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Sammanfattning 

Bakgrund: Otillräcklig fysisk aktivitet orsakar förtida dödsfall, sjukdomsbörda och sänkt 

livskvalitet. Uppskattningsvis uppfyller inte hälften av Sveriges befolkning riktlinjerna för 

fysisk aktivitet och detta kommer få konsekvenser för folkhälsan. Fysisk aktivitet på recept 

(FaR) är ett evidensbaserat och effektivt verktyg. Det är samtidigt en kostnadseffektiv 

behandlingsmetod som enkelt kan anpassas efter de individuella behov som föreligger. Dock 

tenderar användningen av FaR att vara låg bland vårdpersonal.  

Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga sjuksköterskors förskrivning samt uppföljning 

av fysisk aktivitet på recept på vårdcentraler. 

Metod: Studien genomfördes som en icke-experimentell, deskriptiv tvärsnittsstudie med 

kvantitativ ansats. En webbenkät skickades ut till 69 sjuksköterskor som arbetar på 

vårdcentraler, varav 34 inkluderades i studien. För att jämföra skillnader mellan grupper 

användes Mann Whitney U-test. Statistiken analyserades i programmet SPSS statistics. 

Resultat: Användningen av FaR var generellt låg bland sjuksköterskorna, 32,4 % uppgav att 

de aldrig hade förskrivit FaR och endast 5,9 % svarade att de förskrev FaR några gånger i 

veckan. De sjuksköterskor som saknade en utbildning i FaR utgjorde majoriteten, 90,9 %, av 

alla svarsdeltagare som angett att de aldrig förskrivit ett recept på fysisk aktivitet. En 

signifikant skillnad (p < 0,001) mellan de som hade FaR-utbildning och de som saknade 

utbildning, kunde ses i förskrivning men inte när det kom till uppföljning av FaR.  

Slutsats: Studien belyser hur FaR tenderar att användas av sjuksköterskor på vårdcentraler 

och till vilken utsträckning det utförs en särskild uppföljning av receptet. Resultatet indikerar 

att förskrivningen av FaR tenderar att vara låg och att utbildning i FaR tycks spela en 

signifikant roll för sjuksköterskors förskrivning. Mer forskning på en större population behövs 

för att kunna dra några mer generella slutsatser angående detta. 

 

Nyckelord: FaR, Fysisk aktivitet på recept, förskrivning, sjuksköterskor, uppföljning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Background: Inadequate physical activity is causing early death, disease burden and 

lowering quality of life. Half of Sweden's population is estimated not to meet the 

recommendations for physical activity and this will have an impact on public health. Physical 

activity on prescription (PAP) is an efficient tool with scientific evidence. The method is cost 

effective and can easily be customized and prescribed according to the individual needs that 

exists. Though the use of PAP among health professionals tend to be low.  

Aim: The aim of this study is to map nurse's prescription and follow up of physical activity 

on prescriptions at health centers. 

Method: The study was conducted as a non-experimental, quantitative descriptive cross-

sectional study. A websurvey was sent to 69 nurses working at health centers, 36 of whom 

were included in the study. Mann Whitney U-test was conducted to compare differences 

between groups. The statistics were analyzed using the SPSS statistics program. 

Results: The use of PAP was generally  low among nurses, 32.4% reported that they had 

never prescribed PAP and only 5.9% responded that they prescribed PAP a few times a week. 

Nurses who lacked education in PAP represented the majority, 90.9%, of all respondents who 

stated that they never prescribed a prescription for physical activity. A significant difference 

(p < 0.001) between those who had an education in PaP and those who lacked education could 

be seen in prescription but not when it came to follow-up of PAP. 

Conclusion: The study shows how PAP tend to be used among nurses at health centers and to 

what extent a follow-up of the prescription is done. The results indicate that the prescription 

of PAP tend to be low and that education in PAP seems to play a significant role in nurse’s 

prescription. More research on a greater population is needed to draw any general conclusions 

about this. 
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Inledning 

Fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv är ett spännande och intressant område för hälso- och 

sjukvården där mycket ny forskning tas fram. Det är känt sedan tidigare att fysisk aktivitet har 

en rad positiva effekter på våra kroppar och att risken för sjukdomar och dödlighet kan 

minska avsevärt. Men exakt hur viktig den fysiska aktiviteten är för oss har nog först 

framkommit under senare år. Det står klart att fysisk aktivitet på recept (FaR) är en effektiv 

metod för att öka den fysiska aktivitetsnivån, men metoden verkar användas i liten 

utsträckning av vårdpersonal. Vi själva är regelbundet fysisk aktiva i vår vardag och märker 

stora positiva effekter på vår hälsa. Att motivera patienter till att bli tillräckligt fysisk aktiva är 

något som vi är intresserade av att jobba mer med och utveckla i vårt kommande arbete som 

distriktssköterskor. Vi har därför valt att göra denna kartläggning över hur sjuksköterskor på 

vårdcentraler skattar sin användning av FaR. 

Bakgrund 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som någon form av kroppslig rörelse som engagerar 

skelettmuskulaturen och kräver energiförbrukning (World Health Organization [WHO], 

2017a). Det kan exempelvis innefatta aktiviteter som trädgårdsarbete, friluftsliv, idrott, 

motion/fysisk träning samt aktiv transport i vardagen som cykling eller promenader 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet [YFA], 2015). Fysisk aktivitet ska inte blandas ihop med 

begreppet träning som är en underkategori till fysisk aktivitet och definieras som en planerad, 

strukturerad och återkommande aktivitet som har till syfte att förbättra eller bibehålla fysisk 

kondition (WHO, 2017a).  

 

Riktlinjer för fysisk aktivitet är att vara aktiv minst 150 minuter i vecka. Intensitetsnivån ska 

då vara minst måttlig. Vid hög intensitetsnivå är riktlinjerna minst 75 minuter per vecka. 

Intensitetsnivåerna kan också kombineras med varandra (Socialstyrelsen, 2011; YFA, 2015). 

Ett exempel skulle kunna vara att ta en rask promenad på 30 minuter fem dagar i veckan, eller 

att springa 20–30 minuter tre dagar i vecka, eller en kombination av dessa. Den fysiska 

aktiviteten ska vara av aerob karaktär, det vill säga att puls och andningsfrekvens går upp. Det 

är bra om den fysiska aktiviteten sprids ut på flera av veckans dagar. Muskelstärkande fysisk 
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aktivitet som engagerar kroppens stora muskelgrupper bör utföras minst två gånger i veckan 

(YFA, 2015). I Sverige uppfyller uppskattningsvis halva den vuxna befolkningen riktlinjerna 

för fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Otillräcklig fysisk aktivitet 

Om riktlinjerna för den aeroba fysiska aktiviteten inte uppnås klassificeras det som att vara 

otillräckligt fysisk aktiv, eller fysisk inaktiv (YFA, 2015). Utöver dessa riktlinjer finns även 

vissa riktlinjer kring stillasittande. Långvarigt, sammanhängande stillasittande bör undvikas. 

Regelbundna pauser i stillasittandet med någon form av muskelaktivitet rekommenderas, detta 

oavsett om riktlinjerna kring fysisk aktivitet uppnås (Socialstyrelsen, 2011; YFA, 2015). 

Globalt sett var 23 procent av den vuxna befolkningen, äldre än 18 år, otillräckligt fysiskt 

aktiva år 2010 (WHO, 2017b).  

 

Otillräcklig fysisk aktivitet är en av de största riskfaktorerna för sjukdomsbörda, sänkt 

livskvalitet och förtida död (Socialstyrelsen, 2011; Statens folkhälsoinstitut, 2011). Det är den 

fjärde största riskfaktorn för global dödlighet och uppskattas orsaka ungefär 3,2 miljoner 

dödsfall världen över. Otillräcklig fysisk aktivitet är associerat flertalet sjukdomar som hjärt- 

och kärlsjukdomar, diabetes mellitus typ två samt fetma (WHO, 2009). I Sverige orsakar det 

också stora samhällskostnader på många miljarder kronor per år. Arbetet med att främja en 

ökad fysisk aktivitetsnivå i befolkningen är därför viktigt. Hälso- och sjukvården är en viktig 

aktör då de når en stor andel av befolkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Hälsovinster med fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet har många positiva egenskaper för individers hälsa. Välbefinnandet, 

prestationsförmågan och den fysiska funktionen förbättras. Symptom som smärta och 

nedstämdhet kan minskas och läkemedelsanvändningen tenderar att sjunka. Regelbunden 

fysisk aktivitet minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och fetma. Risken att dö 

en för tidig död minskar avsevärt (Brorsson, Lundgren & Olsson, 2010; YFA, 2015). Risk för 

olika cancerformer som tjocktarmscancer och bröstcancer (Pedersen & Saltin, 2006; YFA, 

2015) samt höft och kotfrakturer (YFA, 2015) minskar också. Fysisk aktivitet är även en 

evidensbaserad och effektiv behandlingsmetod vid flera kroniska sjukdomar och medför 

väldigt få risker (Pedersen & Saltin, 2006; YFA, 2015).  
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Regelbunden fysisk aktivitet har många positiva effekter på hjärnan. Detta har till stor del att 

göra med ett ämne som bildas vid fysisk aktivitet kallat Brain-derived-neurotrophic factor 

(BDNF). Kopplingarna mellan hjärnans olika delar förbättras och hjärnan växer även i storlek 

genom att nybildningen av hjärnceller ökar. Hjärnans skydd blir också starkare mot 

exempelvis syrebrist, fria syreradikaler och lågt blodsocker. Fysisk aktivitet kan därmed 

skydda hjärnan från olika sjukdomar som exempelvis demens, depression och stroke (Hansen, 

2016). Fysisk aktivitet på låg till måttlig intensitet, som utförs några gånger i veckan i åtta 

veckor eller mer, har visat sig vara effektiv som behandling vid depression hos unga vuxna 

och vuxna patienter (Bailey, Hetrick, Rosenbaum, Purcell & Parker, 2017). Fysisk aktivitet är 

även viktigt för att förhindra insjuknande och återfall i depression (Memmen & Faulkner, 

2013). Att vara fysisk aktiv under medelåldern genom att till exempel ta en promenad två 

gånger i veckan, har visat sig kunna minska risken för, eller försena debuten av, demens med 

50 % och Alzheimers sjukdom med 60 %. Detta när jämförelse gjordes mellan fysiskt aktiva 

och fysiskt inaktiva individer. Störst effekt verkade de individer få som var genetiskt 

predisponerade (Rovio et al., 2005). Förutom skydd mot olika sjukdomar som kan påverka 

hjärnan förbättras även hjärnans funktioner. Minnet förbättras, stresshanteringen blir bättre 

och kreativiteten ökar (Hansen, 2016). 

Distriktssköterskans främjande av fysisk aktivitet 

Hälsoarbete handlar om att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande och kan 

bedrivas på olika nivåer, från kontakt med enskild individ, till grupper eller hela befolkningar 

(Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). WHO (2017c) menar att hälsofrämjande arbete 

framförallt handlar om att identifiera och förebygga de grundläggande orsakerna till ohälsa, 

vilket också möjliggör för individen att öka kontrollen över sin egen hälsa. Enligt 

kompetensbeskrivningen utfärdat av Svensk Sjuksköterskeförening (2008) är grunden i 

distriktssköterskans arbete att kunna möta människor i alla åldrar och olika hälso- och 

sjukdomstillstånd. Det handlar också om att ha kompetens och förmåga att stärka patienten till 

god hälsa genom ett hälsofrämjande synssätt. Distriktssköterskan ska ha kunskaper om vad 

som påverkar människors hälsa med hänsyn till exempelvis ålder, kön och närmiljö och har 

ett stort ansvar i att förbättra folkhälsan hos befolkningen. Distriktssköterskan ska göra 

patienter delaktiga i vården samt stödja förmågan till egenvård, exempelvis genom att 

uppmärksamma behov av, samt initiera träning och fysisk aktivitet. 
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Vårdvetenskapligt perspektiv 

Penders (2014) anser att målet med omvårdnad är att hjälpa patienter att ta hand om sig själva. 

Ett begrepp som används är hälsopromotivt beteende, detta är till exempel att vara 

regelbundet fysiskt aktiv. Penders förklarar det hälsopromotiva beteendet som en ändpunkt 

eller ett utfall av en handling riktat mot att skapa positiva hälsoeffekter, som till exempel ökat 

välbefinnande, personlig utveckling och en produktiv livsstil. Penders har tagit fram en 

hälsopromotionsmodell för att ge förståelse för och förklara processen vid 

livsstilsförändringar. Modellen består av tre delar och dessa delar påverkar och beskriver 

individens väg mot ett hälsopromotivt beteende.   

 

Den första delen av Penders (2014) modell innehåller individens grad av utövande av samma 

eller liknande beteende historiskt sett. Till exempel hur fysiskt aktiv personen varit tidigare i 

sitt liv. Även olika individuella faktorer som till exempel biologiska, psykologiska och 

sociokulturella faktorer menar Penders spelar in här. Detta kan till exempel handla om 

ekonomi och ålder som påverkar utövande av den fysiska aktiviteten. Den andra delen 

rymmer enligt Penders individens synsätt på fördelar respektive nackdelar med handling mot 

förändring samt uppfattning av sin egen förmåga till detta. Även influenser från andra som till 

exempel vänner, anhöriga eller vårdpersonal är här viktiga, samt rådande normer och grad av 

socialt stöd. Personen påverkas också av sina uppfattningar av till exempel olika 

valmöjligheter som finns samt efterfrågade karaktärsdrag och estetik i den miljö där det 

hälsopromotiva beteendet kommer ta plats. Detta kan handla om vilka alternativ av fysisk 

aktivitet som finns, vilka andra valmöjligheter som verkar intressanta och så vidare. I den 

sista delen menar Penders att det hälsopromotiva beteendet tar plats, målbeteendet, dit 

individen strävar. Detta påpekar Penders kan uppnås genom en planerad strategi som slutligen 

leder till implementering av det önskade beteendet  

FaR  

FaR är en viktig arbetsmetod för att öka den fysiska aktivitetsnivån och bedriva en 

hälsofrämjande vård. Det är en ordination som förskrivs av legitimerad sjukvårdspersonal i 

syfte att förhindra och behandla sjukdomar. Förskrivaren av FaR ska ha kunskap om 

patientens nuvarande hälsotillstånd samt om metoden i sig. Den fysiska aktiviteten som 

ordineras kan utföras enskilt eller i grupp och receptet kan skrivas ut till såväl friska som 
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sjuka individer. Receptet ska anpassas med hänsyn till individens motivation, tidigare nivå av 

fysisk aktivitet samt intressen (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

 

De åtgärder som är högst prioriterade när en person visar sig vara otillräckligt fysiskt aktiv är 

rådgivande samtal med tillägg av FaR, stegräknare samt särskild uppföljning. Dessa tillägg till 

det rådgivande samtalet är viktiga då det har visat sig ge en större effekt på aktivitetsnivån om 

de ges tillsammans (Socialstyrelsen, 2011). FaR har fått stor spridning i Sverige och används 

mest inom primärvården, men har i större utsträckning också börjat användas inom 

specialistvården. Förskrivningen av FaR har ökat på nationell nivå sedan 2007. Det finns dock 

ingen allomfattande statistik över hur mycket FaR som förskrivs i Sverige. En grov skattning 

var cirka 50 000 förskrivningar år 2010 och då var variationerna stora mellan de olika 

regionerna (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

 

Mängden utskrivna recept är inte ensamt en framgångsfaktor för att öka den fysiska 

aktiviteten. Kvaliteten på förskrivningen är minst lika viktig. Till exempel är det avgörande att 

patienter får ett bra stöd samt en ordentlig uppföljning av receptet (Statens folkhälsoinstitut, 

2011). Förskrivningen av FaR ska följas upp och den som förskrivit ordinationen är ansvarig 

för att uppföljning sker. Uppföljningen kan göras av förskrivaren eller av annan vårdpersonal, 

detta sker genom förnyad kontakt med patienten, genom till exempel återbesök, telefonsamtal, 

brev eller sms (Folkhälsomyndigheten, 2016). Uppföljning av fysisk aktivitet skiljer sig inte 

åt från någon annan uppföljning inom hälso- och sjukvården. När uppföljningen sker är upp 

till förskrivaren att avgöra efter rådgivning och lämplig tidsperiod (YFA, 2015). Det är 

bevisat att den fysiska aktivitetsnivån ökar genom upprepade rådgivningstillfällen med hälso- 

och sjukvården (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Uppföljningen är en viktig del i FaR-arbetet 

och har stor betydelse för följsamheten och behandlingens effekt, men även för att förebygga 

återfall (Statens folkhälsoinstitut, 2011; Statens folkhälsoinstitut, 2010). Information behöver 

spridas så att fler hälso-och sjukvårdspersonal gör uppföljningar (Statens folkhälsoinstitut, 

2010). 

Evidens för FaR 

En betydande ökning av den fysiska aktivitetsnivån har setts hos patienter som förskrivits 

FaR. Hos dessa patienter kunde en signifikant förbättring ses i flera metabola samt 

kardiovaskulära riskfaktorer som till exempel BMI, midjemått, systoliskt blodtryck och 
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kolesterol. Ett signifikant samband kunde därmed ses mellan FaR, ökad aktivitetsnivå och 

hälsovinster (Kallings, Sierra-Johnson, et al., 2009; Lundqvist, Börjesson, Larsson, Hagberg 

& Cider, 2017; Sjöling, Lundberg, Englund, Westman & Jong, 2011). Betydande förbättringar 

har även kunnat påvisas i hälsorelaterad livskvalitet som generell hälsa, social funktion och 

mental hälsa (Lundqvist et al., 2017).  

 

Flera studier med patienter som fått FaR har visat en signifikant ökning i egenskattad nivå av 

fysisk aktivitet samt egenskattad upplevelse av livskvalitet, sex månader efter att ordinationen 

förskrivits (Kallings, Leijon, Kowalski, Hellénius & Ståhle, 2009; Kallings, Leijon, Hellénius 

& Ståhle, 2007; Lundqvist et al., 2017). Det finns också indikationer på att den självskattade 

nivån av fysisk aktivitet kan öka signifikant även upp mot 12 månader efter att receptet 

förskrivits, samt att den självskattade livskvaliteten kan öka upp mot 24 månader efter 

förskrivningen (Rödjer, Jonsdottir & Börjesson, 2016). Hos överviktiga äldre skattades 

livskvaliteten högre sex månader efter utfärdat FaR, detta antogs då bero på kombinationen av 

ökad fysisk aktivitet, minskat stillasittande och viktnedgång (Olsson et al., 2015). Den 

självskattade nivån av fysisk aktivitet har varit högre i jämförelse med patienter som fått 

andra behandlingsmetoder och följsamheten har varit minst lika bra, om inte bättre, hos dessa 

patienter (Kallings, Leijon, et al., 2009). Över hälften av de som fått FaR utskrivet har visat 

sig ha god följsamhet vid uppföljningar som gjorts efter tre, sex och 12 månader (Kallings et 

al., 2007; Leijon et al., 2010).  

 

Forskning har visat att FaR kan öka den fysiska aktivitetsnivån hos människor som annars är 

svåra att nå eller som har en låg motivation till livsstilsförändringar (Kallings et al., 2007). 

Patienter tenderar att ha positiva erfarenheter av att få fysisk aktivitet på recept och receptet 

har ansetts spela stor roll för att öka aktivitetsnivån och förändra beteendet (Kallings, Leijon, 

et al., 2009; Rödjer et al., 2016).  

 

Utöver flertalet positiva hälsoeffekter av ökad fysisk aktivitetsnivå hos patienter har det också 

visat sig att FaR är en kostnadseffektiv metod både för primärvården och samhället i stort 

(Eriksson, Hagberg & Lindholm, 2010; Romé, Persson, Ekdahl & Gard, 2009). FaR bedöms 

vara en enkel och kostnadseffektiv behandling med potential att förbättra människors fysiska 

aktivitetsnivå och därmed minska metabola riskfaktorer och förbättra den självrapporterade 

livskvaliteten (Lundqvist et al., 2017). 

http://journals.sagepub.com/author/Kallings%2C+Lena+V
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Variationer i utskrivning av FaR 

Skillnader har funnits mellan olika professionsgrupper när det kommit till vilken mängd FaR 

som förskrivits. Sjuksköterskor har tenderat att förskriva en mindre mängd FaR än både 

läkare och fysioterapeuter (Kallings, et al., 2007; Kallings & Leijon, 2003; Leijon, Bendtsen, 

Nilsen, Ekberg & Ståhle, 2008). Samtidigt har det visat sig att läkare tenderar att lägga över 

ansvaret för förskrivningen av FaR på sjuksköterskor och fysioterapeuter, då de själva ofta 

saknar utbildning i icke-farmaceutiska behandlingsmetoder som utskrivning av fysisk 

aktivitet. Det har även framkommit att läkare ansett FaR som överflödigt och därför överlåtit 

uppgiften till annan sjukvårdspersonal (Persson, Brorsson, Hansson, Troein & Strandberg, 

2013). Försök till att öka antalet förskrivna recept bland vårdpersonal har visat sig vara lyckat 

när arbetsbördan har fördelats mellan professioner och ett utarbetat system funnits för hur FaR 

ska hanteras. Läkare har till exempel initierat FaR och därefter har fysioterapeut gjort själva 

förskrivningen samt uppföljning med patienten. Denna intervention visade sig öka mängden 

förskrivna FaR signifikant mer än enbart ett bonussystem för antal förskrivna recept (Persson, 

Ovhed, & Ekvall-Hansson, 2010). 

Problemformulering 

Otillräcklig fysisk aktivitet är idag ett samhällsproblem. Det orsakar förtida dödsfall, 

sjukdomsbörda och sänkt livskvalitet över hela världen. Uppskattningsvis så uppfyller inte 

halva Sveriges befolkning Socialstyrelsens rekommendationer för fysisk aktivitet och detta 

kommer få konsekvenser för folkhälsan. Sjuksköterskor på vårdcentraler har en central roll i 

folkhälsoarbetet då de når ut till olika patientgrupper och individer med skild bakgrund. De 

har möjlighet att tidigt identifiera och eliminera riskfaktorer genom att ingripa med adekvata 

insatser. FaR är ett verktyg med tung vetenskaplig evidens. Det ökar effektivt den fysiska 

aktivitetsnivån och livskvaliteten hos patienterna. Det är samtidigt en kostnadseffektiv 

behandlingsmetod som enkelt kan anpassas och ordineras efter de individuella behov som 

föreligger. Den forskning som finns tyder dock på att FaR används till liten utsträckning av 

vårdpersonal, framförallt av sjuksköterskor, och att uppföljningen hade kunnat bli bättre. 

Författarna har därför valt att ta reda på hur väl sjuksköterskor använder sig av denna 

betydelsefulla metod inom primärvården.  
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Syfte 

Syftet var att kartlägga sjuksköterskors förskrivning samt uppföljning av fysisk aktivitet på 

recept på vårdcentraler. 

Frågeställningar 

• Hur ofta förskriver sjuksköterskor FaR? 

• På vilken indikation förskrivs flest FaR?  

• Påverkas förskrivningen av FaR av vårdcentralens regi, om vårdcentralen har en 

livsstilsmottagning eller om sjuksköterskor har en utbildning i FaR?    

• Hur ofta tenderar sjuksköterskor att ansvara för uppföljningen av FaR? 

Metod 

Studien har bedrivits som en empirisk studie av kvantitativ karaktär. Enligt Kristensson 

(2014) är det lämpligt att göra en kvantitativ studie om intresset är att kartlägga förekomster 

av olika slag. 

Design 

Författarna valde att göra en icke-experimentell, deskriptiv tvärsnittsstudie. Enligt Polit och 

Beck (2012) har en deskriptiv studie till syfte att beskriva, observera och dokumentera 

aspekter av en situation så som de uppstår. Det kan till exempel innebära att beskriva 

prevalensen av ett beteende. Polit och Beck menar att i icke-experimentella studier utsätts inte 

grupper av människor för någon intervention som de gör vid experimentella studier.  

Urval 

Ett bekvämlighetsurval har gjorts på tre geografiska områden som ligger författarna nära. 

Enligt Kristensson (2014) innebär ett bekvämlighetsurval att en viss grupp av människor väljs 

ut vid en viss tidpunkt. Dock finns risk för att urvalet inte är representativt för populationen 

men inom ramen för en uppsats rekommenderas denna metod. Detta är enligt Kristensson en 

vanlig strategi att använda sig av, trots risken för skevhet. För att minska risken bör forskaren 

rekrytera deltagare från flera enheter. Således tillfrågas personer från olika sammanhang. 
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Urvalet för denna studie är sjuksköterskor som arbetar på vårdcentraler i en mindre stad i 

norra Sverige, ett medelstort län i Mellansverige samt ett mindre län i östra Sverige. Det 

mindre länet har sex vårdcentraler, länet i Mellansverige har 30 vårdcentraler och den mindre 

staden har två vårdcentraler. Både privata och landsting- eller regionsdrivna vårdcentraler 

ingår i urvalet. Två vårdcentraler exkluderades, då de riktade sig mot specifika patientgrupper. 

Övriga vårdcentraler inkluderas i studien för att få ett så representativt urval som möjligt. 

Enligt inhämtad information från vårdcentralerna arbetar cirka 224 sjuksköterskor på dessa 

vårdcentraler. 

 

Urvalet begränsades genom vissa inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier 

innefattade distriktssköterskor, sjuksköterskor med annan specialistutbildning samt 

grundutbildade sjuksköterskor som arbetade på vårdcentral. Ingen hänsyn togs till ålder eller 

kön. Exklusionskriterier innefattade sjuksköterskor som inte hade arbetat kliniskt, mer än 50 

procent med vuxna patienter över 18 år, under de senaste tolv månaderna.  

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom självskattning i form av en webbaserad enkät. En enkät är 

enligt Kristensson (2014) ett strukturerat frågeformulär som utgår från studiens syfte. En 

större population kan tillfrågas om exakt samma sak men begränsningar finns i form av att 

följdfrågor ej kan ställas. Det kräver att enkäten är välformulerad för att kunna ge trovärdiga 

resultat. Nackdelen är data som insamlats sällan är representativt och svarsdeltagandet 

tenderar att vara lågt (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2012). Webbaserade enkäter har dock 

en stor fördel då data direkt finns tillgängligt för analys. I jämförelse med intervjuer är enkäter 

fördelaktigt då deltagarna kan vara helt anonyma. Detta kan vara avgörande för att få 

uppriktiga svar, speciellt om frågorna som ställs är av känslig karaktär. Risken för bias 

minskar också när intervjuare och svarsdeltagare inte behöver mötas. Svaren kommer då inte 

påverkas av den mänskliga interaktionen (Polit & Beck, 2012; Skärsäter & Ali, 2014). 

 

Mätinstrument 
I denna studie har en egenkonstruerad enkät upprättats och använts då inga tidigare enkäter 

som avspeglar detta undersökningsområde hittades. Enkäten skapades med hjälp av Enuvo 

GmbH (2007) internetbaserade enkättjänst Webbenkäter. 
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Enkäten består av tolv frågor med svarsalternativ och bygger på två delar, eller frågeområden 

(Bilaga 1). Enligt Polit och Beck (2012) är det första området vanligtvis bakgrundsfrågor som 

inriktar sig på urvalets kännetecken, till exempel ålder eller kön. Syftet är att kunna verifiera 

att urvalet avspeglar populationen samt möjliggöra för bortfallsanalyser. Det andra området 

innefattar frågor som är direkt relaterade till syftet. 

 

I utformningen av enkäten togs hänsyn till flera aspekter, bland annat Kristenssons (2014) 

rekommendationer att två frågor inte bör ställas i samma mening, värdeladdade och långa 

frågor bör undvikas och svarsalternativen bör vara av jämnt antal då det annars finns risk att 

deltagarna helst väljer mitten-alternativet. Vidare beaktades Polit och Becks (2012) 

rekommendationer att undvika ledande frågor och tekniska termer samt ställa tydliga frågor 

som ej kan missförstås. Svarsalternativen sågs över så att alla signifikanta alternativ täcktes 

samt att alternativen utesluter varandra, som en försiktighetsåtgärd användes svarsalternativet 

“annat/övrigt” på ett par frågor ifall inget av de angivna alternativen passat. Korta 

svarsalternativ användes i möjligaste mån och svarsalternativen strukturerades upp för att inte 

leda deltagaren mot ett specifikt alternativ. 

 

Tillvägagångssätt 
Enkäten pilottestades på fem sjuksköterskor vars arbetsplatser var andra än de som 

inkluderats i studien, detta innan enkäten skickades ut till de riktiga svarsdeltagarna. I 

pilottestet framkom ett tekniskt fel när ett svarsalternativ inte gick att ändra till ett annat, efter 

det att kolumnen var i klickad. Detta gjorde att frågan fick konstrueras om och en annan 

utformningsmall väljas, vilket åtgärdade problemet. En annan åtgärd som gjordes efter 

pilottestet var att en fråga togs bort och ersattes av en annan, mer konkret frågeställning. 

Pilottestet var därför värdefullt för att åtgärda brister och göra enkäten mer tillförlitlig. Den 

uppdaterade enkäten genomgick därefter ett nytt pilottest. Inga brister framkom under detta 

test.   

 

Efter pilottestet skickades ett informationsbrev per post ut till respektive verksamhetschef på 

vårdcentralerna för information om studien samt för att införskaffa ett samtycke om att delta 

(Bilaga 2). Brevet innehöll även information om sista svarsdag för besked, samt instruktioner 

om att skicka ett returmail innehållande mailadresser till respektive sjuksköterska på enheten. 

En påminnelse skickades ut till verksamhetscheferna via mail efter att halva svarstiden gått.   
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Av de totalt 35 vårdcentralerna inkluderade i studien valde 10 att delta. Fem vårdcentraler 

tackade nej och de övriga gav inget svar. De vårdcentraler som valde att delta i studien hade 

bifogat mailadresser till samtliga sjuksköterskor på arbetsplatsen. När mailadresserna var 

insamlade skickades ett informationsbrev med länk till webbenkäten ut till deltagarna (Bilaga 

3). Två påminnelser om att svara på enkäten skickades ut. Den första skickades efter sju dagar 

och den andra efter 14 dagar (Bilaga 4). I den sista påminnelsen meddelades att sista svarsdag 

var om en vecka. Enligt Kristensson (2014) samt Polit och Beck (2012) minskar påminnelser 

risken för bortfall. 

Forskningsetiska överväganden 

Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd (2013) använder sig av forskningsetiska 

principer som ska efterföljas under ett examensarbete. En blankett för etisk egengranskning 

finns tillgänglig för att underlätta denna bedömning. Blanketten användes och fylldes i av 

forskarna (Bilaga 1). Därefter togs ställningstagande om att etikprövning ej var nödvändig då 

inga etiska hinder kunde identifieras. Dock har forskarna varit aktsamma och medvetna om 

etiska svårigheter under hela examensarbetet. Enligt Sykepleiernes Samarbeid i Norden [SSN] 

(2003) finns det fyra grundläggande etiska principer som är utformade efter de mänskliga 

rättigheterna. Dessa är viktiga för att säkerställa god etisk standard i forskning som innefattar 

människor. Principerna är autonomi, rättvisa, att göra gott samt att inte skada. Det är viktigt 

att forskaren informerar deltagaren angående projektets syfte, metod, eventuella risker, 

kontaktperson samt att deltagandet är frivilligt. 

Ett informationsbrev bifogades därför när samtycke inhämtades från respektive enhetschef 

samt när enkäten skickades ut till deltagarna (Bilaga 3, 4). Där betonades att deltagandet var 

frivilligt samt att deltagarna kunde avbryta studien när de ville. Deltagarna kommer även få 

möjlighet att ta del av resultatet när studien är avslutad. 

 

Statistisk bearbetning/Analys 

Svaren från enkäten sammanställdes som beskrivande statistik och bearbetades i programmet 

WebbEnkäter (Enuvo GmbH, 2007). Resultatet presenterades sedan i antal och procent med 
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Skickat till 35 st VC 
med totalt 224 ssk  

Antal VC som sa ja: 10 st 
(28,6%) med totalt 69 ssk 

Antal VC som sa nej:  
5 st med totalt 30 ssk 

Antal VC som ej svarade: 
20 st med totalt 125 ssk 

hjälp av olika diagram. Detta är enligt Billhult och Gunnarsson (2014c) ett bra sätt för att ge 

läsaren en överblick av den insamlade datan.  

 

För att se om det förelåg några signifikanta skillnader mellan grupperna gällande förskrivning 

och uppföljning av FaR vid utbildning, livsstilsmottagning eller regi användes Mann- 

Whitney U-test. Detta test används enligt Wahlin (2011) vid icke-parametriska metoder för att 

undersöka om två populationer är lika eller inte. Svarsalternativen kodades om till siffror för 

respektive grupp innan analysen kunde påbörjas. Signifikansnivån sattes till p <0,05. För den 

statistiska analysen användes programmet SPSS Statistics. 

Resultat 

Bortfall  

Enkäten skickades ut till totalt 69 sjuksköterskor på tio vårdcentraler. Av dessa svarade 52,2 

% (n=36) av sjuksköterskorna på enkäten, 5,5 % (n=2) exkluderades från resultatet då de inte 

uppfyllde kriterierna. Bortfallet redovisas i ett flödesdiagram. (Figur 1) 

Figur 1: Flödesdiagram över bortfall 

 

 

 

Antal ssk som svarade på 
enkäten: 36 st  (52,2 %) 

Antal ssk som inte 
svarade på enkäten: 33 st 
(47,8%) 

Antal ssk som 
exkluderades under 
datainsamling: 2 st (5,5 

 

Antal ssk som ingår i 
analys: 34 st (94,4 %) 
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Demografiska data 

Samtliga som deltog i enkäten var kvinnor. Medelåldern var 49 år. Den yngsta 

svarsdeltagaren var 30 år och den äldsta 63 år. Majoriteten (n=30) var utbildade 

distriktssköterskor och merparten av svarsdeltagarna (n=27) hade varit yrkesverksamma 

sjuksköterskor i över 10 år. Av de som besvarade enkäten hade lite mer än hälften gått en 

utbildning i FaR. (Tabell 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Demografiska karaktärsdrag   

Variabel Antal Procent (%) 

Kön 
Kvinnor 
Män 
Annat 

 
34 
0 
0 

 
100 
0 
0 

Yrkeskategori 
Grundutbildad sjuksköterska 
Distriktssköterska 
Sjuksköterska med annan specialistutbildning 

 
2 
30 
2 

 
5,9 
88,2 
5,9 

Verksam sjuksköterska (år) 
Mindre än 5 
Mellan 5–10  
Mer än 10 

 
2 
5 
27 

 
5,9 
14,7 
79,4 

Regi på vårdcentral 
Landsting/Region 
Privat 

 
15 
19 

 
44,1 
55,9 

Livsstilsmottagning 
Ja 
Nej 

 
28 
6 

 
82,4 
17,6 

Utbildning i FaR 
Ja 
Nej 

 
19 
15 

 
55,9 
44,1 
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Förskrivning av FaR 

En tredjedel (n=11) av svarsdeltagarna hade aldrig förskrivit FaR och en knapp tredjedel 

(n=10) uppgav att de förskrev FaR mindre än några gånger per år. Resterande förskrev FaR på 

mer regelbunden basis, där de flesta (n=7) svarade att de förskrev FaR några gånger per år. 

(Figur 2) 

 
Figur 2: Förskrivning av FaR 

 

Indikationer för förskrivning av FaR 

När deltagarna kunde välja flera svarsalternativ för vilka indikationer de brukar förskriva FaR 

på angavs i nämnd ordning övervikt, högt blodtryck och diabetes av flest deltagare. Ingen av 

svarsdeltagarna uppgav att de förskrivit FaR för cancer och en liten andel uppgav psykisk 

ohälsa och muskel- och skeletala besvär som indikation. De sjuksköterskor som svarat 

alternativet “annat” uppgav KOL och rökavvänjning som en indikation för förskrivning. 

(Figur 3)  
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[KATEGORIN
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[KATEGORIN
AMN] 20,6 % 

[KATEGORIN
AMN] 29,4 % 

[KATEGORIN
AMN] 32,6% 
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Figur 3: Indikationer för FaR 

 

Den indikation som deltagarna uppskattade att de förskrev flest FaR på var övervikt (n=9). 

Därefter angavs diabetes (n=6) och högt blodtryck (n=4) som främsta skäl till förskrivning. 

Ingen valde alternativen cancer, hjärt- och kärlsjukdom eller muskel- och skeletala besvär 

som vanligaste orsak till att förskriva FaR. (Figur 4) 

 

 
Figur 4: Främsta skäl till förskrivning 
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Skillnader mellan grupper i förskrivning av FaR 

Det var 17,6 % (n=6) av svarsdeltagarna som angav att de inte hade en livsstil- eller 

hälsomottagning på arbetsplatsen. Förskrivningen av FaR tenderade att vara lägre bland dessa 

sjuksköterskor. I denna grupp var det ingen som förskrev FaR oftare än några gånger per år 

och en tredjedel (n=2) angav att de aldrig hade förskrivit FaR. (Tabell 2) 

Av de resterande sjuksköterskor som hade en livsstil- eller hälsomottagning på arbetsplatsen 

(n=28) svarade en liten andel (n=2) att de förskrev FaR några gånger i veckan, 14,3 % (n=4) 

svarade några gånger i månaden och 17,9 % (n=5) angav några gånger per år. Den andel 

sjuksköterskor som svarade att de aldrig förskrivit FaR (n=9) var nästan procentuellt lika stor 

som i gruppen som saknade en livsstil- eller hälsomottagning. (Tabell 2)  

Det förelåg ingen signifikant skillnad i förskrivning mellan de som hade livsstil- eller 

hälsomottagning på arbetsplatsen och de som inte hade en sådan mottagning (U = 74,000, p = 

N.S. parat T-test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Kontingenstabell över förhållanden mellan livsstilsmottagning 
och förskrivning av FaR 

 

 

Förskrivning av FaR 

Livsstilsmottagning på VC  
 
TOTALT Livsstils-

mottagning 
Ej livsstils-
mottagning 

  n       %   n       %   n       % 

Några gånger i veckan   2        7,1   0       0,0   2       5,9 

Några gånger i månaden   4      14,3   0       0,0   4       11,8 

Några gånger per år   5      17,9   2      33,3  7       20,6 

Mindre än några gånger per år   8      28,6   2      33,3  10     29,4 

Har aldrig förskrivit FaR   9      32,1   2      33,3  11     32,4 

TOTALT   28   100,0  6    100,0  34    100,0  
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När det kom till vårdcentralens regi kunde inga större skillnader ses i förskrivning av FaR. 

Den grupp som svarat att de jobbade på en landstings- eller regionsdriven vårdcentral 

tenderade att något oftare förskriva FaR. (Tabell 3)  

Ingen signifikant skillnad i förskrivning kunde identifieras mellan gruppen av sjuksköterskor 

som arbetade på en privat vårdcentral och den grupp som arbetade på en landstings- eller 

regionsdriven vårdcentral (U =131,000, p = N.S. parat T-test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de sjuksköterskor som gått en utbildning i FaR svarade 10,5 % (n=2) att de förskrev FaR 

några gånger i veckan, 15,8 % (n=3) svarade några gånger i månaden och lite mindre än en 

tredjedel (n=6) förskrev FaR några gånger per år. Den andel sjuksköterskor som förskrev FaR 

mindre än några gånger per år utgjorde lite mer än en tredjedel (n=7). En liten andel (n=1) 

svarade att de aldrig hade förskrivit FaR. (Tabell 4) 

De sjuksköterskor som saknade en utbildning i FaR utgjorde majoriteten, 90,9 % (n=10), av 

alla svarsdeltagare i enkäten som svarat att de aldrig förskrivit FaR. Av de sjuksköterskor som 

Tabell 3: Kontingenstabell över förhållanden mellan vårdcentralens 
regi och förskrivning av FaR 

 

 

Förskrivning av FaR 

Regi  
 
TOTALT Landsting

/ Region 
Privat 

  n       %   n       %   n       % 

Några gånger i veckan   1       6,7   1       5,3  2       5,9 

Några gånger i månaden   2      13,3   2       10,5  4       11,8 

Några gånger per år   4      26,7   3       15,8  7       20,6 

Mindre än några gånger per år   3      20,0   7       36,8  10     29,4 

Har aldrig förskrivit FaR   5      33,3   6       31,6  11     32,4 

TOTALT   15   100,0  19    100,0  34    100,0  
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saknade en utbildning i FaR hade en tredjedel (n=5) någon gång förskrivit FaR. Ingen i denna 

grupp svarade att de förskrev FaR några gånger i veckan. (Tabell 4)  

Det visade sig föreligga en signifikant skillnad i förskrivning mellan de som hade gått 

utbildning i FaR och de som saknade FaR-utbildning (U = 45,000, p <0,001 parat T-test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning av FaR 

De flesta sjuksköterskor såg till att en uppföljning blev genomförd. Av de sjuksköterskor som 

någon gång förskrivit FaR (n=24) svarade över en tredjedel (n=9) att de alltid genomförde en 

uppföljning med patienten och flesta (n=10) svarade att de ofta gjorde detta. Den andel 

sjuksköterskor som sällan gjorde en uppföljning var 20,8 % (n=5). Ingen av sjuksköterskorna 

svarade att de aldrig tog ansvar för att genomföra en uppföljning. (Figur 5) 

Tabell 4: Kontingenstabell över förhållanden mellan FaR-utbildning och 
förskrivning av FaR 

 

 

Förskrivning av FaR 

Utbildning i FaR  
 
TOTALT Utbildning Ej utbildning 

  n       %   n       %   n       % 

Några gånger i veckan   2       10,5   0       0,0   2       5,9 

Några gånger i månaden   3       15,8   1       6,7   4       11,8 

Några gånger per år   6       31,6   1       6,7  7       20,6 

Mindre än några gånger per år   7       36,8   3       20,0  10     29,4 

Har aldrig förskrivit FaR   1       5,3   10     66,7  11     32,4 

TOTALT   19   100,0  15    100,0  34    100,0  
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Figur 5: Uppföljning av FaR 
 

Skillnader mellan grupper i uppföljning av FaR 

De sjuksköterskor som hade en livsstil- eller hälsomottagning på sin arbetsplats skilde sig inte 

nämnvärt åt från gruppen av sjuksköterskor som svarade att de inte hade en sådan mottagning. 

(Figur 6) 

Ingen signifikant skillnad kunde identifieras i uppföljning avseende livsstil- eller 

hälsomottagning på arbetsplatsen (U = 46,000, p = N.S. parat T-test).  

 

 
Figur 6: Uppföljning och Livsstilsmottagning 
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De sjuksköterskor som arbetade på en privat vårdcentral tenderade att alltid följa upp sina 

förskrivna FaR i större utsträckning än de sjuksköterskor som arbetade på en landstings- eller 

regionsdriven vårdcentral. I den landstings- eller regionsdrivna gruppen svarade 

sjuksköterskorna istället i högre utsträckning att de ofta följde upp FaR. I båda grupperna 

svarade ungefär en femtedel att de sällan följde upp FaR. (Figur 7)  

Ingen signifikant skillnad kunde identifieras i uppföljning beroende på vilken regi 

vårdcentralen drevs i (U = 63,500, p = N.S. parat T-test).  
 

 
Figur 7: Uppföljning och regi 
 

De sjuksköterskor som gått en utbildning i FaR svarade i lite större utsträckning att de alltid 

följde upp ett recept på FaR än de sjuksköterskor som saknade utbildning. Den andel 

sjuksköterskor som ofta genomförde en uppföljning var större i gruppen utan utbildning och 

den andel sjuksköterskor som svarade att de sällan följde upp FaR var störst hos de 

sjuksköterskor som gått en utbildning i FaR (Figur 8)  

 

Ingen signifikant skillnad i uppföljning kunde identifieras mellan gruppen med utbildning och 

gruppen utan utbildning (U= 53,5000, p= N.S.parat T-test). 
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Figur 8: Uppföljning och utbildning i FaR 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Användningen av FaR var generellt låg bland sjuksköterskorna, 32,4 % uppgav att de aldrig 

hade förskrivit FaR och endast 5,9 % svarade att de förskrev FaR några gånger i veckan. De 

flesta som förskrev FaR gjorde detta mindre än några gånger per år. Ingen signifikant skillnad 

i varken förskrivning eller uppföljning kunde identifieras beroende på vilken regi 

vårdcentralen drevs i eller om vårdcentralen hade en livsstilsmottagning eller inte.  

 

De sjuksköterskor som hade gått en utbildning i FaR tenderade att förskriva FaR på mer 

regelbunden basis. De sjuksköterskor som saknade en utbildning i FaR utgjorde majoriteten, 

90,9 %, av alla svarsdeltagare som angett att de aldrig förskrivit ett recept på fysisk aktivitet. 

Dessa sjuksköterskor uppgav aldrig att de förskrev FaR några gånger i veckan. En signifikant 

skillnad (p <0,001) mellan dessa grupper kunde ses i förskrivning men inte när det kom till 

uppföljning av FaR.  

 

De mest förekommande indikationerna för FaR uppgavs vara övervikt, följt av diabetes och 

högt blodtryck. Endast en liten andel av sjuksköterskorna uppgav att de förskrev FaR till 

patienter med psykisk ohälsa eller muskel- och skeletala besvär. 
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Resultatdiskussion  

I resultatet framkom att knappt 18 % av sjuksköterskorna i studien förskrev FaR några gånger 

i månaden eller mer och så mycket som en tredjedel uppgav att de aldrig hade förskrivit FaR. 

Med tanke på den samlade vetenskapliga evidens som finns för FaR genom ökad 

aktivitetsnivå, hälsovinster (Kallings, Sierra-Johnson, et al., 2009; Lundqvist et al., 2017; 

Sjöling et al., 2011) samt signifikanta förbättringar i livskvalitet, hälsa och social funktion 

(Lundqvist et al., 2017), används FaR i väldigt liten utsträckning. Enligt 

kompetensbeskrivningen har distriktssköterskan ett stort ansvar för folkhälsan. Detta 

innefattar att stödja den enskilda patientens förmåga till att kunna förbättra sina levnadsvanor 

och fysiska aktivitetsnivå (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Eftersom FaR har visat sig 

ha god följsamhet, då över hälften av de som fått FaR haft fortsatt hög aktivitetsnivå och följt 

receptet vid tre, sex och 12 månaders uppföljning (Kallings et al., 2007; Leijon et al., 2010), 

och dessutom är en kostnadseffektiv strategi både för primärvården och samhället i stort 

(Eriksson et al., 2010; Romé et al., 2009) är det en utmärkt metod för sjuksköterskor och 

distriktssköterskor att använda sig av för att öka den fysiska aktivitetsnivån hos sina patienter. 

Ändå pekar alltså resultatet på att verkligheten bland sjuksköterskor ute på vårdcentralerna ser 

annorlunda ut.  

Penders (2014) menar att en livsstilsförändring kan uppnås genom att sätta upp en planerad 

strategi. FaR kan ses som en sådan planerad strategi för att få till en beteendeförändring hos 

en individ och nå ett hälsopromotivt målbeteende. Det är även viktigt med vårdpersonalens 

attityder, vilka valmöjligheter individen har samt personens föreställningar om vinster 

respektive hinder för förändring (Penders, 2014). FaR är ur det avseendet också en passande 

strategi eftersom receptet kan anpassas med hänsyn till individens motivation, tidigare nivå av 

fysisk aktivitet samt intressen (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Eftersom det framkom att 

sjuksköterskor på vårdcentraler inte verkar använda sig av denna strategi till så stor 

utsträckning blir detta problematiskt eftersom ingen annan bättre strategi finns tillgänglig för 

att öka den fysiska aktiviteten i dagsläget. Socialstyrelsen (2011) rekommenderar till exempel 

rådgivande samtal om fysisk aktivitet med tillägg av FaR som första åtgärd med högst 

prioritet när en person inte uppfyller de uppsatta rekommendationerna.  

http://journals.sagepub.com/author/Kallings%2C+Lena+V
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Det framkom att det fanns en signifikant skillnad i förskrivning av FaR mellan gruppen av 

sjuksköterskor som gått utbildning i FaR och gruppen som saknade utbildning. Att ha 

kompetens och kunskap om metoden tycks således vara relaterat till en högre förskrivning, 

vilket även framkommer i Grimstvedt et al. (2012) samt Lamarche och Vallance (2013). 

Grimstvedt et al. (2012) menar också att även om sjuksköterskor uppgett att de känt sig trygga 

och säkra med metoden har de ändå velat ha utökad utbildning i FaR. Tidigare forskning har 

försökt påvisa hinder för förskrivning av FaR och kunnat identifiera faktorer som tidsbrist 

(Grimstvedt et al., 2012; Lamarche et al., 2013) samt att andra saker prioriterats högre än att 

diskutera den fysisk aktivitetsnivå med patienten (Grimstvedt et al., 2012). En annan barriär 

har även visat sig vara brist på kunskap och/eller utbildning (Graham, Dugdill & Cable, 2007; 

Lamarche & Vallance, 2013). Detta pekar verkligen mot att utbildning i FaR är av stor vikt 

för att gynna förskrivningen av FaR. En del av lösningen på problemet skulle därför kunna 

vara att erbjuda sjuksköterskor utbildning i FaR, eftersom detta framkom som den enda 

statistiskt signifikanta faktorn för FaR-förskrivning i motsats till livsstilsmottagning och regi. 

Dock skulle det behövas mer omfattande forskning om vilka faktorer som har en positiv 

inverkan på sjuksköterskors förskrivning av FaR på vårdcentraler.  

Även om förskrivningen ökade i och med en utbildning i FaR, fanns ingen signifikant skillnad 

i uppföljning när det kom till dessa grupper. Sjuksköterskornas uppföljning av FaR tycks 

således inte bli bättre av att gå en utbildning i FaR. Dock var uppföljningen relativt hög bland 

sjuksköterskorna överlag när Uppföljningen var överlag högre i gruppen som hade gått en 

FaR-utbildning, men som tidigare nämnts förskrev också sjuksköterskorna i denna grupp FaR 

i högre utsträckning. Detta var därför ett relativt väntat fynd anser författarna. Dock är det 

svårt att säga något mer angående anledningar till varför det kan se ut så, kanske borde vikten 

av uppföljningen betonas i högre utsträckning i FaR-utbildningarna än vad det gör i dagsläget 

och att denna del av utbildningen ses över mer noggrant.  

Övervikt, högt blodtryck och diabetes angavs av flest deltagare i studien som vanliga 

indikationer för FaR-förskrivning, det var också på dessa tre indikationer som flest FaR 

skrevs ut. Samma resultat framkommer även i Lamarche och Vallance (2013) studie. 

Eftersom sjuksköterskor på vårdcentraler ofta arbetar med dessa typer av patienter var inte 

resultatet så förvånansvärt ur den synpunkten. En liten andel av sjuksköterskorna uppgav 

psykisk ohälsa och muskel- och skeletala besvär som indikation. Att muskel- och skeletala 
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problem inte nämndes i större utsträckning tror författarna kan bero på att dessa patienter i 

första hand kommer till andra professioner än sjuksköterskor, till exempel fysioterapeuter 

eller läkare. Detsamma kan gälla för patienter med psykisk ohälsa, dessa kanske hänvisas 

vidare av sjuksköterskor till läkare eller kuratorer. Dock kan det vara något oroande att en så 

liten andel av sjuksköterskorna angav psykisk ohälsa som en indikation för FaR, då psykisk 

ohälsa är ett ökande problem i dagens samhälle (Folkhälsomyndigheten, 2017; 

Socialstyrelsen, 2013). I en nationell undersökning uppgav till exempel var femte person att 

de någon gång fått diagnosen depression, vilket gör depression till ett prioriterat 

samhällsproblem (Folkhälsomyndigheten, 2016). Samtidigt finns stark evidens för att fysisk 

aktivitet hos denna patientgrupp är oerhört viktigt både för prevention och behandling (Bailey 

et al., 2017; Memmen & Faulkner, 2013). Därför anser författarna att FaR har stor potential 

inom detta område. Radovic, Melvin och Gordon (2017) har identifierat barriärer inom 

området, till exempel bristande kunskap kring ordination av fysisk aktivitet vid depression 

samt tron om att deprimerade patienter inte kommer att fullfölja ordinationen. Detta kan enligt 

författarna vara några av anledningarna till att sjuksköterskorna i studien till liten utsträckning 

angav att de förskrev FaR till patienter med psykisk ohälsa. Här tror författarna att det är det 

viktigt att sjuksköterskor på vårdcentraler får det stöd de behöver i form av tillgängliga 

riktlinjer och instruktioner, till exempelvis från FYSS, och att ett tydligt arbetssystem finns 

för hur FaR ska förskrivas och när.  

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att kartlägga sjuksköterskors förskrivning och uppföljning av fysisk 

aktivitet på recept och frågeställningarna handlade om förekomster och skillnader mellan 

grupper, användes en kvantitativ ansats. Detta lämpar sig bäst enligt Billhult och Gunnarsson 

(2014b) när kartläggningar och jämförelser ska göras. En tvärsnittsstudie användes för denna 

studie där det karakteristiska är att samma sak bara mäts en gång hos varje individ. Enligt 

Billhult och Gunnarsson är fördelar med denna typ av studie att en faktabank med data byggs 

upp som sedan kan återanalyseras om nya frågeställningar uppkommer. Bortfallet blir oftast 

mindre och det är mindre tidskrävande i jämförelse med studier som följs över tid. Billhult 

och Gunnarsson menar att det dock också kan innebära en nackdel att förändringar inte följs 

över tid.  
 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Radovic%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28945524
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Melvin%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28945524
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Gordon%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28945524
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I studien användes en egenkonstruerad enkät då inget mätinstrument som kunde mäta de 

variabler som skulle studeras fanns tillgängligt. Enligt Billhult och Gunnarsson (2014a) 

erbjuder en egenkonstruerad enkät större frihet att fråga precis om det som studeras, olika 

skalor och svarsalternativ kan väljas utifrån vad som passar bäst för undersökningen. 

Nackdelen med en egenkonstruerad enkät är enligt Billhult och Gunnarsson att den inte 

tidigare är testad och kan därför inte heller användas för att jämföra tidigare studiers resultat 

på samma vis som om samma mätinstrument använts.  
 

I studien genomfördes ett pilottest för att stärka enkätens validitet och reliabilitet. Åtgärder 

vidtogs efter pilottestet vilket ansågs adekvata för att eliminera de brister som synliggjorts. 

Därefter testades den uppdaterade enkäten igen. Därmed anser författarna att enkätens 

validitet och reliabilitet kan antas vara god, vilket ses som en styrka i studien. Pilottestet 

visade att enkäten ger svar på det den ska och utformningen av enkäten har gjorts med största 

försiktighet och byggt på rekommendationer från olika metodböcker som Kristensson (2014), 

Polit och Beck (2012) samt Billhult och Gunnarsson (2014a). I utformandet av en enkät är det 

viktigaste att den ska undersöka det som ska undersökas, att den är valid, samt att det som 

undersöks mäts på ett säkert sätt, att den är reliabel (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2012).  
 

Vid distribution av enkäten användes en webbenkät, vilket författarna ansåg vara ett smidigt 

och säkert sätt att samla in och sammanställa resultatet på. Enligt Billhult och Gunnarsson 

(2014a) är fördelen med en webbenkät att det ofta är enkelt för deltagaren att medverka, samt 

att det är kostnadseffektivt och tidsbesparande för forskaren. Nackdelen är enligt Billhult och 

Gunnarsson att det dock kan vara att viss datavana krävs av deltagaren samt att det är svårt att 

få en uppfattning om bortfallet. Författarna anser att webbenkäten kan ses som en styrka för 

studien då den var lättillgänglig och enkel samt gick snabbt att genomföra. 

 

Mann Whitney U-test var den statistiska analys som passade sig bäst för att jämföra olika 

statistiska värden med, detta då det enligt Wahlin (2011) används när stickprover från 

populationer är små. En icke-parametrisk skala används och observationerna är oberoende av 

varandra. Mann Whitney U-test kan enligt Nachar (2008) anses som ett av de mest kraftfulla 

icke-parametriska testen, vilket också ger styrka till denna studie. SPSS Statistics, parat T-test 

användes för att beräkna den statistiska analysen, vilket har använts i flertalet större studier 
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för att analysera statistik. 

 

För att välja ut populationen som skulle delta i studien användes ett bekvämlighetsurval, detta 

kan ses som en av studiens svagheter då det enligt Kristensson (2014) samt Billhult och 

Gunnarsson (2014c) är viktigt med slumpmässigt urval då det annars kan finnas risk för att 

urvalet inte är representativt för populationen. För minska risken för skevhet rekommenderar 

Kristensson (2014) att deltagare bör rekryteras från olika sammanhang och enheter. Därför 

valde författarna ut tre områden i olika delar av Sverige med både privata och landstings- eller 

regionsdrivna vårdcentraler. Sjuksköterskor som inte hade arbetat kliniskt mer än 50 procent 

med vuxna patienter över 18 år, under de senaste tolv månaderna, exkluderades. Detta då 

författarna ansåg att det kunde finnas en risk för att dessa sjuksköterskor jobbat större del av 

sin arbetstid på en barnavårdscentral, vilket då hade kunnat ge missvisande resultat. 

 

Av de sjuksköterskor som deltog i studien var alla kvinnor mellan 30 och 63 år. Författarna 

anser att den demografiska datan kan vara representativ för populationen av sjuksköterskor på 

vårdcentraler. Åldersspridningen är stor och enligt Socialstyrelsen (2017) var 90 % av alla 

sjuksköterskor i Sverige kvinnor år 2015. Eftersom det är svårt att få någon bild av de som 

inte deltog i studien kan ingen kartläggning göras av dessa. Enligt Trost (2012) behövs data 

om bortfallsgruppen för att kunna genomföra en djupare bortfallsanalys. Författarna anser att 

bortfallet får anses som stort och därmed en svaghet för studien. Det största bortfallet var alla 

vårdcentraler som tackade nej eller inte svarade alls. Där var ungefär 155 sjuksköterskor 

anställda. Av de enhetschefer på vårdcentralerna som tackade nej angav två att en liknande 

studie just genomförts på deras vårdcentral, två angav tidsbrist men de flesta gav ingen 

anledning till att de inte ville delta i studien.  

Studiens resultat kan vara svårt att generalisera till att gälla en större population på grund av 

ett litet urval och ett relativt stort bortfall. Då författarna valde att inrikta sig mot 

sjuksköterskor, kan resultatet vara svårt att överföra till andra professionsgrupper som 

exempelvis läkare och fysioterapeuter. Dock var vissa resultat framträdande, som till exempel 

FaR-utbildningens betydelse för förskrivningen. Detta ger  

en  
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indikation på hur dagens läge kan se ut. 

 

Då det var första gången författarna genomförde en kvantitativ enkätstudie kan det möjligtvis 

ha påverkat studiens kvalitet. Om studien skulle genomföras igen skulle författarna lägga ner 

mer tid på att konstruera enkäten samt tid för att åka ut till alla vårdcentraler och informera 

om studien för att på så sätt kunna rekrytera flera deltagare. Alla frågor i enkäten kanske inte 

tänktes igenom tillräckligt av författarna innan den skickades ut, i efterhand hade någon mer 

fråga kunnat ingå och någon fråga tas bort som inte kändes relevant. Till exempel fanns en 

fråga om deltagarna varit anställda på sin arbetsplats i mer än tre månader, denna fråga ansåg 

författarna i efterhand vara ointressant. Sjuksköterskorna kan ha varit anställda i mindre än tre 

månader på sin nuvarande arbetsplats men ändå arbetat på liknande vårdcentral i många år 

innan dess. Denna fråga gav oss i efterhand inte något värdefullt att analysera.  

Slutsats 

Studien belyser i vilken utsträckning FaR tenderar att användas av sjuksköterskor på 

vårdcentraler och i vilken utsträckning det utförs en särskild uppföljning av receptet. 

Resultatet indikerar att förskrivningen av FaR tenderar att vara låg och att utbildning i FaR 

tycks spela en signifikant roll för sjuksköterskors förskrivning. Mer forskning på en större 

population behövs för att kunna dra några mer generella slutsatser angående detta. 

Studiens kliniska betydelse 

Främst bidrar studien till att skapa en överblick över hur väl FaR som metod används av 

sjuksköterskor på vårdcentraler. Studiens resultat ringar in ett område för förbättring inom det 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande området och kan användas som en del i ett 

underlag för framtida förbättringsarbeten för att öka förskrivningen av FaR. Studien kan 

därmed vara av klinisk betydelse för att förbättra folkhälsoarbetet avseende fysisk aktivitet 

inom primärvården och på så vis vara en bidragande del i arbetet mot en hållbar utveckling.  

Förslag till vidare forskning 

Då det framkom att FaR förskrevs i liten utsträckning av sjuksköterskor på vårdcentraler 

skulle det vara av intresse att veta mer om anledningarna till varför det är så. Detta skulle till 
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exempel kunna ske genom att kartlägga uppfattade hinder för förskrivning samt attityder och 

kunskaper om metoden. Det som tycks ha signifikant betydelse för förskrivningen är om 

sjuksköterskor gått en utbildning i FaR eller inte. Därav skulle det vara intressant med en 

jämförande studie om kunskaper och attityder kring FaR och motivation till att använda 

metoden innan och efter utbildning. Författarna anser att ett annat intressant område för 

framtida studier skulle vara att undersöka mer om vilka patienter det är som får FaR, utöver 

indikation, till exempel patienters ålder, kön, bakgrund och socioekonomiska status. Detta för 

att kunna identifiera om det föreligger några ojämlikheter angående vilka individer som får 

möjlighet att dra nytta av receptet.  
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Bilaga 1: Mätinstrument, enkät 

Förskrivning och uppföljning av fysisk aktivitet på recept 

Fråga 1-8 är allmänna frågor 
Fråga 9-12 är frågor som rör förskrivning och uppföljning av fysisk aktivitet på recept (FaR 

ALLMÄNNA FRÅGOR 

Vilket kön identifierar du dig med?  
□ Kvinna 
□ Man 
□ Annat 

Vilken yrkeskategori passar bäst in på dig?  
□ Grundutbildad sjuksköterska  
□ Distriktssköterska   
□ Sjuksköterska med annan specialistutbildning 

Hur länge har du varit verksam som sjuksköterska? 
□ Mindre än 5 år 
□ Mellan 5–10 år 
□ Mer än 10 år 

Har du varit anställd på din nuvarande arbetsplats i mer än tre månader? 
□ Ja 
□ Nej 

Har du arbetat kliniskt mer än 50% med vuxna patienter (>18 år) de senaste tolv månaderna? 
□ Ja 
□ Nej 

I vilken regi drivs vårdcentralen där du arbetar?  
□ Landsting/Region 
□ Privat 

Finns en speciell livsstils- eller hälsomottagning på din arbetsplats?  
□ Ja 
□ Nej 
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Har du någon gång gått en utbildning i FaR?  
□ Ja 
□ Nej 

FRÅGOR OM FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR) 

Ungefär hur ofta förskriver du FaR? 
□ Några gånger i veckan 
□ Några gånger i månaden 
□ Några gånger per år 
□ Mindre än några gånger per år 
□ Har aldrig förskrivit FaR 

På vilken indikation brukar du förskriva FaR? (ok med fler alternativ) 
□ Cancer 
□ Diabetes 
□ Hjärt- och kärlsjukdom 
□ Högt blodtryck 
□ Muskel/skeletala besvär 
□ Psykisk ohälsa 
□ Stillasittande 
□ Övervikt 
□ Har aldrig förskrivit FaR 
□ Annan indikation, var god specificera:  

På vilken indikation uppskattar du att du förskriver flest FaR? (OBS! endast ett svarsalternativ 
är möjligt) 
□ Cancer 
□ Diabetes 
□ Hjärt- och kärlsjukdom 
□ Högt blodtryck 
□ Muskel/skeletala besvär 
□ Psykisk ohälsa 
□ Stillasittande 
□ Övervikt 
□ Har aldrig förskrivit FaR 
□ Annan indikation, var god specificera:  

 



3 

 

Hur ofta ser du som vårdpersonal till att uppföljning blir gjort? 
□ Alltid 
□ Ofta 
□ Sällan 
□ Aldrig 
□ Överlåter alltid till patienten att ta kontakt för uppföljning 
□ Har aldrig förskrivit FaR 
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Bilaga 2: Informationsbrev till verksamhetschef 
 

Information om enkätstudie angående sjuksköterskors förskrivning och uppföljning av 
fysisk aktivitet på recept (FaR) på vårdcentraler. 

Hej!      

Vi är två tjejer som studerar Distriktssköterskeprogrammet på Högskolan Dalarna i Falun. Vi 
har valt att skriva vår magisteruppsats om fysisk aktivitet på recept och vi skulle vara oerhört 
tacksamma om Ni ville hjälpa oss genom att delta i en enkätundersökning. Syftet med 
undersökningen är att kartlägga sjuksköterskors förskrivning samt uppföljning av fysisk 
aktivitet på recept på vårdcentraler. 

Vi hoppas på ert samtycke, tidsåtgången är beräknad till max cirka två till tre minuter och 
kommer ske genom en webbaserad enkät på 12 frågor med svarsalternativ. 

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Det går att när som helst avbryta deltagandet 
utan närmare motivering. Medverkan via enkäten är även helt anonym, det kommer alltså inte 
gå att urskilja identitet, arbetsplats eller liknande. 

Vi skulle härmed vilja be om ett returmail från er med ett samtycke samt mailadresser till era 
sjuksköterskor så vi kan maila enkätlänken till dem. Vi tar gärna emot svar så fort som möjligt 
men senast 2017-09-20. Tack på förhand! 

Studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid Högskolan Dalarna under 
våren år 2018. Hör gärna av er om Ni har frågor som Ni vill ha besvarade innan Ni tar beslut 
om samtycke. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Västerås 2017-09-06 

Marie Pfeiffer                                         Emilia Uusitalo 
Distriktsköterskestudent                         Distriktsköterskestudent 
tel: 070-3366035                                     tel: 076-1052338 
epost: h16marpf@du.se                          epost: h16emiuu@du.se 

Sanna Nordin 
Handledare 
tel: 023-778000 
epost: snr@du.se 
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Bilaga 3: Informationsbrev till deltagare 

Information om enkätstudie angående sjuksköterskors förskrivning samt uppföljning av 
fysisk aktivitet på recept (FaR) på vårdcentraler 

Hej! 

Vi är två tjejer som studerar Distriktssköterskeprogrammet på Högskolan Dalarna i Falun. Vi 
har valt att skriva vår magisteruppsats om fysisk aktivitet på recept (FaR) och vi skulle vara 
oerhört tacksamma om du ville hjälpa oss genom att delta i denna undersökning. Syftet med 
undersökningen är att kartlägga sjuksköterskors förskrivning samt uppföljning av fysisk 
aktivitet på recept på vårdcentraler. 

Vi hoppas nu på din möjlighet att svara på en webbaserad enkät. Enkäten består av 12 frågor 
med svarsalternativ. Tidsåtgången är beräknad till cirka två till tre minuter. Du kan nå enkäten 
genom länken längre ner på sidan. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Medverkan via enkäten är även helt anonym, det 
kommer inte gå att urskilja identitet, arbetsplats eller liknande. Delta gärna oavsett om du 
skrivit ut fysisk aktivitet på recept tidigare eller om du aldrig har gjort det.  

Länk till enkät: https://www.webbenkater.com/s/fa5271d 
Om inte länken fungerar så kopiera och klistra in den i webbläsarens adressfält. 

Studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid Högskolan Dalarna under 
våren år 2018. Hör gärna av dig om du har frågor som du behöver ha besvarade innan du tar 
beslut om medverkan. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Västerås 2017-09-07 

Marie Pfeiffer                                     Emilia Uusitalo 
Distriktsköterskestudent                     Distriktsköterskestudent 
tel: 070-3366035                                 tel: 076-1052338 
epost: h16marpf@du.se                      epost: h16emiuu@du.se 

Sanna Nordin 
Handledare 
tel: 023-778000 
epost: snr@du.se

https://sv.surveymonkey.com/r/3SWFMNM
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Bilaga 4: Påminnelsebrev enkätstudie 

 
Påminnelse om enkätstudie angående sjuksköterskors förskrivning samt uppföljning av 
fysisk aktivitet på recept (FaR) på vårdcentraler.  
 
Hej!  
 
För en tid sedan mottog du ett mail med en länk till en webbenkät om sjuksköterskors 
förskrivning samt uppföljning av fysisk aktivitet på recept (FaR) på vårdcentraler. Vi vill 
härmed skicka ut en påminnelse om att svara på enkäten.   
 
Länk till enkät: https://www.webbenkater.com/s/fa5271d 
Om inte länken fungerar så kopiera och klistra in den i webbläsarens adressfält. 
 
Om du redan har svarat på enkäten tackar vi för ditt deltagande!  
 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Marie Pfeiffer                                 Emilia Uusitalo 
Distriktsköterskestudent                 Distriktsköterskestudent 
tel: 070-3366035                             tel: 076-1052338 
epost: h16marpf@du.se                  epost: h16emiuu@du.se

https://sv.surveymonkey.com/r/3SWFMNM
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Bilaga 5: Blankett för etisk egengranskning 

 

  Ja Tveksamt Nej 

1. Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, 
personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska funktionshinder 
samt personer i beroendeställning i förhållande till den som utför studien (ex. på 
personer i beroendeställning är patienter och elever)? 

  Nej 

2. Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att inhämtas (d.v.s. 
forskningspersonerna kommer inte att få full information om undersökningen 
och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?    

  Nej 

3. Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på forskningspersonerna?     Nej 

4. Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt?   Nej 

5. Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 
människa (t.ex. blodprov)? 

  Nej 

6. Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller 
sexualliv? 

  Nej 

7. Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, domar i 
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden? 

  Nej 

8. Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat sätt, t.ex. i ett register eller en 
databas? (Observera att även avkodade och krypterade personuppgifter betraktas 
som personuppgifter så länge det finns en kodnyckel). 

  Nej 
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Bilaga 6: Författardeklaration 
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