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Abstrakt 

  

Bakgrund: Fysisk inaktivitet är ett växande problem i befolkningen, vilket kan 

leda till livsstilsjukdomar. Idag är det många individer som inte når 

Världshälsoorganisationens riktlinjer för fysisk aktivitet. Hälsofrämjande arbete 

inom hälso-och sjukvården kan leda till en bättre hälsa och förebygga vissa 

sjukdomar hos befolkningen. Fysisk aktivitet på recept(FaR), har tagits fram för 

att stödja det hälsofrämjande arbetet. Fysioterapeuter anses av många som 

träningsexperter och har en självklar roll i det arbetet.                                                        

Syfte: Att beskriva hur fysioterapeuter upplever att använda FaR i dagligt 

arbete och FaR:s påverkan för att uppnå en beteendeförändring hos inaktiva 

patienter.                                                                                                       

Metod: En kvalitativ studie som analyserats med innehållsanalys. Intervjuer 

gjordes på tre olika arbetsplatser med sammanlagt 11 fysioterapeuter.  

Resultat: Samtliga fysioterapeuter ansåg att FaR var ett bra verktyg för att 

förstärka vikten av fysisk aktivitet. FaR användes i olika syften av 

fysioterapeuterna, både i ett hälsofrämjande syfte, men också till redan 

uppkommen skada. Flera av fysioterapeuterna upplevde riktlinjerna kring 

metoden oklara. Alla intervjuade fysioterapeuterna ansåg att det fanns 

utvecklingsmöjligheter med metoden i ett hälsofrämjande syfte.                                   

Slutsats: Samtliga fysioterapeuter såg sig själva kunna arbeta mer aktivt i det 

hälsofrämjande arbetet och att FaR då kunde vara ett verksamt hjälpmedel. 

 

Nyckelord: beteendeförändring, fysioterapeut, fysisk aktivitet på recept, 

hälsofrämjande, inaktivitet, motiverande samtal. 
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Abstract 
 

Background: Physical inactivity is an increasing problem in the population 

which can lead to lifestyle morbidities. Today, many individuals do not reach 

the World Health Organization's guidelines for physical activity. Health 

promotion can lead to improved health and prevent certain diseases in the 

population. Physical activity on Prescription (PaP) has been developed to 

provide support to health promotion. Physiotherapists are considered by many 

to be fitness experts, and thus have an obvious and major role in this work. 

Purpose: To describe physiotherapists experience of using PaP on daily basis 

and PaP's influence to achieve a behavioral change among inactive patients. 

Methods: A qualitative study was carried out, which was assesed using content 

analysis. At three different workplaces 11 physiotherapists were interviewed. 

Results: All physiotherapists felt that PaP was a good tool to reinforce the 

importance of physical activity. Physiotherapists used PaP for various purposes. 

Both for health promotion and to treat existing injuries. Several of the 

physiotherapists experienced unclear guidelines for how to handle PaP. All of 

the interviewed subjects felt that there were possibilities of development of the 

method concerning health promotion.                                                   

Conclusion: All physiotherapists considered themselves able to work more 

actively in health promotion and PaP can be one of the effective tools.  

 

Keywords: behavior change, physiotherapist, prescribed physical activity, 

health promotion, inactivity, motivational interviewing. 
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Bakgrund 

 

Idag står icke smittsamma sjukdomar såsom; hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes, 

cancer och depression, för två tredjedelar av alla dödsfall i världen (Bull, Pratt, 

Shepard & Lankenau, 2006). Dessa sjukdomar kan till stor del förebyggas 

genom att minska de fyra ohälsosamma levnadsvanorna tobaksanvändning, 

ohälsosamma matvanor, skadligt alkoholbruk och fysisk inaktivitet.  Det finns 

god vetenskaplig grund för att fysisk aktivitet främjar hälsa och kan användas 

både för att förebygga och behandla många av folksjukdomarna (Kallings et al., 

2009). 

Folkhälsa  

Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar 

för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen oberoende av ålder, kön, 

socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning, etnicitet eller homo-, bi- och 

transidentitet (Statens folkhälsoinstitut [FHI],2011). 

Definitionen av hälsa har varierat från den biomedicinska, där hälsa är total 

avsaknad av sjukdom till World Health Organization, WHO ”Health is a state 

of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence 

of disease or infirmity”.  Det innebär att vi idag har en holistisk syn på hälsa 

och dess bestämningsfaktorer (WHO, 1948). Bestämningsfaktorerna beskrevs 

av Dahlgren & Whitehead (1991) i form av lökliknande strukturer. I centrum är 

individen med sin ålder, biologiskt kön och genetiska faktorer som ej är 

påverkbara. Individen är sedan omgiven av olika skal som symboliserar de 

olika områden som är hälsans så kallade bestämningsfaktorer. Närmast är 

individuella livstils faktorer som individen själv kan påverka, sedan kommer 

social och samhällspåverkan följt av arbetsmiljö, livsvillkor och ytterst 

socioekonomiska, kulturella och miljöfaktorer. Levnadsvanor hänger ofta ihop 

med sociala mönster och socioekonomiska faktorer, vilket understryks i flera 

undersökningar (Bauman et al., 2012; Gademan, Deutekom, Hosper & Stronks, 

2012; Hosper, Nierkens, Nicolau & Stronks, 2002). 

I Sverige fick begreppet bestämningsfaktorer genomslag med utredningen 

Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan. Där introducerades idén att 
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folkhälsoarbetet utgår från bestämningsfaktorerna istället för enskilda 

sjukdomar (Statens offentliga utredningar[SOU],2000). 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är en viktig bestämningsfaktor som påverkar många av 

kroppens system och funktioner som hjärt-och kärlsystemet, endokrina 

systemet, muskler, skelett och den psykiska hälsan. Med fysisk aktivitet menas 

all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och 

som resulterar i ökad energiförbrukning. Det vill säga att vi gör av med mer 

energi i rörelse än i vila. Det innebär att fysisk aktivitet kan ske i hemmet, under 

transporter, på arbetet, fritiden eller som organiserad fysisk träning. För att 

uppnå effekt av fysisk aktivitet krävs regelbundenhet (FHI, 2011; Haskell et al., 

2007). 

Flera studier påvisar positiva effekter av fysisk aktivitet både för den fysiska 

och psykiska hälsan som exempelvis sänkt blodtryck, minskad smärta och ökad 

livskvalite (Elley, Kerse, Arrol & Torca, 2003; Grandes, Sanchez, Montoya, 

Sanchez-Pinilla & Torcal, 2011).  

Otillräcklig fysisk aktivitet definieras som mindre än 150 minuter fysisk 

aktivitet i veckan på en måttlig intensitetsnivå. Rekommendationer för fysisk 

aktivitet skiljer sig beroende på ålder men rekommendationerna för vuxna 18 år 

och äldre är; Fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan av måttlig intensitet. 

Ökning av puls och andning ska ske. Det motsvarar för en vuxen person en rask 

promenad 30 min per dag. De 30 min kan delas upp i mindre delar som 3x 10 

min eller 2x15 min., (Haskell, 2007; WHO, 2010). 

Otillräcklig fysisk aktivitet är ett stort samhällsproblem och är en av de största 

riskfaktorerna för tidig död och sjukdomsbörda. Dessutom orsakas samhället 

varje år kostander i mångmiljard klassen (Kohl et al., 2012). Otillräcklig fysisk 

aktivitet är ett globalt hälsoproblem på grund av dess höga prevalens och är en 

avgörande faktor för uppkomsten av ett flertal folksjukdomarsjukdomar som till 

exempel övervikt, diabetes, högt blodtryck, hjärt-/kärlsjukdomar, vissa former 

av cancer, benskörhet samt ångest och depression. (Bull et al., 2006). Det finns 

bedömningar att 60 % av världens befolkning ej når upp till rekommenderade 

nivåer för fysisk aktivitet. I vissa områden kan en så stor andel som 90 % av 

befolkningen inte nå rekommenderade nivåer (Katzmarzyk, Church, Craig & 

Bouchard, 2009).  
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Folkhälsoarbete/ hälsofrämjande arbete 

Hälsofrämjande arbete är en del av folkhälsoarbetet. Det innefattar planerade 

och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom. 

Folkhälsoinsatserna kan bedrivas av många olika samhällsaktörer och riktas till 

hela samhället, grupper och individer (Janlert, 2000).  

Hälsofrämjande arbete innebär att fokusera på faktorer som avser att bidra till 

bättre hälsa. WHO definierar hälsofrämjande på följande vis: ”Health 

promotion is the process of enabling people to increase control, over, and to 

improve their health. To reach a state of complete physical, mental and social 

well-being, an individual or group must be able to identify and to realize 

aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the environment.” 

(WHO, 2010). Medin & Alexanderson (2000) sammanfattar också de centrala 

delarna inom hälsofrämjande arbete med att det för individen innebär 

möjligheter att själv ta kontroll och förbättra sin hälsa. Det definieras av 

begreppet empowerment, vilket är ett viktigt begrepp inom hälsofrämjande 

arbete. Begreppet innebär således egenmakt det vill säga att själv uppleva en 

känsla av kontroll och möjlighet att påverka den egna situationen eller 

förhållanden som styr den egna hälsan (Green & Tones, 2010).  

Att arbeta med bestämningsfaktorn fysisk aktivitet är komplex och involverar 

många aktörer (Heath et al., 2012). En av aktörerna är Folkhälsomyndigheten 

(FHM), som på regeringens uppdrag tagit fram 11 målområden för att skapa 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela Sveriges befolkning 

(FHI, 2011). Målområde 6 belyser en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

(FHI, 2010). Hälso- och sjukvården har en viktig roll för att främja hälsa genom 

sin specifika kompetens, breda kunskap och stora kontaktyta med patienter och 

anhöriga. Generellt gäller att hälso- och sjukvården mer systematiskt bör 

integrera relevanta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aspekter i det 

löpande arbetet (FHI, 2010). 

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för att implementera ovan 

nämnda målområde för att stödja förändring av ohälsosamma levnadsvanor. 

Grunden är att alltid ha någon form av rådgivning eller samtal och detta delas 

upp i; enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Vid 

rådgivning angående fysisk aktivitet kan dessa kompletteras med skriftlig 

ordination eller exempelvis stegräknare. (Socialstyrelsen, 2012).  
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Att rådgivande samtal är en bra metod stärks av Statens beredning för 

medicinsk utredning (SBU):s rapport från 2006. Genomförd systematisk 

litteraturgenomgång visar att rådgivning till patienter leder till ökad fysisk 

aktivitet med 12–50 procent under minst sex månader efter rådgivningstillfället. 

Ökas frekvensen av rådgivningen eller att tillägg görs med fysisk aktivitet på 

recept (FaR), kan den fysiska aktiviteten ökas ytterligare, dock har dessa studier 

inte lika högt bevisvärde(SBU, 2006). 

Levnadsvaneprojektet, som drivits av Socialstyrelsen under tiden 2012-14, 

innebär att man tilldelades extra resurser för att implementera riktlinjerna och 

öka baskunskapen om de fyra levnadsvanorna för hälsa bland olika 

yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, bland andra fysioterapeuter. I detta 

ligger inte minst att understryka vikten av samtal som verktyg för att stödja 

förändring mot en mer hälsosam livsstil (Tyni-Lenne, 2012).  

 

Att primärvården är lämplig att arbeta hälsofrämjande med fysisk aktivitet 

stärks av flera nationella och internationella studier (Elley et al., 2003; Grandes 

et al., 2011; Kallings, Leijon,Hellénius & Ståhle,  2008; Lawton, Elley, Dowell 

& Moyes , 2008; Sörensen, Sörensen, Skovgaard, Bredahl & Pluggard, 2011). 

På Nya Zeeland genomfördes en studie, där syftet var att undersöka resultatet 

av att vårdpersonal inom primärvården gav råd om fysisk aktivitet till patienter 

som inte nådde de fysiska rekommendationerna. Studien hade en 

uppföljningstid på 12 månader, och resultatet visade en ökad fysisk aktivitet 

bland patienterna som fått ta emot rådgivande samtal. Även blodtrycket hade 

minskat och livskvalitén hade ökat (Elley et al., 2003). Samma resultat visade 

Grandes et al. (2011); både de som fick rådgivning och de som fick rådgivning 

förstärkt med fysisk aktivitet på recept hade en ökad aktivitet vid uppföljning 

efter 12 månader. En svensk studie inom primärvården visar samma resultat, det 

vill säga, individer som inte uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet 

fick motiverande individuella samtal som förstärktes med fysisk aktivitet på 

recept. Vid uppföljningen efter 6 månader hade den fysiska aktiviten ökat 

(Kallings et al., 2008). 
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Fysisk aktivitet på recept 

FaR är en arbetsmetod för att nå det folkhälsopolitiska målet; en hälsofrämjande 

hälso-och sjukvård. Metoden introducerades 2001 för att långsiktigt komma åt 

problemet med fysisk inaktivitet (Kallings, 2009). Metoden innebär att alla 

individer som söker sjukvård med symtom som kan förbättras med ökad fysisk 

aktivitet får en individanpassad skriftlig ordination. All legitimerad personal 

inom sjukvården kan förskriva.  Receptet kan tillskrivas såväl friska som sjuka 

personer i hälsofrämjande eller förebyggande syfte (FHI, 2011). 

 

Centralt är att använda ett patientcentrerat förhållningssätt och en god 

samtalsmetodik. De muntliga råden leder fram till receptet vilket kan förstärkas 

med stegräknare och/eller träningsdagbok. Tilliten till sin egen förmåga att 

förändra den fysiska nivån ska stödjas. FaR ska följas upp med regelbundna 

kontakter. Anledningen är flera; att följa upp receptförskrivningen är en 

lagstyrd uppgift, där fysisk aktivitet inte skiljer sig från annan behandling. 

Vidare gäller att uppföljning ökar den fysiska nivån och följsamheten till 

ordinationen (ibid s. 118).   

 

Flertalet studier visar att olika faktorer i samband med förskrivningen av FaR 

har betydelse för ett positivt utfall av interventionerna. Faktorer kan vara: urval 

av patienter, det vill säga var i förändringsprocessen de befinner sig, 

motiverande samtal, programmets individuella utformning samt kontinuerlig 

uppföljning under en längre tid (Elley et al., 2003; Grandes et al., 2011; 

Kallings et al., 2008; Lawton et al., 2008; Leijon, Bendtsen, Nilsen, Festin & 

Ståhle, 2009; Leijon et al., 2010; Romé, Persson, Ekdahl & Gard, 2009; 

Sörensen et al., 2011). 

Kriterier för ordination 

Urvalsmetoden, vilka patienter som ordinerades FaR, varierar i olika studier. 

Elley et al. (2003) och Lawton et al. (2008)  använde ett frågeformulär, där de 

individer som uppskattade sin egen aktivitetsnivå under rekommenderade 

nivåer bjöds in att delta. I en annan studie gjordes bedömningen av en 

allmänläkare gällande den fysiska aktivitetsnivån. Till de med för låg 

aktivitetsnivå förskrevs FaR (Grandes et al., 2011). I Kallings et al. (2008) och 

Leijon et al. (2009) ordinerade olika legitimerade yrkesgrupper FaR till de som 
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ansåg behöva öka sin fysiska aktivitet. Studier med patienter som har låg fysisk 

aktivitet, men motiverade till en förändring hade större möjligheter att lyckas 

(Elley et al., 2003; Kallings et al., 2008; Lawton et al., 2008; Sörensen et al., 

2011), än de som ännu inte var motiverade till förändring (Gademan et al., 

2012). 

Motiverande samtal eller individuell rådgivning 

I alla studier används någon typ av motiverande eller rådgivande samtal utifrån 

personen som utför samtalet. Under själva samtalet erbjuds en återkoppling av 

processen, vilket ger patienten möjlighet att reflektera över sin livssituation och 

medvetandegöra sitt livsstilsval med syfte att stödja patienten i processen fram 

till målet (Elley et al., 2003; Lawton et al., 2008; Perssons, Ovhed & Hansson 

Ekvall, 2010; Sörensens et al., 2011). Att läkare är bekvämare med att skriva 

FaR om de inte själva utföra ordinationen framkommer i en studie av Persson, 

Ovhed & Hansson Ekvall (2013). Samma resultat framkommer av Sörensen et 

al, (2006) det vill säga att läkare ofta inte är bekväma med att ensamma ha 

ansvaret för att ordinationen utförs. 

  

All legitimerad hälso-och sjukvårds personal har behörighet att skriva FaR, men 

det skiftar mellan olika arbetsplatser och yrkesgrupper, både vilka som 

förskriver och inställningen till att förskriva FaR. Detta bekräftas i Persson et al. 

kvalitativa studie (2013), där läkarna upplevde att andra yrkesgrupper som 

fysioterapeuter och sjuksköterskor var bättre lämpade för den uppgiften. 

Johansson, Stenlund, Lundström & Weinehall (2010) undersökte vilka 

yrkesgrupper som upplevde att de hade en viktig roll för att påverka individer 

till en aktivare livsstil. Resultatet är att fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 

psykologer är de som mest tror sig att kunna påverka patienten. 

Aktivitet 

Vilken typ av aktivitet som ordineras har betydelse. Dels ur ett individuellt 

perspektiv att förändra sin livsstil, dels ur ett ekonomiskt perspektiv både för 

individen och samhället (Romé et al., 2009). Leijon et al, (2010) visar att de 

som har en högre aktivitet vid baslinjen samt ordinerades hemprogram med 

dagliga fysiska livsstilsförändringar har ett bättre resultat än de som ordinerats 

gruppträning. Det utfallet visar även Romés (2009) studie, där gruppen som 

ordinerades ökad fysisk aktivetet i vardagen hade vid studiens slut en ökad 
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fysisk aktivitets nivån. Det finns studier gjorda som visar andra sätt för att 

påverka den fysiska aktiviteten, massmediakampanjer eller stegräknarprogram. 

Både kampanjer och stegräknarprogram ökade den fysiska aktiviteten samt var 

kostnadseffektiva (Cobiac, Vos & Barendregt, 2009; Garett et al., 2011). 

 

Uppföljning 

Hur lång tid efter ordinationen som uppföljningen gjordes varierar mellan de 

olika studierna. De studier som hade tätare och längre uppföljning (Elley et al., 

2003; Lawton et al., 2008; Leijon et al., 2009) hade bättre resultat. I Sörensens 

(2010) studie hade de i gruppen med telefonuppföljning bättre resultat än de 

som följdes upp via enkäter. I Leijons (2009) artikel tittar man på effekten av att 

rutinmässigt skriva ut FaR till alla med för låg fysisk aktivitet. Flest recept 

skrivs då till patienter med högt blodtryck eller diabetes typ2. Dessa 

patientgrupper gick ofta på kontroller och fick därmed kontinuerlig uppföljning 

och hade ett bättre utfall jämfört med andra patientgrupper. 

 

Fysioterapeuter och livstilsförändringar 

Att få hjälp med förändringar till mer hälsosamma levnadsvanor kan vara 

avgörande för att nå resultat. Fysioterapeuterna fyller genom sin profession som 

träningsexperter en viktig roll i detta förändringsarbete (Sallis et al., 2015; Tse, 

Vong & Tang, studie ,2013). I Skolasky, Maggard, Li, Riley & Wegener, 

(2015)studie använder fysioterapeuterna Motivational Interviewing (MI) för att 

öka patienternas fysiska aktivitet och nå en livsstilsförändring.  Resulatet visade 

minskad smärta och ökad livskvalité. Att MI är en bra teknik för att stödja 

patientens tro att kunna förändra sitt beteende och att fysioterapeuter är 

lämpliga att använda tekniken finns dokumenterat (Harman, Macrae, Vallis & 

Bassett, 2014). 

 

Modeller och teorier 

Flertalet undersökningar visar att olika åtgärder inom livsstilsförändringar 

baseras på teoretiska modeller inom beteendeförändring (Spencer, Adams, 

Malone, Lindsey & Yost,2006; Harman et al, 2014). En modell, MI, är en 

professionell samtalsmetod (Miller & Rollnick, 2013) och The Transtheoretical 

Model of Change (TTM), är en förändringsteori (Proschaska, 2008). Dessa 
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modeller gör det lättare att förstå och förklara hur fysioterapeuter använder FaR 

för att öka den fysiska aktiviten hos de som ej når upp till rekommendationen 

för fysisk aktivitet. 

 

Motiverande samtal 

MI, är en rådgivningsteknik som används vid beteendeförändringar och bygger 

på att stödja människans självkänsla och självförtroende. MI grundades och 

utvecklades 1983 av William R Miller som tillsammans med psykologen 

Stephen Rollnick har utvecklat metodiken om hur en empatisk lyssnarteknik 

kan bli en läkande kraft hos klienten (Barth & Näsholm, 2006 s.10). MI;s 

grundidé är att framkalla patientens egen motivation genom samtalen för att 

sedan kunna göra förändringar till en förbättrad hälsa. Metoden bygger på 

balans mellan två individer, där man undviker fördömanden och 

konfrontationer för att minska risken för motstånd. Patienten uppmanas själv ta 

ställning till problem och bedöma åtgärder, för att öka det ökar det aktiva 

deltagandet i kommande behandling (ibid). 

 

Metoden bygger på fyra allmänna principer; visa empati, utveckla diskrepans, 

vilket innebär att se skillnaden emellan sitt nuvarande hälsovådliga beteende 

och ett bättre alternativ, stärka patientens tilltro till sin egen kompetens samt att 

reducera motstånd. Metoden går ut på att skapa en välgrundad motivation till 

förändring och att stärka patientens egna resurser.  

 

MI har visat sig främja beteendeförändringar, metoden stärker patientens egen 

roll och ökar motivation jämfört med att bara få rådgivning (Rollnick, Butler, 

Kinnersley, Gregory & Mash, 2010). Metoden är lämplig att använda vid 

livstilsförändringar och för att kunna bibehålla resultaten på lång sikt (Hillsdon, 

Thorogood, White & Foster, 2002). Gruppen som fick motiverande samtal på 

30 minuter och gruppen med kort rådgivning samt övningar ökade sin fysiska 

aktivitet jämfört med kontrollgruppen som inte fick någon information. 

Gruppen som fått motiverande samtal på 30 min hade ökat sin fysiska aktivitet 

signifikant, jämfört med gruppen som fick kortare rådgivning och övningar. 

Liknande resultat redovisar Rubak, Sandbaek, Lauritzen & Christensen (2005).  

I en litteraturgenomgång om MI, visar att metoden gav bättre resultat än att bara 



  

 

9 
 

ge kort rådgivning i 64 % av 72 genomgångna studier. Artikelförfattarna anser 

därmed att MI är en metod som kan och bör användas. 

 

The Transtheoretical Model (TTM) 

TTM är den mest använda modellen för att beskriva den utveckling människor 

genomgår när de försöker genomföra hälsorelaterade beteendeförändringar. 

Modellen är utvecklad av de amerikanska forskarna Prochaska, DiClemente och 

Norcross. Kärnan i modellen är det som kallas ” Stages of change”, där 

förändring av ett beteende ses som en rörelse genom olika stadier (Prochaska, 

DiClemente & Norcross, 1993). Stages of change definierar beteendeförändring 

som en process som utvecklas över tid och som medför framsteg. Dessa 

namnges som förnekelsestadiet, begrundadestadiet, förberedelsestadiet, 

aktivitetsstadiet och vidmakthållandestadiet (Prochaska, 2008). Respektive 

stadie är kvalitativt olika och följer efter varandra i en bestämd ordning. Varje 

stadie innehåller ett antal psykologiska utmaningar som måste hanteras för att 

man ska komma vidare i processen. Modellen öppnar också för möjligheten att 

individen kan stanna upp, eller återgå till ett tidigare stadie, i de fall individen 

inte lyckas genomföra förändringen. 

 

Faserna är; förnekelsefasen, där individen börjar bli medveten om att en 

förändring skulle behöva genomföras. I begrundelse fasen kan man börja tänka 

sig en förändring men är inte redo för den ännu. Nästa fas som är 

förberedelse/preparationsfasen kommer man fram till att man är motiverad till 

en förändring och den genomförs i aktivitetsfasen och när förändringen byggts 

in i vardagen har man övergått i vidmakthållandefasen. (Prochaska et al., 1994). 

I det sista stadiet är det viktigt med kontinuerlig uppföljning och stöd från både 

terapeuten men också omgivningen för att förhindra återfall. Ibland talar man 

om ett sjätte stadie, termination, där individen har förändrat sitt beteende och 

har en hög tillit till sin egen förmåga att bibehålla beteendet (Nutbeam, Harris 

& Wise, 2004). Resultatet från en litteraturstudie av Spencer et al. (2006) visade 

att den transteoretiska modellen är en tillförlitlig och valid modell som kan 

användas vid förändringar inom fysisk aktivitet.  
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Hälso-och sjukvården, med sin stora kontaktyta mot befolkningen, har stor 

betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen. Det finns behov att utveckla de 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatserna, däribland motverka 

fysisk inaktivitet. 

FaR har utvecklats för att främja den fysiska aktiviteten. Riktlinjer finns för 

urval av patienter, ordination, motiverande samtal och uppföljning. Problemet 

är att FaR används på många olika sätt beroende på vilken arbetsplats eller vem 

som förskriver. Det kan variera och vara; läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, 

arbetsterapeut eller dietist. 

Det finns kvalitativa studier gjorda hur läkare och sjuksköterskor upplever att 

arbeta med FaR (Persson et al., 2013; Banks, 2010; Söderlund & Westman, 

2010). Dock har författaren inte funnit några kvalitativa studier ännu gjorda hur 

fysioterapeuter upplever att arbeta med FaR. Med tanke på fysioterapeuternas 

stora vana att arbeta med fysisk aktivitet och anses som träningsexperter är det 

en studie som saknas.  

 

Syfte 
Syftet är att beskriva hur fysioterapeuter upplever att använda FaR i dagligt 

arbete och FaR:s påverkan för att uppnå en beteendeförändring hos inaktiva 

patienter. 

Förförståelse 

Min förförståelse var att fysisk aktivitet har positiv inverkan på hälsan och 

välbefinnandet samt att fysioterapeuten har en viktig roll i att främja fysisk 

aktivitet.  FaR var en metod som författaren inte själv arbetat med men som det 

fanns en viss kunskap kring, dock inte hur den praktiseras i ute i verksamheten.  
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Metod 

Metodval och studiedesign 

Studien har en deskriptiv design med kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats är 

lämplig att använda för att få veta mer om människors erfarenheter, tankar, 

förväntningar och motiv (Malterud, 2009. s.29-30). 

 

 

Urval och undersökningsgrupp 

Ett strategiskt urval användes (purposeful sampling) och ansågs lämpligt då 

valet av deltagare och miljöer bestäms utifrån studiens syfte. Målsättningen var 

att arbeta med dem som ger den viktigaste informationen och som är mest 

relevant för studiens syfte och ämne (Yin, 2013, s. 141; Bryman, 2008, s.392). 

Fysioterapeuterna skulle arbeta på olika typer av mottagningar och i olika 

socioekonomiska områden. Inklusionskriterier var att de använde FaR i sin 

dagliga verksamhet. 

Författaren tog kontakt med två verksamhetsledare, en inom primärvården och 

en privat fysioterapimottagning. Kontakt togs via telefon och 

informationsbrevet mailades ut. Verksamhetschefen för primärvården hade fyra 

enheter under sig och mailade i sin tur ut informationsbrevet, men det var bara 

fysioterapeuter på en enhet som tackade ja till att delta i studien. Efter 

påminnelsebrev tackade ytterligare en primärvårdsenhet ja till att deltaga. Tolv 

stycken totalt tackade ja till att delta, varav en senare tackade nej, då hon ansåg 

att hon inte använde FaR i den omfattningen för att kunna ge lämplig 

information. Åtta informanter arbetade inom primärvården utanför Stockholm i 

skilda socioekonomiska områden och tre på en privat mottagning i Stockholms 

innerstad. Informantgruppen bestod av tio kvinnor och en man. Informanternas 

ålder varierade mellan 27 och 59 år och yrkeserfarenheten var mellan 1 till 33 

år. Erfarenheten att använda FaR varierade mellan ett till 14 år.  

 

 

Datainsamlingsmetod 

De utvalda deltagarna intervjuades av författaren med öppna frågor, en så 

kallad semi-strukturerad intervju, där syftet är att sträva efter att förstå 

meningen av en händelse ur den intervjuades perspektiv och att nå insikt i 
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undersökningspersonens värld (Kvale & Brinkmann, 2009, s.39). Fördelen med 

en semi-strukturerad intervju är att frågor som inte står i intervjuguiden kan 

ställas om de anses viktiga för studiens syfte (Malterud, 2009, s.127).  

En intervjuguide användes med öppna frågor, frågeområden samt demografi om 

deltagarna användes. Intervjuguiden utformades utifrån syftet med studien. 

Frågorna omfattade bland annat hur fysioterapeuterna upplevde att arbeta med 

FaR, hur urval av patienter skedde, vilken samtalsmetod användes, vilken typ 

av aktivitet ordinerades. Efter ordination FaR, hur följdes ordinationen upp, 

samt vilka riktlinjer fanns på arbetsplatsen för att använda FaR. För att ge 

intervjupersonerna möjlighet att förklara eller fördjupa sig i en frågeställning 

ställdes följdfrågor som, ”på vilket sätt”, ”utveckla” eller ”förklara”. Alla 

intervjuer avslutades med om det var något annat fysioterapeuten ville lägga till 

(Bryman, 2011). Deltagarnas demografi beskrevs utifrån ålder, hur många år de 

arbetat som fysioterapeut, hur många års erfarenhet av att använda FaR. 

 

En provintervju gjordes för att testa att innehållet i intervjuguiden svarade på 

studiens syfte samt gav innehållsrika svar. Inga större korrigeringar gjordes. 

Intervjun inkluderades ej i studiens resultat. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på arbetstid på respektive arbetsplats. 

Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan. Intervjuerna tog mellan 20 och 34 minuter 

och utföras under april månad 2015. Materialet spelades in med informanternas 

samtycke på intervjuarens mobiltelefon och transkriberades sedan ordagrant. 

Deltagarna informerades om att allt inspelat material kommer att förstöras efter 

studiens slut. 

 

Dataanalys 

Intervjustudien analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter. Denna ansats används främst 

inom beteende-, human-, och vårdvetenskaperna. Innehållsanalysen skedde 

enligt beskrivning av Graneheim och Lundman (2004). Först transkriberades 

texten ordagrant och hela texten lästes igenom flera gånger för att få en 

helhetsförståelse. Sedan delades texten upp i olika meningsbärande enheter, 



  

 

13 
 

koder, underkategorier och kategorier. Texten delades sedan in i 

meningsbärande enheter som kunde vara meningar och stycken av text som hör 

ihop genom sitt innehåll och sammanhang. De meningsbärande enheterna 

utgick från syftet. De meningsbärande enheterna kondenserades vilket menas 

att texten gjordes kortare, meningar eller ord togs bort, men att innebörden och 

själva kärnan från texten bibehölls. De kondenserade meningsenheterna 

kodades och ordnades i underkategorier och kategorier som återspeglade 

budskapet från intervjuerna. Koden hjälper till att reflektera över data på ett nytt 

sätt. För att öka giltigheten av resultatet har citat från deltagarna använts. 

 

Tabell 1. Exempel på analysarbetet  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

När jag skriver Far har 
de gått i rehabilitering 

och sen tycker vi 

tillsammans att 
patienten ska fortsätta, 

då skriver jag ett FaR. 

Jag kan tycka att det är 
bra, det är ett sorts 

redskap 

Fortsätta träna, blir 
ett FaR 

 

Ett sorts verktyg 
 

Något konkret 

 
Själv upprätthålla 

fysisk 

Fortsatt träning  
 

 

 
 

FaR  för utslussning 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FaR som metod 

En dokumenation på 
hur de ska träna, hur 

mycket och när. 

Man har fått ett papper 
i handen och har 

skrivit ner att det är 

det här som gäller. 
Lättare när man får det 

nedskrivet 

Dokumentation, hur 
och när 

 

Det här gäller 
 

Nedskrivet 

Överenskommelse 

Att de ser det som ett 
sätt att köpa billigare 

träningskort. 

När man skriver till en 
aktivitetsbaserad 

anläggning, då har 

dom ett reducerat pris, 
det kan vara en morot 

Ett sätt till billigt 
träningskort 

 

Reducerat pris-morot 

Subventionerat 
träningskort 

 
 

 

 
 

 

 
Riktlinjer 

förskrivning 

Man kan ju inte gå på 
FaR hur länge som 

helst, det är ju en 
period man få göra 

det. 

Händer  att de vill 
träffa oss för att få det 

reducerade priset. 

Inte råd att köpa 
vanligt kort och de vill 

fortsätta träna, då 

skriver jag ett nytt 
FaR. 

En period med FaR 
 

Vill få träffa för 
billigare kort 

 

Inte råd, då skriver 
jag nytt FaR 

Förnyelse av FaR 

 



  

 

14 
 

 

Forskningsetiska överväganden 

Fysioterapeuterna informerades skriftligt via informationsbrev och muntligt om 

studiens syfte, tillvägagångssätt och att det tydligt framgick att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när de önskade. Allt inspelat material från 

intervjuerna samt transkriberingen av intervjuerna behandlades konfidentiellt. 

Då studien är avslutad kommer ljudfiler och transkriberingen av alla intervjuer 

att raderas från telefon och dator. Allt detta i enlighet med etiska aspekter för 

forskning som innefattar människor. Resultatet ska presenteras så att inga 

personuppgifter kan identifieras. Forskningsmaterialet förvarades så att 

obehöriga ej hade åtkomst till materialet (Helsingforsdeklarationen, 2008). 

 

 

Resultat 
Resultatet presenteras i löpande text i form av ett tema, tre kategorier och tio 

underkategorier utifrån studiens syfte och stärks med citat från de intervjuade. 

Här beskrivs fysioterapeuterna upplevelse av att arbeta med FaR för att uppnå 

en beteendeförändring hos inaktiva patienter. Citaten från intervjuerna är i 

kursiverad text. Kategorierna som identifierades var; 1. FaR som metod, 2. 

Förutsättningar för resultat och 3. FaR;s utvecklingsmöjligheter. I figur 1. 

visas samtliga kategorier och underkategorier. 
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TEMA 

Hur fysioterapeuter använder FaR och metodens utvecklingsmöjligheter 

KATEGORIER 

      

FaR som metod 

 

Förutsättningar för resultat 

 

FaR:s 

utvecklingsmöjligheter 

UNDERKATEGORIER 

FaR för utslussning 

Lättare förstå vinsten av 

förändring 

Riktlinjer kring 

förskrivning 

Tidigt samtal om fysisk 

aktivitet 

Motiverande dialog 

Anpassad aktivitet 

Uppföljning av ordination 

FaR till 

livsstilsförändringar 

Levnadsvaneprojektet 

Implementering av 

fysisk aktivitet 

 

Fig1. Fysioterapeuters arbete med FaR delas in i tre huvudkategorier och totalt 

tio underkategorier. 

 

 

Far som metod 

Hur fysioterapeuter upplevde att arbeta med FaR som metod framkom i studien. 

De använde FaR som ett verktyg för att få patienter övergå i eget ansvar för 

träning. Det kunde också vara ett verktyg för att arbeta hälsofrämjande med 

fysisk aktivitet. De beskrev att patienterna bättre förstod att fysisk aktivitet är en 

livslång uppgift jämfört med innan de fått FaR ordinerat.  

 

FaR för utslussning 

Fysioterapeuterna beskrev FaR som en bra metod för att få patienterna att ta 

eget ansvar för sin hälsa och fysiska aktivitet. FaR kunde då fungera som ett 

verktyg eller överenskommelse mellan fysioterapeut och patient att fortsätta i 

egen friskvårdsträning.  Det innebar att man förskrev till en färdigbehandlad 

patient och receptet blev en konkret handling. Flest FaR skrevs då till 

träningslokal och patienten ansågs därmed avslutad. En fysioterapeut uttryckte 

det som: 

        Jag tycker det fungerar bra, det är lättare när man fått det nedskrivet, det 

man kommit överens om……. att fortsätta vara aktiv när jag släpper taget. 
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Det framkom att majoriteten av fysioterapeuterna ansåg det lättare att avsluta 

patienter, som hade svårt att släppa taget till sin fysioterapeut, genom att skriva 

FaR.  

   När jag skriver FaR är det för de som gått i rehabilitering och sen tycker vi 

gemensamt att hen ska fortsätta själv och då skriver jag ett FaR. 

Lättare förstå vinsten av förändring                                                                                                                                             

Flera av fysioterapeuterna upplevde att ordinera FaR förstärkte samtalet om 

fysisk aktivitets positiva effekter på kroppen och vikten av minskat 

stillasittandet. Patienterna tog mer till sig att det är en livslång uppgift och 

innebär en beteendeförändring. En fysioterapeut beskrev det som följande: 

Medvetandegöra för patienten att fysisk aktivitet är en del, ett element som 

alltid måste finnas med. 

    Förklara vad fysisk aktivitet ger, vad vi kan göra med träning…jämföra med 

hur man ordinerar ett läkemedel. 

Flera av fysioterapeuterna som arbetade inom primärvården hade börjat 

använda FaR tidigare i rehabiliteringen till de patienter med låg fysisk aktivitet i 

ett hälsofrämjande syfte. Dessa fysioterapeuter upplevde att ordinera FaR gav 

en tyngd åt en nödvändig livstilsförändring.  

Riktlinjer kring förskrivning 

Flera av fysioterapeuterna upplevde osäkerhet kring riktlinjerna gällande 

förskrivning av FaR. Ordet ”luddigt” förekom när det gällde urval, typ av 

aktivitet och uppföljning. Två av de intervjuade berättade att de hamnat i 

”rabattskrivande med FaR” , vilket innebar att många patienter återkom för att 

få ett nytt FaR och då möjligheten att köpa träningskort till reducerat pris. 

Nämnda fysioterapeuterna upplevde att de själva initialt satt fel fokus på 

användning av FaR. Idag använde de FaR men med ett annat fokus, receptet 

skrivs till de som inte når riktlinjerna för fysisk aktivitet. Det nya arbetssättet 

innebar att terapeuten kände sig tryggare i till vilka man förskriver samt, vilken 

aktivitet samt uppföljningen. Arbetssättet beskrevs som mer krävande både för 

förskrivare och patient, men samtidigt stimulerande och i riktlinje med hälso-

och sjukvårdens mål för att minska stillasittander.  

   …ställa om sitt arbetssätt, så är det lite jobbigt, det är 

omställningstid…..patienterna förväntar sig en sak och så motsvarar man inte 

det. 
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Att den rabatterade avgiften på träningskort kunde vara en stark motivator till 

att fortsätta vara fysiskt aktiv och möjliggöra detta beskrev flera av 

fysioterapeuterna.  Det kunde,  enligt en fysioterapeut vara förutsättningen för 

en patient att kunna fortsätta träna på en träningsanläggning. 

   …det är ju det här med pengar som det handlar om, de har inte råd att köpa 

ett vanligt kort och de vill fortsätta träna och jag vill att de fortsätter träna, då 

skriver jag ett nytt FaR. 

Inställningen till att förnya FaR varierade främst mellan primär och privatvård. 

På den privata mottagningen hade man en mer öppen inställning till att förnya 

FaR, medan de flesta inom primärvårds var mer restriktiva och ansåg att det var 

något patienten fått en gång för att komma igång. 

….vi ger inte förnyat FaR, det är till för att komma igång. 

 

Förutsättningar för resultat 

Samtliga intervjuade nämnde vikten av att tidigt samtala om fysisk aktivitet och 

minskat stillasittandes positiva effekter. Alla var samstämmiga att detta samtal 

startade urvalet för vilka som sedan var motiverade till en förändring och hur 

den fortsatta motiverande dialogen skulle ske. För att nå resultat och en 

beteendeförändring var samtliga fysioterapeuter ense om vikten av att 

individanpassa aktiviteterna utifrån patientens förutsättningar. Samma gällde 

uppföljning av sin ordination, vilket också sågs som en förutsättning för 

resultat.  

 

Tidigt samtal om fysisk aktivitet 

Samtliga fysioterapeuter underströk betydelsen av att redan vid första mötet 

med patienten framhålla vikten av fysisk aktivitet och att minska stillasittandet i 

vardagen. Det innebär bland annat att beskriva och förklara fysisk aktivitets 

positiva påverkan på kroppens funktioner. Därefter ta reda på hur motiverad 

patienterna är till en förändring och var i den förändringsprocessen individen 

befinner sig. Det ansåg samtliga fysioterapeuter vara en förutsättning för en 

beteendeförändring. Däremot var det inte alltid att detta samtal mynnade ut i ett 

FaR. Så här beskrev några av fysioterapeuterna: 
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……att ta reda på hur motiverade en person är till förändring är en 

förutsättning för att lyckas. 

……..första besöket introducerar jag att fysisk aktivitet kan vara ett redskap för 

att hjälpa dem och försöker se hur de reagerar på förslaget 

Eller som en annan fysioterapeut sa; 

     Jag har aldrig skrivit recept på att de ska ut och gå, men jag pratar om hur 

viktigt det är 

Andra beskrev sättet att arbeta enligt följande: 

   Redan vid första mötet försöker jag undersöka hur villig patienten är till att 

vara aktiv i någon form av träning. 

Motiverande dialog 

Fysioterapeuterna beskrev att dialogen mellan dem och patienten är av största 

vikt för att få en positiv inställning till fysisk aktivitet och en 

beteendeförändring. Samtalet anpassades efter varje individ och hur motiverad 

personen var. Det motiverande samtalet beskrevs av samtliga som 

utgångspunkten för att kunna nå resultat. En fysioterapeut beskriver det enligt;  

   Det gäller att få med dom på tåget, att de vill, så inte bara jag skriver ut ett 

FaR och så vill de inte fortsätta, då har man inte nått fram. 

Flera beskrev svårigheter och tidsbrist med att få inaktiva patienter motiverade. 

De var de som hade minst kunskaper i MI-teknik som uttryckte detta. En 

saknade helt utbildning i MI och upplevde att de med en mycket låg fysisk 

aktivitet i vardagen var svåra att nå och behövde ofta annan professionell hjälp. 

Flera av fysioterapeuterna ansåg att de hade dålig kunskap inom MI-teknik och 

det fanns önskemål om att utbilda sig mer inom området. 

   Jag försöker tänka så, men får anstränga mig ganska mycket, men sen vet jag 

inte om jag lyckas, för vi är ju ganska tidspressade. 

En av fysioterapeuterna på en primärvårdsenhet, beskrev att en patientgrupp- 

ofta utlandsfödda- var svåra att föra en dialog med. De ville att personalen skull 

vara en auktoritet som talar om för patienten vad hen ska göra och måste göra. 

Här kan patienten tappa respekten för terapeuten om det blir för mycket prat 

istället för konkreta åtgärder. 

   Många vill inte ha en dialog, utan vi ska berätta…de har svårt att reflektera 

över sig själva, de vill att fysioterapeut eller läkare ska tala om vad de ska 

göra, annars tappar de respekten. 
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Utbildningsnivån i MI-teknik varierade mellan de intervjuade terapeuterna. 

Fyra terapeuter hade kortare utbildning i MI teknik och en hade inte någon 

utbildning. De terapeuterna hade även kortare yrkeserfarenhet. Sex stycken 

hade längre utbildning i MI teknik samt längre yrkeserfarenhet. De var också de 

som upplevde sig tryggare i att föra ett samtal och dialog om vikten av en 

beteendeförändring 

Anpassad aktivitet 

En del i förskrivningen av FaR är att hjälpa patienten hitta lämplig aktivitet som 

patienten tror sig kunna utföra. Aktiviteten ska vara anpassad efter varje 

individs behov och kunna fungera i vardagen, så att en beteendeförändring är 

möjlig. 

…väldigt ofta är det de här patienterna som inte kommer till skott och gör det 

vi rekommenderar, så tar jag reda på hur patientens vardag ser ut och vad som 

kan vara rimligt för den personen och vad man tror skulle fungera. 

Då de flesta fysioterapeuter använde FaR som ett redskap för att slussa 

patienten vidare till egen träning på en träningsanläggning, utformades inte 

alltid FaR  individanpassat. Istället ordinerades oftast bara frekvensen av 

träning, inte till vilka övningar, belastning eller ansträngningsgrad. En av 

fysioterapeuterna ansåg att det skulle finnas mer utrymme för att med egna ord 

på receptet kunna beskriva träningen och ansträngningsgraden. 

Uppföljning av ordination 

Samtliga fysioterapeuter var ense om vikten av att följa upp sin ordination, det 

hade stor betydelse ansåg man för att möjliggöra en beteendeförändring. 

Hälften av fysioterapeuterna beskrev att de inte visste om det fanns riktlinjer 

gällande hur ofta och hur länge en ordiantion skulle följas. Fysioterapeuterna 

som förskrev till en förändring av vardagsaktiviteterna, hade tätare 

uppföljningar och under en längre tid, än de som skrev vid 

behandlingsperiodens slut. De som hade tätare kontakt med sina patienter 

upplevde större möjlighet att lyckas med en beteendeförändring än när de 

tidigare haft glesare uppföljningar. De täta uppföljningarna gjorde att 

patienterna kände sig sedda och trygga. De av fysioterapeuterna som använde 

träningsdagbok tyckte det var ett bra sätt som tydliggjorde för patienten vikten 

av följa ordinationen och för terapeuten att den utfördes.  
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…jag kollar att de gjort sina övningar, att de känner sig trygga med 

övningarna och aktiviteterna när jag börjar att släppa….då har 

träningsdagboken varit en hjälp för oss bägge. 

De fysioterapeuter som arbetade i privat regi, beskrev att patienter ofta fortsatte 

att träna i företagets egen friskvårdsanläggning och att det därmed blev en 

uppföljning när man sågs i de gemensamma lokalerna. De uttryckte det som en 

uppföljning utan tidsbokning, men de förekom också att tidsbokad uppföljning 

skedde efter tre månader. De patienter som valde att fortsätta sin fysiska 

aktivitet på annan friskvårdsenhet, hade lättare att försvinna och därmed uteblev 

också ofta uppföljningen. 

….några går på Friskis och då blir det lätt att de patienterna försvinner ut i 

periferin. 

Sex av de intervjuade uttryckte att de drog sig för att kalla tillbaka patienter till 

uppföljning, besöket kunde leda till att patienterna kom tillbaka med nya besvär 

och därmed ny behandlingsomgång.  

     de finns de man jobbat med länge att de ska börja träna själva, vill man inte 

alltid kalla tillbaka…..då kanske de kommer med ett nytt besvär….och så måste 

man börja om. 

 

FaR:s utvecklingsmöjligheter 

Samtliga fysioterapeuter såg utvecklingsmöjligheter med FaR metoden och att 

metoden var ett lämpligt verktyg för att implementera vikten av fysisk aktivitet. 

Flera av fysioterapeuterna som arbetade inom primärvårdsrehab hade börjat 

använda metoden utifrån ett hälsofrämjande syfte och fann den lämplig för att 

ge mer tyngd åt en beteendeförändring. De som använde FaR till redan 

uppkommen skada och att motivera till fortsatt träning under eget ansvar fann 

också metoden lämplig.  

FaR till livsstilsförändringar 

Fysioterapeuterna på primärvårdsrehab hade mer börjat använda FaR för att 

främja beteendeförändringar hos de med låg fysisk nivå. Några hade börjat 

skriva ut FaR i början av en behandlingsserie och då till vardagsaktiviteter för 

att minska stillasittandet. Det två fysioterapeuterna som arbetade i ett mer utsatt 

socioekonomiskt området beskrev positiva reaktioner på detta arbetssätt. De 

hade upplevt en behov av att hitta ett nytt arbetssätt till de individer med låg 
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fysisk aktivitet och mycket stillasittande. De hade fått FaR att fungera som ett 

effektivt verktyg för att förstärka vikten av en beteendeförändring i vardagen. 

En annan terapeut beskrev hur hon tidigare skrev FaR för att avsluta en 

behandlingsserie, men nu använde det i början och till de som inte nådde upp 

till målen om fysisk aktivitet i vardagen. Hon ansåg metod lämplig för att 

minska stillasittandet genom att ändra vardagsaktiviteterna. 

     Man skulle kunna skriva FaR mycket tidigare i en behandlingsperiod…det 

skulle man absolut kunna göra 

     Jag känner mer och mer, kanske när det här med levnadsvanor har blivit 

aktuellt, hur mycket       en person rör på sig överhuvudtaget. 

Levnadsvaneprojektet 

De två primärvårdsrehab enheterna var de som kommit längst med 

Levnadsvaneprojektet. Det innebär att alla patienter vid första mötet tillfrågas 

om den fysiska aktivitetsnivå utifrån WHO:s rekommendationer. 

Aktivitetsnivån fördes in i patientens journal. De som inte nådde 

rekommendationerna förde man motiverande samtal med om vikten av 

förändring av vardagsaktiviterna och minska stillasittandet. Samtalet mynnade 

ofta ut i att ett FaR skrevs. Ordinationen var oftast på promenader eller andra 

vardagsaktiviteter. De flesta av fysioterapeuterna var positiva till att arbeta med 

metoden FaR utifrån ett mer hälsofrämjande perspektiv. 

   ….jag känner mer och mer, kanske har det med levnadsvaneprojektet att 

göra, att jag tänker att man kan använda FaR tidigare i en behandlingsserie 

     Jag känner att kanske det har med  att levnadsvanor har blivit aktuellt, hur 

mycket en person rör på sig överhuvudtaget. 

…det känns som det blivit viktigare att få reda på hur aktiv en person är och 

når man inte 150 minuter i veckan måste man ha en åtgärd och då har jag fått 

iden att skriva FaR på promenader 

Implementering av fysisk aktivitet 

Alla fysioterapeuter var överens om och såg möjligheter med att använda FaR 

för att implementera mer fysisk aktivitet hos inaktiva individer och för att 

minska stillasittandet. 

Flera av terapeuterna beskrev att de behövde börja arbeta annorlunda med 

metoden för att få varaktiga resultat och nå en beteendeförändring hos de 
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patienter som inte nådde de riktlinjer gällande fysisk aktivitet som WHO 

definierat. 

   De som är svårmotiverade och som inte kommer igång, är FaR bra att jobba 

med…då använder jag träningsdagboken och då upplever de att man bryr sig. 

   Förut skrev jag nästan alltid i slutet och då blev det inte någon uppföljning, 

nu skulle jag välja de med låg vardagsaktivitet, när man inte kommer upp i 

rekommendationerna och se vad som är rimligt för patienten…då när man 

skriver ner blir det så tydligt. 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet i denna studie visar att fysioterapeuter ansåg att FaR var ett bra 

verktyg för att minska stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten. 

Anledningarna till ordination och vilken typ av aktivitet som ordinerades 

varierade mellan fysioterapeuterna. Flera  fysioterapeuter hade börjat ordinera 

FaR i ett hälsofrämjande syfte i samband med implementeringen av 

Levnadsvaneprojektet och upplevde goda resultat. Samtliga fysioterapeuter var 

ense om att urvalet av individ, det patientcentrerade samtalet samt 

uppföljningen hade betydelse för resultatet och om en beteendeförändring 

skulle uppnås. 

  

 

FaR som metod 

Flera av deltagarna beskrev osäkerhet kring ordinationen; till vem man skulle 

ordinera, vilken typ av aktivitet, uppföljningsfrekvens samt förnyelse av 

receptet. FaR användes ofta för att avsluta en behandlingsserie, dock kunde 

problem uppstå med patienter som ville ha förnyat FaR för att ha möjlighet till 

ett rabatterat träningskort. Alla ansåg att FaR hade utvecklingsmöjligheter och 

då framförallt i ett hälsofrämjande och preventivt syfte. 

 

Detta resultat är samstämmigt med vad flera andra studier visar gällande 

metoden FaR och att öka den fysiska aktiviteten ( Ellay et al, 2003; Kallings et 

al, 2008; Lawton et al, 2008; Leijon et al, 2009; Romé et al, 2010; Sörensen et 

al, 2011).  FaR är en metod för att nå de folkhälsopolitiska målet, att öka den 

fysiska aktiviteten och minska stillasittandet (Socialstyrelsen, 2012). 

Fysioterapeuter är vana att arbeta med fysisk aktivitet och anses av många som 

träningsexperter (Rhodes & Fiala, 2009), vilket gör det lämpligt att arbeta med 

metoden. Det bekräftas i denna studie, samtliga fysioterapeuter pratade fysisk 

aktivitet och använde FaR i det dagliga patientarbetet. De fann att metoden 
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gjorde det lättare för patienten att förstå vinsten av en förändring. De flesta i 

denna studie använde FaR i slutet av en behandlingsserie ,ett sätt att  avsluta 

och få patienten att ta eget ansvar. Det sättet beskrivs inte i någon litteratur, där 

det framförallt förekommer RCT-studier där FaR används som en intervention 

och utvärderingen sker efter interventionens slut (Ellay et al., 2009; Kallings et 

al., 2008; Lawton et al., 2008). 

Kritik har riktats mot metoden att resultaten bygger på RCT-studier och 

verkligheten ser annorlunda ut (Dugdill, Graham & McNair, 2005). Kritiken 

riktas också mot att metoden framställs som en patentlösning för att främja 

fysisk aktivitet (ibid). Författarna skriver också att metoden utvecklats i riktning 

till att framförallt ordinera till träningslokaler, trots att det i litteraturen beskrivs 

mer kostnadseffektivt, både för samhälle och individ, med program baserade på 

vardagsaktiviteter (Cobiac et al., 2009 & Romé et al., 2009). Resultatet i denna 

studie överenstämmer, de flesta förskrev till träningslokal. En starkt 

motiverande faktor till det kan vara det rabatterade träningskortet patienter hade 

möjlighet att köpa. Det i sin tur kunde leda till diskussioner om FaR kan 

förnyas eller om det förskrivs till ett tillfälle. 

 

Osäkerhet kring riktlinjerna gällande metoden nämnde samtliga intervjuade. 

Det finns kvalitativa studier gjorda bland läkare och sjuksköterskor där samma 

resultat framkommer (Persson et al., 2013; Banks et al., 2010). Att 

fysioterapeuter känner sig osäkra kring förskrivningen kan förklaras med att de 

är vana prata fysisk aktivitet utifrån redan uppkommen skada, men inte ur ett 

hälsofrämjande syfte (Rhodes & Fiala, 2009). 

 

Förutsättningar för resultat                                                                                                 

Resultatet i denna studie, vilket är samstämmigt med litteraturen, visade att 

urvalet av patient har en avgörande betydelse. De som redan börjat tänka på en 

förändring av den fysiska aktiviteten hade större chans att lyckas (Elley et al, 

2003; Kallings et al, 2008; Lawton et al, 2008; Sörensen et al, 2011). Flertalet 

fysioterapeuterna i denna studie skrev ut FaR i slutet av en behandlingsperiod, 

det innebar att då fanns ofta motivation till att fortsätta vara fysiskt aktiv. Den 

typen av urval fanns inte beskrivet i litteraturen. De fysioterapeuter i denna 
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studie som gjorde urvalet av förskrivning utifrån WHO:s riktlinjer om fysisk 

aktivitet, liknade mer de urvalmetoder som finns beskrivet i litteraturen(ibid).  

 

Resultatet visade att samtliga deltagare i denna studie tog upp det motiverande 

samtalet som centralt för att nå resultat. SBU:s rapport stärker detta, att 

individcentrerade samtal kan leda till ökad fysisk aktivitet och frekvensen kan 

ökas om man gör tillägg av FaR (SBU, 2006). I denna studie använde de flesta 

någon form av MI-teknik och upplevde sig då nå bra resultat. Det är i enlighet 

med vad litteraturen beskriver, att MI-samtal har bra effekt för att nå 

beteendeförändringar (Hillsdon et al., 2002). Dock framkom i denna studie att 

de flesta önskade sig mer utbildning inom området. De som hade fördjupade 

kunskaper i tekniken upplevde sig tryggare i samtalen och att hantera 

problematiken kring en beteendeförändring. En intressant företeelse som 

framkom i denna studie var att de fysioterapeuter som arbetade i ett 

socioekonomiskt svagare område med många utlandsfödda patienter, upplevde 

att direkta handfasta råd fungerade bättre än MI-samtal. MI-samtalet kunde 

istället leda till att patienten tappade förtroende för terapeuten.  

Ytterliggare en förutsättning för att nå resultat beskrivs både i denna studie och 

i litteraturen, uppföljningen av ordinationen (Elley et al, 2003; Lawton et al, 

2008; Leijon et al, 2009; Sörensen et al., 2010). Kritik har riktats mot att 

uppföljningstiderna är för korta och därmed svårt att veta om man får något 

kvarstående resultat (Dugdill et al., 2005). Hur uppföljningarna gick till i denna 

studie är inte samstämmig med litteraturen. Samtliga intervjuade var överens 

om det viktiga av att följa upp ordinationen, men det fanns stora variationer. De 

flesta fysioterapeuterna hade inga riktlinjer, utan de varierade från fall till fall 

när uppföljning gjordes och om den gjordes. De fysioterapeuter som använde 

FaR i ett hälsofrämjande (minska stillasittandet och öka vardagsaktiviteten) 

hade ett mer utvecklat system med täta uppföljningar initialt för att sedan glesas 

ut, men vilket genomfördes över en längre tid. De använde sig också av 

träningsdagbok som de fann vara ett bra verktyg vilket överensstämmer med 

Rhodes & Fiala (2009). I de fall FaR användes som ett sätt ”att bli av med” 

patienten, förekom sällan uppföljning, då man var rädd för att patienten skulle 

komma tillbaka med ny åkomma. 

 



  

 

26 
 

FaR: s utvecklingsmöjligheter                                                                                               

Det är av stor vikt att minska stillasittandet och öka vardagsaktiviteterna för att 

minska risken för att utveckla livsstilssjukdomar finns beskrivet (Hagströmer, 

Kwak, Oja & Sjöström, 2015; Sjögren et al., 2014). Fysioterapeutens roll 

traditionellt är att behandla redan uppkommen skada, ofta med fysisk aktivitet, 

men fysioterapeutens yrkesroll behöver utvecklas, vilket ligger i linje med 

World Confederation for Physical Therapy (WCPT) tankar om fysioterapeutens 

framtida yrkesroll. Det innebär att arbeta med fysisk aktivitet också ur ett 

hälsofrämjande perspektiv(www.wcpt.org).   

Levnadsvaneprojektet, som bedrivs i första hand inom primärvården, har för 

flera av fysioterapeuterna i denna studie startat nya tankar och ett nytt arbetssätt 

kring användandet av FaR. Patienter som inte nådde WHO:s (2010) 

rekommendationer om fysisk aktivitet fick motiverande samtal, recept på 

vardagsaktiviteter, täta uppföljningar i början för att sedan glesas men följdes 

upp under längre tid. Fysioterapeuterna var positiva till det nya arbetssättet och 

upplevde FaR som ett hjälpmedel för att förstärka budskapet om ökad fysisk 

aktivitet. Tack vare levnadsvaneprojektet upplevde de sig tryggare i metodens 

användning. 

 

De fysioterapeuter både inom primärvården och privat vård som använde FaR 

vid avslutandet av en behandlings serie , hade flera önskemål om samarbete 

med fler partners, det vill säga fler träningslokaler att hänvisa till. Dock ska 

nämnas att samtliga fysioterapeuter i denna studie såg utvecklingsmöjligheter 

med att arbeta mer hälsofrämjande och förstod att yrkesrollen som 

träningsexpert medförde fördelar i förändringsarbete att minska stillasittandet i 

vardagen. Det uttalandet stöds i litteraturen av Dean (2009), som skriver att i 

2000-talets fysioterapi ska hälsofrämjande arbete ingå som en självklarhet vid 

varje patientkontakt.  

Det tankesättet ställer krav på grundutbildningen. En kartläggning av dagens 

fysioterapiprograms utbildning, visar att det i läroplanens mål finns riktlinjer 

gällande sjukdomsförebyggande metoder, men kunskap saknas om riktlinjernas 

innehåll. Flera utbildningsorter saknar moment i samtalsteknik, vilket i de allra 

flesta fall är en förutsättning för att kunna hjälpa en patient i 

förändringsprocessen (Zollitsch Grill, 2015).  
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Metoddiskussion 

En kvalitativ metod med en intervjustudie valdes och ansågs lämplig utifrån 

syftet med studien och att det är framförallt RCT-studier gjorde inom ämnet. 

Metoden lämpar sig för att beskriva människors erfarenhet och inställning till 

ett visst ämne. Materialet har bearbetats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004). För att beskriva trovärdigheten i denna 

studie har begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet använts 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

  

Giltigheten handlar om hur sanna resultaten är, och för att stärka den är det 

viktigt att välja lämplig metod för datainsamlingen samt valet av deltagare. Då 

kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer bör man ha ett brett 

urval av deltagare, vilket överensstämmer med urvalet av deltagare till denna 

studie. De intervjuade kom från tre olika arbetsplatser. Åldern varierande bland 

de intervjuade, liksom arbetslivserfarenhetens längd och erfarenheten av att 

arbeta med FaR som metod. Det som saknas är ett jämnare urval mellan män 

och kvinnor. Då det framförallt var kvinnor som arbetade på de arbetsplatser jag 

besökte blev urvalet av kvinnor störst. En noggrann beskrivning av 

urvalsmetoden samt beskrivning av deltagarna finns i metoddelen. Kvalitativ 

innehållsanalys har använts, vilket innebär att ur texten plockas 

meningsbärande enheter, vilka inte får vara för stora och innehålla flera 

betydelser eller är små, då det istället kan leda till fragmatisering. För att stärka 

giltigheten i att rätt meningsbärande enheter har plockats ut kan citat av de 

intervjuade presenteras i resultatdelen. I denna studie har man hela tiden gått 

tillbaka till intervjuerna för att försäkra sig om att rätt meningsbärande enheter 

plockats ut och att rätt tolkning gjorts. För att stärka det presenteras citat efter 

de olika kategorierna (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

 

Tillförlitligheten innebär att man noga verifierar sina ställningstagande genom 

analysprocessen, till exempel genom att flera forskare läser intervjuerna och 

analysen. Denna studies resultat har bara analyserats av författaren, det kan 

innebära en svaghet av studiens resultat. Dock gäller att en öppen diskussion 

med handledaren har funnits genom analysprocessen, vilket enligt Graneheim 
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& Lundman (2004) minskar risken att analysen av materialet förändras. Samma 

författare påpekar vikten av att materialet inte är för omfattande eller att 

datainsamlingen genomförs under alltför utspridd tid. Denna studies intervjuer 

har genomförts inom loppet en månad och transkriberingen och analysen har 

genomförts parallellt med intervjuerna. 

 

Överförbarheten handlar om hur användbart resultatet är och om det kan 

överföras till andra grupper eller situationer (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008, s. 170). Enligt samma författare är det, läsaren som avgör om resultatet är 

överförbart till andra kontexter utifrån författarens förslag. En tydlig 

beskrivning av urvalsmetod, karaktäristiska för deltagarna, 

datainsamlingsmetod och analysprocess gör att överförbarheten kan bedömas 

av läsaren (ibid). I denna studie har en klar beskrivning av kontext och urval 

eftersträvats utan att vara alltför detaljerade så att deltagarnas identitet kunnat 

avslöjas. Resultatet bör vara överförbart till andra enheter, såväl inom 

primärvården i olika socioekonomiska områden, som bland privata vårdgivare.  

Forskare kan aldrig vara helt objektiva i studier utan är färgade av tidigare 

erfarenheter och värderingar (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s.169). 

Genom min förförståelse tydliggjorde jag att främjandet av fysisk aktivitet är 

viktigt och att fysioterapeuter kunde använda FaR som ett verktyg i det 

hälsofrämjande arbetet. Författarens egen vana att rekommendera fysisk 

aktivitet, dock ej som FaR kan ha påverkat intervjusituationen. Resultatet 

bekräftade till viss del min förförståelse, men förvånande nog visade dock 

resultatet på flera omständigheter som inte omfattade min förförståelse. Det 

handlade om hur långt man inom primärvården kommit med att på ett 

strukturerat sätt arbeta med det hälsofrämjande arbetet. Den strukturen fanns 

inte på den privata mottagningen. En svaghet i studien är författarens ovana att 

göra en frågeguide samt att genomföra intervjuer.  Genom att klargöra dessa 

oväntade uppfattningar visas att resultatet inte har präglats av förförståelse och 

kan ses som en styrka (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Detta är uppfyllt. 

 

 

 

Sammanfattning och förslag ny forskning 
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Avsikten med studien var att ta reda på hur fysioterapeuter upplever det att 

använda FaR och hur FaR används för att uppnå en beteendeförändring 

gällande fysisk aktivitet. FaR upplevdes positivt som metod och 

Levnadsvaneprojektet hade gett upphov till nya tankar kring metoden och hur 

fysioterapeuter kan arbeta mer i ett hälsofrämjande syfte. Studieresultatet ger 

upphov till nya forskningsfrågor; hur fysioterapeuter kan utveckla sin yrkesroll 

och bli mer integrerade i det hälsofrämjande arbetet med FaR som ett 

förstärkande verktyg. Hur detta ska integreras på grundutbildningen samt i den 

kliniska vardagen.  

 

 

Klinisk relevans 

Resultatet stödjer tesen att fysioterapeuter har en viktig roll som träningsexpert 

även i det preventiva och hälsofrämjande arbetet. FaR har 

utvecklingsmöjligheter och kan användas i fysioterapeutens nya roll i det 

hälsofrämjande arbetet. Såväl för redan uppkommen skada som i 

hälsofrämjande syfte. Levnadsvaneprojektet har gett bra förutsättningar att 

utveckla FaR och framförallt till förändringar av vardagsaktiviteter för att 

minska stillasittandet.  

Slutsats 

Fysioterapeuter finner stöd i FaR för att uppnå beteendeförändringar 

gällande den fysiska aktiviteten. WCTP anser att fysioterapeuter i 

framtiden är mycket lämpliga att arbeta mer hälsofrämjande och 

preventivt i egenskap som träningsexperter, där FaR bör vara ett verktyg. 

Med tanke på detta bör grundutbildningens riktlinjer angående 

hälsofrämjande och preventivt arbete ses över, där FaR och MI är naturliga 

delar. Betydande utvecklingsmöjligheter finns inom ramen för 

Levnadsvaneprojektet, och det gäller fysioterapeuter både inom offentlig 

och privat vård. 
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Jag heter Cecilia Elfgren och arbetar som privatpraktiserande fysioterapeut i 

Stockholm. Jag går min magisterutbildning i Folkhälsovetenskap på 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Det gör jag som ett led i min specialistutbildning. 

I utbildningen ingår att skriva ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med 

mitt arbete är att beskriva fysioterapeuters upplevelse att arbeta med Fysisk 

aktivitet på Recept (FaR) i dagligt arbete och om FaR:s påverkan vid en 

beteendeförändring . 

Att arbeta med livsstilsförändringar och då i synnerhet fysisk aktivitet är en 

viktig del av fysioterapeuterna arbete. En metod för att öka motivationen som 

ska leda till mer fysisk aktivitet är FaR. Det finns inte så många studier gjorda 

på hur fysioterapeuter upplever att arbeta med FaR, hur de använder FaR samt 

hur de följer upp sina ordinationer. Därför skulle det vara av stort intresse att få 

din syn och hur du upplever att arbeta med FaR, hur använder du FaR i ditt 

dagliga patientarbete samt hur du följer upp din ordination. 

Studien genomföras med hjälp av intervjuer. Jag skulle därför vilja intervjua 

fysioterapeuter som har erfarenhet av att arbeta med FaR. Jag söker både de 

med såväl lång som kort erfarenhet.  

Skulle du vara intresserad av att deltaga i en intervju angående hur du upplever 

det är att arbeta med FaR? Samtalet beräknas ta ca 30-40 min och kommer efter 

ditt godkännande att spelas in antingen på din arbetsplats eller via telefon. Det 

kommer sedan skrivas ut ordagrant och analyseras. Deltagandet är helt frivilligt 

och går att avbryta när som helst. Allt material som samlas kommer att 

behandlas konfidentiellt och fiktiva namn kommer att användas. Ditt deltagande 

är betydelsefullt för undersökningen och jag skulle vara mycket tacksam om du 

vill delta. Uppsatsen kommer att publiceras i DiVa, Digitala Vetenskapliga 

Arkivet.  

Intervjuerna planeras att genomföras i april, tid och plats för datainsamlingen 

sker efter överenskommelse.  

Söker dig i närtid för avstämning. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Stockholm, mars 2015 

 

Cecilia Elfgren                                                         XXXXX XXXXXXX 

                           XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX                                                          XXX XXXXXX 

Student                                                                     Handledare 
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INTERVJUGUIDE 

Inledning med en presentation av mig själv och syftet med studien. 

ATT UNDERSÖKA FYSIOTERAPEUTERS  UPPLEVELSE KRING 

FaR, HUR DET FÖRSKRIVS OCH HUR ORDINATIONEN FÖLJS UPP. 

  

Den deltagande ges information om att deltagandet är frivilligt och att allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt. Informanten har möjlighet att 

ställa frågor både innan och efter intervjun och kan när som helst avbryta. 

Deltagaren i studien ombeds att först berätta bakgrundsinformation kring ålder, 

antal år som verksam fysioterapeut. 

 

Intervjufrågor: 

Hur länge har du arbetat med FaR? 

Kan du beskriva/ berätta om FaR för mig, hur ser du på FaR? 

Kan du beskriva vilka fördelar du ser med FaR? 

Kan du beskriva om det finns  nackdelar med FaR? 

Vid vilka tillfällen använder du dig av FaR ?Vilken typ av patienter? 

Speciella diagnoser? 

Upplever du att du skriver ut FaR till mer kvinnor resp män? 

Vid vilka tillfällen använder du och hur använder du dig av 

patientcentrerat samtal 

-Motiverande samtal 

-Rådgivande samtal 

-Annat 

Hur mycket tid lägger du vid ett patientbesök på rådgivande samtal/ 

motiverande samtal? 

Hur följer du upp din ordinering? 

Använder du något uppföljningsinstrument? Använder du ngt 

mätbar uppföljning? Hur utvärderas följsamhet? 

På hur lång tid skrivs ett FaR? 

Hur upplever du att patienten ser FaR som ett stöd? 

Vilka yrkesgrupper på din arbetsplats ordinerar FaR? 

Vilka tycker du ska ordinera Far? 

Finns det på din arbetsplats riktlinjer för förskrivning av FaR ska 

gå till? 

Hur har ni på din arbetsplats  med aktörer  ni samarbetar med där 

man kan använda och få hjälp med sitt FaR? 

 

Uppföljningsfrågor: 

Kan du förklara mer om det…… 



  

 

 

Hur tänkte du då………. 

Hur menar du…………. 

Kan du ge mig fler exempel………………… 

Förstår jag dig rätt….(bekräfta)viktigt för att konfirmera att vi 

uppfattat informationen rätt 

Kan det finnas andra sätt för att öka motivationen? 

Hur skulle du vilja arbeta för att det ska bli bättre? 

Känner du att något saknas för att ditt arbete ska bli bättre? 
 

 


