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Abstract 

Introduction: The condition of human health and its lifestyle has become a great questioner 
towards the public healthcare of our country. Despite the recommendations of at least 30 
minutes physical exercise per day, many individuals of our society do not get the 
recommended amount of physical activity.  To improve the situation a method called “Fysisk 
Aktivitet på Recept, FAR (Physical Activity on Recipe). This means that licensed health- and 
medical staff, as district nurses are able to write prescriptions on physical activity to patients.  

Purpose: Was to highlight the district nurse’s experience in the role of the FAR-prescribers. 

Method: The study was conducted using qualitative method. Data were collected through 
three focus groups interviews with four participants in each group and were analyzed with 
latent content analysis. 

Result: Four themes emerged in the analysis: To indentify needs, To take advantage of 
resources, Aggravating circumstances and incentives in health management. These emerged 
out of eleven subthemes. The main, and most important findings are that most district nurses 
are positive about the method and that they are confident in the role of the FAR-prescribers. 
The recipe is seen as an excellent tool to get patients more physically active. 

Conclusion: In the study, a suggestion of more time for the patients came forth, but also 
increased interaction and feedback within the staff crew. The experience of the role of 
prescribers tends to vary and is probably related to the potential possibilities in that district 
nurses believe they have to motivate patients to physical activity. 

Keywords: Attitudes, content analysis, focusgroups, health promotion, nurse, physical 
activity on prescription.  

 

 

 



Abstrakt 

Inledning: Människors hälsa och levnadsvanor har blivit samhällsfrågor av stor betydelse för 
folkhälsan i vårt land. Trots rekommendationer om minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag 
är många människor inte tillräckligt fysiskt aktiva. För att förbättra situationen finns metoden 
Fysisk Aktivitet på Recept, FAR. Detta innebär att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, 
som distriktssköterskor kan skriva ut recept på fysisk aktivitet till patienter.  

Syfte: Var att belysa distriktssköterskans upplevelser i rollen som FAR-förskrivare. 

Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod. Data samlades in via tre 
fokusgruppsintervjuer med fyra deltagare i vardera grupp och analyserades med hjälp av 
latent innehållsanalys.  

Resultat: Fyra teman framkom i analysen: Att identifiera behov, Att ta tillvara på resurser, 
Försvårande omständigheter och Stimulans i hälsoarbetet. Dessa växte fram ur elva 
subteman. De viktigaste resultaten är att de flesta distriktssköterskor är positiva till metoden 
och är trygga i rollen som FAR-förskrivare. Receptet ses som ett bra redskap för att få 
patienter mer fysiskt aktiva. 
 
Slutsats: I studien framkom önskemål om mer tid för patienterna, utökad samverkan och 
återkoppling inom kollegiet. Upplevelsen av rollen som förskrivare varierar lite och har 
troligen ett samband med vilka möjligheter distriktssköterskorna anser sig ha för att motivera 
patienter till fysisk aktivitet. 
 
Nyckelord: Attityder, fokusgrupper, fysisk aktivitet på recept, hälsofrämjande, 
innehållsanalys, sjuksköterska. 
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Bakgrund 

Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som behandlar faktorer som 

påverkar folkhälsan. Ett av folkhälsomålen är att öka den fysiska aktiviteten i befolkningen, 

då inaktivitet är en stor bidragande orsak till ohälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Enligt 

2c § i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska hälso- och sjukvården arbeta för att 

förebygga ohälsa. Den som vänder sig dit ska ges upplysningar om metoder för att förebygga 

ohälsa eller skada. 

På regeringens uppdrag initierade Statens folkhälsoinstitut 2001 ett nationellt pilotprojekt 

med avsikt att utveckla och beskriva arbetsformer för att i förebyggande och behandlande 

syfte förskriva Fysisk Aktivitet på Recept, FAR (Kallings & Leijon, 2003). FAR är i dag ett 

vedertaget begrepp och innebär en för individen anpassad ordination motsvarande 

konventionell behandling. Ordinationen kan innefatta allt ifrån ett enkelt skriftligt råd på en 

aktivitet till en helhetslösning med en stödjande struktur från förskrivare, aktivitetsarrangörer 

eller ledare. Förskrivaren kan vid ordinationstillfället finna sjukdomsanpassade råd och 

anvisningar i FYSS-handboken. Ordination av fysisk aktivitet är inte en regelstyrd 

arbetsuppgift och kan således utföras av i princip vemsomhelst av den legitimerade 

personalen, förutsatt att vederbörande besitter den kunskap som behövs för att utföra 

uppgiften på ett korrekt sätt. Verksamhetschefen ansvarar för att den personal som ska utföra 

olika arbetsuppgifter har den kompetens som krävs för detta (Leijon et al.2008). 

 

Fysisk aktivitet brukar definieras som alla fysiska rörelser producerade av skelettmuskler som 

resulterar i energiförbrukning (Kallings & Leijon, 2003). Det finns många olika sätt att dela 

in fysisk aktivitet, utifrån intensitet – lätt, måttlig och intensiv – eller typ av aktivitet – under 

sömn, i vila och under arbete.  Resultatet av den fysiska aktiviteten beror på åtminstone fem 

parametrar: typ av aktivitet, intensitet, volym, duration och frekvens (Hemmingsson, 2007). 

Fysisk aktivitet har många goda effekter på hälsan och motverkar de vanligaste 

folksjukdomarna.  

Den största hälsovinsten gör de som är minst vältränade när de börjar med någon form av 

fysisk aktivitet. Personer som är fysiskt aktiva har hälften så stor risk att insjukna i hjärt- och 

kärlsjukdom som inaktiva personer (Axelsen, Danielsson, Norberg & Sjöberg, 2009). 

Fysisk aktivitet motverkar utveckling av högt blodtryck och sänker blodtrycket hos personer 

med redan högt blodtryck. Likaså motverkar fysisk aktivitet utveckling av typ 2-diabetes och 

sänker blodsockret hos diabetiker. Balans och muskelstyrka förbättras och benskörhet 
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motverkas, vilket bland annat leder till färre fallolyckor och benbrott. Fysisk aktivitet stärker 

immunförsvaret och motverkar depression. Risken att insjukna i cancer i bland annat 

tjocktarm och bröst minskar. Fysisk aktivitet bromsar även åldringsprocessen i 

arvsmassan.(Axelsen, Danielsson, Norberg & Sjöberg, 2009). 

 

Bartholomew, Morrison och Ciccolo (2005) undersökte vilka effekter enstaka pass av aerob 

träning under 30 minuter hade på humöret och välbefinnandet hos patienter med djup 

depression. Patienterna rapporterade minskning av psykisk ångest, depression, förvirring, 

trötthet, spänning och ilska och en betydande ökning av välbefinnandet. I en studie av 

Kortebein et al. (2008) undersökte man vilken effekt 10 dagars sängläge gav på äldre, friska 

personer. Resultatet visade bland annat att de fick signifikant lägre extremitetsstyrka och att 

den aerobiska kapaciteten minskade med 12 %.  

Fysisk aktivitet har betydande hälsofrämjande effekter i sig självt, oberoende av 

viktminskning. Det har även visats att en vältränad överviktig eller bukfet man har lägre risk 

att dö i hjärt- kärlsjukdomar än en otränad normalviktig man (Warburton, Nicol & Bredin, 

2006). I en undersökning av Kallings, Leijon, Hellénius och Ståhle, (2008) ingick 481 

patienter som fick FAR. Syftet var att undersöka hur den fysiska aktivitetsnivån och 

livskvaliten påverkades efter 6 månader. Man såg en signifikant ökning av både den fysiska 

aktiviteten samt livskvaliten. 

 

Sjukdomsbördan relaterad till fysisk inaktivitet orsakar samhället stora kostnader för sjukvård 

och produktionsbortfall, vilket har uppskattats till 6 miljarder kronor per år i Sverige. Den 

verkliga siffran är sannolikt högre om man tar hänsyn till det starka sambandet mellan fysisk 

inaktivitet och hjärtkärlsjukdomar, diabetes och psykisk ohälsa (Ågren, 2008).  

 Den samlade evidensen för betydelsen av fysisk aktivitet i behandlingen av en lång rad av 

sjukdomar är idag entydig (Department of Health, 2004).  

Patienter som får livsstilsråd i klinisk vardagsmiljö ökar sin fysiska aktivitetsnivå med 12-50 

% under minst ett halvår efter samtalet. En ökad frekvens och intensitet av rådgivning genom 

upprepad kontakt under flera månader medför ytterligare ökad fysisk aktivitetsnivå. Om 

rådgivningen kompletteras med exempelvis ett recept på fysisk aktivitet, dagbok, stegräknare 

eller informationsbroschyr leder detta till ytterligare 15-50 % ökning av den fysiska 

aktivitetsnivån (SBU, 2007).  
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Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva sammanlagt minst 30 minuter. Denna 

rekommendation har tagits fram av yrkesföreningen för fysisk aktivitet (YFA) på uppdrag av 

folkhälsoinstitutet (FHI) (Kallings & Leijon, 2003). Rekommendationen har sitt ursprung i en 

amerikansk rekommendation som publicerades  

1995 av 20 experter inom områdena epidemiologi, fysiologi och medicin (Pate et al. 1995). 

Den inrådan står än så länge fast, trots att det år 2007 kom en uppdaterad rekommendation 

för fysisk aktivitet från American Collage of Sports Medicin och American Heart Association 

(Haskell et al. 2007).  

 

I nordvästra Nordamerika ingick 398 sjuksköterskor i en undersökning där de fick besvara ett 

frågeformulär med konstaterade hinder och befrämjande faktorer som sjuksköterskor stött på 

i samband med rådgivning om fysisk aktivitet. Majoriteten av deltagarna (84 %) ansåg att 

rådgivning om fysisk aktivitet var en lika värdefull insats som förskrivning av ett 

läkemedelsrecept. Hinder för att utöva rådgivning var framförallt patienternas bristande 

intresse samt längden på patientens besök (Tompkins, Belza & Brown, 2009).  Ribera, 

McKenna och Riddoch (2005) fann likaledes tidsbristen som en hindrande faktor.  

 

När Dauenhauer, Podgorski och Karuza (2006) genomförde en studie bland 177 läkare, 

läkarassistenter och sjuksköterskor i New York år 2000 undersöktes prevalensen av 

förskrivna FAR-recept, attityder, hinder och utbildningsbehov hos primärvårdens vårdgivare. 

47 % rapporterade att de aldrig förskriver FAR-recept, 85 % av urvalet hade inte någon 

formell utbildning för FAR-förskrivning. De fann ingen signifikant skillnad i antal förskrivna 

recept mellan de olika yrkeskategorierna. Vårdgivarna hade en positiv attityd till fysisk 

aktivitet vilket tyder på att utbildning i attitydförändringar för att öka antalet recept inte skulle 

räcka. Resultatet visade att kompetensutbildning i hur man skriver FAR-recept samt hur man 

motiverar äldre vuxna att följa dessa föreskrifter skulle främja vårdgivarnas förskrivning av 

FAR. 

I en studie gjord i Skottland fann man liknande resultat. Det vill säga, läkare och 

sjuksköterskor inom primärvården hade låga kunskaper gällande aktuella rekommendationer 

om fysisk aktivitet, medans entusiasmen och tilltron för rådgivning var generellt hög. 

Sjuksköterskor gav rutinråd kring fysisk aktivitet i högre utsträckning än läkare. I allmänhet 

var dock råden generella utan hänsynstagande till patienternas varierande hälsotillstånd och 

behov (Douglar, Torrence, Van Teijlingen, Meloni & Kerr, 2006). 



    

 4  

Ribera, McKenna och Riddoch (2005) konstaterade att förskrivarnas egna motionsvanor var 

en faktor som starkt påverkade deras benägenhet att samtala kring fysisk aktivitet. 

 

Regeringen beslutade 2008 att ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att genomföra en 

nationell utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet. Slutsatserna av denna utvärdering 

visar att det behövs stöd och insatser på ett antal områden i konceptet FAR. Det handlar bl.a. 

om att öka utbildningen, samt stimulera uppföljningen av FAR-patienternas följsamhet med 

hjälp av t.ex. ekonomiska incitament (Nilsson, 2010). 

 Andelen patienter som blir ordinerade FAR är 24 % och har inte ökat sedan 2006 (Sveriges 

Kommuner och landsting [SKL], 2009).  

En hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Sverige tar sin utgångspunkt i 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) modell och kännetecknas av fyra övergripande 

perspektiv: Individ- och patientperspektivet, befolkningsperspektivet, styr- och 

ledningsprocessen och slutligen personalperspektivet där man framhäver främjandet av en 

positiv hälsoutveckling hos den egna personalen samt strävan att öka personalens 

förutsättningar till hälsoinriktat arbete (SKL, 2010). 

Hälsobefrämjande arbete med inriktning mot fysisk aktivitet och motion är en del som tillhör 

sjuksköterskans yrkesroll. För att erhålla kunskap om hur den fortsatta implementeringen av 

FAR kan underlättas eller främjas måste man först identifiera om det förekommer hinder eller 

försvårande faktorer som begränsar förskrivning och ta fasta på de faktorer som understödjer 

förskrivning.  

 

Syfte   

Syftet var att belysa distriktssköterskans upplevelser i rollen som förskrivare av fysisk 

aktivitet på recept. 

 

Metod 

Design 

Föreliggande studie har en kvalitativ design med fokusgruppsintervjuer som 

datainsamlingsmetod. Intervjuer är en datainsamlingsmetod som kan användas för att få en 

rik berättande beskrivning enlig Polit och  Beck (2008).  Kvale och Brinkmann (2009) anser 
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att den kvalitativa intervjun dessutom en lämplig metod för att studera, beskriva och förstå 

människors upplevelser och självuppfattning. 

Mycket talar för att det är en bra strategi att använda sig av inbördes homogena grupper, då 

likheter anses främja en bekväm och avslappnad gruppdynamik (Polit & Beck, 2008). 

Wibeck (2010) anser att ett lämpligt deltagarantal i en fokusgrupp inte bör vara färre än fyra 

och inte fler än sex personer. Enligt Polit och Beck (2008) är fyra upp till tolv deltagare ett 

optimalt antal.   

 

Urval 

Initialt valdes tre vårdcentraler strategiskt ut utifrån geografisk spridning. Endast en 

vårdcentral hade möjlighet att delta. Därefter kontaktades ytterligare tio vårdcentraler per 

telefon med förfrågan om fokusgruppintervjuer. Ovanstående skedde mellan den 6 september 

och 23 september 2010, då den tredje och sista vårdcentralen rekryterades. Deltagande 

distriktssköterskor arbetar vid vårdcentraler som är geografiskt spridda till Ångermanland, 

Medelpad och Hälsingland. Inklusionskriteriet för att delta var att informanterna tjänstgjorde 

kliniskt som distriktssköterskor vid en vårdcentral. Distriktssköterskorna var samtliga kvinnor 

och hade mellan ett och fyrtioett års yrkeserfarenhet.  

 

Genomförande 

Verksamhetscheferna på respektive vårdcentral tillfrågades om samtycke för att få utföra 

studien. Informationsbrev skickades ut och i brevet framgick önskemål om fem till sex 

distriktssköterskor kunde tillfrågas för medverkan i studien (Bilaga 1).  

Därefter kontaktades verksamhetscheferna via telefon för överrenskommelse om lämplig tid 

och plats för intervjuerna samt namn på deltagarna. Det totala antalet medverkande 

distriktssköterskor uppgick till 12 personer, uppdelat på tre fokusgrupper med fördelningen 

fyra-fyra-fyra. De av verksamhetschefen tillfrågade distriktssköterskorna erhöll även de ett 

informationsbrev (Bilaga 2). I informationsbrevet samt innan varje intervju förklarades vikten 

av att deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst fick avbryta sitt deltagande utan att 

ange orsak. Det förklarades också att deras deltagande samt intervjumaterialet skulle 

behandlas konfidentiellt. På så vis skapades ett muntligt informerat samtycke.  

 Samtliga fokusgruppsintervjuer skedde på respektive vårdcentral. En avskild och lugn lokal 

på distriktssköterskornas arbetsplats avdelades för att minimera riskerna för störande 
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moment, och själva intervjuerna tog 45-55 minuter i anspråk. Trost (2009) menar att dessa 

miljöaspekter är viktiga att ta hänsyn till. 

 

Datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes som strukturerade fokusgruppsintervjuer utifrån sju intervjufrågor som 

eftersträvades att hållas korta, enkla och tydliga (Bilaga 3). Frågorna har i viss mån utformats 

utifrån Kruegers (1998) fem olika typer. Dessa är: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor. Fokusgruppsintervjuer som metod 

valdes för att en bredare skala av tankar och idéer kommer fram i en gruppintervju jämfört 

med individuella intervjuer. Eftersom vissa ämnen och fenomen upplevs på olika sätt av olika 

människor kan fokusgrupper vara ett sätt att få insikt i andras upplevelser (Polit & Beck, 

2008 ; Wibeck, 2010). 

Båda författarna deltog vid samtliga tre tillfällen. En författare antog rollen som moderator 

och ledde intervjun, den andra författarens uppgift var att föra anteckningar på vem som 

talade, observera informanterna och sköta inspelningsutrustningen, ett upplägg som förordas 

(jmf.  Polit & Beck 2008 ; Wibeck 2010). När alla presenterat sig förklarade författarna 

kortfattat syftet med studien och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor. I inledningen 

betonades att författarna inte är experter på ämnet, att syftet inte är kontrollera gruppens 

kunskaper och slutligen att det inte finns rätt eller fel svar på frågorna vilket genomfördes vid 

alla tre tillfällen. Intervjuerna spelades därefter in med hjälp av en diktafon. Intervjuerna 

gjordes mellan den 20 september och den 28 september 2010.  

 

Analys och tolkning 

Analysmetoden som användes var innehållsanalys (content analysis). Innehållsanalys är en 

metod som på ett systematiskt sätt genererar kunskap utifrån ett insamlat material. Metoden 

inriktar sig på informanten och sammanhanget. Den beaktar vad som är manifest, det vill 

säga de synliga och uppenbara kommunikationskomponenterna och vad som är latent, en 

tolkning av det underliggande budskapet i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Vi valde 

latent analys. Det inspelade materialet skrevs ordagrant ner. Hela texten lästes igenom 

upprepade gånger för att få en känsla av helheten. Mönster och likheter/olikheter i 

intervjuerna framträdde (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). I nästa steg valdes 

meningsbärande enheter ut som kondenserades i syfte att korta ner texten, men ändå behålla 
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själva innehållet. De kondenserade meningsenheternas underliggande mening tolkades (latent 

nivå) och grupperades i elva subteman. Fyra teman kunde slutligen utkristalliseras. 

Utförligare beskrivning av teman och subteman ges i resultatet. Exempel på 

innehållsanalysen redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondensering, subtema och teman från innehållsanalysen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Subtema Tema 

Sen kanske att man inte 
sätter alltför höga mål 
från början, utan att man 
tar en bit i taget så att inte 
pressen blir för hård, för 
då kan dom tappa sugen 

Sätter upp rimliga mål så 
patienterna inte pressas 
och tappar lusten. 

Individuellt anpassat. Att identifiera behov. 

Jaha, då tycker dom att 
det är på en nivå som 
dom kan tänka sig och 
det verkar ju som att med 
det här papperet så får 
dom det verkligen gjort 
också. Det sker ju i 
samförstånd, för det här 
är ju något vi har kommit 
fram till gemensamt. 

Det skrivna receptet ökar 
chansen att lyckas. 
Dessutom har det 
utformats i gemensamt 
samförstånd. 

Receptets betydelse och 
möjligheter. 

Att ta tillvara på resurser. 

Kontaktorsaken kan väl 
vara ett hinder. Om dom 
kommer hit för en 
injektion och så ska man 
prata om det här också, 
det blir ju ett hinder. 
Eller? 

Kontaktorsaken kan vara 
ett hinder. Fel tillfälle. 

Kontaktsituationer som 
begränsar. 

Försvårande 
omständigheter. 

Bra! Då får du ett recept 
och så kan du komma 
tillbaka i december, så 
ser vi hur det har gått då. 
Så, så var det. Det är kul, 
det är ju lite sporrar 
sådär. Man märker att 
dom kanske… kanske 
inte nådde målet, men 
dom kom en bit på väg. 

Tillfredställande att se 
inaktiva patienter komma 
igång, även om målet inte 
nås alla gånger. 

Utvärdering och 
uppföljningens betydelse. 

Stimulans i hälsoarbetet. 
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Etiska överväganden 

I de forskningsetiska principerna finns fyra huvudkrav som begrundas innan och under 

studiens genomförande. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010). 

 

Deltagarna i undersökningen erhöll information ur innehållet från samtliga fyra huvudkrav i 

det informationsbrev som skickades ut inför intervjun samt muntligen inför intervjuerna 

(Bilaga 2). Vårdcentralernas och de enskilda individernas namn har inte nämnts i arbetet och 

på så vis kan identiteten på deltagarna inte spåras. Verksamhetscheferna kontaktades och 

dessa bistod med urval av informanter och inbokningar av intervjuer. Ett dilemma i detta 

sammanhang är att vi inte kan garantera frivilligheten i deltagandet eftersom de möjligtvis 

kände en lojalitetspress från chefen.  

Slutligen kan författarna inte lämna några garantier för att informanterna efteråt diskuterar 

med andra om vad som sagts under intervjun, även om vi gjort informanterna medvetna om 

denna omständighet inledningsvis. 

 

Resultat 

Efter innehållsanalys av de tre fokusgruppsintervjuerna framkom fyra huvudteman med elva 

subteman som beskrev det latenta innehållet i texten(tabell 2). Dessa presenteras i texten 

nedan och belyses med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 2. Översikt av teman och subteman. 

Tema Subtema 

Att identifiera behov. Individuellt anpassat. 

Distriktssköterskans roll i hälsoarbetet. 

Att ta tillvara resurser. Hjälpmedel. 

Yttre tillgångar och samverkan. 

Receptets betydelse och möjligheter. 

Försvårande omständigheter.  Hindrande faktorer hos patienten.  

Kontaktsituationer som begränsar. 

Distriktssköterskans bristande tilltro. 

Organisatoriska hinder. 

Stimulans i hälsoarbetet. Utvärdering och uppföljningens betydelse. 

Stödjande feedback. 
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Att identifiera behov 

Individuellt anpassat 

Distriktssköterskorna beskriver att patienterna själva får berätta hur deras motionsvanor ser ut 

och att de tar hänsyn och anpassar sig till patientens önskemål, förutsättningar och behov. 

Många distriktssköterskor anstränger sig för att finna någon typ av lämplig aktivitet, även om 

patienterna har begränsningar för vad de klarar av. Tillsammans kommer de överens om 

lämplig aktivitet och sätter upp rimliga mål.  

 

”Och så får dom berätta fritt hur, hur, den ser ut, om det är obefintligt med 

motion eller om dom är bara lite, eller om det finns potential att öka. Och det är 

då jag nyper dom.” 

 

”Och så får dom nästan diktera det som jag skriver på FAR receptet. Det får 

dom diktera själv. Om det nu är promenader, om det är motionscykel eller vad 

det nu må hända vara och så gör vi på något sätt ett gemensamt avtal.” 

 

Distriktssköterskans roll i hälsoarbetet 

De flesta distriktssköterskorna upplever att de numera känner sig trygga och säkra i 

förskrivarrollen och att FAR tillfört pondus i hälsoarbetet. Fysisk aktivitet ligger i tiden och 

beskrivs som en enkel och bra metod för att åstadkomma livsstilsförändringar. Det ingår 

naturligt i distriktssköterskans roll i samband med att livsstilsfrågor diskuteras. 

Återkommande beskrivs deras förmåga att vara lyhörd och känna in patienten för att kunna 

fånga tillfällen och möjligheter att föra in samtalet på FAR. Fokus har med tiden förskjutits 

från sjukdom och sjukvård till förebyggande hälsoarbete.  

 

”- Så positivt tycker jag att dom här grejerna liksom har kommit nu, liksom det 

här med livsstilsfrågor och så. För några år sen så var det bara att man skulle 

ta på det sjuka, nu ska man liksom förändra, liksom. - Förebygga. - Ja, precis. 

Ja det är ju det liksom som är tanken med utbildningen. – Absolut.” 

 

” - Det känns ju väldigt bra att arbeta hälsoförebyggande. – Ja, nu känner man 

ju sig säker. Vi har ju hållit på med det här så pass länge så man känner sig 
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säker, och många patienter…fast jag känner så pass många patienter, man 

känner liksom…vibbarna var man ska börja någonstans.” 

  

”- Jag jobbar ju hela tiden med det här, med livsstilsförändringar, va. Jag 

pratar ju väldigt mycket kost när det gäller diabetes och det här ingår ju som en 

naturlig grej, det är ju liksom aldrig någonting som är utöver att man bara… 

Det är ju samma för dig, du har ju blodtryck och hjärtan och… -Ja, och då 

kommer det här… -Ja, det kommer automatiskt.” 

   

Att ta tillvara resurser 

Hjälpmedel 

Det praktiska tillvägagångssättet finns bra beskrivet i form av FYSS, lathundar och 

journalsystem och ger stöd vid receptförskrivningen. Stegräknare anges av flera 

distriktssköterskor som ett användbart hjälpmedel för att ge patienter bekräftelse i strävan att 

nå det uppsatta målet. 

”- Det finns ju väldigt bra beskrivet hur man ska göra. Sen finns det lathund, 

dels finns FYSS handboken och sen finns det lathundar som vi kan ta fram på 

landstingets hemsida för dom vanligaste diagnoserna. Så att jag tycker att det 

känns…- Och så har vi ett enkelt system i vårat journalsystem, hur man skriver 

ett recept via datorn, i dokumentet.” 

 

”- Stegräknaren är inte så tokig den egentligen. – Nä, det är litegrann en 

sporre. – Dom får facit på saker, att det blir roligare då, det är lättare att göra 

det liksom. - Dom vill ju uppnå det där målet.”  

 

Yttre tillgångar och samverkan 

Två fokusgrupper anger starkt stöd från cheferna som en positiv tillgång i arbetet med FAR. 

Alla grupper angav att de samarbetar med sjukgymnasterna och rehab, som även kan erbjuda 

träningsmöjligheter och gruppverksamhet. Två grupper hade även samarbete med olika 

föreningar inom träningsverksamhet. Ett önskemål framkom om regelbundna kollegiala 

samtal för att utveckla och aktualisera FAR. 

 



    

 11  

” - Vi har ju stöd uppifrån för det här också. – Ja, det är cheferna som trycker 

på väldigt. Sjukgymnasterna har vi också mycket samarbete med också. – Ja, 

det har vi faktiskt. – Ja, det är ett väldigt bra team egentligen som jobbar.” 

 

” – Och så har vi regelbundna möten tillsammans med dom här föreningarna 

då. Dom är jätteintresserade av det här, dom flesta och vill gärna ha idéer och 

uppslag och så.”  

”- Jag tror vi behöver puffa varann litegrann, och just att man bara sitter och 

pratar om det så ger det att… - Vi borde ha möten för det här, då kommer man 

liksom igång bättre och blir lite alertare om man får upp det på agendan lite 

oftare.” 

 

Receptets betydelse och möjligheter 

Distriktssköterskorna påpekar genomgående att mindre motiverade patienter tar ett ordinerat 

recept på större allvar, det skrivna receptet ökar chansen att lyckas. Ordinationen av fysisk 

aktivitet upplevs ha ett högre värde när det ges på ett papper jämfört med muntligt. Det är väl 

förankrat och allmänt vedertaget för patienterna att följa ett recept och de tillskriver det 

skrivna receptet stor betydelse. En av informanterna tror att FAR kommer att bli en lika 

naturlig fråga att ta upp med patienterna som rökning. 

 

”-Ja, då kan jag tycka att det är dom här som… ja gärna vill försöka komma 

igång med någon form av motion, men tycker att det är så trögt att komma 

igång. Och då blir det en liten kick då att jag… men jag har ju det här på 

recept…så då måste jag ju ta tag i det då. Så har ju jag upplevt det då i alla 

fall.” 

 

”-  Å andra sidan är det ju ett sätt att formalisera… nu har vi verkligen printat 

ner det här målet att du ska trampa cykel varje dag. Det blir ett sätt att befästa 

det liksom.” 

 

” - Ja, jag kan nog tycka att nyupptäckta diabetiker…eftersom jag jobbar 

mycket med diabetes så är det ju suveränt att ta till första svängen innan man 

har börjat med en massa mediciner”. 
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Försvårande omständigheter 

Hindrande faktorer hos patienten 

Vid intervjuerna tog alla distriktssköterskor upp fysiska hinder, ointresse och personlig, 

negativ inställning hos patienterna som en anledning till att inte ta emot FAR. Patienter som 

verkligen behöver och erbjuds hälsosamtal uteblir ofta. 

 

”- Och det är ju faktiskt så att dom 35- åringar som inte behöver komma 

egentligen, dom kommer till mig. Men dom som verkligen behöver, dom gör ju 

inte det va…och så är det ju. Dom som är tjocka dom vet om att dom är tjock.” 

 

”- Vissa är ju helt omöjlig att få igång, det spelar ingen roll hur mycket tid man 

lägger ner, dom…dom som säger ja, ja det ska jag göra varje gång, men man 

vet att dom inte ens anstränger sig, eller ens försöker.” 

 

Kontaktsituationer som begränsar 

Kontaktorsaken kan vara ett hinder på olika sätt. Det har negativ inverkan på FAR-

förskrivningen om man till exempel inom hemsjukvården möter svårt sjuka och äldre eller 

om besöksorsaken är en injektion. Detta ses inte som ett naturligt forum, tillfället kan kännas 

fel för ett recept på FAR.  

 

”- Det måste ju vara såna möten, när man ska prata om såna saker. – Ja, det 

måste liksom ingå i anledningen till att dom kommer. – Ja, så att dom är med 

på att det kan komma någonting om det här. För det är ju lite privat det här 

med hur mycket man rör sig.” 

 

” – Vi har inriktning mot hemsjukvård här å… såromläggningar på 

mottagningen. Man kommer in i fel forum på nåt sätt, och så ska man drämma 

till med ett recept på FAR åt dom… då krockar det lite då. Jag kan inte se 

riktigt den naturliga kontakten i det.” 
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Distriktssköterskans bristande tilltro 

I hälsoarbetet med olika patientgrupper tycks vissa av distriktssköterskorna hysa låg tilltro till 

sin förmåga att förskriva FAR-insatser. Orsaker till att förskrivningen inte blir av är: 

bristande rutin, svårigheter att hitta lämpliga patienter, uppgiften prioriteras inte och slutligen 

finns tankar om att bristen ligger hos den enskilda distriktssköterskan.  

En distriktssköterska upplever det lite löjligt att skriftligen ordinera något som patienten 

redan tänkt sig göra.  

  

”- Sen kan jag känna mig lite dum att jag måste skriva ut det. Kanske. Du ska få 

ett recept på motion som du precis sagt att du ska. Jaha, bra. Då skriver jag 

också det på ett papper…att det blir lite dubbelt då.” 

 

”- Jag skriver ingenting ja, jag har inte hittat någon lämplig kandidat. Jag 

tycker inte heller att man fått in rutinen direkt…alltså det beror väl mest på en 

själv kanske, att man inte prioriterar det.” 

 

Organisatoriska hinder 

En faktor som sköterskorna nämner generellt är mer tid för patienterna. Det är svårt att hinna 

med att ta upp fysisk aktivitet vid de korta mötena med patienterna och de har fullt upp med 

att ta hand om det patienterna vill diskutera. 

Vid en vårdcentral sågs bemanning av stafettläkare som ett stort hinder, de skriver inga 

recept. Distriktssköterskorna önskar stöd och intresse från läkarkåren. 

 

” - Vi har ju mycket stafettläkare och hyrläkare här och dom skriver ju inte 

några recept alls. Det ser jag som ett stort hinder, att inte läkarna gör det för 

man vill ju ha dom med på…att dom är intresserade och skriver och kanske vi 

kunde göra uppföljningar om dom skrev. – Ja, det skulle vara trevligt om man 

hade stödet från läkarsidan också.” 

 

” – Ibland har man inte tid för man är så stressad och har så mycket annat, så 

Gud, man känner att nästa patient sitter där eller och väntar eller trampar 

utanför dörren. Det kan bli lite tid för varje patient.” 
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Stimulans i hälsoarbetet 

Utvärdering och uppföljningens betydelse 

I samtliga fokusgrupper sågs uppföljningen som en central del i arbetet med FAR. Dels 

patienternas egna, fortlöpande dokumentation av vad de uppnått. Likaså 

distriktssköterskornas uppföljning och utvärdering av insatserna via mätbara parametrar och 

välbefinnande. 

  

” – Och så vet du, vi tar ju tillbaka så dom vet ju att vi följer upp och då tycker 

dom att liksom ja…- Att man känner sig omhändertagen. – Ja. – Ja, och precis 

det här som du säger att man kollar upp andra delar av livsstilen också. – Ja, 

precis, ja det är ju det som är facit. Och se: har midjemåttet minskat, har vikten 

gått ner, har BMI sjunkit och så…” 

 

” – Om man ser till mitt papper här, så är ju det här en sporre till att fortsätta 

skriva såna hära, eftersom det gav så enormt bra resultat. Så det sporrar ju 

verkligen. Det är inte så ofta jag får feedback på sånt här, men här fick jag 

ju…och det här är ju bra alltså.” 

 

Stödjande feedback 

Uppmuntran utifrån, av till exempel folkhälsoplanerare motiverar och påverkar benägenheten 

att skriva FAR recept. Till samtliga vårdcentraler utgår ekonomisk ersättning för varje skrivet 

FAR recept vilket stimulerar förskrivningen. Distriktssköterskorna påpekar också att det är 

viktigt att de får respons i form av statistik på antal skrivna FAR recept. 

 

”- Och det är ju väldigt bra för då sporrar ju det till det, och då är chefen på 

oss hela tiden och redovisar att så här många recept är skriven den här 

månaden. Så det är ju en bra sporre tycker jag för att försöka få till en bra 

sak.” 

 

”- Ja, han kom ju och pratade kring det här och uppmuntrade oss att vi skulle 

verkligen, VERKLIGEN, skriva mycket, ja. – Ja, sånt kan ju påverka. –Ja, det 

är klart att det gör, det blir ju aktuellt då igen.” 
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Metoddiskussion 

Syftet med fokusgruppsintervjuer var att få fram variationer i gruppdiskussioner och försöka 

fånga distriktssköterskans upplevelser i rollen som förskrivare av fysisk aktivitet på recept. 

Fokusgruppsmetoden ger det djup och den kontext som forskaren behöver för att fördjupa 

förståelsen av vad som ligger bakom människors tankar och erfarenheter och det passade väl 

in på vårt syfte. Dessutom har fokusgrupper en speciell styrka i det att deltagarna uppmuntras 

att dela med sig av sina tankar och erfarenheter och att jämföra dessa sinsemellan (jmf. 

Wibeck, 2010). 

Våra fokusgrupper bestod av tre grupper med fyra deltagare i varje grupp. Fyra deltagare ses 

som ett minimumantal (Wibeck, 2010). Det hade varit önskvärt med fem till sex deltagare per 

grupp såsom vårt önskemål uttrycktes i informationsbreven till verksamhetscheferna. Om 

grupperna hade varit större skulle resultatets utfall möjligen haft än mer uttalade variationer, 

men förhoppningen om bredd på svaren, att de skulle bli uttömmande har ändå införlivats. 

Diskussionerna i grupperna blev något tunna i vissa frågor, detta kunde ha förhindrats med 

dels ett större antal informanter i grupperna och dels genom att utföra en pilotintervju av 

frågeguiden. Detta för att få en bättre trovärdighet i studien och för att få veta om frågorna är 

relevanta och att frågeställningarna besvarats (jmf. Polit & Beck, 2008). 

Rekryteringssvårigheterna till studien var dock så stora att detta ej medgavs. Anledningen 

som vårdcentralerna angav var hög arbetsbelastning och svårigheter att avvara ett flertal 

distriktssköterskor vid ett och samma tillfälle.      

Studiens reliabilitet ökade genom att alla intervjuerna genomfördes av samma moderator och 

samma assistent vid alla tre tillfällena.  

Analysarbetet gjordes tillsammans efter att var och en både lyssnat och läst igenom 

intervjuerna ett flertal gånger för att få en klar bild av vad som sagt. I det fortsatta 

analysarbetet hade studien möjligen kunnat stärkas genom att analyserna utförts oberoende av 

varandra och som sedan jämförts och diskuterats (jmf. Wibeck, 2010).   

Med hänsyn till vår forskningsfråga valdes kvalitativ metod för vår uppsats. Kvalitativt 

angreppssätt har främst ett förstående syfte och den insamlade empirin har ofta ingen generell 

giltighet utan är unik(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Genom att intervjuerna genomfördes i två olika län och tre olika kommuner har geografisk 

spridning och variation åstadkommits.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskans upplevelser i rollen som 

förskrivare av fysisk aktivitet på recept. Analysen utmynnade i fyra teman: Att identifiera 

behov, Att ta tillvara resurser, Försvårande omständigheter och Stimulans i hälsoarbetet.  

De viktigaste resultaten är att de flesta distriktssköterskor är positiva till metoden och är 

trygga i rollen som FAR-förskrivare. Receptet ses som ett bra redskap för att få patienter mer 

fysiskt aktiva. 

 Eakin,Glasgow och Riley (2000) visar med deras resultat att rådgivning av fysisk aktivitet 

ska individanpassas för att få bästa effekt. Råden bör dessutom vara både muntlig och 

skriftlig.  

I föreliggande studie framkom liknande resultat, det vill säga distriktssköterskorna anpassar 

sin rådgivning och FAR-förskrivning till patientens önskemål, förutsättningar och behov.  

 

Distriktssköterskorna i studien beskriver en lyhördhet och fingertoppskänsla för att anpassa 

sig till den enskilde patienten. Detaljerna i receptet är oviktigt, det verkliga målet är att 

patienterna ska bli fysiskt aktiva. Det överensstämmer med vad Kallings (2008) fann i sin 

avhandling. När individualiserad förskrivning av fysisk aktivitet skedde så gav det en ökad 

fysisk aktivitetsnivå under minst sex månader. 

Författarna instämmer i det betydelsefulla i att ge rätt råd vid rätt tillfälle och att anpassa 

informationen och åtgärderna utifrån patientens förutsättningar. Det är även viktigt för 

patienten att känna sig delaktig. Receptet bör inte betraktas som en ordination av traditionellt 

slag, utan som en överrenskommelse mellan vårdgivare och patient. Det är därför man 

numera hellre talar om concordance än compliance, överrenskommelse snarare än följsamhet 

(SBU, 2007).  

 

 Majoriteten av distriktssköterskorna känner sig trygg i rollen som förskrivare och ansåg att 

FAR var ett bra koncept. De tror också att FAR i framtiden kommer ha lika stor 

genomslagskraft som tobaksavvänjningen har haft.  

Ett fåtal hade svårigheter att hitta lämpliga patienter och upplevde sig sakna rutin för 

förskrivning, trots att de hade utbildning och beskrev sig ha tillräckliga kunskaper. Vad detta 

beror på är svårt att säga, men en möjlig orsak kan vara förskrivarnas osäkerhet i arbetet med 

FAR.  
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För att underlätta tillvägagångssättet vid förskrivningen finns FYSS manualen och andra 

hjälpmedel att tillgå. Dessa stöd sågs av distriktssköterskorna som en trygghet och ett 

värdefullt redskap att på ett säkert sätt finna lämplig aktivitet utifrån patientens fysiska 

förutsättningar.  I en nationell utvärdering av FAR framkom dock behov av att utveckla 

aktivitetskataloger och listor så att de blir mer informativa för förskrivarna (Nilsson, 2010). 

En anledning till detta behov kan vara att distriktssköterskorna upplever det svårt att ordinera 

då patienter ofta har flera olika diagnoser. 

 

Många distriktssköterskor såg stora fördelar med stegräknare som komplement till träningen. 

I en av fokusgrupperna hade samtliga distriktssköterskor positiv erfarenhet av stegräknare i 

samband med en personaltävling de deltog i. De upplevde även att patienterna med hjälp av 

stegräknare sporrades i strävan att uppnå målet. På den vårdcentralen erbjöds stegräknare till 

försäljning i receptionen. 

Alla grupper hade upprättat samarbete med sjukgymnaster och rehabiliteringen, därigenom 

kunde patienterna även erbjudas gruppträning. Två grupper hade även samverkan med olika 

föreningsverksamheter. Genom samarbete med andra yrkeskategorier kan nya idéer växa 

fram som bidrar till utvecklingen av FAR.  

I studien framkom önskemål om möten med kollegor för att hålla ämnet aktuellt. Möjligheten 

att dela kunskaper och erfarenheter med varandra borde leda till ökad motivation och ökad 

förskrivning av FAR. 

 

Alla distriktssköterskor gav uttryck för att det skriftliga receptet gav mer tyngd åt 

rekommendationerna och att patienterna tar det på större allvar jämfört med muntlig 

information. Intrycket var att de distriktssköterskorna med specialiserat arbete inriktat mot 

områdena hypertoni och diabetes förskrev FAR i hög utsträckning, detta är dock vår 

personliga reflektion och framgår alltså inte i resultatet. Då fysisk aktivitet är bra för att 

förebygga och behandla en rad olika åkommor även utöver de som nämns ovan, kan det vara 

intressant att fundera kring varför det är främst till just dom patientgrupperna som FAR 

verkar förskrivas. En del av förskrivarna hade uppfattningen att kontaktorsaken eller 

patientgruppen kan vara ett hinder för att ta upp FAR. Det verkar som äldre människor i 

allmänhet utesluts från att delta i hälsofrämjande insatser. Vår uppfattning är att många 

patienter söker vård för sjukdomstillstånd som till stor del orsakas av fysisk inaktivitet och att 

de patienterna skulle ha stor nytta av att komma igång. Hos äldre och multisjuka kanske FAR 
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handlar om att bevara och vidmakthålla funktioner snarare än att åstadkomma viktnedgång, 

minskat midjemått etc.  

Samtidigt som distriktssköterskorna i en av fokusgrupperna såg kontaktorsaken som ett 

hinder så ställde sig de övriga två fokusgrupperna positiv till att ta upp FAR spontant i andra, 

oplanerade sammanhang. Johansson, Bendtsen och Åkerlind (2005) påvisade att de patienter 

som får livsstilsråd är mer nöjda med sitt vårdbesök än de som inte får detta, vilket talar emot 

att kontaktorsaken skulle vara ett hinder för patienten. 

I en studie av Burns, Camaione och Chatterton (2000), framkom det att patienternas bristande 

intresse sågs som ett hinder för rådgivning av fysisk aktivitet och förskrivning av FAR. Det 

framkommer även i denna studie, då alla distriktssköterskor var eniga om att det inte alltid 

var lätt att motivera patienter till de livsstilsförändringar som FAR medför, och i vissa fall var 

det omöjligt. Thurston och Green (2004) menar att om man vill få en förståelse för 

patienternas vilja att delta i fysisk aktivitet måste fokus flyttas från patienternas motivation 

inför livsstilsförändringar till fokus på den tillfredsställelse och glädje de känner i att utveckla 

färdigheter. Författarna anser att när individens möjlighet för egenvård är begränsad eller inte 

alls existerar har distriktssköterskan en roll att tillsammans med patienten uppnå egenvård. 

Detta förutsätter att förskrivaren har tilltro till sin egen förmåga att stimulera andra, vilket i 

föreliggande studie sågs som en brist. 

 Dorothea Orems egenvårdsteori bygger på individens egna medvetna handlingar för att själv 

ansvara för sin egen hälsa. Orem menar att alla individer har egenvårdsresurser, men att de av 

olika anledningar inte använder dem medvetet och aktivt för att främja sin hälsa (Kirkevold, 

2009). 

Tidsfaktorn tas upp som en hindrande omständighet bland förskrivarna. Rådgivning kring 

fysisk aktivitet tar extra tid vid patientmöten och när ingen ytterligare tid ges finns det risk för 

att detta blir åsidosatt. Om det preventiva och hälsofrämjande arbetet ska prioriteras behövs 

det tillräckliga resurser. Flera studier tyder på att tidsbrist är en hindrande faktor (Reeve, 

Byrd & Quill, 2004 ; Ribera, McKenna & Riddoch, 2005 ; Tompkins, Belza & Brown, 2009). 

Uppföljningen ansågs viktigt och genomfördes i stor utsträckning, det sågs som en central del 

i arbetet med FAR.  Distriktssköterskor fann det stimulerande att få bekräftelse på att 

insatserna givit effekt. Dessutom sågs det som ett gynnsamt tillfälle att ta upp och diskutera 

andra livsstilsfaktorer.  
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En av fokusgrupperna hade i sitt arbete med FAR erfarenhet av folkhälsoplanerare. Det sågs 

som en stimulerande resurs som aktualiserade ämnet och påverkade distriktssköterskornas 

benägenhet att förskriva fysisk aktivitet. Detta är en tillgång, som om möjligt bör utnyttjas för 

att förbättra och utveckla möjligheterna med FAR. Chefens stöd och feedback på arbetet 

upplevs också ha stor betydelse, då de genom att redovisa aktuell FAR statistik uppmuntrade 

distriktssköterskorna till ytterligare förskrivning. Författarnas personliga åsikt är att det har 

stor betydelse att cheferna ger ett adekvat stöd, så att förutsättningar för utbildning, 

tidsresurser och samverkan kan möjliggöras och därmed utveckla arbetet med FAR. Häri 

ligger även ett ekonomiskt intresse, då det i olika landsting genererar viss ekonomisk 

ersättning i antalet skrivna recept, något som även framkom i intervjuerna. Slutligen är 

förskrivarnas inställning och motivation till FYSS och FAR den tyngst vägande faktorn för 

framgång. 

 

Slutsatser 

Inställningen till FAR-metoden är överlag positiv. Dock är upplevelsen av rollen som 

förskrivare lite varierande och har troligen ett samband med vilka möjligheter 

distriktssköterskorna anser sig ha för att motivera patienter till fysisk aktivitet. Människor 

tenderar att handla utifrån vad de tror om sin egen handlingsförmåga. Därför gäller det att 

sätta tilltro till förmågan att utföra en handling eller åtgärd – förskrivning av FAR i detta fall.  

 

Förslag på områden som kan förbättras eller utvecklas: 

• Kontinuerlig fortbildning samt utbildning i motiverande samtal 

• Ökat tidsutrymme vid patientmöten 

• Etablering av samverkan och återkoppling med externa och interna samarbetspartners  

• Strukturera uppföljnings- och utvärderingsarbetet 

 

När det gäller förslag på framtida forskning har föreliggande studie väckt frågor om 

hälsofrämjande och förebyggande insatser hos äldre eftersom de i allmänhet tycks uteslutas 

från sådana insatser, i synnerhet när de drabbas av fysiska begränsningar. Att bredda utbudet 

av fysiska aktiviteter som är lätt att implementera i vardagen och som kan ske i hemmet är en 

framtida utmaning. 
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Till dig som verksamhetschef vid vårdcentralen XXXXXX 

Fysisk aktivitet på recept (FAR) är idag ett vedertaget begrepp och innebär en för individen 

anpassad ordination motsvarande konventionell behandling.  

Den samlade evidensen för betydelsen av fysisk aktivitet i behandlingen av en lång rad 

sjukdomar är idag entydig. Aktuella siffror från SKL visar dock att andelen ordinerade FAR-

recept inte har ökat sedan år 2006. 

Vi är blivande distriktssköterskor som studerar vid institutionen för hälsovetenskap, 

Mittuniversitetet, Sundsvall. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats och syftet med 

vår studie är att undersöka om det förekommer faktorer som hindrar eller försvårar 

distriktssköterskans förskrivning av FAR. 

Vi vore tacksamma om du kan tillfråga 5-6 st distriktssköterskor som vid ett och samma 

tillfälle kan tänka sig medverka i en gruppintervju. Intervjuerna kommer att spelas in på band 

och beräknas ta ca 60 minuter per gruppintervju, detta kan ske på er vårdcentral om så 

önskas. Genomförandet av intervjuerna är planerat till vecka 37 och 38.  

Allt deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att deltagaren behöver ge 

någon som helst förklaring. Insamlat material skrivs ut som text och redovisas på ett sådant 

sätt att varken namn eller identitet kan avslöjas. Gällande sekretess och forskningsregler följs 

och vid publicering 

kommer resultatet att beskrivas så att enskilda personer inte kan identifieras . 

Vi återkommer till dig per telefon inom några dagar och hoppas då att vi  kan få namn på 

tilltänkta distriktssköterskor. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.  

 

Med vänlig hälsning  Helena och Kristina. 

 

Karl-Gustaf Norberg Helena Strindlund Kristina Johansson 

Handledare och Lektor  Student  Student 

Telefon: 060- xxxxxx 076-xxxxxxx  070-xxxxxxx
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Till Dig som Distriktssköterska vid vårdcentralen XXXXXX 

Fysisk aktivitet på recept (FAR) är idag ett vedertaget begrepp och innebär en för individen 

anpassad ordination motsvarande konventionell behandling.  

Den samlade evidensen för betydelsen av fysisk aktivitet i behandlingen av en lång rad 

sjukdomar är idag entydig. Aktuella siffror från SKL visar dock att andelen ordinerade FAR-

recept inte har ökat sedan år 2006.  

Vi är blivande distriktssköterskor som studerar vid institutionen för hälsovetenskap, 

Mittuniversitetet, Sundsvall. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats och syftet med 

vår studie är att undersöka om det förekommer faktorer som hindrar eller försvårar 

distriktssköterskans förskrivning av FAR. 

Studien genomförs med hjälp av gruppintervjuer och eftersom du arbetar inom primärvården, 

är legitimerad och därmed har rätt att skriva ut FAR tillhör du målgruppen. Dina åsikter är 

betydelsefulla för att öka kunskapen inom detta ämne. Intervjuerna kommer att spelas in på 

band och beräknas ta ca 60 minuter per gruppintervju, detta kan ske på er vårdcentral om så 

önskas. Genomförandet av intervjuerna är planerat till vecka 37 och 38.  

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att du behöver ge någon 

som helst förklaring. Insamlat material skrivs ut som text och redovisas på ett sådant sätt att 

varken namn eller identitet kan avslöjas. Gällande sekretess och forskningsregler följs och 

vid publicering kommer resultatet att beskrivas så att ingen enskild individ kan identifieras. 

 Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.  

 

Med vänlig hälsning Helena och Kristina. 

 

Karl-Gustaf Norberg Helena Strindlund Kristina Johansson 

Handledare och Lektor  Student  Student 

Telefon: 060- xxxxxx 076-xxxxxxx  070-xxxxxxx
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Intervjufrågor 

1. Vad tänker ni på när ni hör orden fysisk aktivitet på recept? 

2. Kan Du/Ni beskriva hur Du/Ni upplever rollen som förskrivare av FAR? 

3. Berätta vilka möjligheter ni ser med FAR-förskrivning! 

4. Kan Du/Ni berätta om ni upplever några hinder för förskrivning av FAR? 

5. Upplever Du/Ni några faktorer som påverkar er benägenhet att skriva ut FAR? 

6. Om Du/Ni skrivit ut FAR, kan Du/Ni berätta hur det mottagits av patienterna?  

7. Finns det något ni ytterligare vill tillägga? 

 


