald 

dataanalysmetod. Åtta personer inom hälso- och sjukvårdspersonalen intervjuades. 

Samtliga var från sju olika primärvårdcentraler i Sverige. 

Resultat: Samtlig vårdpersonal ansåg att FaR
®

 är en användbar arbetsmetod för att öka 

den fysiska aktiviteten hos otillräckligt aktiva individer för att främja en hälsosam 

levnadsstil hos befolkningen. Vårdpersonalen var överens om att för att få till en 

bestående beteendeförändring hos patienten, krävdes uppföljning och återkoppling, där 

det patientcentrerade samtalet var ett viktigt moment i detta arbete för att nå resultat.  

Slutsats: Samtlig vårdpersonal ansåg att FaR
®

 kan användas i arbetet med 

beteendeförändringsprocesser hos individer som uppvisar otillräcklig fysisk aktivitet. 

Samtidigt behövs att verksamhetsledningen prioriterar och uppmuntrar användning av 

metoden för att öka ordinering av FaR
®

 inom primärvården. 

Nyckelord: fysisk aktivitet på recept, intervjustudie, motiverande samtalsmetodik, 

primärvård, Stages of change model, upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
Introduction: Insufficient physical activity causes various lifestyle diseases in the 

global population. Physical activity on prescription [PAP] is a method developed to 

primarily reach two of Sweden’s public health political target areas: increasing physical 

activity in the population and facilitate health promotion in primary care. Health 

professionals in primary care are considered to have an important role in this. 

Purpose: To describe primary health care professionals experiences of prescribing PAP 

to patients in primary care in Sweden. 

Methods: Qualitative research approach has been used with content analysis as data 

analysis method. Eight health professionals were interviewed from seven different 

primary care centres in Sweden. 

Results: All health professionals believed that PAP is a useful tool to increase physical 

activity among insufficient active individuals and to promote a healthy life style among 

the population. All health care professionals agreed that in order to help make a lasting 

behavioral change in the patient monitoring and feedback was required were patient-

centered conversation was an important element in achieving results.  

Conclusion: All health care professionals believed that PAP can be used in the process 

of behavioral change in individuals exhibiting insufficient physical activity levels. At 

the same time management needs to prioritize and encourage the use of PAP to increase 

its use in primary care. 

Keywords: experiences, interview study, motivational interviewing, physical activity 

on prescription, primary health care, Stages of change model. 
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Bakgrund 

Idag orsakar otillräcklig fysisk aktivitet hos den globala befolkningen 

uppskattningsvis sex procent hjärt- och kärlsjukdomar, sju procent diabetes typ 2, tio 

procent bröstcancer och tio procent koloncancer (Lee, Shiroma, Lobelo & Katzmarzyk, 

2012). Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2015) uppnår inte 1/3 av vuxna i 

världen de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet. Det finns en mängd 

epidemiologiska studier som visar att fysisk aktivitet kan fungera preventivt, såväl som 

utgöra en användbar behandlingsmetod för ett flertal folkhälsosjukdomar (Win, Parakh, 

Eze-Nliam, Gottdiener, Kop & Ziegelstein, 2011; Ekelund, Ward, Norat & Luan, 2015). 

  

Folkhälsa och folkhälsoarbete 

På det internationella mötet som hölls i Ottawa 1986 utformades det 

konceptuella ramverket för hälsofrämjande insatser (WHO, 1986). Målet är att individer 

ska kunna uppnå ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande med hjälp och stöd från 

hälso- och sjukvårdssektorn för att kunna genomföra positiva beteendeförändringar.  

Riksdagen antog 2003 den nationella folkhälsopolitiken, där syftet är att övergripande 

skapa samhällsstrukturella förutsättningar för att främja en god hälsa, på lika villkor, 

hos befolkningen (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Den svenska folkhälsopolitiken har 

fastställt 42 bestämningsfaktorer för hälsan och därefter delat in dem i elva strategiska 

målområden (Regeringens proposition, 2007). Bland annat fysisk aktivitet. Vidare kan 

målområdena delas in i två kategorier: 

 1. Bestämningsfaktorer kopplade till människors livsvillkor. Exempelvis 

avsaknaden av samhällsinsatser och allas lika rätt till utbildning, kultur och delaktighet i 

samhällsutvecklingen.  

2. Bestämningsfaktorer kopplade till människors levnadsvanor och livsstil. 

Exempelvis individer som äter hälsosam mat och är fysiskt aktiva, har generellt en 

bättre hälsa än individer som anammat ohälsosamma levnadsvanor såsom rökning och 

ett högt intag av alkohol.  

Avsaknaden av samhällsstrukturella förutsättningar till exempel högre 

utbildning, mat, bostad och delaktighet i samhällsutvecklingen kan leda till ohälsa. 

Individer med sämre socioekonomiska förutsättningar, såsom låg utbildnings- och 

inkomstnivå drabbas vanligtvis av ohälsa, då de anses generellt ha mindre inflytande att 

kunna förändra sina levnadsvanor i positiv riktning (Folkhälsomyndigheten, 2016). 
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Delaktighet i kultur och samhällsutveckling, samt tillgång till ett större socialt nätverk 

är andra bestämningsfaktorer som kan främja den psykiska hälsan hos befolkningen. 

Enligt Regeringens proposition (2007) kan det ta flera årtionden innan sjukdom eller 

annan ohälsa uppmärksammas därför är bestämningsfaktorers förlopp enklare att följa 

över tiden. 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet utgörs av all kroppsrörelse som resulterar i en ökning av energi-

förbrukning, genom sammandragning av skelettmuskulaturen (Statens folkhälsoinstitut, 

[FHI], 2011). Det finns mycket som anses som fysisk aktivitet bland annat aktiv 

transport, vardagsaktiviteter, lek och motion. Fysisk aktivitet är en betydande 

bestämningsfaktor för hälsan då det har en hälsofrämjande effekt på immun-, nerv-, 

hjärt-, kärl-, det endokrina systemet, psykisk hälsa, kroppssammansättning, muskulatur 

och skelett (FHI, 2011). Psykisk ohälsa är ett exempel på en folkhälsosjukdom som 

många lider av idag. År 2000 rankade WHO depressionssjukdomar till att vara fjärde 

största sjukdomsbördan i världen (FHI, 2008). Fysisk träning kan bland annat reducera 

risken att drabbas av depression och även förebygga återfall (FHI, 2008). Effekten kan 

bero på en ökad nivå av endorfiner, som har en positiv inverkan på tankar och känslor.  

Studier har visat att fysisk aktivitet har en förebyggande effekt att utveckla 

psykosomatiska besvär såsom depression hos individer (Patel, Keogh, Kolt & Schofield, 

2013; Loprinzi, 2013). Datamaterial från ”National Health and Nutrition Examination”, 

en undersökning från USA mellan 2005-2006, analyserades (Loprinzi, 2013). Cirka 700 

vuxna deltog i studien, 65 år och äldre som fick bära en `accelerometer`, (rörelsemätare 

som mäter all rörelse), minst fyra dagar. Studien visade att låg fysisk aktivitet kan ha en 

positiv inverkan på den psykiska hälsan bland äldre vuxna. Varje ökning med sextio 

minuters låg fysisk aktivitet minskade risken att drabbas av depression med tjugo 

procent (Loprinzi, 2013). 

Övervikt och fetma är stora riskfaktorer för en rad kroniska sjukdomar såsom 

diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, vilka kan förebyggas genom en ökad fysisk 

aktivitet (WHO, 2016b; Statens Beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2003). 

Body Mass Index [BMI] är ett mått som ger en indikation om en individ har en 

hälsosam kroppsvikt. Talet räknas fram genom att ta sin vikt i kilogram och dividera det 

med sin längd i meter i kvadrat (Martinez, 2014). Vidare beskriver Martinez att 
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normalvärdet för en frisk vuxen individ ligger mellan 18,5-24,9 BMI, med ett BMI på 

30 och över anses individen lida av fetma, som är ett hälsotillstånd med för mycket 

fettvävnad relaterad till kroppsmassa. Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) är det totalt 

14 procent av Sveriges vuxna befolkning som lider av fetma. En stor kohortstudie, The 

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition [EPIC], genomfördes 

mellan åren 1992-2000 där cirka 334 000 individer deltog i åldrarna mellan 25-70 

(Ekelund et al., 2015).  Forskarna ville undersöka samband mellan kost, livsstil, 

miljöfaktorers påverkan och förekomsten av cancer. Bland annat undersöktes 

riskfaktorer som bukfetma, BMI och dess påverkan på totalmortaliteten. De kom fram 

till att totalmortalitet reducerades med cirka 16-30 procent hos måttligt aktiva individer, 

jämfört med inaktiva individer, inom olika sjukdomstillstånd.  

Statens folkhälsoinstitut (2010) uppskattar att sjukdomar som är relaterat till 

otillräcklig fysisk aktivitet kostar det svenska samhället sju miljarder kronor varje år. 

Studier visar att folkhälsoinsatser inom primärvården, för att främja den fysiska 

aktivitetsnivån hos befolkningen, kan resultera i kostnadsbesparingar för hälso- och 

sjukvårdssektorn (Elley, Garrett, Rose, O’Dea, Lawton & Dowell, 2014; Gulliford, 

Charlton, Bhattarai & Rudisill, 2014).  Kostnadsbesparingar samt reducering av 

ojämlikheter i hälsa hos befolkningen, kan visa sig ha större genomslag när 

interventioner genomförs som riktar in sig på att öka den fysiska aktiviteten hos 

socioekonomiskt utsatta individer (Gulliford et al., 2014).  

 

Fysisk aktivitet på recept [FAR®]   

FaR
®

 är en arbetsmetod som används för att framförallt kunna nå två av 

folkhälsopolititikens målområden: ökad fysisk aktivitet och hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård (FHI, 2011). Centralt i metoden är att vårdpersonal i mötet med patient strävar 

mot en effektiv samtalsmetodik som i huvudsak ska stödja patientens tillit till sin egen 

förmåga, samt till beteendeförändring avseende den fysiska aktivitetsnivån. 

Vårdpersonal tillsammans med patient går igenom individens sjukdomshistoria och 

skriver ned någon fysisk aktivitet på papper, i form av ett recept, där även duration och 

frekvens kan anges efter patientens förutsättningar och önskemål (Roos, 2014). 

Vårdpersonal följer sedan upp behandlingsresultatet. Det är viktigt med uppföljning av 

FaR
®,

 för att bland annat justera ordinationen och vid behov motivera individen (FHI, 

2010). Detta har visat sig ha stora effekter hos individer som uppvisar otillräcklig fysisk 



 

4 

 

aktivitet. En telefonintervjustudie genomfördes där cirka 1100 kvinnor, som bodde på 

landsbygden, valt att delta i en interventionsstudie för att öka den egna fysiska 

aktivitetsnivån (Weidinger, Lovegreen, Elliott & Hagood, 2008). Forskarna kom fram 

till att deltagarnas följsamhet ökade signifikant när läkares råd presenterades som en 

plan eller ett recept tillsammans med uppföljningsmöten.  

Studier har visat att vårdpersonal uttryckt att det saknas någon form av 

utvärdering och återkoppling hur ordinering av FaR
®
 har påverkat den långsiktiga 

fysiska aktivitetsnivån hos deras patienter (Din, Moore, Murphy & Wilkinson, 2015; 

Bohman, Mattsson & Borglin, 2015). Bland annat har forskare i en studie ansett att det 

krävs längre uppföljningsperioder, till exempel sex månader, istället för tre månader för 

att kunna se större förändringar i de fysiologiska parametrarna (Dugdill, Graham & 

McNair, 2005). 

WHO (2010) rekommenderar att främjandet av fysisk aktivitet bör prioriteras 

inom hälso- och sjukvård. Patienter som är i behov av FaR
®
 ska kunna identifieras 

tidigt. Redan vid första tillfället de uppsöker hälso- och sjukvård ska det ges möjlighet 

till patientstöd utifrån deras förutsättningar. FaR
®
 kan ordineras både i förebyggande, 

hälsofrämjande och behandlande syfte för både friska och sjuka personer (Douglas, 

Torrance, Teijlingen & Meloni, 2006). 

 

Ansvarsområde. All legitimerad vårdpersonal har möjlighet att ordinera 

FaR®. I Sverige görs det mest av sjukgymnaster, läkare och sjuksköterskor (FHI, 2011).  

Det har framkommit i en del studier att vårdpersonal anser att främjandet av fysisk 

aktivitet är viktigt, även om många anser att det ligger utanför deras ansvarsområde 

(Persson, Brorsson, Ekvall-Hansson & Troein, 2013; Din, Moore, Murphy & 

Wilkinson, 2015). I en intervjustudie i Sverige där syftet var att ta reda på 15 

allmänläkares upplevelser av FaR® (Persson et al., 2013), var många läkare tveksamma 

till att ett skriftligt recept skulle kunna göra någon skillnad för främjandet av den 

fysiska aktiviteten. Läkarna ansåg också att sjuksköterskor och sjukgymnaster var mer 

lämpade och kunniga i metoden att ordinera och att tidsbrist var det största hindret att 

inte ordinera FaR®. Även läkare i andra studier har angett att tidsbrist varit största 

hindret (Patel, Schofield, Kolt & Keogh, 2011; Galaviz, Jauregui-Ulloa, Fabrigar & 

Latimer-Cheung, 2015).  
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Patienturval. Socialstyrelsen (2011) betonar betydelsen av att stöd ges till 

otillräckligt fysiskt aktiva individer vilka anses utgöra högriskgrupper såsom individer 

som lider av depression, diabetes, ischmeisk hjärtsjukdom, högt blodtryck, övervikt, 

fetma eller stort bukomfång. Vilka som ordineras FaR® varierar enligt studier. En 

enkätundersökning i Kanada, där syftet var att undersöka vilka hälsoåkommor hos 

patienter som sjuksköterskor ansåg skulle dra nytta av FaR®, visade att de vanligaste 

orsakerna var fetma, övervikt, typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt-, kärlsjukdomar 

(Lamarche & Vallance, 2013). I en annan studie har FaR® använts i samband med 

ordinering av medicin mot depression där läkare ansåg att den fysiska aktiviteten 

påverkade hur mycket medicinering patienten behövde (Patel et al., 2011). Ett av 

huvudteman som växte fram i analysen av intervjuerna, var läkarnas upplevelser av de 

fysiska fördelarna med ökad fysisk aktivitet för patienter som bekämpade depression. 

Generellt ansåg läkarna att en ökning av fysisk aktivitet minskade behovet av 

medicinering mot depression på grund av att endorfiner som frigörs av fysisk aktivitet 

främjar individens positiva humör.  

 

Rekommendationer fysisk aktivitet. I de nationella riktlinjerna för 

sjukdomsförebyggande metoder framtagna av Socialstyrelsen (2011) rekommenderas 

minst 150 minuters fysisk aktivitet i veckan måttlig intensitetsnivå, alternativt minst 75 

minuters fysisk aktivitet per vecka högintensitetsnivå. Rekommendationerna är i linje 

med WHO:s senast framtagna fysiska aktivitetsstrategi för EU regionen åren 2016-2025 

(WHO, 2015). Studier visar att vårdpersonal följer de internationella och nationella 

riktlinjerna med att ange minst 150 minuters fysisk aktivitet per vecka när de ordinerar 

FaR
®
 (Attalin, Romain & Avignon, 2012, Buchholz & Purath, 2007). Däremot har det 

framkommit i en intervjustudie inom primärvården i Sverige att sjuksköterskor 

upplevde att det var svårt att hitta den rätta aktiviteten åt patienter (Bohman, Mattsson 

& Borglin, 2015). Raska promenader ordinerades oftast, då denna typ av fysisk träning 

ansågs vara en aktivitet som snabbt kunde implementeras i vardagslivet hos patienterna.  

Samarbete mellan hälso- och sjukvård och olika arrangörer av olika aktiviteter i 

närområdet, såsom idrottsföreningar och privata företagare ska kunna stötta individen 

till att både öka och upprätthålla sin fysiska aktivitetsnivå (FHI, 2011). Studie har visat 

att tillgång till motionslokaler i närområdet till den egna bostaden kunde påverka 

främjandet av den fysiska aktiviteten hos befolkningen (Eriksson, Arvidsson & 
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Sundqvist, 2012). I studien bar cirka 2000 individer en rörelsemätare i sju dagar där 

syftet var att mäta den individuella fysiska aktiviten hos deltagarna. Studieresultatet 

visade att de som hade motionslokaler, inom cirka 1000 meters avstånd från deras 

bostad, hade 69 % större chans att uppfylla de rekommenderade nivåerna av fysisk 

aktivitet, jämfört med deltagare som saknade tillgång till dessa faciliteter nära 

bostadsadressen.  

Vald fysisk aktivitet kan genomföras individuellt eller i grupp, där en studie i 

England har visat att det inte hade någon betydelse för att uppnå resultat (Carr, Klaber, 

Moffett & Howarth, 2005). I studien fick patienter som led av ländryggsmärta utföra 

någon form av fysisk aktivitet. Uppföljning gjordes tre månader och tolv månader efter 

starten av interventionen och det visade sig att smärtreducering hade samma effekt hos 

patienterna oavsett om de ordinerats individuell- eller gruppträning. 

Den slutliga effekten av den fysiska aktiviteten bestäms bland annat av hur 

ansträngande aktiviteten var (intensitet), hur länge aktiviteten pågick (duration), hur ofta 

aktiviteten genomfördes (frekvens) (FHI, 2011). Vilken typ av aktivitet som stärker 

konditionen, styrkan, balansen, om det är en isolerad eller en allsidig aktivitet är också 

av betydelse enligt Statens folkhälsoinstitut (2011). Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling [FYSS] är en informationskälla som 

sjukvårdspersonal kan använda som stöd för att hitta rätt aktivitet och 

rekommendationer i form av frekvens, duration och intensitet, beroende på 

sjukdomstillstånd hos patienten vid ordination av FaR
®

 (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Överviktiga personer rekommenderas att börja försiktigt med fysisk aktivitet för att 

undvika skador och värk i leder och muskler och sedan långsamt öka duration och 

intensitet (Folkhälsomyndigheten, 2015).  Däremot lyfter Statens folkhälsoinstitut 

(2011) att det inte är någon specifik aktivitet som är det rätta valet utan individens egna 

önskemål och intressen som ska stå i fokus vid val av aktivitet.  

 

Utbildning/riktlinjer. Vårdpersonal inom primärvården, speciellt 

yrkesgrupperna sjukgymnaster och psykologer, anser att hälso- och sjukvården spelar en 

viktig roll i den långsiktiga hälsoutvecklingen hos befolkningen, samtidigt som de visar 

en vilja att arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande (Johansson, Stenlund, 

Lundström, & Weinehall, 2010). Dock rapporterar vårdpersonal att de har för hög 

arbetsbelastning, bristande riktlinjer och otydliga mål enligt Johansson et al. (2010). Det 

har framkommit i en studie att det finns önskemål om att ha en samordnande funktion, 
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för att patienter ska kunna få hjälp med beteendeförändring, för att öka deras fysiska 

aktivitet (Persson et al., 2013). Det har även framkommit i andra studier att; 

kunskapsstöd efterfrågas av vårdpersonal, för att kunna utveckla arbetssättet med FaR
®
, 

att det även råder okunskap och osäkerhet kring principer och riktlinjer avseende FaR
®

 

(Ribera et al., 2015; Florindo et al., 2013).   

  

Stödjande verktyg för implementering av FaR® 

För att bättre kunna förstå och beskriva vårdpersonals användning av FaR
® 

 och 

för att öka den fysiska aktiviteten hos patienter som anses vara i behov av det, kan 

modeller och teorier användas. Modellen motiverande samtalsmetodik [MI] där 

motivationsstrategier skräddarsys med hänsyn till vilken förändringsprocess, utifrån 

Stages of Change Modellen, individen är i för att stödja en beteendeförändring, är 

exempel på sådana som kan användas. 

 

Motiverande samtalsmetodik och Stages of Change Model. FaR
®
 är 

ett erbjudande, ett förslag som först får effekt genom samtalsföring mellan vårdpersonal 

och patient. Rådgivande samtal för att främja fysiska aktiviteter hos individer är vanligt 

förekommande inom hälso- och sjukvård (Grimstvedt et al., 2012; Persson et al., 2013).  

Rådgivande samtal är en användbar metod inom hälso- och sjukvård för att bland annat 

försöka ändra ett ohälsosamt beteende, såsom otillräcklig fysisk aktivitet 

(Socialstyrelsen, 2011). Enligt Miller och Rollnick (2013), som är upphovsmännen, har 

MI utvecklats som stödverktyg till ”yrkesmässiga hjälpare” (behandlare) som försöker 

motivera en annan individ till förändring. Verktyget har visat sig vara speciellt 

användbar för individer som är mindre beredda att genomföra en beteendeförändring 

(Stotts, Schmitz, Rhoades & Grabowski, 2001). Den anses därmed mindre effektiv för 

att stödja en beteendeförändring hos individer som anses redo för förändring då den 

utgår från att vara patientcentrerad. Fokus är på att få individen att ”tala sig till 

förändring” med stöd och uppmuntran från behandlaren (Miller & Rollnick, 2013).  I en 

litteraturöversikt av användningen av MI har forskare kommit fram till att MI har visats 

vara effektiv för att främja fysisk aktivitet (Martins & McNeil, 2009). 
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MI består av fyra överlappande nyckelprocesser som inte följer någon specifik 

ordning och där även fler än en process kan ske samtidigt (Miller & Rollnick, 2013); 

1. Engagerande: där behandlare och klient etablerar en relation där ett 

terapeutiskt engagemang är en nödvändig förutsättning för ett fortsatt arbete mellan 

parterna; 

2. Fokuserande: utvecklar och fortsätter förändringssamtalet mot en specifik 

inriktning, leder till ett fokus på en specifik agenda utifrån varför klienten uppsökt vård. 

Under samtalets gång uppstår förändringsmål som oftast innebär beteendeförändring. 

Behandlingsplaner/förändringsplaner är inriktade på ett specifikt beteende såsom 

träning och fysisk hälsa som kan väljas att utgå ifrån i det fortsatta arbetet med MI; 

3. Framkallande: målet att locka klientens egen motivation till förändring som är 

det centrala i MI. En samarbetsinriktad process mellan behandlare och klient sker där 

klient ska motiveras till att de talar sig själva till förändring, samtidigt som behandlaren 

vårdar klientens egen inneboende motivation till positiv förändring; 

4. Planera: utveckla förpliktelse för förändring och att formulera en specifik 

handlingsplan tillsammans med klienten. Klienten talar mer om att de är beredda att 

genomföra förändringen och behöver vägledning i hur detta ska ske.  

MI har visat sig vara effektiv för att öka den fysiska aktiviteten hos 

socioekonomiskt utsatta befolkningsgrupper i England (Hardcastle & Hagger, 2012). 

Enligt Marmot och Wilkinson (2006) är det vanligt förekommande att socioekonomiskt 

utsatta befolkningsgrupper är mindre fysiskt aktiva. Syftet med studien av Hardcastle 

och Hagger (2012)  var att undersöka effekten av en livsstilsintervention i 

socioekonomiskt utsatta befolkningsgrupper i södra England, där MI tillsammans med 

Stages of Change Modellen användes. Inklusionskriterier var patienter som inte 

uppfyllde rekommendationerna med fem gånger 30 minuters fysisk aktivitet per vecka 

och som rankades komma från en låg socioekonomisk befolkningsgrupp. 

Primärindikatorn för socioekonomisk status var hushållets inkomster. Studien visade att 

den fysiska aktiviteten och benägenhet till att genomföra en beteendeförändring, ökade 

hos patienten allteftersom flera MI sessioner genomfördes. Däremot har metoden visat 

sig ha en mycket liten påverkan att öka den fysiska aktiviteten hos individer som lider 

av kroniska sjukdomar, såsom multipel sklerosis, fibromyalgi och högt blodtryck 

(O’Halloran, Blackstock, Shields & Holland, 2014). För yrkesgruppen sjuksköterskor 

har en studie visat att de som arbetar inom primärvården och som använde MI i 

samband med livsstilsförändringar med sina patienter inte uppnådde de önskade 
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kunskapskraven för att använda metoden effektivt (Östlund, Kristofferzon, Häggström, 

& Wadensten, 2015). Studieförfattarna ansåg att det fanns behov av ytterligare 

utbildning i metoden samt kvalitetssäkring av MI i klinisk miljö.   

Motivationsstrategier kan utformas utifrån vilken förändringsprocess individen 

är i och på så sätt kan vårdpersonal bättre förstå hur de ska tillämpa MI utifrån 

förförståelsen av Stages of Change Modellen (Nutbeam, Harris & Wise, 2010). 

Modellen beskriver de vanligaste stadierna som verkar vara gemensamma för de flesta 

beteendeförändringsprocesser som sker hos individen (Prochaska & Diclemente, 1983).  

Den består av två huvuddelar; förändringsstadier och handlingssätt för förändringen 

relevant för respektive stadie. Vidare ska modellen ses utifrån att förändring är en 

process som påverkas av individens motivation och vilja som bygger på fem stadier; 1. 

Förnekelsestadiet: ingen förändring övervägs alls hos individen; 2. Begrundandestadiet: 

beteendeförändring övervägs; 3. Förberedelsestadiet: seriös satsning görs; 4. 

Handlingsstadiet: individen initierar en beteendeförändring; 5. Aktivitetsstadiet: 

beteendeförändring upprätthålls men där det även finns risk för återfall i tidigare stadier. 

Enligt Nutbeam et al. (2010) hjälper modellen att reducera vårdpersonals frustrationer 

när patienter inte följer rekommendationerna. Den fungerar då som ett verktyg att kunna 

förstå bättre om patienten är redo för förändring, kunna identifiera eventuella hinder 

samt förstå återfallsrisken i de olika stadierna. I en litteraturöversikt, där 150 

interventionsstudier för fysisk aktivitet granskades, kom man fram till att tillämpningen 

av Stages of Change Modellen är effektiv för att främja förändringar av fysisk aktivitet 

hos otillräckligt fysiskt aktiva individer (Spencer, Adams, Malone & Roy, 2006). Enligt 

Miller och Rollnick (2013) sker framstegen i förändringspratet i MI hand i hand med 

stadierna i beredskap för förändring enligt Stages of Change Modellen. 

I Sverige har vi goda förutsättningar enligt Statens Folkhälsoinstitut (2011) att 

kunna arbeta med FaR
®

. Användningen av denna arbetsmetod inom hälso- och sjukvård 

skulle således kunna bidra till en ökad fysisk aktivitetsnivå hos befolkningen. Enligt 

tidigare studier som undersökt vårdpersonals upplevelser och erfarenheter av FaR
®
 har 

endast ett fåtal vetenskapliga studier med svenskt perspektiv genomförts (Persson et al., 

2013; Kallings et al., 2008; Bohman et al., 2015). Denna studie har för avsikt att kunna 

bidra till kunskapsläget i Sverige avseende hur FaR
®
 tillämpas av vårdpersonal inom 

primärvården. 
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Syfte och frågeställning 

Beskriva vårdpersonals upplevelser av att ordinera FaR
®

 till patienter inom 

primärvården i Sverige genom följande frågeställning: 

Vilka upplevelser beskriver vårdpersonal avseende ordination av FaR
®
, utbud av 

fysiska aktiviteter, uppföljningsarbetet och patienters följsamhet? 

 

Metod 

Metodval och studiedesign 

Den kvalitativa forskningsansatsen valdes för denna studie då den utgår från 

individers perspektiv för att försöka beskriva och förklara ett specifikt fenomen 

(Malterud, 2001) som är i linje med studiens frågeställning och syfte. Den induktiva 

ansatsen valdes för denna studie där begrepp och teori växer fram allteftersom intervju- 

och observationsarbete genomförs av undersökaren där ett visst fenomen studeras 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

 

Urval. Ett ändamålsenligt urvalsförfarande användes då målet var att få så 

djupgående information som möjligt från lämpliga informanter för att kunna besvara 

studiens frågeställning (Patton, 2015). Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård 

valdes utan någon specifik rangordning, från Region Skånes hemsida där 

informationsbrev (se bilaga 1) e-postades till totalt 32 stycken. Inklusionskriterier var 

att tilltänkta informanter använde FaR
®

 i sitt dagliga arbete. Totalt blev det fem 

informanter som studieförfattaren kunde boka in för intervju. För att öka antalet 

intervjutillfällen e-postade studieförfattaren information om studien (bilaga 2) till 

ytterligare 15 sjukgymnaster och distriktssjuksköterskor från Region Skånes hemsida. 

Ytterligare tre intervjutillfällen genomfördes. Enligt Granheim och Lundman (2004) är 

mängden användbart datamaterial från intervjutillfällena betydelsefullare än antalet 

intervjuer. Datamättnad upplevdes vara uppnådd efter åttonde intervjutillfället. Samtliga 

informanter var kvinnor som arbetat inom primärvården i Sverige mellan 8-39 år. 

Erfarenhet av att ordinera FaR
®
 var mellan 4,5-10 år för merparten informanter och för 

en sex månader. Fem var legitimerade sjukgymnaster, en legitimerad fysioterapeut och 

två distriktssjuksköterskor.  
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Fysioterapeut är en skyddad yrkestitel för sjukgymnaster sedan januari 2014 

(Fysioterapeuterna, 2016). Detta innebär att nyexaminerade, efter den 1 januari 2014 

som ansöker om legitimation, får yrkestiteln legitimerad fysioterapeut. Däremot förblir 

yrkestiteln sjukgymnast fortsatt skyddad för de som har legitimation utfärdad innan den 

nya benämningen trädde i kraft. Studieförfattaren har valt att utgå från informanternas 

egen benämning av yrkestillhörighet när de refereras till i studiematerialet.  

 

Datainsamling. Semistrukturerade individuella djupintervjuer genomfördes 

med stöd av en intervjuguide (se bilaga 3) på informanternas arbetsplats under 

överenskommen tid. En intervjuguide fungerar som en slags checklista för att 

säkerställa att relevanta ämnen som bör tas upp under intervjutillfällena har gjorts 

(Patton, 2015). I en semistrukturerad intervju har intervjuaren tagit fram ämnen som ska 

behandlas och frågor som ska besvaras med flexibilitet i ordningsföljden, där fokus är 

att låta informanten utveckla sina egna tankar kring ämnet (Denscombe, 2009). Följande 

frågor användes som utgångspunkt för att leda diskussionerna; Vilken upplevelse har du 

avseende att ordinera FaR
®
 till patienter? Hur tillämpar du FaR

®
 till patienter avseende 

vilken typ av aktivitet, målgrupp, duration och frekvens?  Följande 

bakgrundsfrågeställningar ställdes; Vilken yrkestitel har du? Hur många år inom 

tjänsten har du arbetat?  Hur många år av FaR
®
 har varit en del av dina arbetsuppgifter? 

En provintervju utfördes tillsammans med en bekant, som arbetar inom vården, innan 

djupintervjuerna genomfördes. Syftet var att undersöka intervjufrågornas relevans för 

studiens syfte samt för att undersöka relevanta stödfrågor. Samtliga intervjuer tog 

mellan 27-45 minuter att genomföra och spelades in med användning av 

studieförfattarens mobiltelefon. Transkribering av intervjuerna gjordes samma dag eller 

nästkommande dag som e-postades till informanterna inom en veckas tid efter 

intervjutillfället, för att de skulle kunna komma med invändningar om information som 

de inte önskade publicera. Inga större justeringar har gjorts som påverkat 

studieresultatet.  
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Dataanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen användes för att analysera och 

kategorisera datamaterialet. Det manifesta innehållet är det som är vad texten direkt 

säger som enligt Graneheim och Lundman (2004) presenteras oftast i kategorier, medan 

teman ses som utryck för det latenta innehållet som motsvarar den underliggande 

meningen om vad texten egentligen handlar om. Nio kategorier växte fram utifrån 

datamaterialet. Dessa bildar två teman. Innehållsanalysen genomfördes enligt 

beskrivning av Graneheim och Lundman (2004). Först transkriberades texten ordagrant 

från respektive intervju därefter lästes intervjumaterialet igenom ett antal gånger för att 

få ett djupare helhetsbegrepp. En sammanfattning av respektive intervju gjordes för att 

få en klarare bild av vad som var viktigt. Texten delades sedan upp i meningsbärande 

enheter som därefter kondenserades samtidigt som nyckelord noterades i marginalen av 

textmaterialet för att kunna överblicka samt gruppera dem i kategorier där de ansågs 

skulle passa, beroende på likheter och skillnader i innehållets betydelse. När varje 

intervjumaterial blivit nedbrutet till de två fastställda teman, bearbetades varje 

nyckelord separat och grupperades därefter i kategorier. Studieförfattaren säkerställde 

att nyckelord med tillhörande citat endast kunde klassificeras under en kategori. För att 

kontrollera möjliga klassificeringssystem arbetade studieförfattaren systematiskt fram 

och tillbaka mellan de olika kategorierna.  Nio kategorier och två teman fastställdes.  

 

Tabell 1. Exempel på analysarbetet (Tema: Organisation och stöd). 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Kategori 

Jag tror ju att framförallt att man skulle 

behöva få med fler vårdpersonal in på 

banan ..få in det löpande. att de ska kunna 

gå första gången till vården och få höra 

om FaR
®

 redan när kontakt tas med läkare 

Fler vårdpersonal behöver 

använda FaR
®

 

Patient ska kunna erbjudas 

FaR
®

 av läkare vid 

uppsökande av vård 

Fler vård-

personal 

behövs 

Teamarbete Jag tycker att ju mer man pratar om 

någonting desto oftare använder man det 

och så är det också med FaR
®

…om vi 

pratar om det på våra APT och om man 

kör sådana här kortare små möten med 

olika yrkeskategorier då ökar ordinationen 

Öppen dialog och ofta 

mellan yrkeskategorierna 

främjar ordinationen av 

FaR
®

 

 

 

Samarbete 

mellan 

kollegor 

Vi distriktssjuksköterskor kan ju boka ett 

besök bara för att gå igenom och titta på 

vilka aktiviteter som skulle vara bäst och 

prata mer om FaR
®

 om det inte är ett 

hinder för vad patienten söker sig för…så 

jag tror vi tar oss mer tid för det 

Distriktssjuksköterskor tar 

sig mer tid för att boka ett 

besök och undersöka vilka 

aktiviteter som finns 

Tillgänglighet 

Möjlig-

görande 

faktorer 

inom den 

egna yrkes-

gruppen 
Alla pratar fysisk aktivitet men själva 

receptet skriver vi för det fungerar bäst så 
Fungerar bäst att FaR

®
 

ordinationen skrivs av den 

egna yrkesgruppen  

Lämpligast 

yrkesgrupp 
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Etiska överväganden 

De tilltänkta etiska ställningstagandena inför studien har framtagits med stöd 

från Vetenskapsrådets riktlinjer (2011). Studieförfattaren säkerställde att sekretess, 

tystnadsplikt, konfidentialitet och anonymitet uppfylldes. Samtyckesblankett (bilaga 4) 

delgavs varje informant för underskrift och som innebar att de informerades om syfte, 

vilken roll de hade i studien och möjligheten att kunna avbryta sin medverkan utan att 

orsak behövde anges. Studieförfattaren signerade även ett stycke i blanketten som 

beskrev hur anonymiteten, tystnadsplikt och sekretess för samtliga informanter skulle 

upprätthållas av studieförfattaren genom att ingen av informanterna skulle kunna 

identifieras i studiematerialet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

informanterna informerades om att datamaterialet endast skulle komma att användas till 

denna studie och att den ljudinspelade intervjun raderas efter transkribering.  

Mitt intryck av FaR
®
 har varit att det har en positiv inverkan på hälsa och 

välbefinnande hos individer. Studieförfattaren har haft begränsad kunskap innan 

studiens början utifrån hur FaR
®
 tillämpas inom hälso- och sjukvård. Det är inte möjligt 

att helt eliminera forskarens egna värderingar och tidigare kunskaper i studieresultatet 

(Malterud, 2001). Därmed är det viktigt att forskare är medvetna om riskerna under 

studiens gång. Detta har studieförfattaren varit observant på under studiens gång. 
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Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text i form av två teman och nio kategorier 

(tabell 2) utifrån studiens syfte och stärks med citat, i kursiverad text, från de 

intervjuade. Teman är:  

1. Organisation och stöd.  

2. Mötet mellan vårdpersonal och patient. 

 

Tabell 2. Informanternas upplevelser delas in i två teman och nio kategorier.  

Teman  Kategorier 

Organisation och stöd Teamarbete 

 Möjliggörande faktorer inom egna yrkeskategorin 

 Kunskap 

 Verktygsstöd 

 Utbud av aktiviteter och FaR
®

 -aktörer 

  

Mötet mellan vårdpersonal och patient Vårdpersonals inställning till FaR
®

 

 Patientmålgrupp för ordination och aktivitet 

 Patienters följsamhet 

 Tillvägagångsätt i uppföljningsarbete 

  

Organisation och stöd 

 
Teamarbete. Samtliga informanter upplevde att stöd och intresse att ordinera 

FaR
®
, fanns inom den egna yrkesgruppen. Däremot saknade hälften av informanterna 

stöd från ledningen att ordinera FaR
®
. Bland annat upplevde de att de behövde bli 

påminda om att använda metoden och få hjälp med att prioritera patientgrupp. 

”Det är ju ledningen som egentligen ska styra upp [...] hela tiden handlar det om vilken 

patientgrupp man ska prioritera.” 

Att FaR
®

 inte längre prioriteras inom hälso- och sjukvård upplevdes av ett antal 

sjukgymnaster som en möjlig orsak till varför ledningen inte prioriterade 

arbetsmetoden. Vårdgivare brukade tidigare få ekonomisk ersättning för varje 

ordination som kunde påverka ordinationen positivt. Samarbete med övriga 

yrkesgrupper såsom kuratorer, psykologer och dietister för att främja 

beteendeförändringar hos patienter med låg fysisk aktivitet, upplevdes som tillräcklig 

hos flertalet informanter. Det var vanligt förekommande att man hänvisade patienten till 
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den yrkesgrupp som kunde hjälpa patienten, såsom kurator, dietist, beroende på vilken 

beteendeförändringsprocess som patienten befann sig i. Däremot uttrycktes det av 

flertalet informanter önskemål om att läkare specifikt skulle kunna ordinera FaR
®

 mer 

på rutin. Två av sjukgymnasterna uttryckte önskemål om att när patient uppsöker vård 

på sjukhus borde de få information från läkare om vart de ska vända sig för att få hjälp 

med att öka sin fysiska aktivitet. 

…”jag tror framförallt att man skulle behöva få med fler vårdpersonal in på banan få in 

det här löpande [...] att patienterna ska kunna gå första gången till vården och få höra 

det då redan när kontakt tas.” 

Just att alla yrkeskategorier pratar om hur viktigt fysisk aktivitet är, upplevdes 

av samtliga informanter, var betydande och ökade ordineringen av FaR
®

 på 

arbetsplatsen. 

[...]”om vi pratar om FaR
®

 på våra APT och om man kör sådana här kortare små 

möten med olika yrkeskategorier då ökar förskrivningen.” 

 

Möjliggörande faktorer inom den egna yrkeskategorin. Merparten 

informanter upplevde att den egna yrkesgruppen ordinerade FaR
®
 mest på arbetsplatsen 

och att deras yrkesgrupp också var mest lämpad att ordinera. Däremot upplevde 

samtliga att arbetet med att främja den fysiska aktiviteten inte behövde begränsas till 

den egna yrkesgruppen. Även övriga yrkeskategorier var minst lika viktiga för att få till 

en beteendeförändring avseende den fysiska aktiviteten hos befolkningen. 

”Vi är rätt yrkesgrupp sedan betyder det ju inte att vi ska begränsa det till bara 

sjukgymnasterna, utan distriktssjuksköterskorna och läkarna träffar ju många patienter 

som de också skulle kunna ordinera till.” 

Merparten informanter upplevde att de hade mer tid än övriga yrkesgrupper för 

att kunna använda arbetsmetoden FaR
®

. De angav att de hade stora möjligheter att styra 

över sitt arbetsschema för att kunna stödja patienter i deras 

beteendeförändringsprocesser.  Anledning till att det uppfattades som att den egna 

yrkesgruppen hade mer tid och är mest lämpad att ordinera FaR
®

, upplevde merparten 

informanter att det berodde på att det är ett kunskapsområde som de är specialiserade 

inom. Även att de har mer kunskap om vilka aktiviteter som skulle kunna fungera för 

olika sjukdomstillstånd.  
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Fysioterapeuten yttryckte det enligt följande: 

”Jag tror att det är rutin och att det är ett kunskapsområde också som vi är nischade 

inom om fysisk aktivitet till olika sjukdomstillstånd och då vi kan kanske lättare också 

beskriva för patienten om vad det är som händer vid olika sjukdomstillstånd om man 

tränar eller rör på sig mer.” 

 

Kunskap. Samtliga informanter upplevde att deras kunskap om att ordinera 

FaR
®
 var tillräcklig. Merparten informanter upplevde att fortlöpande utbildning i 

metoden var alltid bra för den personliga utvecklingen i metoden och höll sig 

uppdaterade genom att kontinuerligt gå på kurser och nätverksträffar med FaR
®

-aktörer. 

En av sjukgymnasterna beskrev det enligt följande: 

”I och med att jag är ansvarig på vårdcentralen så har jag gått på kurser och 

nätverksträffar där man träffar andra förskrivare och får träffa föreningar som är 

anknutna liksom får hela tiden uppdaterad information så jag känner att jag har rätt 

bra kunskap.” 

 

Verktygsstöd. Nästan alla informanter använde sig av MI i det 

patientcentrerade samtalet för att få till en beteendeförändring hos patienten och ansåg 

även att deras utbildning och kunskap i metoden var tillräcklig. Det som ansågs viktigt 

av samtliga informanter, var att sätta ett mål som var rimligt utifrån patientens egna 

förutsättningar, behov och individanpassning. Ett antal informanter angav att metoden 

MI inte alltid användes i mötet med patienterna. En av sjukgymnasterna erkände att hon 

sällan använde metoden att hon istället använde sig av sina egna metoder i det 

patientcentrerade samtalet som hon upplevde tillräckligt. En annan sjukgymnast 

använde sig inte alls av metoden då de flesta FaR
®
 som hon ordinerade var till patienter 

som hon remitterade vidare till Hälsoenheten där MI användes av denna personal. En 

annan sjukgymnast uttyckte att hon önskade att det fanns ett annat verktyg som var 

specifikt framtagen för smärtpatienter för att just kunna motivera de som är väldigt 

rörelserädda.  

 ”Att jag gör renodlat MI kan jag inte säga jag gör inte för alla, människor är ju så 

olika [...] när det gäller smärtpatienter där tänker jag att en annan typ av verktyg skulle 

behövas för alla inom primärvården precis som MI.” 
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Svårigheter med MI metoden uttrycktes av en av sjukgymnasterna samt en av 

distriktssjuksköterskorna i användning gentemot patienter med utländsk härkomst. 

Sjukgymnasten upplevde att hennes patientgrupper, som till största antalet var 

utlandsfödda, hade svårt för öppna frågeställningar och gav kortfattade svar. Vanligtvis 

ja eller nej svar. Hon upplevde att patienterna förväntade sig att hon skulle komma med 

förslag på direkta lösningar. Distriktssjuksköterskan upplevde svårigheter vid 

användning av tolk då öppna frågor oftast omvandlades till ja eller nej frågeställningar 

till patient som inte gav så mycket användbar information. 

”Även om jag ställer en öppen fråga så omvandlas det till en direkt fråga och det blir 

korta svar som jag då inte förstår [...] eftersom det inte är en bra tolk som följer exakt 

vad jag säger så det blir inte bra.” 

 

Utbud av aktiviteter och FaR® -aktörer. Flertalet informanter använde sig 

av Skåneidrottens hemsida för att hitta olika aktiviteter hos aktörer som är anslutna till 

FaR
®
. De flesta upplevde att utbudet var stort. Däremot uttryckte ett antal informanter 

önskemål om fler billigare alternativ och någon form av annan fysisk aktivitet, som 

kanske inte är att anses som typisk fysisk träning såsom dans och stavgång, för att 

stödja patienter i deras beteendeförändringsprocess.  

”Billigare alternativ kanske stavgångsgrupper [...] sådant som fler kan vara med i som 

inte har ekonomin för att kunna gå på gym.” 

Flera informanter uttryckte önskemål om rabatterat träningskort hos fler aktörer 

och längre perioder än tre månader, då de upplevde att kostnaden kunde utgöra ett 

hinder för ekonomiskt utsatta patienter. Kostnaden kunde även upplevas som ett hinder 

att kunna få igång patienter om hen inte var tillräckligt motiverad.  

”Det blir inte billigare men patienterna får chans att prova i tre månader istället för ett 

helt års bindningstid”. 

Hos flertalet informanter var det vanligt att det inte ordinerades FaR
®
 när det 

saknades FaR
®-

aktörer i närheten av bostaden. Då rekommenderades patienter att träna i 

de lokaler som fanns nära deras bostad istället. Två av sjukgymnasterna uttryckte att en 

förutsättning för att ordinera FaR
®
, är att det måste finnas minst en FaR

®
-utbildad hos 

aktören som kan vara receptmottagare och ge patienterna det stöd de behöver.  
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Det upplevdes av flertalet informanter att gruppaktiviteter saknades för just 

individer med psykosomatiska besvär för att hjälpa dem bryta deras sociala utanförskap. 

Det fanns även önskemål från flera sjukgymnaster att det skulle behövas fler aktörer 

som erbjuder vattengymnastik.  

Två av informanterna uttryckte att det saknades varmvattenbassänger med rätt 

temperatur för att kunna motivera smärtpatienter att komma i gång med någon form av 

fysisk aktivitet. 

”Det finns inte så många bassänger [...] så där är oftast väldigt lång väntetid till.” 

  

Mötet mellan vårdpersonal och patient 

 
Vårdpersonals inställning till FaR® och anledning till ordination. 

Samtliga informanter uttryckte att metoden är användbar för att försöka få till en 

beteendeförändring för att främja den fysiska aktiviteten hos befolkningen. Samtidigt 

som metoden är mycket bra för att få folk att komma ut i olika träningssammanhang och 

speciellt användbar för personer som inte är vana vid att röra på sig. En sjukgymnast 

beskrev det som följande: 

”Jag tycker att grundidén är jätte bra just för att få igång folk som inte är vana vid att 

röra på sig [...] jag har använt det någon gång som recept bara på promenader [...] för 

att verkligen få igång någon fysisk aktivitet”. 

Flertalet informanter ordinerade FaR
®
 för att uppmuntra fortsatt fysisk aktivitet 

mest efter att patienten avslutat en behandling hos dem för någon form av värk. Ett 

flertal informanter upplevde att det är svårt att använda sig av metoden i det dagliga 

arbetet, i mötet med patienterna, då det saknas styrdokument, stöd och uppmuntran från 

ledningen att använda sig av metoden. En av sjukgymnasterna beskrev det som 

följande: 

”Egentligen brinner jag för detta och jag har varit representant för denna vårdcentral 

som sitter med i nätverksgrupper men sakta har min entusiasm falnat lite [...] jag tycker 

att det finns inga bra centrala styrdokument.” 
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Patientmålgrupp för ordination och fysisk aktivitet. Samtliga 

informanter nämnde betydelsen av att alltid informera alla patienter, oavsett 

sjukdomstillstånd, om de positiva hälsovinsterna med en ökad fysisk aktivitet. Samtliga 

informanter ordinerade inte FaR
®
 till någon specifik patientgrupp, men vanligast till 

överviktiga, diabetes typ 2 patienter, smärtpatienter, patienter med högt blodtryck och 

även patienter med psykosomatiska besvär. Att hitta aktivitet på rätt nivå, som passade 

och upplevdes som rolig av patienten uttrycktes vara en av svårigheterna med 

ordinationen. Viktigt för vårdpersonalen var då att inte ge upp, utan föreslå olika 

aktiviteter utifrån patientens förutsättningar, individuella behov och önskemål. Till 

mindre motiverade patienter var det vanligt att promenad föreslogs först och även 

vattengymnastik för att hjälpa dem att komma igång med någon form av fysisk aktivitet. 

En av sjukgymnasterna uttryckte följande: 

”Det ska ju vara att man ska känna att det är något lätt att göra [...]  promenad är det 

första jag brukar föreslå och så frågar jag är det något annat som du tycker är roligt 

som du skulle vilja tänka dig.” 

Vilken frekvens och intensitet samt duration som ordinerades ansågs mindre 

viktig hos samtliga informanter. Fokus var att främst få igång patienter i någon form av 

fysisk aktivitet. Samtliga informanter kände till WHO:s (2015) riktlinjer med 30 

minuter måttlig intensitet fem dagar i veckan som utgångspunkt men där endast ett fåtal 

angav dessa riktlinjer vid ordination. Två av sjukgymnasterna uttryckte specifikt att de 

ser de största vinningarna när patient har gått från att ha varit mycket inaktiv till att 

börja röra på sig. 

”Om det är så att patienten till exempel inte rör på sig alls då kan trettio minuter vara 

ett stort mål att röra på sig varje dag [...] så då kanske målsättningen får då vara lite 

lägre.” 

 

Patienters följsamhet. Samtliga informanter var eniga om att patientens egen 

motivation påverkade följsamheten av FaR
®
. Ett antal informanter upplevde det svårt att 

kunna motivera just patienter som vill ha snabba lösningar, till deras hälsoproblem, 

istället för att öka den egna fysiska aktivitetsnivån. 

[...]”och så kommer jag och säger att nu ska du börja träna och de tycker att det känns 

så trivialt och tycker att jag vill ha medicin istället en snabb lösning.” 

Flera informanter upplevde när patient ordinerats gruppträning såsom 

exempelvis aerobisk träning och spinning att följsamheten var högre än om individuell 



 

20 

 

träning ordinerats, Ett personligt mottagande ute hos aktörerna ansågs då viktigt för att 

motivera patienterna. Det upplevdes att patienter följde rekommendationer när de 

bestämt sig för att börja med en ordnad lättare fysisk aktivitet. En sjukgymnast uttryckte 

följande: 

”Jag upplever att följsamheten är mer när det finns någon ordnad aktivitet som vatten-, 

led-, mjukgymnastik alltså snällare varianter, för att börja lite försiktigt för att inte 

skrämma bort någon.” 

Kulturella skillnader upplevdes av tre av sjukgymnasterna utgöra ett av de 

svåraste hindren till att kunna motivera patienter att öka deras fysiska aktivitet. Ett antal 

sjukgymnaster upplevde att ordinering kanske skulle tas mer på allvar av patient om en 

läkare ordinerat.  

”Ibland kan det vara så att när jag säger det så väger det inte så tungt men om till 

exempel en läkare säger det då kanske det väger tyngre.” 

Flertalet informanter ansåg patienter med utländsk härkomst ville bli tillsagda 

vad de skulle göra, att det upplevdes att patienterna inte lade stort värde i 

sjukgymnasternas auktoritet. Merparten av informanterna upplevde att mindre 

motiverade patienter tog ordinationen mer på allvar, när de fått något skriftligt, såsom 

ett recept att följa. Patienter som ansågs mer självgående ordinerades vanligtvis inte 

FaR
®

, utan man ansåg att det räckte med muntliga rekommendationer om fysisk 

aktivitet.  

 

Tillvägagångssätt i uppföljningsarbete. Samtliga informanter upplevde 

att uppföljning av ordineringen ansågs uppfylla en betydande funktion för 

beteendeförändringsprocessen hos patienten. Däremot uttryckte hälften av 

informanterna att det fanns tidsbrist i just uppföljningsarbetet och att det därmed inte 

alltid gjordes. En sjukgymnast uttryckte det: 

”Det är inte jätte prioriterat [...] vi har ju hela tiden man ska plocka in nya patienter 

hela tiden [...] det är en tidsfråga.” 

Merparten av informanterna uttryckte att de inte följde nedskrivna riktlinjer på 

hur ofta och hur uppföljningen skulle ske. Speciellt upplevde samtliga informanter att 

återkoppling behövdes för att motivera patienter som ansågs vara mindre självgående, 

med sin fysiska aktivitet, där just patienter med psykosomatiska besvär behövde extra 

stöd och uppmuntran. Merparten informanter upplevde att telefonkontakt ansågs 

betydande för att stödja mindre motiverade patienter i deras 
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beteendeförändringsprocess. Vanligast togs telefonkontakt med patienter en till tre 

månader efter ordinering av FaR
®

.  

”Att ringa och checka av kan betyda extremt mycket för patienten [...] vissa vill känna 

att de har lyckats och andra vill bara berätta får någon. 

Det var vanligt förekommande att det ordinerades ytterligare ett recept på tre 

månader efter att det första löpt ut. En del av informanterna upplevde att ett recept på 

totalt sex månader kunde höja intresset hos mindre motiverade patienter för att vilja 

fortsätta med fysisk aktivitet. 

”Det går att få två recept, en efter vartannat (3 månader vardera) [...] ibland ska man 

liksom så ett frö under första perioden.” 

Det uttrycktes att uppföljningar inte alltid gjordes för de patienter som ansågs 

motiverade till att öka den egna fysiska aktiviteten då dessa patienter ansågs 

självgående. Någon form av längre utvärdering/återkoppling av FaR
®

, som kunde 

sträcka sig över flera år, för att veta ifall bestående beteendeförändringar har skett hos 

patienter, var något som en av sjukgymnasterna upplevde specifikt, skulle kunna öka 

hennes egen motivering att ordinera FaR
®
 mer.  

”För att om det inte hjälper då kan man ju sluta med det [...] ett halvår är ju inte 

mycket att ha uppföljning på [...] alltså vi vill veta om personen har tagit det till sig och 

kanske rör sig mer än vad den annars hade gjort och det vet vi inte alltså.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet i denna studie visade att vårdpersonal inom primärvården ansåg 

att FaR
®

 är en användbar arbetsmetod för att öka den fysiska aktiviteten hos otillräckligt 

aktiva individer och för att främja en hälsosam levnadsstil hos befolkningen. 

Huvudparten av vårdpersonalen ordinerade FaR
®

 vid slutet av en behandling samtidigt 

som flera uttryckte att det slutliga ansvaret låg hos patienten för att få till en 

beteendeförändring. Samtlig vårdpersonal var överens om att för att få till en bestående 

beteendeförändring hos patienten, krävdes uppföljning och återkoppling där det 

patientcentrerade samtalet var ett viktigt moment i detta arbete för att kunna nå resultat. 

För att ordinering av FaR
®

 på vårdcentralerna ska kunna öka ansåg flertalet av 

vårdpersonalen att ledningen bör lyfta det på dagordningen.  

 

Organisation och stöd. Samtliga yrkesgrupper ansåg sig ha tillräcklig 

kunskap av FaR
®
. Flertalet använde MI som verktygsstöd som ansågs viktigt för att nå 

resultat. En del upplevde bra samarbete med övriga yrkeskategorier, och inom den egna, 

men saknade samtidigt stöd från arbetsgivaren att prioritera FaR
®
. Tidsbrist utgjorde ett 

hinder till att genomföra uppföljningsarbete effektivt för att kunna uppnå resultat i 

beteendeförändring hos patienter. FaR
®
-aktörer och ett större utbud av aktiviteter 

saknades för ekonomiskt utsatta individer som ansågs svåra att motivera däribland 

individer med psykosomatiska besvär och individer med utländsk härkomst. 

I denna studie ansåg informanterna att de hade tillräcklig kunskap för att kunna 

använda sig av metoden FaR
® 

för att främja fysisk aktivitet. Denna upplevelse av 

kunskapsnivån i metoden är inte samstämmig med tidigare studier (Ribera et al., 2015; 

Florindo, et al., 2013). Stöd och intresse fanns inom den egna yrkesgruppen att ordinera 

FaR
®

 samtidigt som de ansåg den egna yrkesgruppen var mest lämpad. Att kunna skapa 

en samordnande funktion för att patienter ska kunna få hjälp med beteendeförändring, 

upplevdes som betydande i samarbete med övriga yrkeskategorier. Däremot fanns det 

önskemål om mer stöd från läkare att ordinera mer på rutin men där litteratur visar att 

tidsbrist utgörs vara ett hinder och bristfällig kunskap i metoden hos yrkesgruppen 

läkare (Patel et al., 2011; Galaviz et al., 2015; Persson et al., 2013). Informanterna i 

denna studie uttryckte att de hade stor flexibilitet att kunna styra och planera sitt arbete, 

detta kunde ses som en fördel för att kunna använda metoden effektivt. 
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Trots att WHO (2010) förespråkar prioriteringen av främjandet av fysisk 

aktivitet inom hälso- och sjukvård framkom det att informanterna upplevde att 

verksamhetsledning inte prioriterade arbetsmetoden i den dagliga verksamheten. 

Därmed upplevdes att ordinering inte gjordes i lika stor omfattning som det annars 

fanns potential och utrymme för.  Dock upplevdes att ordinering ökade när FaR
®

 togs 

upp på arbetsplatsträffar. Svårigheter yttrycktes med metoden, i huvudsak på grund av 

att det saknades styrdokument och stöd från ledningen att använda FaR
®

 som är 

samstämmig med litteraturen (Johansson et al., 2010; Ribera et al., 2015; Florindo et al., 

2013).  

Nästan alla informanter i denna studie använde MI i det patientcentrerade 

samtalet som ansågs betydelsefull för att kunna uppnå resultat med FaR
®

. 

Kunskapsbrist i MI hos sjuksköterskor, i samband med livsstilsförändringar med 

patienter har visats i en tidigare studie (Östlund et al., 2015). I denna studie framkom att 

informanternas utbildning och kunskap i metoden var tillräcklig för att kunna motivera 

sina patienter till en ökad fysisk aktivitetsnivå.  

Vårdcentralernas tillgång till utbud av olika aktiviteter samt även flera olika 

FaR
®

-aktörer i närområdet, som enligt litteraturen ska kunna främja den fysiska 

aktivitetsnivån hos befolkningen (Eriksson et al., 2012), ansågs viktigt för att ordinera 

FaR
®

.  När dessa samhällsstrukturella förutsättningar saknades ordinerades däremot inte 

FaR
®

. Patienter gavs istället rekommendationer att träna i andra motionslokaler som 

saknade FaR
®-

aktörer, men som fanns nära bostadsadressen. Vad som framkom i denna 

studie som saknas i tidigare studier är att informanter upplevde om fler 

varmvattenbassänger fanns skulle detta kunna bidra till att öka den fysiska 

aktivitetsnivån hos den del av befolkningen som lider av kronisk smärta.  Det uttrycktes 

önskemål om ett större utbud av fysiska aktiviteter i sociala sammanhang såsom olika 

former av dans, stavgångsgrupper, vilket upplevdes kunde vara till nytta för främst 

patienter med psykosomatiska besvär.  
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Det är vanligt förekommande att socioekonomiskt utsatta befolkningsgrupper är 

mindre fysiskt aktiva (Marmot & Wilkinson, 2006), där insatser som är riktade på att 

främja den fysiska aktiviteten hos denna befolkningsgrupp kan visas vara effektiv 

(Gulliford et al., 2014). Det framkom i denna studie att vårdpersonal ansåg att om fler 

billigare alternativ fanns och om aktörer kunde erbjuda rabatterade träningskort längre 

perioder skulle detta kunna motivera socioekonomiskt utsatta patienter att fortsätta med 

den ordinerade fysiska aktiviteten, då kostnaden upplevdes vara ett hinder. 

 

Mötet mellan vårdpersonal och patient. Informanterna uttryckte att FaR
®
 

är användbar för att främja den fysiska aktiviteten hos befolkningen, där primärvården 

anses som en naturlig bas för patienter att få stöd och hjälp med främjandet av fysisk 

aktivitet. Detta är helt i linje med WHO (1986) och Statens folkhälsoinstitutets (2011) 

riktlinjer som framhåller att individer ska kunna få stöd och hjälp ifrån hälso- och 

sjukvården för att kunna ta eget ansvar över sin livsstil och sitt välbefinnande. 

Fysisk aktivitet är en användbar behandlingsmetod för många 

folkhälsosjukdomar (Win et al., 2011; Ekelund et al., 2015). Däremot framkom det i 

denna studie att samtliga informanter ansåg att främjandet av fysisk aktivitet inte ska 

vara riktat till någon specifik patientgrupp. De nämnde betydelsen av fysisk aktivitet till 

alla patienter som besökte dem, oavsett hälsotillstånd där samtliga utgick från att främja 

den totala fysiska aktiviteten hos befolkningen. FaR
®

 ordinerades vanligtvis till 

patienter efter avslutad behandling hos vårdpersonalen och fungerade då som ett 

verktyg för patienten att kunna ta eget ansvar över fortsatt friskvårdsträning. FaR
®

 

ordinerades vanligast till patienter som led av övervikt, diabetes typ 2, kronisk smärta, 

högt blodtryck samt psykosomatiska besvär, vilket är samstämmigt med tidigare studier 

(Lamrache & Vallance, 2013, Patell et al., 2011) och enligt Socialstyrelsens (2011) 

rekommendationer.  

Informanterna utgick från patientens förutsättningar, behov och önskemål, helt i 

linje med Statens folkhälsoinstituts (2011) rekommendationer, för att hitta rätt fysisk 

aktivitet, som i denna studie upplevdes vara svårt. Detta stämmer även med tidigare 

studie (Bohman et al., 2015). Lättare fysisk aktivitet ordinerades oftast, såsom 

promenad eller vattengymnastik till mindre motiverade patienter som upplevdes 

påverka följsamheten positivt. En förlängning av FaR
® 

receptet med ytterligare tre 

månader var vanligt förekommande och som ansågs kunde behövas för att få igång 

intresset hos mindre motiverade patienter.  
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Resultatet i denna studie är inte samstämmig med tidigare studier (Attalin et al., 

2012; Buchholz & Purath, 2007) när det avsåg att ange i receptet duration, frekvens och 

intensitet avseende den valda fysiska aktiviteten. Målet hos samtliga informanter var att 

främst få igång någon form av fysisk aktivitet där fokus inte lades på hur lång tid, 

frekvens och intensitet aktiviteten skulle vara. Därför angavs oftast inte detta i receptet. 

En ökning med ett par minuters fysisk aktivitet om dagen från att inte röra på sig alls 

ansågs som ett stort mål i sig där samtliga informanter var införstådda med att 

beteendeförändringsprocesser tar tid att genomföra.  

Vad som framkom i denna studie, som saknas i tidigare studier, är att patienters 

följsamhet upplevdes påverkas positivt när de ordinerats någon form av lättare 

gruppträning och när de fått ett personligt mottagande ute hos aktörerna. Att patienter 

fått rekommendationer nedskrivet på papper ansågs motivera dem till att ta ordinationen 

mer på allvar, som stämmer med tidigare studie (Weidinger et al., 2008).  

Rådgivande samtal anses vara ett centralt verktygsstöd vid ordinering av FaR
®

 

(Grimstvedt et al., 2012). Samtliga informanter upplevde att stöd och uppmuntran var 

speciellt viktigt för mindre motiverade patienter där flertalet använde sig av MI främst i 

dialogföring med mindre motiverade patienter vid ordination, och ansågs som ett viktigt 

verktyg för att nå resultat. Detta resultat stämmer med Socialstyrelsens (2011) uttalande 

om rådgivande samtalets möjliggörande effekt för att främja fysisk aktivitet och tidigare 

studie (Martins & McNeil, 2009), speciellt för individer som är mindre beredda att 

genomföra beteendeförändring (Stotts et al., 2001) och även hos socioekonomiskt 

utsatta befolkningsgrupper (Hardcastle & Hagger, 2012). MI upplevdes mindre effektiv 

i användning gentemot patienter med kronisk smärta och de som ansågs vara väldigt 

rörelserädda, vilket även framkommit i tidigare studie (O’Halloran et al., 2014). Vad 

som framkom i denna studie, som saknas i tidigare studier, är att MI var mindre 

användbar gentemot patienter med utländsk härkomst. Detta kan dels bero på kulturella 

skillnader avseende hur patienter med utländsk härkomst upplever betydelsen av att 

vara fysiskt aktiv. Brister i det svenska språket hos patienter samt ineffektiviteten vid 

användning av tolk ledde till att MI förlorade sin effektivitet att få patienten att ”tala sig 

till förändring” (Millner & Rollnick, 2013), som är huvudmålet med MI.  
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Uppföljningsmöten anses viktigt för att motivera individer samt justera 

ordinationen vid behov (FHI, 2010) och är betydande för resultatet, i kombination med 

ordinering av FaR
®

, hos individer som uppvisar otillräcklig fysisk aktivitet (Weidinger 

et al., 2008). Uppföljningssamtal ansågs som ett betydande framgångskoncept hos 

vårdpersonalen i denna studie. Just täta telefonkontakter och återbesök med mindre 

motiverade patienter ansågs betydande för att stödja patienterna i deras 

beteendeförändringsprocess. Trots detta upplevde många att de inte alltid hann med 

uppföljningsarbetet på grund av tidsbrist. Det uttrycktes även att det saknades 

nedskrivna riktlinjer att utgå ifrån på vårdcentralen, avseende hur ofta och hur 

uppföljningen skulle gå till som är samstämmig med resultat i tidigare studier avseende 

bristande stöd från ledningen att utveckla FaR
®

 (Ribera et al., 2015; Florindo et al., 

2013).  

Vårdpersonalen i denna studie ansåg att det var viktigt att ge extra stöd och 

uppmuntran att öka den fysiska aktivitetsnivån hos patienter med psykosomatiska 

besvär. Endorfiner frigörs vid fysisk aktivitet som i sin tur främjar individens positiva 

humör (Patel et al., 2011), där informanterna i denna studie förstod betydelsen av 

effekten av fysisk aktivitet för främjandet av psykisk hälsa hos befolkningen i samhället 

och dess förebyggande effekt att inte drabbas av depression, som stämmer med 

litteraturen (Patel et al., 2013; Loprinzi, 2013).  

 

För att motiveras att fortsätta arbeta med arbetsmetoden FaR
® 

inom 

primärvården önskades återkoppling över vilka långsiktiga effekter metoden har av att 

öka den fysiska aktivitetsnivån hos befolkningen, dessa önskemål har även framkommit 

i tidigare studier (Din et al., 2015; Bohman et al., 2015; Dugdill et al., 2005). Forskning 

saknas om FaR
® 

och dess påverkan av den fysiska aktiviteten hos befolkningen, som 

tros påverka användning av metoden negativt hos vårdpersonalen. 
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Metoddiskussion  

Enligt McMillan och Weyers (2010) finns det alltid en viss partiskhet i kvalitativ 

forskning. Mcmillan och Weyers betonar vikten av att studieförfattaren ska ha ett 

objektivt synsätt under tiden som undersökningen sker och när resultat redovisas. 

Samtidigt menar de att studieförfattaren behöver vara medveten om sina egna 

värderingar, förutfattade meningar och kulturella bakgrund. Det förutnämnda har 

studieförfattaren varit observant på under uppsatsarbetet. En styrka i studien var att 

samtliga informanter arbetade på olika vårdcentraler. Endast två av informanterna 

arbetade på samma vårdcentral, vilket troligtvis bidrog till en större innehållsmässig 

variation samt att studieförfattaren inte hade någon koppling till informanterna. En 

annan styrka var att studieförfattarens kunskap i metoden FaR
®

 var mycket begränsad 

och därmed riskerades egna antaganden inte kunna påverka resultatet. Det som saknades 

var perspektiv från män inom yrket, då alla informanter var kvinnor. Men eftersom 

kvinnor var överrepresenterade på alla vårdcentraler, kunde studieförfattaren inte 

påverka könsfördelningen.   

McMillan och Weyers (2010) poängterar även betydelsen av att undvika ledande 

frågor eller frågor som begränsar svaren där de ger förslag bland annat att först be om 

individens uppfattning i en bred fråga utan att begränsa innehållet och därefter be 

individen kommentera vissa aspekter. Studieförfattaren har försökt följa dessa riktlinjer 

genom att försöka följa en intervjuguide. Däremot saknade studieförfattaren erfarenhet 

av att genomföra djupintervjuer vilket kan ha påverkat hur följdfrågor ställdes. 

Intervjutekniken utvecklades under intervjuernas gång och studieförfattaren upplevde 

att intervjuerna förbättrades efter varje tillfälle. 

Tillförlitligheten kan verifieras genom att flera forskare läser analysen och 

intervjuerna för att kunna se om man kommer fram till samma slutsats (Graneheim och 

Lundman, 2004). I denna studie kan det anses utgöra en svaghet att endast 

studieförfattaren har analyserat studiens resultat. Dock kan det anses vara en styrka att 

intervjutillfällena i denna studie genomfördes inom två veckors tid, samtidigt som 

transkribering och innehållsanalys genomfördes i anknytning till intervjutillfällena. De 

blev klara inom cirka en månads tid för att styrka pålitligheten enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning.  
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Trovärdigheten i studieresultatet kan verifieras genom att samtliga informanter 

fått tillfälle att lämna synpunkter på det transkriberade informationsmaterialet. Detta 

kan öka studiens trovärdighet enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Överförbarheten innebär att studiens resultat kan överföras till andra grupper 

eller situationer. Detta är, enligt Graneheim och Lundman (2004), upp till läsaren själv 

att bedöma om studieförfattaren varit tydlig i sin redogörelse av studiens sammanhang, 

urvalsmetod och informanters egenskaper. Insamling och bearbetning av datamaterial 

uppfattar studieförfattaren har redogjorts väl i uppsatsens metodavsnitt.  
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Slutsats 

Vårdpersonal inom yrkeskategorierna distriktssjuksköterska, fysioterapeut och 

sjukgymnast inom primärvården anser att FaR
®

 kan användas i arbetet med 

beteendeförändringsprocesser hos individer som uppvisar otillräcklig fysisk aktivitet, 

med stöd utav MI. Samtliga upplever att de är rätt yrkesgrupp, att de har den rätta 

kunskapen och har stor flexibilitet till att planera och boka in patienter för uppföljningar 

som är betydande för att motivera patienter och kunna få till bestående positiva 

livsstilsförändringar. För att uppmuntra vårdpersonal till att använda FaR
® 

mer inom 

den dagliga verksamheten, för att främja fysisk aktivitet hos befolkningen, behövs 

verksamhetsledningens stöd. Genom att upprätta tydliga centrala styrdokument, 

genomföra förbättringsåtgärder avseende effektivisering av arbetsrutiner, då flertalet 

vårdpersonal ansåg att tidsbrist utgjorde ett hinder, samt att ledningen lyfter FaR
® 

på 

arbetsplatsträffar kan vara exempel på metoder som kan öka ordinering.  

 

Förslag till framtida forskning 

Det saknas nationella studier av hur effektiv FaR
®

 är, för att få till en långsiktig 

beteendeförändring hos befolkningen, avseende den fysiska aktivitetsnivån. 

Systematiska uppföljningar hade behövts för att undersöka om patienter som har 

ordinerats FaR
®

 har fortsatt med någon form av regelbunden fysisk aktivitet efter att 

receptet löpt ut. Detta skulle kunna bidra till att öka förståelsen av hur FaR
®

 kan 

tillämpas bättre och utvecklas inom hälso- och sjukvård, utifrån ett folkhälsoperspektiv.  
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Mittuniversitetet     Missivbrev till verksamhetschef 

Avdelningen för hälsovetenskap 

 

Tillåtelse att genomföra en intervjustudie med anställd inom ditt område.  

 

Hej, 

 

Mitt namn är Michelle Neese och jag är magisterstudent som studerar hälsovetenskap 

med inriktning folkhälsovetenskap på Mittuniversitetet.  Under våren 2016 tänker jag 

genomföra en studie för att undersöka vårdpersonals upplevelser och erfarenheter av att 

ordinera fysisk aktivitet på recept (FaR®) inom vården i sydvästra Sverige. 

 

Metoden Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en behandlingsmetod som all behörig 

vårdpersonal inom hälso- och sjukvården kan förskriva till patienter som de anser inte 

uppfyller de rekommenderade fysiska aktivitetsnivåerna. Syftet med studien är att 

beskriva vårdpersonals upplevelser och erfarenheter kring att använda fysisk aktivitet på 

recept (FaR®) i deras dagliga arbete i sydvästra Sverige genom följande 

frågeställningar: Vilka upplevelser vårdpersonal har av att förskriva FaR®? Vilka 

erfarenheter beskriver vårdpersonalen gällande förskrivningen av FaR® avseende 

aktivitet, intensitet, duration, frekvens och till vilken målgrupp? Fysisk aktivitet utgörs 

av en av faktorerna som har en god påverkan på riskfaktorer för sjukdom och 

välbefinnande. Behörig vårdpersonal ska kunna påverka patienters hälsotillstånd genom 

att uppmuntra dem till fysisk aktivitet.  

 

För att kunna genomföra studien behöver jag intervjua en vårdpersonal från er enhet 

som har behörighet och erforderlig utbildning att ordinera FaR®. Jag ber därför om ditt 

tillstånd att på din enhet få genomföra intervju med tilltänkt deltagare. Önskemål finns 

om att få kontaktuppgifter på deltagare som du anser skulle kunna vara mest lämpade att 

tillfråga att delta sett utifrån flest antal årserfaren att ordinera FaR®. Jag har möjlighet 

att komma till er arbetsplats för intervjun och om den anställda kunde få göra detta på 

arbetstid vore det utmärkt. Intervjun kommer att ta cirka 45-60  minuter.  

 

All information kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att enskilda svar och 

personuppgifter kommer att avidentifieras i resultatredovisningen.  Allt material 

kommer även att raderas efter genomförd studie. Deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst utan att orsak behöver anges. Studieförfattare kommer även att 

stämma av med deltagaren att resultatet stämmer överens med den information de anser 

sig ha gett innan uppsatsens slutversion sammanställs. Telefonintervju kommer att 

bokas med deltagaren för att få bekräftelse att tolkningen är rätt. Examinerad 

uppsatsversion kommer sedan att e-postas till deltagaren. Om det är något du undrar 

över eller vill fråga om så är jag tillgänglig på mitt mobilnummer  

0764-xxxxxx. 

Michelle Neese 

e-post: mine0800@student.miun.se 

Min handledare är Heidi Carlerby  

Mittuniversitetet 

Avdelningen för hälsovetenskap 



 

 

 

Bilaga 2 
 
 
Mittuniversitetet      Missivbrev till informanter 

Avdelningen för hälsovetenskap 
 

Förfrågan om att vilja delta i intervjustudie om vårdpersonals upplevelser och 

erfarenheter av att ordinera fysisk aktivitet på recept 

  
Hej!  

  

Jag är magisterstudent på Mittuniversitetet som skriver en magisteruppsats inom 

folkhälsovetenskap. Mitt valda ämne är fysisk aktivitet på recept.  

  

Syftet med detta arbete är att undersöka vårdpersonals upplevelser och erfarenheter av 

att ordinera fysisk aktivitet på recept inom hälso- och sjukvård i Sverige.  

  

Intervjun kommer att bestå av två huvudfrågeställningar: Vilken upplevelse och 

erfarenhet har du av att ordinera FaR® till patienter? Hur tillämpar du FaR® till 

patienterna i avseende vilken typ av aktivitet, målgrupp, duration och frekvens? 

Intervjun kommer ta cirka 30-45 minuter och jag hoppas att du på något sätt har 

möjlighet att delta.  Jag är beredd att komma till din arbetsplats för intervjun. Önskemål 

finns om att intervjun ljudinspelas. Inspelningen kommer att raderas när materialet har 

blivit transkriberat.  

  

Inför intervjun kommer hänsyn tas till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Detta innebär att ditt deltagande är självfallet frivilligt. Om du väljer att delta har du rätt 

att när som helst avbryta och avsluta ditt deltagande utan att behöva ange skäl för detta. 

Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas till denna studie.  Jag kommer även att e-posta det transkriberade materialet 

till dig för att ge dig tillfälle att kommentera innehållet, så att det stämmer överens med 

den information du anser har givit under intervjutillfället. Uppsatsen kommer sedan att 

e-postas till dig så att du kan ta del av resultaten. 

  

Om du vill kontakta mig för eventuella frågor kan du kontakta mig via 

mine0800@miun.se eller mobil: 0764-xxxxxx. 

  

  

Vänligen, 

  

Michelle Neese 

Min handledare är Heidi Carlerby  

Mittuniversitetet 

Avdelning för hälsovetenskap 

 

 

 
 

 



 

 

 

Bilaga 3 
 
 
Mittuniversitetet       Intervjuguide  

Avdelningen för hälsovetenskap 

 

 

 

 

Inledande frågor 

 

Vilken yrkestitel har du?  

 

Hur många år inom tjänsten har du arbetat?   

 

Hur många år av att ordinera FaR® har varit en del av dina arbetsuppgifter? 

 

 

 

 

Intervjufrågor 

 

Vilken upplevelse och erfarenhet har du av att ordinera FaR® till patienter?  

Kan följas upp med: 

Kan du berätta mer om dina erfarenheter och upplevelser? 

Kan du berätta om vad som kan hindra ordinering? 

Har du något mer att tillägga? 

 

Hur tillämpar du FaR® till patienterna i avseende vilken typ av aktivitet, målgrupp, 

duration och frekvens? 

Kan följas upp med: 

Kan du ge konkreta exempel? 

Kan du förklara varför dessa aktiviteter väljs? 

Kan du förklara valet av målgrupp och det som styr valet av att ordinera FaR® till just 

dessa? 

Har du något mer att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Bilaga 4 
 

 

Mittuniversitetet       Samtyckesblankett 

Avdelningen för hälsovetenskap 

 

Samtycke till att delta i intervjustudie om vårdpersonals upplevelser och erfarenheter av 

att ordinera FaR® inom hälso- och sjukvården i sydvästra Sverige. 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av skriftlig information. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst och utan 

närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.  

 

 

 

Ort och datum  

 

 

        

Namnunderskrift      Namnförtydligande  

 

 

Telefon alt. mobilnummer 

 

Jag intervjuaren Michelle Neese säkerställer att all information kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att enskilda svar och personuppgifter kommer att 

avidentifieras i resultatredovisningen.  Allt inspelat ljudmaterial kommer även att 

raderas efter genomförd studie. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst 

utan att orsak behöver anges. Jag kommer även att stämma av med dig att resultatet 

stämmer överens med den information du anser ha gett innan uppsatsens slutversion 

sammanställs. Telefonintervju kommer att bokas med dig, alternativt transkriberingen 

av intervjun e-postas till dig för återkoppling, för att få bekräftelse att tolkningen är rätt. 

Examinerad uppsatsversion kommer sedan att e-postas till dig. 

 

 

 

Ort och datum 

 

 

       Michelle Neese 

Namnunderskrift     Namnförtydligande 

 

Telefon alt. mobilnummer 

0764-xxxxxxxx 

e-post: michelle.neese@student.miun.se 

 


