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Sammanfattning  
 

Inledning: Studier påvisar att livsstilsrelaterade sjukdomar ständigt ökar och att fysisk 

inaktivitet bidrar till detta, likaså att FaR ej används i den utsträckning som det skulle 

behövas. Syfte: Att belysa för distriktssköterskor vilka underlättande och försvårande faktorer 

sjukvårdspersonal kan uppleva vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR. Metod: En 

empirisk fenomenografisk intervjustudie med kvalitativ ansats. Fokusgruppsintervjuer med 

nio deltagare utfördes på tre vårdcentraler. Huvudresultat: Underlättande och försvårande 

faktorer framkom inom organisation samt i mötet mellan sjukvårdspersonal och patient, 

exempelvis stöd från cheferna, utbildning och motiverade patienter var underlättande faktorer. 

Försvårande faktorer var exempelvis tidsbrist, avsaknad av teamarbete samt negativ 

inställning till FaR. Konklusion: Chefernas engagemang samt patienternas inställning till 

fysisk aktivitet och FaR var områden som framkom vara av stor betydelse när 

sjukvårdspersonal skulle förskriva FaR. Att chefer gav sjukvårdspersonalen resurser för att 

möjliggöra arbetet med FaR, i form av tid, utbildning och teamarbete ansågs vara en 

grundläggande faktor. Hälsofrämjande synsätt och prioritering av FaR hos cheferna ger 

spridning och förankring hos sjukvårdspersonalen. Patienternas inställning till egenvård och 

fysisk aktivitet var en betydande faktor vid förskrivning av FaR. Där har distriktssköterskor 

en huvuduppgift i att motivera patienterna till livsstilsförändringar och egenvård samt 

informera om fysisk aktivitets inverkan på hälsan. 
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Abstract  

 

Introduction: Studies indicate that lifestyle-related diseases is constantly increasing and that 

physical inactivity contributes to this, likewise that PAP is not used to the extent necessary. 

Objective: To highlight for district nurses what facilitating and aggravating factors health 

care professionals can experience about prescribing physical activity on prescription, PAP. 

Method: An empirical phenomenographic interview study with qualitative approach. Focus 

group interviews with nine participants were conducted on three health centers. Main 

Results: Facilitating and aggravating factors emerged in the organization and in the meeting 

between health care professionals and patient, for example support from the manager’s, 

education and motivated patients were facilitators. Aggravating factors was for example lack 

of time, lack of team work and negative attitudes toward PAP. Conclusion: The manager's 

commitment as well as the patient’s motivation towards physical activity and PAP was the 

areas that appeared to be of great importance when health care professionals prescribe PAP. 

Having managers who gave health care professionals resources in terms of time, training and 

teamwork was considered to be a fundamental factor and made it possible to work with PAP. 

A health promotion approach and prioritization of PAP from the managers leads to a spread 

and transmits to health care professionals. The patient's attitude towards self-care and physical 

activity were also a significant factor when prescribing PAP. There, district nurses have a 

major task in trying to motivate patients to lifestyle changes and self-care and to inform them 

about physical activities impact on health. 
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Ordförklaringar  

 

BMI Body Mass Index. Är ett mått på förhållandet mellan en persons 

längd och vikt och kan på så sätt hjälpa till att bestämma om en 

patient är överviktig (Martinez, 2014).  

Crp  C-reaktiv protein. Ett värde som indikerar på om det förekommer  

en infektion eller inflammation i kroppen (Enander, 2011). 

FaR  Fysisk aktivitet på recept (Kallings, 2011). 

FYSS  Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

  (Kallings, 2011).  

HbA1c  Blodprov som visar hur blodsockernivån har legat de senaste två 

  till tre månaderna innan provtagningstillfället. Kallas även 

  långtidssocker (Diabetesförbundet (2014).  

MI Motiverande samtal, ursprungligen från engelskans motivational 

interviewing (Holm-Ivarsson, 2014). 

Sjukvårdspersonal  Personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar 

  och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter enligt lag 

  om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 

  1998:531). 
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BAKGRUND   

 

Folkhälsa  

Begreppet folkhälsa utgår från en befolknings fysiska och psykiska hälsa och ohälsa. Det 

handlar om interaktion mellan basala levnadsförhållanden, såsom tillgång till sjukvård och 

skola, individers livsstil och förmåga att fatta hälsofrämjande beslut, hur åldersfördelningen i 

samhället ser ut, arv och vilka resurser samhället har (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

Infektionssjukdomar såsom TBC, polio och smittkoppor stod för hundra år sedan i fokus när 

det gällde folkhälsoarbete. Idag riktas fokus mot sjukdomar orsakade av ohälsosamma 

levnadsvanor exempelvis fysisk inaktivitet, rökning, alkohol och ohälsosamma matvanor, så 

kallade vällevnadssjukdomar (Holm-Ivarsson, 2014; Pellmer et al., 2012). Fysisk inaktivitet 

är en välkänd sjukdomsrelaterad riskfaktor och ett allvarligt folkhälsoproblem samt globalt en 

av tio ledande orsaker till död och sjukdom (Frantz & Ngambare, 2013; Persson, Ovhed & 

Ekvall-Hansson, 2010; Phillips & Kennedy, 2012; Sjöling, Lundberg, Englund, Westman & 

Jong, 2011; World health organisation [WHO], 2014).    

 

Sjukvårdsorganisation  

En organisation beskrivs av Abrahamsson och Anderson (1996) som en planmässigt inrättad 

sammanslutning av personer med syftet att nå vissa mål. Alla organisationer har en 

förvaltningsstruktur och inom denna har samtliga deltagare olika roller, ansvarsområden och 

auktoritet för att utföra olika uppgifter (Organization, u.å.). En sjukvårdsorganisation 

innehåller både primär- och slutenvård samt landsting, kommun och privata aktörer (Nilsson, 

Norén-Winsell & Djärv, 1999).  

 

I landstinget Dalarna är landstingsdirektören chef över samtliga verksamhetschefer inom 

hälso- och sjukvård. Under landstingsdirektören finns verksamhetscheferna och i nästa led 

enhetscheferna (Revisionsrapport, 2012). En verksamhetschef är ansvarig för ett 

verksamhetsområde, såsom en klinik eller ett primärvårdsområde (Nilsson et al., 1999). I 

verksamhetschefens ansvarsområde ingår att leda och utveckla verksamheten mot de mål som 

definieras i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, att ansvara för budget, planering 

och organisationsutveckling samt att samordna resurser. En enhetschef har personal-, 

ekonomiskt- och verksamhetsansvar (Revisionsrapport, 2012). 
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Sjukvårdspersonal  

I Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (u.å.) finns 

arbetsterapeut, barnmorska, läkare, psykolog, sjuksköterska samt fysioterapeut. 

Sjukvårdspersonal är personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och 

som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter enligt Lag om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område (SFS, 1998:531).  

 

Samarbete mellan olika professioner i vårdteam behövs för att öka kontinuitet och säkerhet 

kring patientens vård och behandling. Samverkan i team är ett centralt kunskapsområde inom 

sjukvården (Edberg et. al., 2013; Quality and safety education for nurses [QSEN], 2012; 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Vårdteam består ofta av sjuksköterska, läkare och 

patient. Även andra professioner kan ingå såsom arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och 

undersköterska. Teamarbete innebär olika professioner och kompetenser i gemensamt arbete 

för att skapa samarbetsvinster för patientens bästa (Edberg et al., 2013).  

 

Hälsofrämjande arbete  

En hälsofrämjande hälso- och sjukvård bör fokusera på att bevara människors hälsa och 

förebygga insjuknande (International council of nursing [ICN], 2008). Ett mål med 

hälsofrämjande arbete är att stödja patienterna för att stärka deras tilltro till sin egen förmåga 

så att de själva kan bemästra och förändra sin levnadssituation (Hallberg, 2010; Holm-

Ivarsson, 2014).  

 

Sjukvårdspersonal som arbetar på vårdcentraler behöver enligt Lee, Hwang och Ham (2007) 

ägna mer uppmärksamhet åt individuella faktorer som påverkar fysisk aktivitet, såsom låg 

inkomst, låg utbildning, rökning, förhöjt BMI och låg hälsomedvetenhet. Det ansågs 

nödvändigt att stärka personer med låg hälsomedvetenhet för att öka deras fysiska aktivitet 

genom allmän information med inblick i förebyggande hälsofördelar av fysisk aktivitet och 

hur fysisk inaktivitet kan påverka utvecklandet av kroniska sjukdomar (Lee et al., 2007). 

Chang, Fritschi och Kim (2012) kom fram till att en sjuksköterskeledd egenvårdsstärkande 

intervention, där deltagarna deltog i undervisning om livsstilsförändringar, gruppdiskussioner 

och träning, var effektivare än standardvård för patienter med hypertoni. Standardvård innebar 

regelbundna hälsokontroller samt basal information om hypertoni. Carlsson, Andersson, Wolk 

och Ahlbom (2006) påvisade att livsstilsfaktorer såsom rökning, diet och låg utbildning, hos 

kvinnor med låg fysisk aktivitetsnivå, stod för 30 % av grundläggande medicinska problem i 
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den gruppen. Kvinnor som rapporterade låg fysisk aktivitet tenderade att vara äldre, ha högre 

BMI, ha lägre intag av frukt och grönsaker samt var oftare rökare och barnlösa än mer aktiva 

kvinnor (Carlsson et al., 2006).  

 

Fysisk aktivitet 

WHO (2014) definierar fysisk aktivitet som all sorts kroppsrörelse som förbrukar energi 

under såväl arbetstid som fritid. Minst 60 minuters fysisk aktivitet dagligen rekommenderas 

till barn och ungdomar från 5-18 år och allt stillasittande skall minimeras för att de ska 

bibehålla en god hälsa (Kumar, Robinson & Till, 2015). Fysisk aktivitet behöver ej vara 

träning på gym då vardagsaktiviteter såsom dammsugning och trädgårdsarbete räknas in i de 

150 minuterna/vecka som rekommenderas till vuxna (Holm-Ivarsson, 2014; Ståhle, 2008). 

Fysisk aktivitet ska ej förväxlas med planerad träning och motion som är en subkategori till 

fysisk aktivitet. Aktiviteterna ska helst vara regelbundna och spridas över veckans alla dagar 

(Holm-Ivarsson, 2014). All fysisk aktivitet oavsett intensitet är bra för hälsan (WHO, 2014).  

 

Fysisk inaktivitet 

Fysisk inaktivitet definieras som mindre än 150 minuter fysisk aktivitet/vecka på en måttlig 

intensitetsnivå (Holm-Ivarsson, 2014; Kallings, 2012; Socialstyrelsen, 2011). 

Uppskattningsvis dör 3.2 miljoner människor varje år till följd av fysisk inaktiv livsstil 

(WHO, 2014). Fysisk inaktivitet har visat sig ha lika stor inverkan på hälsan som rökning och 

fetma. Policys och planer för att förebygga fysisk inaktivitet finns i ca 80 % av WHO:s 

medlemsländer, men är enbart verksamma i ca 56 % av dessa (WHO, 2014). I Sverige är 

fysisk inaktivitet en riskfaktor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan 

(Socialstyrelsen, 2011; Ståhle, 2008). Evidens finns för att ökad fysisk aktivitet kan reducera 

hypertoni och risk för att utveckla kardiovaskulär sjukdom (Sjöling et al., 2011). Människor 

som är fysisk inaktiva har 20-30 % ökad risk för sjukdom än de som motionerar minst 30 

minuter/dag (Holm-Ivarsson, 2014; Kallings, 2012).  

 

År 2013 hade 33 % av Sveriges befolkning otillräcklig fysisk aktivitet och av dessa sade sig 

83 % vilja öka sin fysiska aktivitetsnivå och 26 % ansåg sig behöva hjälp med detta (Holm-

Ivarsson 2014). I genomsnitt ansåg 14 % av Sveriges befolkning att de mestadels hade en 

stillasittande fritid (Kallings, 2012). Carlsson et al. (2006) påvisade att kvinnor med låg fysisk 

aktivitetsnivå hade mer än tre gånger ökad mortalitet jämfört med kvinnor med hög fysisk 

aktivitetsnivå. Stillasittande kvinnor tenderade att ha mindre hälsosam livsstil och mer 
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hälsoproblem. Nästan 30 % av kvinnorna med låg fysisk aktivitetsnivå rapporterade högt 

blodtryck jämfört med mer aktiva kvinnor där mindre än 20 % hade högt blodtryck.  

 

Fysisk aktivitets påverkan på folkhälsan  

En person med måttlig fysisk aktivitet lever i genomsnitt 14 år längre än en fysiskt inaktiv 

person (Socialstyrelsen, 2013). Sjukdomar som kan förebyggas med fysisk aktivitet är hjärt-

kärlsjukdomar, cancer (prostata, bröst, tjocktarm, livmoder), demens, depression, fetma, 

benskörhet, hypertoni och diabetes typ II (Hallberg, 2010; Holm-Ivarsson, 2014; Ståhle, 

2008). Lee et al. (2007) påvisade att kvinnor som engagerat sig i någon fysisk aktivitet hade 

signifikant lägre kolesterol jämfört med stillasittande kvinnor. Fysisk aktivitet har bevisad 

effekt på att ge ökat välbefinnande, minskad stress och förbättrad sömn (Holm-Ivarsson, 

2014; Ståhle, 2008). Ham och Yangs (2011) undersökte hypertonipatienter och rapporterade 

att yngre patienter med en eller flera sjukdomar som var fysiskt aktiva minst fyra dagar i 

veckan oftare hade sitt blodtryck under kontroll jämfört med överviktiga patienter med låg 

fysisk aktivitetsnivå. Oostrom et al. (2012) rapporterade att vuxna efter tio år med ökad fysisk 

aktivitetsnivå förbättrade fysisk funktion, vitalitet och generell hälsa samt upplevde mindre 

kroppslig smärta och ett rikare socialt liv än de som var fysiskt inaktiva. 

 

Egenvård  

Egenvård definieras enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) som hälso- och 

sjukvårdsåtgärder som legitimerad sjukvårdspersonal bedömt att patienten själv kan ta ansvar 

för.  Den amerikanska omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem (2001) ansåg att omvårdnadens 

mål är att hjälpa patienten till självständighet och att individen själv ska kunna tillgodose sina 

egenvårdsbehov. Orem beskrev sin teori som något som definieras genom en interaktion 

mellan patient och sjukvårdare, exempelvis att sjuksköterskan ska lära patienten att på egen 

hand utföra egenvårdsaktiviteter (Orem, 2001). Egenvårdsaktiviteter är vad människor gör på 

egen hand för att bibehålla hälsa och välmående (Polit & Beck, 2012). Orems 

omvårdnadsteori syftar till att hjälpa människorna att finna sitt eget sätt för att utföra 

egenvård. 

 

Patientens delaktighet i sin vård är idag en integrerad del av hälso- och sjukvården och har 

även ett starkt stöd i svensk lagstiftning (Edberg et al., 2013). Vården ska utgå från och 

planeras i samråd med patienten utifrån dess individuella behov (QSEN, 2005) likaså skall 

den enligt Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS, 1998:531) 
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utformas och genomföras så långt som möjligt i samråd med patienten. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) och Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) skall verksamheterna 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Ett centralt kunskapsområde 

för sjukvårdspersonal enligt QSEN (2005) och SSF (2010) är personcentrerad vård. En 

personcentrerad vård innebär att arbeta med respekt för den enskilde och dess autonomi. 

Fokus flyttas inom personcentrerad vård från patientens behov till patientens resurser (Edberg 

et al., 2013). Detta förstärks av den nyligen uppdaterade Patientlagen (SFS, 2014:821) som 

bland annat har fokus på bestämmelser om patientens delaktighet, information, samtycke, val 

av behandlingsalternativ och individuell planering. Lagen syftar till att stärka patientens 

integritet samt tydliggöra och främja patientens ställning i vården.  

 

Fysisk aktivitet på recept/FaR  

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en evidensbaserad metod för att öka den fysiska 

aktivitetsnivån hos patienter med fysiskt inaktiv livsstil (Persson, Brorsson, Ekvall-Hansson, 

Troein & Strandberg, 2013; Persson et al., 2010; Romé, Persson, Ekdahl & Gard, 2010; 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2007). De viktigaste komponenterna i 

FaR är att ha ett patientcentrerat förhållningssätt (Kallings, 2012) och att förskriva recept på 

någon rörelseaktivitet som är anpassad till de förutsättningar och önskemål patienten har 

(Kallings, 2012; Ståhle, 2008). Förskrivningen av FaR avser att öka patientens tilltro till sin 

förmåga och leda till ökad fysisk aktivitet (Hendberg, Hörder & Zidén, 2014). Enligt Romé et 

al. (2010) är det inom primärvården viktigt att uppmuntra fysisk aktivitet som 

behandlingsmetod. 

 

FaR kan förskrivas av all legitimerad sjukvårdspersonal på samma vis som läkemedel 

ordineras (Holm-Ivarsson, 2014; Kallings, 2011; Ståhle, 2008) och för att nå ett optimalt 

samarbete kring FaR behöver kompetenser från olika professioner utnyttjas (Persson et al., 

2013). Receptet ska vara individuellt anpassat och bör innehålla specifikation av lämplig 

aktivitet samt dos: intensitet, duration, frekvens och behandlingens längd (Phillips & 

Kennedy, 2012). Aktiviteterna som förskrivs kan vara organiserade eller något som patienten 

bedriver på egen hand, såsom vardagsaktiviteter (Kallings, 2012). I enlighet med 

Patientjournallagen (SFS, 1985:562) ska FaR samt råd om fysisk aktivitet dokumenteras i 

patientjournalen. Det finns specifika blanketter för FaR både i pappersform och inne i 

journalsystemen (Ståhle, 2008). För att individen ska kunna genomföra en beteendeförändring 

behöver denne motivation och tilltro till sig själv vilket kan stärkas genom motiverande 
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samtal [MI] (Angelöw, 2010; Hallberg, 2010; Klang-Söderkvist (red.), 2008; Pellmer et al., 

2012). Enligt Socialstyrelsen (2011) bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal 

som tillägg till FaR. Patienten måste vara motiverad innan hälso- och sjukvården kan erbjuda 

verktyg och stöd till förändring (Barth & Näsholm, 2006; Pellmer et al., 2012). Uppföljning är 

viktigt för att justera ordinationen (gradvis doshöjning och eventuell ändring av aktivitetstyp) 

och vid behov öka motivationen (Kallings, 2012). Stegräknare eller dagbok är ett bra stöd för 

aktivitet och utvärdering (Socialstyrelsen, 2011; Ståhle, 2008). 

 

Sjukvårdspersonals motiv till förskrivning av FaR  

Förskrivaren ska ha god kompetens och kunskap om patientens hälsohistoria och 

allmäntillstånd då det vid vissa sjukdomstillstånd ej är lämpligt att utföra vissa fysiska 

aktiviteter (Phillips & Kennedy, 2012; Ståhle, 2008). Carlsson et al. (2006) menade att det ej 

enbart var fysisk inaktivitet som påverkade mortaliteten hos äldre kvinnor då de även var en 

grupp med mer medicinska problem och mindre hälsosam livsstil, vilket också måste tas i 

beaktande vid förskrivning av FaR.  

 

Lamarche och Vallance (2013) beskrev att sjuksköterskor upplevde att orsakerna till deras 

förskrivande av FaR oftast var fetma och övervikt, följt av diabetes typ II, hypertoni och hjärt- 

och kärlsjukdomar. Enligt Patel, Schufield, Kolt och Keoghs (2011) gav läkarna råd om och 

förskrev FaR i både preventivt syfte, till exempel viktkontroll, och i sekundärt syfte såsom vid 

diabetes. I preventivt syfte förskrevs FaR till patienter med hereditet för vissa sjukdomar, 

vanligtvis överviktiga, för att minska risken till att utveckla kroniska sjukdomar som till 

exempel diabetes typ II och för att behandla vissa tillstånd såsom hypertoni och smärta vid 

artros. Hendberg et al. (2014) påvisade att patienter med höftfrakturer som fått FaR som ett 

komplement till rehabilitering hos fysioterapeut jämfört med enbart sjukgymnastik fick en 

större tilltro till sin balans i sina dagliga aktiviteter samt en högre fysisk aktivitetsnivå utan 

rädsla att falla. Loprinzi och Pariser (2013) rapporterade att inaktiva vuxna med fetma och 

diabetes har en ökad risk för sjuklighet och mortalitet associerat med dålig kardiovaskulär 

hälsa och att fysioterapeuter använde FaR och rådgivning om fysisk aktivitet för att hjälpa 

patienterna med diabetes att hålla blodsockret stabilt och förbättra den kardiovaskulära hälsan.  

 

FaR och hälsofördelar  

I en svensk undersökning av effekten av FaR och hälsorelaterad livskvalitet hos äldre vuxna 

med bukfetma påvisades en viss positiv effekt på livskvaliteten samt en positiv effekt på 
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fysisk funktion, kroppslig smärta, vitalitet, mental hälsa och social funktion vilket stödde 

användandet av FaR (Olsson et al., 2015). Oostrom et al. (2012) påvisade att anammade av en 

fysisk aktiv livsstil kan resultera i en bättre hälsorelaterad livskvalitet. Fördelar som kunde ses 

hos patienterna efter förskrivning av FaR enligt Lamarche och Vallance (2013) var allmänt 

förbättrad fysisk hälsa, förebyggande av kroniska sjukdomar, bibehållande av eller att 

patienterna uppnådde en hälsosam vikt samt ökat psykiskt välmående. Sjöling et al. (2011) 

kom fram till att efter en 15 månaders intervention där patienterna fått en kombination av MI 

och FaR hade deltagarnas träning på fritiden ökat från under 60 minuter/vecka till 300 

minuter/vecka. Det påvisades även en förbättring av deltagarnas blodtryck, hjärtfrekvens, 

vikt, midjemått och lungkapacitet. Karjalainen et al. (2012) visade att FaR var ett effektivt sätt 

att främja en mer aktiv livsstil och förbättrad kondition hos kranskärlssjuka patienter med 

eller utan diabetes typ II. Patienterna med kranskärlssjukdom och diabetes typ II var mindre 

fysiskt aktiva än patienter med kranskärlssjukdom utan diabetes typ II, de hade även sämre 

lungkapacitet och sämre maxkapacitet, troligen orsakat av övervikt och fetma då patienterna 

med diabetes typ II hade ett högre BMI. Skräddarsydda förskrivningar av FaR baserade på 

maxkapacitet och individuella hjärtundersökningar resulterade i en ökning av högintensiv 

fysisk aktivitet och träningskapacitet i bägge grupperna efter sex månader. Främjande och 

följsamhet i förskrivandet av FaR påvisades vara en viktig del i preventiv behandling av 

kranskärlssjukdomar (Karjalainen et al. 2012).  

 

En intervention med fysisk aktivitet på recept ökade enligt Kerse, Elley, Robinson och Arroll 

(2005) den fysiska aktiviteten och energiförbrukningen samt minskade antalet 

sjukhusinläggningar hos stillasittande äldre. Patienterna i studien, som var 65 år och äldre, 

ökade sin fysiska aktivitetsnivå till cirka 40 minuter/vecka och förbättrade sin hälsorelaterade 

livskvalitet och vitalitet. Likaså visade deras generella hälsa statistiska och kliniskt relevanta 

förbättringar. Kerse et al. (2005) betonade de potentiella vinsterna för äldre personer av fysisk 

aktivitetsinterventioner ledda av primärvården. Användande av recept på aktivitetsmål och 

korta aktivitetsrådgivningar av läkare och sjuksköterska samt telefonuppföljning efter tre 

månader som rutin leder troligen till hälsovinster i det långa loppet för äldre personer. 

 

Gademan, Deutekom, Hosper och Stronks (2012) undersökte effekten av FaR på fysisk 

aktivitet och välmående hos en multietnisk kvinnlig population i utsatta bostadsområden. 

Trots följsamhet till given ordination påvisades ingen större effekt, variablerna som mättes var 

fysisk aktivitet, BMI, syreupptagning, mentalt välmående, subjektiv hälsa, vårdbehov, 
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fettprocent och midjemått. Övervikt förekom hos 90 % av kvinnorna och 59 % var 

lågutbildade samt hade låg aktivitetsnivå. Resultatet kunde förklaras av att deltagarna redan 

hade komplexa socioekonomiska problem som fattigdom, arbetslöshet, social isolering och 

mental ohälsa som påverkade hälsan negativt (Gademan et al., 2012). 

 

Läkare ansåg enligt Patel et al. (2011) att FaR och fysisk aktivitet generellt har god effekt vid 

behandlingen av depression. Fysisk aktivitet gav psykiska fördelar vid depression eftersom 

naturliga biokemiska processer uppstår vid sådana aktiviteter, endorfiner frigörs och ger ett 

ökat positivt humör. Banting, Gibson-Helm, Polman, Teede och Steptos (2014) påvisade att 

depression generellt var signifikant mindre allvarlig hos aktiva kvinnor jämfört med inaktiva 

kvinnor. Det påvisade också att fysisk aktivitet var associerat med lägre frekvens av 

depression hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom, det vill säga en hormonell rubbning 

som ger cystbildning i äggstockarna. Ökad fysisk aktivitetsnivå visade sig ge fördelar mentalt 

i hur patienterna förhöll sig till polycystiskt ovariesyndrom. BMI påvisades ha en stor 

påverkan på den mentala hälsan då ett högre BMI associerades med sämre mental hälsa. 

Banting et al. (2014) menade att FaR borde förskrivas till alla kvinnor med polycystiskt 

ovariesyndrom men på grund av svagt engagemang och följsamhet till given ordination så 

förskrevs FaR sällan. Orkeslöshet och tidsbrist uppgavs vara två hinder till fysisk aktivitet. En 

positiv inställning till fysisk aktivitet var nödvändigt för att upprätthålla en längre tids 

utövande. På grund av brist på självförtroende hos patienterna behövde stödet ökas i samband 

med förskrivning av FaR. 

 

I en studie av Josyula och Lyle (2013) där deltagarna hade högt BMI och 92 % hade diabetes 

typ II utfördes en tre månaders intervention med förskrivning av FaR, samt att de fick en 

skriftlig guide som stöd om fysisk aktivitet, vilket uppmuntrade och ökade patienternas 

fysiska aktivitet. Enligt Lamarche och Vallance’s (2013) framkom det att sjuksköterskor 

förskrev FaR till cirka 59 % av sina patienter. I Sverige är det stora skillnader mellan olika län 

och landsting i vilken frekvens FaR förskrivs (Kallings, 2012; Socialstyrelsen 2013). År 2012 

förskrevs 73 425 recept på FaR ut till patienter i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Aktuell forskning om FaR  

FaR har kontinuerligt spridits under de dryga tio år som det funnits, men är fortfarande en 

underutnyttjad resurs (Kallings, 2012) och även om sjukvårdspersonal har kunskapen för att 

ge patienter råd vid fysisk inaktivitet finns det få studier om deras upplevelser och arbete 
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inom detta hälsofrämjande arbete (Lamarche & Vallance, 2013). Roessler (2011) undersökte 

psykologiska aspekter hos patienter med diabetes typ II, hypertension och dyslipidemi som 

fått FaR. Det framkom att för de flesta deltagarna var interaktion i grupp stödjande för att 

bibehålla träningsåtagandet. För att kunna utföra sådant deltagarna ej klarat av tidigare 

behövde miljön upplevas som trygg och det behövde finnas stöttning. Det behövdes 

mänskliga resurser, interaktion med hälsopersonal och med en träningsgrupp, som hade en 

stödjande roll för deltagarna, och för att främja grupprelationer.  

 

Nessen, Opava, Martin och Demmelmaier (2014) påvisade att fysioterapeuter kunde behöva 

beteendeförändringstekniker för att kunna stödja patienter med reumatoid artrit till att öka sin 

fysiska aktivitetsnivå. Fysioterapeuter upplevde även att det var svårt att veta hur de skulle 

utföra individuell stöttning då motivation och tidigare historia av fysisk aktivitet skiljde sig åt 

mellan deltagarna. Deltagarna i Roesslers (2011) studie hade som motiv för deltagande att 

förbättra sin hälsa, minska i vikt, minska sin rädsla för att dö, förbättra välmående, få stöd, att 

bli mer fysisk aktiva och för att öka social interaktion. Övervikt var det största motivet till 

deltagande. De som hoppade av eller som ej bibehöll en fysisk aktiv livsstil hade som orsaker 

att de ej gick ner i vikt, brist på tid, brist på motivation och brist på stöd. Huvudorsaken var 

besvikelse över brist på individuell framgång och att de gick upp i vikt. Barriärer för att utföra 

fysisk aktivitet hos vuxna från Oman var brist på motivation, medvetenhet och tid, normer 

som begränsande av kvinnors deltagande i utomhusaktiviteter, deras konservativa klädsel, 

ingen tilltro till fysiska aktiviteter, brist på ställen att vara aktiv på, vädret samt begränsade 

resurser (Mabry, Al-Busadi, Reeves, Owen & Eakin, 2013). 

 

Enligt O’Donoghue, Cusack och Doody (2011) ansåg fysioterapeuter att områden som 

traditionellt associeras med fysioterapi såsom förskrivning avseende hjärt- och 

lungrehabilitering var väl täckta både teoretiskt och klinisk i deras utbildning, däremot fysisk 

aktivitet och förskrivning för livsstilsrelaterade sjukdomar exempelvis diabetes typ II och 

övervikt var områden som det behövdes mer utbildning inom. Även Nessen et al. (2014) 

påvisade vikten av att fysioterapeuter har relevant utbildning och tillgång till stöttning och 

feedback.  

 

Hälften av alla sjuksköterskor rapporterade enligt Bakhshi, Sun, Murrels och While (2015) att 

de arbetade med att främja fysisk aktivitet. Ett behov av utbildning inom rådgivning av fysisk 

aktivitet belystes samt att öka medvetenheten av de senaste rekommendationerna och 
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strategierna för att främja fysisk aktivitet. Aweto, Oligbo, Fapojuwo och Olawale (2013) 

redogjorde för att enbart 36 % av deltagande fysioterapeuter rådgav mer än tio 

patienter/månad om fördelarna av att anamma en mer fysisk aktiv livsstil, detta trots att 63.6 

% ansåg sig ha god kunskap och 94.8 % hade en positiv attityd mot främjandet av fysisk 

aktivitet.  

 

Frantz och Ngambare (2013) beskrev att fysioterapeuter hellre rådgav muntligt kring fysisk 

aktivitet än att använda skrivet material. Enligt Nessen et al. (2014) upplevde fysioterapeuter 

tidsbrist som ett hinder i främjandet av fysisk aktivitet. Tidsbrist vid patientbesöken var 

huvudhindret som även de flesta läkare upplevde vid förskrivning av FaR, då de problem som 

patienterna upplevde ofta var flera eller komplexa och krävde tid att tala om (Patel et al., 

2011). Booth och Nowson (2010) påvisade att det behövs strategier för att få läkare att lägga 

mer tid på FaR och livsstilsrådgivning och att det missas möjliga tillfällen där läkare kunde 

stödja och rådgiva patienter på grund av tidsbrist. 

 

Galaviz et al. (2015) rapporterade att 48 % av läkarna alltid frågade sina patienter om deras 

fysiska aktivitet. Det framkom även att 33 % gav verbala recept på fysisk aktivitet, 6 % 

förskrev FaR och 8 % skickade patienterna vidare till resurser i samhället som arbetade med 

fysisk aktivitet. Drygt hälften av läkarna gav patienterna verbal eller nedskrivet FaR på grund 

av att patienterna hade en kronisk sjukdom eller en ohälsosam vikt. Kvinnliga läkare frågade 

oftare patienterna om fysisk aktivitet än manliga läkare (Galaviz et al., 2015). Bakhshi et al. 

(2015) hävdade att fysiskt aktiva sjuksköterskor oftare gav råd om fysisk aktivitet än inaktiva 

sjuksköterskor. Enligt Galaviz et al. (2015) hade läkarna en positiv attityd samt höga 

intentioner för att förskriva FaR, men ansåg att de förskrev FaR mindre frekvent än de borde. 

Läkare såg enligt Patel et al. (2011) fördelar med FaR som en icke medicinsk behandling för 

en hälsosammare livsstil samt för att stödja fördelar med fysisk aktivitet. Läkarna upplevde att 

en stor fördel med FaR var att det är en behandling utan mediciner, men att det ändå ger 

samma hälsofördelar för patienterna som mediciner gör.  
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Problemformulering  

Fysisk inaktivitet är idag en global sjukdomsrelaterad riskfaktor. I sjukvårdspersonalens 

ansvarsområde ligger det att arbeta hälsofrämjande för att bevara människors hälsa och 

förebygga insjuknande. Effekten av FaR har påvisats vara god och genom att denna studie 

fokuserar på de underlättande och försvårande faktorer sjukvårdspersonal kan uppleva vid 

förskrivning av FaR kan resultatet förhoppningsvis påvisa vad som behöver arbetas vidare 

med inom verksamheterna för att utveckla, underlätta och öka förskrivningen av FaR. Genom 

att öka patienternas delaktighet i sin egen vård kan befolkningens hälsa förbättras samt även 

gynna samhällsekonomin.  

 

Syfte 

Att belysa för distriktssköterskor vilka underlättande och försvårande faktorer 

sjukvårdspersonal kan uppleva vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR.  

 

Frågeställningar 

Vilka faktorer underlättar förskrivandet av FaR? 

Vilka faktorer försvårar förskrivandet av FaR?  
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METOD 

Studien utfördes som en empirisk, fenomenografisk intervjustudie med kvalitativ ansats.  

 

Design  

Inom kvalitativa studier använder man sig av att granska och tolka texter, exempelvis genom 

intervjuer, för att få fram sitt material (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Kvalitativa 

studier har som mål att skapa förståelse för valt område genom att fokusera på upplevelser, 

erfarenheter och livssituationer (Friberg, 2013). Fokus inom fenomenografin är människans 

upplevelser och levda erfarenheter av sin vardag och förståelse vill erhållas om människans 

tankar, känslor, värderingar och handlande (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Det är 

människans upplevelser och erfarenheter av olika företeelser som utforskas och inte 

företeelserna i sig. Fenomenografin karaktäriseras av en explorativ inriktning mot upptäckter i 

empirin. 

 

Undersökningsgrupp  

Inklusionskriterier: Sjukvårdspersonal som varit yrkesverksam på vårdcentral i minst tre år 

                                samt har förskrivit FaR.   

 

Bekvämlighetsurval användes i studien, de människor som arbetade med FaR och var 

tillgängliga eftersöktes till intervjuerna. Bekvämlighetsurval är en vanligt förekommande 

metod vid intervjustudier (Polit & Beck, 2012). Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) 

är det viktigt att inklusionskriterier väljs noggrant. 

 

I studien ingick nio deltagare, de utgjordes av tre sjuksköterskor, två distriktssköterskor, två 

fysioterapeuter, en undersköterska och en läkare. Av alla deltagare hade fyra deltagit i någon 

utbildning inom FaR. Deltagarna hade alla en lång tid som yrkesverksamma, mellan fem och 

26 år och hade förskrivit FaR sedan tre till tio år tillbaka i tiden. 

 

Datainsamling  

Datainsamlingen utfördes genom fokusgruppsintervjuer där en strukturerad intervjuguide med 

inledningsvis slutna demografiska frågor och sedan öppna intervjufrågor ingick. 

Bakgrundsfrågor såsom utbildning är av intresse i en kvalitativ studie (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012). En intervjuguide är ett stöd för att strukturera upp intervjun för att hålla sig till 

väsentliga frågor samt för att hålla uppsatt tidsram (Henricson, 2012). Huvudfrågorna i 



 

      13 

intervjuguiden var: vad finns det för faktorer inom er organisation som underlättar/försvårar 

förskrivandet av FaR och vad finns det för faktorer i mötet med patienten som 

underlättar/försvårar förskrivandet av FaR, se bilaga 1.  

 

Fokusgruppsintervju är en intervju där fokus ligger på en gruppdiskussion i ett specifikt tema 

som har forskningsintresse (Kvale & Brinkman, 2014). I en fokusgruppsintervju är det 

viktigaste att få fram rikligt med åsikter på det som är i fokus för gruppen och intervjuaren 

försöker ej att vara styrande i diskussionen utan tillåter deltagarna att tala öppet och fritt inom 

området (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuaren introducerar ämnet och ser till att 

diskussionen hålls igång. Målet med en fokusgruppsintervju är ej att hitta svar på de frågor 

som diskuteras, utan att få fram olika uppfattningar om dem. Fokusgruppsintervjuer ger en rik 

och komplex data (Polit & Beck, 2012). 

 

Inom fenomenografin sker oftast datainsamlingen genom bandinspelade intervjuer där de som 

intervjuas kan reflektera över sina erfarenheter och tankar kring det område som undersöks 

(Kvale & Brinkman, 2014). Inom fenomenografin är det ej en beskrivning av ett område i sig 

som är intressant, utan snarare variationen av upplevelser, tankar och erfarenheter som en 

grupp människor har (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Syftet blir då att beskriva 

variationerna av uppfattningar av en företeelse hos en viss grupp människor.  

 

Tillvägagångssätt  

Telefonkontakt togs med enhetscheferna på tre vårdcentraler i Dalarnas landsting för att få 

godkännande för att få utföra fokusgruppsintervjuer med deras sjukvårdspersonal. 

Informationsbrev om studien mailades till enhetscheferna, i god tid innan intervjuerna, som 

sedan ombesörjde att dessa kom vidare till berörd sjukvårdspersonal, se bilaga 2. 

Enhetscheferna ombads att få ihop minst två deltagare till intervjuerna. Det behöver minst 

vara två personer för att det skall kunna bli en diskussion, men önskan var att få med så 

många deltagare och från så många olika professioner som möjligt. Tre intervjuer utfördes för 

att få tillräckligt underlag för analys. 

 

Innan intervjuerna utfördes gjordes en provintervju på två arbetskollegor. Detta utfördes för 

att se att intervjuguiden var tydlig och lättförståelig, likaså för att få tillfälle att öva på 

förhållningssättet som intervjuare inför de riktiga intervjuerna. Det var även ett bra tillfälle för 
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att se hur lång tid olika frågor och intervjun tog att genomföra. Inga ändringar behövde 

utföras efter provintervjuerna. 

 

Intervjuerna utfördes på vårdcentralerna med den sjukvårdspersonal enhetschefen valt ut som 

motsvarade inklusionskriterierna, vid ett tillfälle per vårdcentral. Vid intervjutillfället 

tillfrågades alla om de tagit del av informationsbrevet, se bilaga 2, vilket samtliga hade. 

Intervjuerna utfördes och ljudinspelades av bägge författarna tillsammans med stöd av en 

intervjuguide, se bilaga 1. Under intervjuerna var den ena författaren ledare i intervjun, medan 

den andra var passiv åhörare och antecknade ickeverbala uttryck samt höll koll på tiden. 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) är det av vikt att ickeverbala uttryck under 

intervjuerna noteras för att göra datamaterialet mer komplett inför en analys. Tidsramen för 

intervjuerna var maximalt 30 minuter. Intervjuerna tog cirka 14, 20 och 25 minuter att 

genomföra. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Nyttan med studien är att frambringa ny kunskap om sjukvårdspersonals upplevelser av vad 

som underlättar och försvårar förskrivandet av FaR och på så vis fungera som ett stöd i 

primär- och slutenvård för att kunna utveckla och öka förskrivningen av FaR. Blankett för 

etisk egengranskning av studentprojekt, se bilaga 3, som involverar människor fylldes i och 

studien behövde ej ansöka vidare om etiskt godkännande. Författarna har strävat efter att inte 

förvränga innehållet från intervjuer, vetenskapliga artiklar och annan litteratur som har kritiskt 

granskats. Intervjuerna transkriberades ordagrant. Egna åsikter och tolkningar undanhölls i 

resultatet för att kunna redovisa det korrekt. Författarna strävade under studien efter att vara 

objektiva i granskningar och skrivande. Engelsk text översattes till svenska med noggrannhet 

och citat skrevs på originalspråket. I utformande och arbetet med intervjuguiden samt i hela 

analysprocessen följdes vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Codex, 2014). De fyra 

krav som preciseras enligt dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Muntligt informerat samtycke inhämtades av 

samtliga deltagare. Deltagandet var konfidentiellt och frivilligt i enlighet med etiska principer 

angående deltagarnas självbestämmande. Insamlade uppgifter användes enbart till denna 

studie och alla inspelad och nerskriven data raderades när resultatet var färdigställt.  
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Analys  

Enligt Polit och Beck (2012) finns det ingen standardprocedur eller regel för hur kvalitativ 

data ska analyseras. Analysen av kvalitativ data är en aktiv, reflekterande och interaktiv 

process. Data måste läsas om flera gånger noggrant i sökande efter mening och förståelse 

(Polit & Beck, 2012). Den kvalitativa metodens innehållsanalys innebär tolkande av texter 

samt att försöka finna kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett fenomen 

eller ett sammanhang (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012; Polit & Beck, 2012). Kvalitativ 

innehållsanalys fokuserar på att jämföra och kategorisera innehållet i en text (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012). Innehållsanalys avser att framhålla det tydliga och uppenbara i 

texterna och att författarnas egna tolkningar undviks (Graneheim & Lundman, 2004). 

Kvalitativ innehållsanalys används inom omvårdnadsforskning för att tolka och granska data 

exempelvis från inspelade intervjuer (Santamäki Fischer, Nygren, Kundman & Norberg, 

2007). Inom fenomenografin sorteras data efter innehåll och innebörd som därefter sorteras 

genom urskiljning av mönster, likheter och skillnader i data.  

 

Studien analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) 

på följande vis: 

 Insamlad data lästes igenom upprepade gånger för att få en helhetskänsla. 

 Fraser och meningar som var relevanta för frågeställningarna och syftet samlades ihop, så 

kallade meningsbärande enheter. 

 De meningsbärande enheterna kondenserades.  

 Kondenserade meningsenheter kodades.  

 De olika koderna jämfördes baserat på skillnader och likheter och sorterades därefter i 

kategorier och underkategorier.  

 Slutligen formulerades teman baserade på den underliggande betydelsen i kategorierna, 

där det underliggande innehållet i intervjuerna framgick. 

 

Väljs för stora meningsbärande enheter finns risken att de innehåller mer än en företeelse, och 

kondenseras de för mycket finns det risk för att materialet blir fragmenterat och att 

sammanhanget försvinner. I båda fallen kan viktig information förgås. Arbetet med denna 

analys går sällan rakt genom processen från början till slut, utan snarare fram och tillbaka 

mellan stegen (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Intervjuerna transkriberades ordagrant fråga för fråga och lästes sedan igenom av bägge 

författarna flera gånger. Data bearbetades för att få fram en meningskoncentration och 

väsentlig innebörd fördes fram. Data lästes reflektivt flera gånger. De öppna frågorna 

analyserades med innehållsanalys och de slutna demografiska frågorna kalkylerades av 

författarna. För att organisera och kategorisera data lästes citaten flera gånger och koder som 

beskrev citaten noterades på sidan om. De citat som hade samma koder sorterades sedan ihop. 

Kategorier som bäst beskrev syftet samt beskrev skillnader och likheter i materialet arbetades 

fram. Data bröts ner till meningsfulla enheter och grupperades med andra enheter som var 

liknande. Teman skapades över de kategorier som var liknande, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Det finns inget övergripande 

arbete hur vi ska jobba. Och att 

det fanns en viss struktur eller 

något flödesschema över hur det 

skulle gå till. 

 

Inget övergripande arbete, 

struktur eller något 

flödesschema. 

Saknas riktlinjer Nätverk och Riktlinjer 

Det finns ju dem som är, som är. 

Ja men som man har svårt att nå. 

Ibland kan det ju va kemin också 

att dom inte släpper in en å det 

finns ju några såna även om det 

inte många så finns det ju några 

som är alldeles emot, emot en 

också bara man kommer in på, på 

vare sig det är kost eller motion. 

 

Det finns ju dem som man 

har svårt att nå. Ibland kan 

det ju va kemin också att 

dom inte släpper in en. 

Personkemi Relationen mellan 

sjukvårdspersonal och 

patient 

Jag tror i alla fall att det här är 

otroligt viktigt och få till, få 

befolkningen att röra sig mer. Att 

se det som en naturlig del i sin 

egen behandling. Många olika 

diagnoser inte bara på diabetes 

och hypertoni som har blivit 

liksom vad ska man säga... som är 

helt självklart. Det är lika 

självklart på andra diagnoser tror 

jag, att vi måste försöka få hela 

personalen att jobba med det här. 

 

Jag tror i alla fall att det här 

är otroligt viktigt. Att se det 

som en naturlig del i sin egen 

behandling. Att vi måste 

försöka få hela personalen att 

jobba med det här. 

Positiv inställning till FaR Sjukvårdspersonals 

inställning till FaR 
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RESULTAT  
 

Huvudresultat  

De faktorer som framkom under intervjuerna som försvårande och underlättande framställdes 

i resultatet i två teman: organisation och mötet mellan sjukvårdspersonal och patient. 

Organisation fick följande kategorier: stöd från cheferna, tid, hälsocoach, teamarbete, kunskap 

samt nätverk och riktlinjer. Mötet mellan sjukvårdspersonal och patient fick följande 

kategorier: sjukvårdspersonals inställning till FaR, relationen mellan sjukvårdspersonal och 

patient, upplevelser av patientens motivation till FaR samt egenvård, se tabell 2. Inom 

organisation upplevde deltagarna att de områden som hade underlättande faktorer vid 

förskrivandet av FaR var stöd från cheferna, tid avsatt för att arbeta med FaR, en anställd 

hälsocoach, teamarbete kring FaR, utbildning och lokala nätverk. Försvårande faktor var att ej 

ha stöd från cheferna, tidsbrist, ingen hälsocoach anställd, avsaknad av teamarbete, 

oerfarenhet och avsaknad av generella riktlinjer. I mötet mellan sjukvårdspersonal och patient 

angavs som underlättande faktorer positiv inställning till FaR, neutral relation, motiverade 

patienter och fokus på fysisk aktivitet samt egenvård. Försvårande faktorer var negativ 

inställning till FaR, personlig relation till patienten eller bristande personkemi, omotiverade 

patienter och negativ inställning till fysisk aktivitet samt egenvård, smärta och ålderdom. 

 

Tabell 2. Resultatpresentation.   

Teman   Kategorier 

Organisation   Stöd från cheferna 

   Tid 

   Hälsocoach 

   Teamarbete 

   Kunskap 

   Nätverk och riktlinjer 

 

Mötet mellan sjukvårdspersonal  Sjukvårdspersonals inställning till FaR 

och patient   Relationen mellan sjukvårdspersonal och patient 

   Upplevelser av patientens motivation till FaR 

   Egenvård    
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Organisation 
  

Stöd från cheferna   

Verksamhets- och enhetschefens engagemang upplevdes av samtliga vara grundläggande för 

att kunna arbeta med FaR och upplevdes både som en underlättande och en försvårande faktor 

när sjukvårdspersonalen förskrev FaR. Detta beroende på om cheferna såg FaR som en 

prioritet eller ej och på så vis tilldelade arbetet med FaR bland annat stöd, resurser och tid. På 

en vårdcentral ansåg de att de fick bra stöd av verksamhetschefen just för att de hade fokus på 

hälsofrämjande, fysisk aktivitet och kost. Under flera år hade det varit i fokus på den 

vårdcentralen, vilket var en underlättande faktor.  

 

...Vi har väl det fokuset lite grand på den här vårdcentralen tycker jag… 

Hälsofrämjande och aktivitet och kosten kommer också mycket. ...Jag tror det är 

väldigt viktigt vad man har för ledning... (Deltagare 9). 

 

Förslag som kom upp var att cheferna skulle vara med på nätverksträffar så att de får mer 

kunskap om FaR samt att FaR skulle diskuteras regelbundet på veckomöten. 

 

…Man hör ju, det är många som inte har chefen med sig när vi är på dom där FYSS-

träffarna. Där måste man ju börja. Och ta upp det på om man har arbetsplatsträffar… 

(Deltagare 6). 

 

På en vårdcentral hade de själva som ambition att förskriva FaR mer frekvent, men de kände 

att det var svårt då cheferna ej gav direktiv till sjukvårdspersonalen om att de skulle arbeta 

med FaR. 

 

…Det skulle vara mycket lättare att jobba med FaR om chefen talade om att vi skulle 

jobba med FaR... Jag tycker inte att det finns någon som helst stöttning, uppifrån 

alltså… (Deltagare 5).  

 

...Det lär ju gå från chefsnivå. Det är svårt att gå att få alla att gå underifrån då på 

varje enskilt ställe. Det är ju mycket lättare om man går på chefsnivå och så kommer 

det ner… (Deltagare 9). 

 



 

      19 

Tid 

En förutsättning för att kunna arbeta vidare med och utveckla förskrivandet av FaR på 

arbetsplatsen upplevdes vara tillräckligt med tid. Att tillåtas ta sig tillräcklig tid med 

patienterna ansågs vara en chefsfråga. Vissa deltagare ansåg att de hade chefernas stöd i detta 

och att de då kunde lägga tillräckligt mycket tid på patienterna vid deras besök. 

 

...Det är A och O nästan att man får den tiden. Och det är ju det som är viktigt att ha 

en timme på en patient så att man kan gå igenom allting…(Deltagare 6) 

 

…Man måste ha den tiden per patient för att liksom gå igenom allting. Och det tycker 

väl jag att här har vi möjlighet att ha... Det är nog inte många vårdcentraler som har 

det…(Deltagare 9). 

 

Tidsbrist var något som upplevdes på samtliga vårdcentraler och beskrevs som en försvårande 

faktor.  

 

...Tiden är en begränsande faktor och det är ej unikt på den här 

vårdcentralen…(Deltagare 3).  

 

Likaså ansågs vissa att själva arbetet i sig med att förskriva FaR tog för lång tid.  

 

…Så tar det alltid lite tid att skriva ut den där lappen också… (Deltagare 3). 

 

På en vårdcentral upplevdes det att det ej fanns någon tid avsatt för FaR. För att kunna hinna 

med att tala om fysisk aktivitet behöver mottagningsbesöken vara så pass tilltagna så att detta 

hinns med.  

 

...Tiden är jätteviktig… (Deltagare 6). 

 

…Det är ju rent generellt inom primärvården/vården överhuvudtaget det att det är 

många saker som ska göras och journalföras och så... (Deltagare 3). 
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Hälsocoach  

På två av de tre vårdcentralerna hade de en anställd för att sköta uppföljningarna av FaR, 

vilket där upplevdes som en underlättande faktor. En deltagare som var hälsocoach sa att hon 

dagligen arbetade med FaR och tog emot alla recept. 

 

...Det som underlättar här att vi har en person som håller på med det här. Det vet jag 

att man inte har på så många ställen. Hade man ej haft det så hade det sett ganska 

poänglöst ut då att skriva ut ett tänker jag för det underlättar det gör det… (Deltagare 

3).  

 

...Ja att man har nån som verkligen jobbar med det på plats… (Deltagare 8). 

 

Att ha en hälsocoach ansågs vara underlättande för att kunna utföra uppföljningar. 

 

…Sen började vi prata lite grand om kost och motion och så och hon ville ju gå till 

våran fyss-ansvarig så det var ju hon som fick följa upp det… (Deltagare 1).  

 

…För det är uppföljningarna som är viktigast, och stötta patienterna för att de ska 

komma igång... Och jag kontaktar patienterna regelbundet. Första träff och sen har vi 

regelbundna träffar. Jag jobbar dagligen med dem… (Deltagare 6). 

 

Flertalet deltagare såg dock fördelar i att ha uppföljningarna själva trots att det fanns en 

hälsocoach. 

 

…För det är som läkaren säger att de vill kanske inte gå på ytterligare någonting, 

utan de har nog med det som är. Och att då kan man lika gärna prata med patienten 

själv på så sätt om man ska träffa dem igen, hur har det gått och så, kan man själv 

följa upp det hur det har gått… (Deltagare 1).  

 

...Jag följer alltid upp. Det är jätteviktigt. Det är ingen ide att skriva en FaR om man 

inte följer upp… (Deltagare 7). 
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Det upplevdes snedfördelat när vissa vårdcentraler hade en anställd för att underlätta 

förskrivandet av FaR och att ej ha en hälsocoach anställd upplevdes försvårande i arbetet med 

FaR.  

 

...En del har ju en anställd hälsocoach på 80 % och vi skall jobba med vänster handen 

ungefär, det finns ingen tid avsatt för FYSS. Överhuvudtaget… (Deltagare 5). 

 

En deltagare menade att landstinget måste se till så att resurser fördelas lika mellan länets 

vårdcentraler så att alla får samma förutsättningar och utgångsläge.  

 

…Det måste komma uppifrån för att alla vårdcentraler ska få samma resurser eller 

utgångsläge tror jag. Det blir inte vård på lika villkor, tycker jag, för befolkningen… 

(Deltagare 5). 

 

Teamarbete 

Det framkom att deltagarna upplevde teamarbete kring FaR som en underlättande faktor. 

 

…Vi måste försöka få hela personalen att jobba med det här. Det går inte att en ska 

sitta i nått hörn och hålla på med det här. Teamarbete underlättar något otroligt 

mycket tror jag. I det här… (Deltagare 5). 

 

…Sen har vi ju samarbete med både samtalsterapeut och psykolog så vi jobbar lite i 

team där med även de patienterna… (Deltagare 6). 

 

Samarbete kring FaR sträckte sig även på vissa vårdcentraler utanför den egna organisationen. 

 

…Jag får ju även, vi har ju samarbete med Medicin, Mora. Också där kommer det 

också de som haft hjärtinfarkt och flimmer och allt möjligt… (Deltagare 6).  

 

…Just nu när vi kan skriva recept till exempel så finns det en speciell grupp som har 

startat här, den här jympa soft. Då kan vi ju skriva det receptet och sen får dem, halva 

priset på att vara med i den gruppen... (Deltagare 7). …På Friskis och Svettis… 

(Deltagare 6).  
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Det upplevdes viktigt att stötta varandra i arbetet med FaR så att det hölls vid liv. Likaså att 

inte alla uppföljningar behöver skickas till hälsocoachen utan de som förskrev följde upp vissa 

patienter själva. 

 

…Det blir bättre när jag, jag är ju FYSS liksom instruktör och ska liksom peppa de 

andra att skriva. Som när man peppar och talar om hur viktigt det här är då stiger ju 

FaR recepten. Men när jag inte säger så mycket så rinner det ju ut i sanden... 

(Deltagare 5). 

 

En del vårdcentraler hade enbart sjuksköterskor som arbetade med och förskrev FaR medan 

andra hade samarbete mellan all sjukvårdspersonal.  

 

…Mår man kanske väldigt dåligt så kan det ju va en väg in emot fysisk aktivitet och ett 

mer hälsosamt liv om man får prata med… psykologen, och så reda ut det först och 

sen kan man kanske ta itu med det andra man lär ju ta olika bitar. Eller om det är 

sömnen eller om det... man är som en liten spindel i nätet på olika plan... (Deltagare 

9) 

 

Att inte all sjukvårdspersonal förskrev FaR ansågs vara försvårande. 

 

…och att det är fler professioner involverade i det här. Att det inte bara är på 

diabetesnivå som fysik aktivitet är liksom prio ett…. Dom yngre doktorerna är ju 

duktigare på det här än dom äldre måste jag ju säga... (Deltagare 5).  

 

Att ej ha kontinuitet i personalgruppen ansågs också vara försvårande då en kort placeringstid, 

när det gällde läkare under utbildning, gjorde det var svårt att hinna lära dem inarbetade 

rutiner som till exempel förskrivning av FaR.   

 

…En försvårande faktor tror jag är att vi har (paus) kontinuiteten med läkarna. I och 

med att vi har ju många utbildningsläkare. Läkarna har jättemycket saker att hålla 

reda på så jag tror att vore det liksom en fast läkarstab som det är på vissa ställen så 

tror jag det vore ett plus, för det här också. Det tror jag är en försvårande faktor… 

(Deltagare 7). 
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Kunskap  

Kunskapen och erfarenheterna kring FaR var väldigt varierande bland deltagarna. Vissa hade 

varit med på hälsofrämjandeträffar där det handlade om FaR och vissa gick regelbundet på 

regionala nätverksträffar om FaR. Det påtalades att förståelsen av FaR ökade med 

utbildningar vilket var en underlättande faktor. 

 

...Mycket föreläsningar och vidareutbildningar och sånt där, det är jätteviktigt… 

(Deltagare 9). 

 

...Sen är det väl vi som är lite ansvariga, eller vi som jobbar med, ska väl informera 

på vårdcentralen och påminna om att de ska skriva ordinationer… (Deltagare 6). 

 

De flesta hade ej gått på någon utbildning inom FaR, men såg ej det som försvårande vid 

förskrivandet av FaR. Flera deltagare ansåg dock att de hade för liten erfarenhet av 

förskrivande av FaR. 

 

...Jag har inte så mycket erfarenhet utav det, men jag skrev en blankett en gång och 

skickade vidare och sen vet jag inte vad som hände... (Deltagare 8). 

 

Nätverk och riktlinjer 

Hur lokala arbetssätt och riktlinjer kring förskrivande av FaR såg ut på olika vårdcentraler 

varierade, likaså behovet av att förändra dem. Flera deltagare uttryckte en önskan om att få 

övergripande direktiv. I Dalarna finns ett hälsofrämjande nätverk dit den som var ansvarig för 

FaR åker på regelbundna träffar, vilket ansågs vara en underlättande faktor i arbetet med FaR. 

 

… Ja, det har ju blivit hälsofrämjandeenheten har ju startat riktiga nätverk nu. Det är 

väl också meningen att det ska vara regelbundet framöver… (Deltagare 6). 

 

Frånvaron av riktlinjer angående förskrivning av FaR upplevdes som en försvårande faktor 

samt som ett område med stor förbättringspotential. 
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…Att det fanns tydliga vilka kategorier som skulle yrkesmässigt hålla på med det här 

och hur det skulle se ut…(Deltagare 4). 

 

…Det finns inget övergripande arbete hur vi ska jobba. Det måste bli som riktlinjer 

för diabetes, ja men nationella diabetesriktlinjer till exempel hur det ska se ut och att 

det blir lika på alla ställen…. Så jag tror att vi kommer kräva snart ett slags 

flödesschema hur man skall jobba med det här… (Deltagare 5). 

 

Det upplevdes svårt att veta när FaR skulle förskrivas och när det räckte med att enbart ge råd 

om fysisk aktivitet. Flera gånger upplevde deltagarna att de ej förskrev FaR på grund av att de 

såg samtalet om fysisk aktivitet i sig som en del i sitt arbete och att förskriva FaR bara blev en 

extra syssla. 

 

…Alltså det är skillnad på motion och träning, alltså man kanske sätter in specifik 

träning. Det där tycker jag är ett litet dilemma för jag tror inte vi tänker liksom... 

FYSS varje kvart… (Deltagare 7). 

 

…Mmm, det är inte så enkelt vart man drar gränsen mellan de ena och det andra… 

(Deltagare 6). 

 

Det upplevdes av deltagarna som att FaR ej blivit någon nationell prioritet som 

behandlingsmetod än, men att det är något som är på frammarsch. 

 

…Det är inte så självklart att fysisk aktivitet är en del av någon slags behandling. Det 

är inte det. Än… (Deltagare 5). 

 

…Oftast är det väldigt mycket då när man går distriktssköterskeutbildningen om 

förebyggande del i tio  veckor eller någonting allt sånt och jag vet att jag kände då 

att; ja men? Vad görs, görs allt det här? För sen när, när det kommer till verkligheten 

då är det liksom borttappat, på grund av ja tid och diverse saker. Men det låter så 

fint… (Deltagare 2). 

 

Mötet mellan sjukvårdspersonal och patient  
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Sjukvårdspersonals inställning till FaR 

Frekvensen och förekomsten av förskrivandet av FaR skiljde sig åt mellan vårdcentralerna 

likaså de personliga åsikterna om FaR. Att ha FaR på recept ansågs vara både ett 

underlättande hjälpmedel för att motivera patienterna samt av vissa som en onödighet. 

Sjukvårdspersonalens inställning till Fysisk aktivitet och FaR upplevdes både underlätta och 

försvåra förskrivningen av FaR, exempelvis förskrev de som var positivt inställda till FaR i 

högre frekvens än de som var negativt inställda. 

 

…Just att det kallas recept är väldigt bra… (Deltagare 7).  

 

…Det har en väldigt bra funktion i att det lyfter upp hur viktigt det är med fysisk 

aktivitet. Att lika gärna som man får det på läkemedel så får man det på fysisk 

aktivitet. Så jag jag tycker att det är jätte viktigt… (Deltagare 9). 

 

…Jag tycker att det är bra när man kan dra ut FaR, alltså till patienten, om man har 

någon som liksom är svår att motivera också. Att de verkligen får något med sig hem. 

att man verkligen får en tyngdpunkt i att, att det är lika viktigt som vilket annat recept 

som helst, tycker jag… (Deltagare 5). 

 

…Jag vet inte om ett papper såhär ger nånting... (Deltagare 2). 

 

…Jag upplever väl inte att det har.. då i dem fall vi använt det, att patienterna har, 

tagit, att det alltid har lett till någon större fysisk aktivitet egentligen när man träffat 

dem året därpå…. Vet inte om det finns ett självändamål att öka recept så att 

utskrifterna av FaR heller… (Deltagare 3). 

 

Relationen mellan sjukvårdspersonal och patient  

Relationen mellan patient och sjukvårdspersonal upplevdes vara betydelsefull vid 

förskrivning av FaR. I mötet med patienten var det mycket som spelade in för att få till en bra 

relation och ett bra samarbete kring FaR. För att underlätta patientmötet och relationen mellan 

sjukvårdare och patient delade några deltagare upp patienterna utifrån geografiska områden så 
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att de ej skulle känna dem sedan tidigare. Det ansågs vara underlättande om relationen hade 

en neutral utgångspunkt.  

 

…Då har vi ju tur att vi är två, då kan vi bolla över när kemin inte stämmer… 

(Deltagare 5). 

 

…Nej, utan vi har ju försökt att dela upp området… (Deltagare 4). …För att vi inte 

ska känna dom eller att man ska se dom på byn… (Deltagare 5).  

 

En försvårande faktor som upplevdes var att på mindre orter var patienterna oftast bekanta till 

deltagarna.  

 

…Det är inte bra att ha dom som man känner, oftast inte, det är nästan jämt mest 

minus. …Om jag känner nån för mycket som ska ändra nånting då kan det bli 

jättesvårt, påhopp nästan kan man tycka… (Deltagare 5).  

 

…Oftast så känner ju vi patienterna vi har, så det blir ju liksom inga som är anonyma 

heller. Och om det då är lättare, jag vet inte, eller om det är sämre… (Deltagare 1). 

 

Att inte ha en bra relation mellan patient och sjukvårdspersonal upplevdes vara försvårande. 

 

…Det finns ju dem som man har svårt att nå. Ibland kan det ju va kemin också, att 

dom inte släpper in en å… (Deltagare 5). 

 

…Många upplever att det här som sagt ska de sköta själva och kom inte och lägg dig i 

detta här och sådär, för jag vet vad jag ska… (Deltagare 3). 

 

 

Upplevelser av patientens motivation till FaR  

Det upplevdes underlättande när patienterna var positivt inställda till fysisk aktivitet. 

Patienternas motivation var något som upplevdes betydelsefullt. 

 



 

      27 

…Men jag tycker inte att det är så himla många som är helt tvära alltså…. En del är 

ju jättemotiverade… (Deltagare 9).  

 

Flera deltagare ansåg att många av deras patienter var väldigt motiverade och med god 

följsamhet till given ordination. En del patienter behövde inte sjukvårdspersonalen följa upp 

då de enbart ville ha ett FaR förskrivet men att de sedan skötte det självständigt. FaR-receptet 

blev som ett startskott för dem.  

 

…Ja om patienterna själva vill och är motiverade och vill göra det själv så det ju 

ändå en bra signal att lämna ut liksom. Att de får hantera det själv då. Så det är väl 

många såna. Läkarna tror jag skriver en del såna faktiskt som man lämnar direkt till 

patienten då… En del gör ju det här redan, men att man kanske måste liksom öka upp 

det lite grand, till fler gånger och lite längre sträckor…(Deltagare 9). 

 

 

Det underlättade att förskriva FaR till patienter som gick till en specialistmottagning, för 

exempelvis hypertoni eller diabetes, då sjukvårdspersonal där redan påbörjat samtal om vikten 

av fysisk aktivitet på grund av de givna diagnoserna. 

 

…Så fördelen är ju att vi jobbar men en sån del av patienter där det blir en självklar 

del… (Deltagare 5). 

 

När patienterna var negativt inställda till FaR och fysisk aktivitet upplevdes det som en 

försvårande faktor.  

 

…Det finns ju några såna, även om det inte många, så finns det ju några som är 

alldeles emot, emot en också bara man kommer in på, på vare sig det är kost eller 

motion. … En del vill inte röra sig… (Deltagare 5). 

 

…En del vill inte alls. Det är jättesvårt… (Deltagare 9). 

 

…En del har inte förmågan, en del vill inte samarbeta, en del kan inte röra sig. De 

har ont och det finns många olika saker som försvårar motivationen… (Deltagare 5). 
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Om en patient inte ville ha FaR ansåg deltagarna att det var av stor vikt att de fick tillräcklig 

information för att kunna göra ett begrundat beslut. En del patienter kunde även genom denna 

information ändra sig och vilja ha FaR. 

 

…En del patienter förstår väl inte syftet med den riktigt heller… (Deltagare 3).  

 

…Är dom välinformerade och vet vad dom liksom har att förlora och så då. Ja, då är 

det ett val då. …Men man kan ju inte tvinga nån, men det är ju liksom dom lär ju va 

välinformerade dom måste ju prata med vad dom har att vinna gentemot att förlora på 

liksom... Det är ju så man kanske kan hitta nån motivation… (Deltagare 9).  

 

Egenvård 

Att fokus låg på egenvård hos sjukvårdspersonal och patienter ansågs vara underlättande. 

 

…Jag tror i alla fall att det här är otroligt viktigt och få till, få befolkningen att röra 

sig mer. Att se det som en naturlig del i sin egen behandling…. Att  vi verkligen går ut 

och lägger över bollen på patienten tror jag och tittar vad kan den göra själv…. Att 

det är ju liksom det som är steg ett för alla professioner tror jag. Att man inte tänker 

liksom läkemedel det första man gör. Eller vad det nu är för nånting, en operation 

eller… (Deltagare 5). 

 

…Ja, och vi har dom flesta jag menar rörelseproblematik och allting så är det ju 

liksom fysisk aktivitet gör ju inte saken sämre… (Deltagare 5). 

 

…Flertalet tycker att det är bra man kan göra någonting själv och inte ta mediciner… 

Dom flesta vill ju inte ha mer medicin än nödvändigt… (Deltagare 7). 

 

En försvårande faktor upplevdes vara när patienterna var negativt inställda till fysisk aktivitet 

och hellre ville ha medicin än att behöva utföra fysisk aktivitet. De ville ha en snabb lösning 

hellre än att behöva anstränga sig. 
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…Utan man ska hellre nästan, upplever jag ibland, ha en medicin som ska hjälpa 

till… (Deltagare 1).  

 

…Då slipper patienten göra något själv… (Deltagare 4). 

 

Patienter som ej följde given ordination ansågs av många deltagare vara försvårande i arbetet 

med FaR exempelvis att patient och sjukvårdspersonal har bestämt en viss mängd träning som 

patienten skall utföra och patienten har själv sagt att de vill detta men sedan ej fullföljer. 

 

…Ja men det som kan va svårt är väl att dom egentligen så vet dom ju precis vad som 

gäller och vad som är bra men man kan inte få till att göra det… (Deltagare 1). 

 

…En del kan man ha gått igenom hur mycket som helst med men de har inte hört det i 

alla fall. Så det är ju jätte svårt… (Deltagare 9). 

 

Patienter med smärtproblematik upplevdes av vissa deltagare ha ett hinder för att kunna utföra 

fysisk aktivitet och på så vis vara en försvårande faktor i förskrivandet av FaR. 

 

…Det är många som har problem fysiskt med smärtor och mycket begränsningar på 

det viset. Det kan va några som man liksom vet att dom väntar på en till exempel en 

höftoperation och liksom har jätteproblem som då kanske man inte går in i det så 

mycket… (Deltagare 9). 

 

Att vara äldre ansågs vara en försvårande faktor när det gällde förskrivning av FaR och 

egenvård.  

 

…De jag har haft har då redan varit körda (Skrattar). Nä men alltså, är oftast 

äldre, dom har ju levt och dom är ju 70- 80-90 år och (tystnad) äter sina 

godsaker…Man skulle ju hellre velat haft tag i dem tidigare… (Deltagare 2). 
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DISKUSSION    

 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Inom organisation upplevde deltagarna att de områden som hade underlättande och 

försvårande faktorer vid förskrivandet av FaR var stöd från cheferna, tid, hälsocoach, 

kunskap, teamarbete samt nätverk och riktlinjer. Inom mötet mellan sjukvårdspersonal och 

patient upplevde deltagarna att de områden som hade underlättande och försvårande faktorer 

vid förskrivandet av FaR var sjukvårdspersonals inställning till FaR, relationen mellan 

sjukvårdspersonal och patient, upplevelser av patientens motivation till FaR samt egenvård, 

smärta och ålderdom. 

 

Resultatdiskussion 

Det framkom att deltagarna upplevde stöd från verksamhets- och enhetschefen som en 

grundläggande faktor för att kunna förskriva FaR på arbetsplatsen. Sjukvårdsledningen borde 

enligt Nessen et al. (2014) överväga att inrikta sig på de hinder som sjuksköterskor upplever 

inom främjandet av fysisk aktivitet i deras mottagningsarbete så att de har möjlighet att 

maximera tillfällen att öka fysisk aktivitet på för att främja aktivt åldrande och motarbeta 

dålig hälsa. Chefernas intresse av hälsofrämjande arbete såsom fysisk aktivitet och FaR 

speglar ofta övriga personalens intresse. Om cheferna är drivande och prioriterar 

hälsofrämjande arbete såsom FaR sprids det sedan vidare till sjukvårdspersonalen som kan 

arbeta aktivt med detta då de känner att de har chefens stöd. Det är chefernas ansvar att få 

verksamheten att arbeta personcentrerat och att få personalen att lägga fokus på 

personcentrerad vård och egenvård. Personcentrerad vård stärker egenvård. Det är enligt 

Socialstyrelsen (2011) av vikt att sjukvårdspersonal har ett hälsofrämjande förhållningssätt 

samt att rollen i samtal om levnadsvanor framförallt är att ge patienterna kunskap, verktyg och 

stöd i sin egen hälsoutveckling.  

 

Alla tre vårdcentraler som deltagarna i studien arbetade på var styrda av samma landsting och 

därför borde resurserna ej skilja sig så mycket åt, vilket hellre tyder på att ansvaret ligger hos 

cheferna på respektive vårdcentral. Det vore kanske skillnad om någon av vårdcentralerna var 

privat eller i annat landsting med en annan ekonomi och prioritering. Det som ändå var 

intressant var att det ej var den vårdcentralen som hade minst resurser tilldelade för arbetet 

med FaR som förskrev minst, dock ansåg de själva att de förskrev alldeles för lite och 

önskade sig mer resurser för att kunna utöka förskrivandet ytterligare.  
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Chefernas stöd innebar dels att få tillräckligt med tid för att kunna förskriva FaR samt att om 

cheferna ej ansåg att förskrivandet av FaR var en prioritet så var det svårt att få flera i 

arbetsgruppen att arbeta med det. De som upplevde att de hade chefernas stöd fick tillräckligt 

med tid och informationen om FaR spreds på möten till övrig personal vilket ledde till att all 

sjukvårdspersonal arbeta aktivt med FaR. Politiker, verksamhetschefer och enhetschefer som 

sitter i beslutsfattande positioner behöver få kunskap i hur mycket tid som behövs för att 

sjukvårdspersonal ska kunna få nödvändig schemalagd tid för att kunna stödja patienterna till 

ett mer aktivt liv (Aweto et al., 2013). Forskning har visat att tidsbrist är en betydande barriär 

som försvårar arbetet med FaR ute i verksamheterna (Aweto et al., 2013; Frantz & Ngambare, 

2013; Galaviz et al., 2015). På den vårdcentral där förskrivandet av FaR var prioriterat hos 

cheferna upplevde deltagarna att de fick tillräckligt med tid avsatt för att kunna förskriva FaR. 

På en av vårdcentralerna fick de ej tid avsatt alls för att arbeta med FaR, utan de försökte 

hinna med det utöver allt annat vilket upplevdes svårt. Utan chefernas stöd i detta är det ej 

möjligt att få till ett bra och fungerande arbete kring FaR på en arbetsplats. Chefernas 

inställning och prioriteringar är det som sedan sprids vidare till personalgruppen. Cheferna 

måste tillåta och möjliggöra för sjukvårdspersonalen så att de kan arbeta med FaR. 

 

Två av vårdcentralerna hade en person anställd som hälsocoach som aktivt arbetade med FaR 

och skötte de flesta uppföljningarna. Det upplevdes som en underlättande, och i vissa fall 

avgörande, faktor för förskrivandet av FaR. Den vårdcentral som ej hade en hälsocoach såg 

det som en försvårande faktor i förskrivandet av FaR samt i handläggningen av uppföljningar. 

Persson et al. (2010) påvisade att förskrivningen av FaR kunde ökas genom att en person var 

ansvarig för FaR och ansvarade för uppföljningarna. Det som var ganska intressant var att på 

den vårdcentral där de ej hade någon hälsocoach anställd förskrev de ändå FaR flera 

gånger/månad, men på en av de två vårdcentralerna där en hälsocoach fanns anställd hade 

FaR ej förskrivits på flera år. En av vårdcentralerna hade en hälsocoach anställd på 80 % som 

då arbetade med FaR, tobaksavvänjning och som rehabkoordinator. På den andra 

vårdcentralen där de hade en hälsocoach, hade de enbart denne anställd på 20 % för att sköta 

FaR och tobaksavvänjning. Den vårdcentral som hade en hälsocoach på 80 % hade en hög 

frekvens av förskrivningar av FaR samt ett välutvecklat arbete kring FaR på vårdcentralen 

medan den vårdcentral som enbart hade en hälsocoach anställd på 20 % ej förskrev FaR 

överhuvudtaget. Hälsocoachen på den vårdcentralen var inte heller med på intervjun. 

Skillnaden mellan dessa hälsocoacher var att den som arbetade 80 % var en utbildad 

undersköterska som under de senaste cirka 20 åren arbetat inom rehab medan hälsocoachen 
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som arbetade 20 % var en läkarsekreterare. Det är viktigt att rätt person är på rätt anställning 

samt att de anställda har rätt utbildning och erfarenhet för att kunna utföra sina åtaganden. 

Detta torde vara en orsak till att förskrivningen inte fungerade på vårdcentralen trots att de 

hade en hälsocoach anställd. 

 

Att en person är ansvarig för FaR är något som kan underlätta arbetet med FaR för samtliga 

inom den givna organisationen och i längden kan det bli en vinst både för patienterna och för 

organisationen. Att erbjuda åtgärder för att förändra ohälsosamma livsstilar kan leda till 

besparingar på lång sikt i form av minskade sjukvårdskostnader för levnadsrelaterade 

sjukdomar (Socialstyrelsen, 2011). Det var olika förutsättningar på olika vårdcentraler på 

grund av skillnader i tilldelade resurser både i antal yrkesutövare samt extra tillsatta tjänster 

som hälsocoach. På den vårdcentral där de ej hade någon hälsocoach anställd förskrev de ändå 

FaR regelbundet så förskrivningen verkar styras till viss del av sjukvårdspersonalens attityder 

och inställning till FaR och fysisk aktivitet. 

 

Ett fungerande teamarbete kring FaR både inom den egna organisationen samt mellan primär- 

och slutenvården ansågs vara en underlättande faktor. Att arbeta i team med olika 

professioner leder till ökad möjlighet att motsvara de höga krav på kunskap, säkerhet och 

delaktighet som finns hos patienterna och samhället (Edberg et al., 2013). Elley et al. (2010) 

påvisade att det var mer kostnadseffektivt att en sjuksköterska skötte förskrivningen och 

uppföljningen av FaR än en läkare. Även om sjuksköterskorna enbart skötte läkarnas 

uppföljningar blev det mer kostnadseffektivt. De vårdcentraler där det ej fanns något 

teamarbete kring FaR upplevde det som försvårande. Det ansågs höra ihop med de riktlinjer 

som verksamheten hade angående FaR. Fanns det ingen struktur och riktlinjer blev även 

teamarbetet försvagat. Det upplevdes betungande när inte samtliga på vårdcentralen förskrev 

och var intresserade av FaR.  

 

På den vårdcentral där de förskrev FaR mest frekvent förskrevs FaR från de flesta i 

sjukvårdspersonalen oavsett yrkeskategori. De ansåg själva att de hade ett bra teamarbete 

både mellan sjukvårdspersonalen i sig och mellan sjukvårdspersonal och chefer. På övriga 

vårdcentraler fanns det inget teamarbete utvecklat kring förskrivandet av FaR. Persson et al. 

(2010) påvisade att läkarnas förskrivning av FaR åttadubblades då alla uppföljningar sköttes 

av fysioterapeuter. Vid förskrivningen av FaR bör man använda sig av MI och detta blir 

tidskrävande för den förskrivande läkaren och kan på så vis bli ett hinder i förskrivandet av 
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FaR. Sannolikheten att använda FaR som en behandlingsmetod ökade i och med att 

fysioterapeuten hade MI-samtalet och rådgivning och då kunde föreslå aktivitet, duration och 

intensitet. Genom att förenkla och utveckla FaR genom teamarbete påvisade Persson et al. 

(2010) ett konkret sätt att öka tillämpningen av FaR inom primärvården. 

 

God kunskap om FaR och att ha möjligheten att gå på utbildningar och nätverksträffar 

angående fysisk aktivitet och FaR upplevdes vara en underlättande faktor. Hälsocoachen var 

ansvarig för att gå på utbildningar och träffar för att sedan sprida detta vidare till övrig 

personal. Återigen belyses då behovet av att ha någon som är ansvarig för FaR och som kan 

fortbilda sig inom området för att sedan sprida det vidare till övrig personal. O’Donoghue, 

Cusack och Doody (2012) kom fram till att fysioterapeuter ej var nöjda med sin kunskap utan 

ansåg att de behövde vidareutbildning inom strategier för att förändra patienters beteende när 

det gällde fysisk aktivitet, främjande av träning och förskrivning av FaR inom primärvården 

för livsstilsrelaterade sjukdomar. En del av de svårigheter som sjukvårdspersonalen upplevde 

i samband med förskrivande av FaR kan härledas till bristfällig utbildning och kunskap om 

FaR och fysisk aktivitet. Exempelvis upplevde en del att det var svårt att förskriva FaR till 

patienter med smärta och såg det som ett hinder, dock är fysisk aktivitet i rätt mängd något 

som kan minska smärta. Likaså ansågs äldre patienter och patienter med flera diagnoser vara 

ett hinder i förskrivandet av FaR, däri ligger också betydelsen av kunskap kring FaR samt 

strategier för att kunna motivera patienter. Carlsson et al. (2006) kom fram till att även små 

mängder av fysisk aktivitet minskade mortaliteten hos äldre kvinnor 51-82 år. Loprinzi, Lee 

och Cardinal (2015) framhöll att äldre vuxna, över 65 år, som utförde mer än 300 minuters 

lättintensiv fysisk aktivitet/vecka hade lägre värden av BMI, midjemått, systoliskt blodtryck, 

HbA1c, crp och insulinresistens jämfört med dem som utförde mindre än 300 minuter 

lättintensiv fysisk aktivitet/vecka. De som utförde mindre än 300 minuter lättintensiv fysisk 

aktivitet/vecka löpte även större risk att få en kronisk sjukdom.  

 

Att patienter ibland upplevdes omotiverade var kanske snarare ett resultat av 

sjukvårdspersonalens oförmåga till att informera om fysisk aktivitet och FaR. I studien av 

Patel et al. (2011) ansåg läkarna att det var bra om patienterna fick stöd och uppföljning hos 

någon som var utbildad rådgivare inom FaR. Aweto et al. (2013) ansåg att utbildning om 

fysisk aktivitets fördelar ska ingå grundutbildningen till fysioterapeut. Det var lite konstigt att 

på den vårdcentralen där de svarade att fokus låg på fysisk aktivitet och hälsofrämjande från 

chefernas sida, ändå svarade alla deltagare utom en att de inte hade gått på någon utbildning 
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inom FaR. Om cheferna ansåg att det var så prioriterat och då sjukvårdspersonalen ändå 

kände att de hade stöd i arbetet med FaR borde de skäligen även ha fått fortbildning inom 

området. 

 

Flera deltagare påtalade att information om FaR ingått i deras grundutbildningar och att de 

visste hur de skulle göra rent praktiskt för att förskriva FaR. Dock upplevdes det försvårande 

att nätverk och riktlinjer ej var utvecklade inom organisationen angående hur förskrivningen 

av FaR skulle gå till. En förbestämd struktur för hur arbetet skulle läggas upp önskades. 

Enklare organisation och journalhantering, mer tid och möjlighet att utvärdera effekten av 

uppföljningar tillsammans med utarbetning av klara riktlinjer eller flödesscheman kan enligt 

Bohman, Mattsson och Borglin (2015) hjälpa till att öka förskrivandet av FaR hos 

sjuksköterskor. Aweto et al. (2013) kom också fram till att rekommendationer och riktlinjer 

kring fysisk aktivitet behövde utarbetas.  Det upplevdes att fysisk aktivitet och FaR ej ansågs 

vara en nationell prioritet men att det troligen skulle bli det och att det då skulle underlätta 

förskrivandet. Sjukvårdspersonal är dock enligt Lag om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område (SFS, 1998:531) skyldiga att utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Likaså anger Socialstyrelsen i nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder (2011) att hälso- och sjukvården ska, när det är lämpligt, ge 

upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada samt genom särskilda 

metoder stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor, såsom fysisk inaktivitet. Det 

är därför upp till var och en som arbetar inom sjukvården att på bästa möjliga vis främja hälsa 

hos patienterna exempelvis då genom fysisk aktivitet och FaR. Socialstyrelsen (2011) menar 

även att hälso- och sjukvården i större utsträckning än den gör idag bör uppmärksamma 

patienternas levnadsvanor. 

 

I mötet mellan sjukvårdspersonal och patient underlättade det om sjukvårdspersonalen hade 

en positiv inställning till FaR. Den personal som ansåg att FaR var en bra metod och som 

gynnade patienternas hälsa förskrev FaR regelbundet medan den sjukvårdspersonal som var 

skeptiska till FaR som metod och inte heller såg några hälsovinster hos patienten hade ej 

förskrivit FaR på flera år och hade ej i sina planer att börja göra det heller. Bakhshi et al. 

(2015) kom fram till att fysiskt aktiva sjuksköterskor oftare gav råd om fysisk aktivitet än 

inaktiva sjuksköterskor. Sjukvårdspersonal skall arbeta efter senaste beprövade vetenskap och 

ej efter personliga åsikter och tyckande. Patienterna borde ej få olika vård beroende på vilken 

sjukvårdspersonal de möter. På en vårdcentral hade samtliga förskrivit FaR men det var två-
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sju år sedan de gjorde det senast och en av deltagarna hade enbart förskrivit FaR vid ett enda 

tillfälle. FaR förskrevs ej längre där och sjukvårdspersonalens inställning till FaR som en 

metod för att främja fysisk aktivitet var negativ. De ansåg ej att FaR var en effektiv metod för 

att öka fysisk aktivitet, utan ansåg att vanliga samtal fungerade lika bra. En av deltagarna hade 

förskrivit FaR på sin tidigare arbetsplats, men hade ej förskrivit alls de sista tre åren då hon 

börjat arbeta på en annan vårdcentral i Dalarna. På den vårdcentral där de förskrev FaR cirka 

fem gånger i månaden var inställningen till FaR positiv och de ville öka frekvensen av 

förskrivandet då de ansåg att det var en effektiv metod som gav positiva effekter på 

patienternas hälsa. Där hade förskrivningen varit både högre och lägre under de tre-fyra åren 

som de förskrivit FaR, men de arbetade ständigt med detta. På en vårdcentral där 

förskrivandet fungerade bra hade de förskrivit FaR i tio år och förskrivningen ökade och de 

blev hela tiden bättre på det. Minst tio FaR i månaden förskrevs där och samtliga hade 

intentionerna att öka sitt förskrivande och var mycket positivt inställda till detta.  

 

Åsikterna om FaR som metod skiljde sig åt mellan deltagarna. Många ansåg att det var bra att 

FaR skrevs på recept så att patienten fick ett papper med sig hem samt att utformningen på 

receptet är lika som för läkemedel vilket gav tyngd i att receptet var viktigt. Patel et al. (2011) 

rapporterade om att läkare ansåg att det var bra att FaR skrevs som recept för läkemedel då 

detta gjorde att träningen av patienterna upplevdes som lika viktig som mediciner. Däremot 

ansåg en del att ett papper där det står att patienten skulle röra på sig ej gav någonting alls för 

patienten och att det snarare enbart tog tid för sjukvårdspersonalen med förskrivning. Det 

upplevdes bara bli en börda för sjukvårdspersonalen, ytterligare en sak för dem att göra. Dock 

påvisade Elley et al. (2011) att en ökning av den fysiska aktivitetsnivån hos en befolkning är 

förknippad med en förbättrad hälsa. Hälso- och sjukvårdsrelaterade interventioner när det 

gäller fysisk aktivitet visade sig vara effektiva i att öka befolkningens aktivitetsnivå. 

Patienterna visade på signifikanta förbättringar av sin fysiska aktivitetsnivå efter tolv och 24 

månader efter att ha genomgått en sjuksköterskeledd intervention för att främja fysisk 

aktivitet (Elley et al., 2011). Återigen blir det en chefsfråga att se till att hälsofrämjande 

åtgärder prioriteras samt att sjukvårdspersonalen får de resurser de behöver såsom tid för att 

kunna förskriva FaR, motivera och rådgiva patienterna. Bohman, Mattsson och Borglin 

(2015) rapporterade om att sjuksköterskorna såg FaR som ett särskilt användbart verktyg i det 

förebyggande arbetet. Det kan även vara fördelaktigt att arbeta i förebyggande syfte istället 

för i sekundärt syfte, som det oftast förskrivs idag. Dock var det ingen av sjuksköterskorna 

som hade använt FaR på det viset. Även om sjuksköterskorna hade en önskan om att införa 
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FaR i det preventiva sjukdomsarbetet var det svårt att förbise det sekundära förebyggande 

arbetet så länge som samhället och sjukvården i stort fokuserar på behandling hellre än 

prevention (Bohman, Mattsson & Borglin, 2015). 

 

En god relation mellan sjukvårdspersonal och patient ansågs underlätta när 

sjukvårdspersonalen skulle samtala om fysisk aktivitet och FaR. Olika hinder upplevdes när 

det gällde denna relation såsom personkemi, att ha en personlig relation till patienten eller att 

bo i samma by som patienten. För att undvika detta arbetade deltagarna i team och delade upp 

patienterna mellan sig i geografiska områden för att undvika att vårda dem de kände sedan 

tidigare. Att bo på en liten ort med en mindre befolkning är en svårighet för sjukvårdspersonal 

då de flesta patienterna är bekanta till sjukvårdspersonalen på olika nivåer. Det professionella 

förhållningssättet gentemot patienten kan då vara svårt att få till i alla lägen då en personlig 

relation till patienten finns. Teamarbete och att hjälpas åt genom att dela upp patienterna är en 

bra strategi i sådana situationer. Likaså om det upplevdes att personkemin mellan patient och 

sjukvårdspersonal ej stämde kunde de bolla över till den andra för att patienten skulle få bättre 

förutsättningar. I enlighet med Patientlagen (SFS, 2014:821) skall insatser i verksamheten 

samordnas för att patientens ska kunna känna trygghet, kontinuitet och säkerhet i vården. En 

sjuksköterska ska alltid uppträda på ett vis så att yrkesanseendet stärks och förtroende hos 

allmänheten ökar likaså skall professionella värden såsom respektfullhet, trovärdighet och 

integritet uppvisas (ICN, 2008).  

 

Motivation till att utföra fysisk aktivitet och FaR ansågs vara en betydande faktor. Att ha en 

patient som var positivt inställd till fysisk aktivitet upplevdes vara underlättande. Galaviz et 

al. (2015) rapporterade att det huvudhinder läkare upplevde vid förskrivning av FaR var att de 

ej hade någon tilltro till att patienterna skulle följa receptet. Det påtalades även om vikten av 

att ge patienten möjlighet till att göra välgrundade val genom att de informerats om fysisk 

aktivitets hälsofördelar och nackdelarna som inaktivitet har på hälsan. Patienten är alltid den 

som styr sin vård och har rätt att välja vad den vill och inte vill göra. I enlighet med 

Patientlagen (SFS, 2014:821) ska fokus ligga på att patienten skall vara delaktig och 

självbestämmande i sin vård samt få information om sin vård och behandlingsalternativ. Det 

är av vikt att sjukvården informerar patienter om sambandet mellan fysisk inaktivitet och 

ohälsa samt stöttar dem i egenvård för att hålla sig så friska som möjligt (Holm-Ivarsson, 

2014).  
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Egenvård stärker personcentrerad vård och enligt den amerikanska omvårdnadsteoretikern 

Dorothea Orem (2001) är fokus för omvårdnaden att hjälpa patienten till självständighet och 

att individen själv ska kunna tillgodose sina egenvårdsbehov. Likaså bör sjukvårdspersonalen 

lära patienten att utföra egenvård. Orems huvudsyfte för omvårdnaden är att hjälpa 

patienterna till att utarbeta egna sätt för att kunna utföra egenvård (Polit & Beck, 2012). 

Sjukvårdspersonalen behöver hjälpa patienterna till att se vad de själva kan göra för sin hälsa. 

Genom att använda sig av en teambaserad intervention med fokus på en patientcentrerad 

livsstilsförändring och med hjälp av MI, för att få patienten att känna en känsla av kompetens, 

självbestämmande och social meningsfullhet, ökade patientens motivation och på så vis ökade 

följsamheten till given ordination (Stenman et al., 2012). Denna intervention är 

kostnadseffektiv om det leder till att patienter får en bättre hälsostatus med påföljden att de 

behöver mindre sjukvård. De patienterna som inte varit motiverade till FaR kanske ej hade 

fått tillräckligt med information av sjukvårdspersonalen. Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) 

ska den som lämnar ut information till patienten försäkra sig om att denne har förstått 

betydelsen och allt innehåll i informationen.  

 

Det ansågs vara underlättande att förskriva FaR till patienter som gick till en 

specialistmottagning, för exempelvis hypertoni eller diabetes, då sjukvårdspersonal där redan 

påbörjat samtal om vikten av fysisk aktivitet. Troligen kan detta då även bero på att denna 

patientgrupp redan fått tillräcklig med information både om sin diagnos samt om den 

påverkan som fysisk aktivitet har på hälsan och därför blivit mer motiverade. Lee et al. (2012) 

undersökte personer med reumatoid artrit och av dessa var 42 % inaktiva. Orsakerna till detta 

var brist på motivation och brist på tillit till fysisk aktivitet. Dock hade smärta och hälsostatus 

ingen betydelse för motivationen. Resultatet i studien stöder utvecklingen av interventioner 

som ökar motivationen för fysisk aktivitet och som leder till starkare tillit till fördelarna med 

fysisk aktivitet (Lee et al., 2012). En positiv inställning till fysisk aktivitet och FaR var det 

som genomsyrade deltagarnas åsikter på de två vårdcentralerna där de regelbundet förskrev 

FaR. Detta känns som en grundsten i arbetet med FaR och hälsofrämjande, att 

sjukvårdspersonalen ser de fördelar och det positiva som FaR kan ge patienterna. Det går ej 

att motivera en patient till att börja med fysisk aktivet om sjukvårdspersonalen själv ej anser 

att det är angeläget och viktigt. 

 

Att fokus låg på egenvård hos sjukvårdspersonal och patienter ansågs vara underlättande. För 

att få patienten att fokusera mer på egenvård behöver sjukvårdspersonalen först och främst 
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börja med att ändra sitt tankesätt och se vad patienten kan göra själv istället för att tänka att 

läkemedel skall vara första behandlingsalternativet. Fysisk aktivitet behöver diskuteras som 

en etablerad form av behandling jämställt med läkemedel och borde förskrivas till alla 

patienter (Phillips & Kennedy, 2012).  

 

Hur patienternas attityd var angående egenvård, fysisk aktivitet och synen på läkemedel 

verkade skilja sig åt mellan vårdcentralerna vilket då lett till att sjukvårdspersonalen fått olika 

utmaningar att förhålla sig till när de skall motivera patienterna. En del upplevde att deras 

patienter absolut inte ville ha läkemedel och var öppna för andra förslag exempelvis att utföra 

fysisk aktivitet istället, medan vissa deltagare upplevde att deras patienter inte ville anstränga 

sig utan hellre ville att sjukvården skulle servera dem en snabb lösning såsom läkemedel mot 

de besvär de upplevde. Dessa upplevelser skiljde sig åt mellan olika vårdcentraler och kan 

kanske till viss del förklaras av att patienterna kommer från olika geografiska och 

socioekonomiska områden. Grzywacz, Crain, Martinson och Quandt (2014) rapporterade att 

kvinnor med yrkesskolsutbildning eller lägre var mindre fysisk aktiva än kvinnor med 

collegeutbildning eller högre. Likaså påvisades det att vita kvinnor hade högre fysisk 

aktivitetsnivå än färgade kvinnor. Romé et al. (2010) menar att för att utveckla 

utbildningsstrategier för riskgrupper behövs det fortsatta utredningar för att utforska och 

jämföra sambanden med fysisk aktivitet, likaså behövs vidare studier för att undersöka och 

jämföra sociala och fysiska barriärer i omgivningen som påverkar fysisk aktivitet.  

 

Sjuksköterskor menade enligt Bohman, Mattsson och Borglin (2015) att FaR i sig var både 

viktigt och användbart när det gällde att främja individers hälsa men att FaR borde ses som en 

komplex intervention där brist på kunskap och erfarenhet, tidsbrist, komplicerade 

journalsystem, brist på riktlinjer och rutiner samt övriga hinder som kan förklara varför FaR 

inte har haft så stor framgång inom primärvården måste beaktas. 

 

Metoddiskussion  

Att använda en kvalitativ metod var en självklar metod då det var sjukvårdspersonals 

upplevelser som efterfrågades. Kvalitativa studier vill skapa förståelse om ett område genom 

att fokusera på exempelvis erfarenheter och upplevelser (Friberg, 2013). Undersökningen 

utfördes empirisk, att data insamlades genom fenomenografisk fokusgruppsintervjuer på 

vårdcentraler. Detta var gynnsamt för studien då målet var att få personliga och erfarna åsikter 

om området. Inom fenomenografin ligger fokus på människans tankar, känslor, värderingar 
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och handlande och det är människans upplevelser och erfarenheter av olika företeelser som 

utforskas och inte företeelserna i sig (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

 

Undersökningsgruppen valdes ut genom att enhetschefen på respektive vårdcentral valde ut 

den sjukvårdspersonal som uppfyllde studiens inklusions- och exklusionskriterierna. I studien 

användes bekvämlighetsurval, dock vore det kanske mer lämpat att använda strategiskt urval. 

Med strategiskt urval är avsikten att finna största variationen av erfarenheter inom det valda 

området som utforskas i den grupp man undersöker (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Med strategiskt urval menar Granskär och Höglund-Nielsen (2012) att de människor som 

arbetade med FaR skulle ha handplockats av författarna. På en av vårdcentralerna valdes ej 

hälsocoachen ut av enhetschefen till att delta i intervjun, eventuellt bortfall på den 

vårdcentralen framkom ej heller. Att en enhetschef valt ut deltagare kan vara en brist om de ej 

vet vad FaR innebär och vad målet med intervjuerna är, trots att de fått informationsbrevet. På 

en annan vårdcentral hänvisade enhetschefen direkt till hälsocoachen som sedan 

sammanordnade deltagarna till intervjun, vilket var bra. Där var det en till som skulle ha 

deltagit på intervjun men på grund av ett möte ej kunde delta. På den tredje vårdcentralen var 

det enbart de två deltagarna på intervjun som förskrev FaR på hela vårdcentralen, varpå det 

inte blev något bortfall.  

 

Det som var bra med undersökningsgruppen var att det blev en spridning av olika 

yrkeskategorier, fem olika yrkeskategorier var representerade. Det var fördelaktigt för att få 

olika infallsvinklar och åsikter i ämnet samt för en större överförbarhet. FaR är inte heller 

något som förskrivs av enbart en yrkesgrupp utan det kräver teamarbete. Dock var 

könsfördelningen ojämn (en man och åtta kvinnor). Vilket kan ses som både en nackdel och 

en fördel för studien då det är av intresse att även få fram manliga synpunkter i ämnet. Frantz 

och Ngambares (2013) påvisade att manliga fysioterapeuter ägnade sig mer åt främjande av 

fysisk aktivitet på sina kliniker än kvinnliga. Det speglar ändå Sveriges vårdcentraler då 

huvuddelen av sjukvårdspersonal är kvinnor, Resultatet är överförbart på övriga svenska 

vårdcentraler.  

 

Vid en av intervjuerna deltog en undersköterska. Undersköterskan arbetade som hälsocoach 

på den vårdcentralen och förskrev ej själv FaR men ansvarade för uppföljningar av FaR som 

andra på vårdcentralen eller inom slutenvården skrivit. Likaså ansvarade hon för fortbildning 

av FaR och gick på de hälsofrämjande nätverksträffarna. Hennes erfarenheter var därför av 
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intresse för studien. Dock är det enbart legitimerad personal som skall förskriva FaR, 

(Folkhälsomyndigheten, u.å; Holm-Ivarsson, 2014; Kalling, 2011; Ståhle, 2008) men i vissa 

landsting kan förskrivningen ske på delegering efter att verksamhetschefen har bedömt att den 

enskilde har tilräcklig kompetens för att kunna förskriva FaR (Folkhälsomyndigheten, u.å.).  

 

I efterhand kändes det som att inklusions- och exklusionskriterierna kunde ha varit tydligare 

och mer avgränsande då det i vissa fall ej upplevdes som att rätt personer var uttagna till 

intervjun. Exempelvis kunde exklusionskriteriet hellre ha varit att deltagarna skulle ha 

förskrivit FaR mindre än tio gånger istället för aldrig förskrivit FaR. På en vårdcentral där de 

hade en hälsocoach anställd för att arbeta med FaR var ej denna person med på intervjun, 

vilket var synd då det kändes som att viktig information som hon kunde ha förmedlat gick till 

spillo. Dock hade en av deltagarna som var uttagen där ej förskrivit FaR mer än en gång under 

hela sin yrkesverksamma tid och det var för flera år sedan. En deltagare som förskrivit FaR 

enbart en gång har tyvärr inte särskilt mycket erfarenheter att dela med sig av. Trovärdigheten 

kan ha påverkats negativt av detta.  

 

Att använda sig av fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod var väl lämpad, men 

behäftat med vissa svårigheter. Svårigheter med metoden var att det var svårt att få igång en 

diskussion, det var lite stelt i början av intervjuerna och mer pratsamt mot slutet. Där var det 

bra att använda lättare bakgrundsfrågor som samtliga deltagare fick besvara, det blev en 

uppvärmning inför de kommande huvudfrågorna. En annan svårighet var att få alla att komma 

till tals då det oftast var en person som pratade mer än övriga och dominerade diskussionen, 

då försökte diskussionen styras och fokus riktades mer mot övriga deltagare. Det är lättare att 

ha en dialog mellan två personer än att få igång en diskussion med fyra personer.  

 

Vid transkribering av intervjuerna kunde det ibland vara besvärligt att tyda vem som sa vad 

och exakt vad som sades då flera deltagare pratade samtidigt under diskussionerna. Genom att 

bägge författarna lyssnade noggrant på intervjuerna flera gånger kunde de olika deltagarna 

urskiljas. Intervjuerna spelades in på två stycken mobiltelefoner som placerats på olika 

sidorna av bordet som deltagarna satt runt vid intervjuerna, vilket underlättade 

transkriberingen. Om det var svårt att höra vad någon deltagare sa kunde bägge 

avlyssningarna jämföras för att få en korrekt transkribering.  
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Det var även olika antal deltagare i intervjuerna, två, tre och fyra deltagare vid de olika 

intervjutillfällena. Diskussionerna blev dock innehållsrika oberoende på antalet deltagare, det 

märktes ingen skillnad. När diskussionerna kom igång så blev det en rik data som svarade väl 

på frågeställningarna. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det vanligast att ha sex till tio 

deltagare i fokusgruppsintervjuer. Dock betonas det även att det viktigaste är innehållet som 

intervjuerna ger och att antalet intervjuer kan utökas för att få mättnad. Det var svårt för 

enhetscheferna att få ihop tillräckligt många deltagare och därför minskades kravet på antalet 

deltagare. I beaktande fanns möjligheten att istället utöka antalet intervjutillfällen om de ej 

gav tillräckligt med användbart material. En fokusgruppsintervju har som mål att få fram 

rikligt med åsikter på det som är i fokus för gruppen (Kvale & Brinkman, 2014). Metoden var 

den bästa som kunde ha använts för att få fram svar på studiens syfte och frågeställningar 

samt upplevdes den leda till ökad trovärdighet i resultatet. Dock blir det svårt att dra för stora 

slutsatser av resultatet på grund av det relativt låga deltagarantalet. 

 

Intervjuernas innehåll svarade väl på studiens syfte, vilket visar på att frågorna i 

intervjuguiden var relevanta och ökade studiens pålitlighet och trovärdighet. Att ha en 

intervjuguide var nödvändigt då det under fokusgruppens diskussioner var lätt att samtalet 

gick åt olika håll, därför var det bra att ha en intervjuguide att följa för att hela tiden hålla sig 

till de frågor som svarade på studiens syfte. En intervjuguide är ett stöd för att strukturera upp 

intervjun för att hålla sig till väsentliga frågor samt för att hålla uppsatt tidsram (Henricson, 

2012). Att använda en intervjuguide ökar överförbarheten.  

 

Det upplevdes betydelsefullt att ha en provintervju innan intervjuerna för att prova på rollen 

som intervjuare då bägge författarna ej var bekanta med det sen tidigare. Likaså för att känna 

sig trygg med att uppsatt tidsram skulle vara tillräcklig. Tidsramen för intervjuerna var 

tillräcklig för att få bra diskussioner med utförliga svar på intervjuguidens frågor. Intervjuerna 

kändes lugna och stressfria utan att tidsramen överskreds. Intervjuerna var olika långa: 14, 20 

och 25 minuter. Den som var 25 minuter lång var den där det var flest deltagare, fyra stycken. 

Tre av dem hade stor erfarenhet av FaR och de var alla fyra positivt inställda till FaR som 

metod varpå de hade mycket erfarenheter att dela med sig av. Intervjun som var 20 minuter 

lång hade enbart två deltagare, men de var bägge positivt inställda till FaR och med en hel del 

erfarenhet kring förskrivande av FaR. Den intervju som tog 14 minuter hade tre deltagare men 

det var ingen som var positivt inställd till FaR som metod och de hade ej förskrivit FaR på 

länge och hade ej förskrivit i någon större mängd. Det kan förklara att intervjun gick fortare 
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då de ej hade lika mycket erfarenheter som på de övriga intervjutillfällena. Det vore bra att 

försöka få mer jämbördiga grupper var gäller erfarenhet och antal deltagare. 

 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys och med stöd av Graneheim och Lundman 

(2004) för att få fram det som svarade på syftet, vilket upplevdes fördelaktigt. Användandet 

av denna metod ökade överförbarheten. Det var en tydlig metod som var ett bra stöd för att 

kondensera och få ut det viktigaste ur data. Kvalitativ innehållsanalys syftar till att försöka 

finna kategorier som bäst beskriver ett fenomen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012; Polit & 

Beck, 2012) samt för att framhålla det tydliga och uppenbara i data (Graneheim & Lundman, 

2004). För att vidmakthålla hög pålitlighet och trovärdighet i resultatet lästes data flera gånger 

av bägge författarna och egna åsikter och tolkningar undanhölls.  

 

I resultatet lyftes flera citat fram under alla kategorier för att styrka innehållet och för att få så 

trovärdigt och pålitligt resultat som möjligt samt för att ej förlora något ur budskapet. I 

analysen har fördelningen av citat mellan olika deltagare tagits i beaktande för att få en 

jämvikt och balans i gruppens åsikter samt för att alla deltagarnas åsikter ska återspeglas i 

resultatet. Dock är vissa deltagare mer framträdande i resultatet, det förklaras med att vissa 

deltagare hade mer erfarenhet och dominerade därför diskussionerna mer än andra. Likaså var 

deltagarna olika pratsamma vilket också återspeglas till viss del i antalen citat. 

 

Pålitlighet och trovärdighet i studien styrktes av aktuella vetenskapliga artiklar samt 

vetenskapligt förankrad litteratur. Strävan har ständigt varit att finna huvuddelen av fakta från 

vetenskapliga artiklar och samtliga artiklar är peer-reviewed, huvuddelen är ej äldre än fem år 

samt har de ursprung i flertalet vedertagna vetenskapliga tidskrifter.  
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Konklusion 

Chefernas engagemang samt patientens inställning till fysisk aktivitet och FaR var områden 

som framkom vara av stor betydelse när sjukvårdspersonal skulle förskriva FaR. Att cheferna 

gav sjukvårdspersonalen resurser för att möjliggöra arbetet med FaR, i form av tid, utbildning 

och teamarbete ansågs vara en grundläggande faktor. Hälsofrämjande synsätt och prioritering 

av FaR hos cheferna ger spridning och förankring hos sjukvårdspersonalen. Patientens 

inställning till egenvård och fysisk aktivitet var en betydande faktor vid förskrivning av FaR. 

Där har distriktssköterskor en huvuduppgift i att motivera patienterna till livsstilsförändringar 

och egenvård samt informera om fysisk aktivitets inverkan på hälsan. 

 

Studiens kliniska betydelse 

Studien påvisar vilka delar inom organisation och mötet mellan sjukvårdspersonal och patient 

som är av betydelse för att underlätta förskrivningen av FaR i primär- och slutenvården. 

Genom att underlättande och försvårande faktorer har belysts i denna studie kan det fungera 

som ett underlag för att se vad som behöver utvecklas och läggas resurser på i arbetet med 

FaR på respektive enhet inom primär- och slutenvården. Genom att öka patienternas 

delaktighet i sin egen vård kan befolkningens hälsa förbättras och på så vis även gynna 

samhällsekonomin. 

 

Förslag till vidare forskning 

I resultatet framkom att det är grundläggande i arbete med FaR att ha en tillåtande 

organisation samt engagerade chefer som prioriterar arbetet med FaR. Därför skulle det vara 

av vikt att fortsatta studier fokuserade på betydelsen av organisation och chefernas roll i 

implementeringen av FaR på olika enheter inom primär- och slutenvården. Detta kunde 

utföras genom en större intervjustudie med fler medverkande samt med frågor riktade mot 

organisation och chefer. Fortsatta studier skulle även behövas på hur sjukvårdspersonal kan 

öka motivationen angående FaR och fysisk aktivitet hos svårmotiverade patienter genom att 

använda sig av MI.  
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Intervjuguide 

 

Vilket yrke och hur många yrkesverksamma år har ni? 

Har ni deltagit i någon utbildning inom FaR? 

Vad anser ni om FaR som metod för att främja fysisk aktivitet? 

Hur många år har ni förskrivit FaR och hur många patienter förskriver ni FaR till/månad i 

genomsnitt? 

 

Vad finns det för faktorer inom er organisation som underlättar förskrivandet av FaR och vad 

finns det för faktorer inom er organisation som försvårar förskrivandet av FaR?  

Exempelvis utbildning, samarbete mellan yrkesrollerna, stöd från chefen. 

 

Vad finns det för faktorer i mötet med patienten som underlättar förskrivandet av FaR och vad 

finns det för faktorer i mötet med patienten som försvårar förskrivandet av FaR?  

Exempelvis patientrelation och inställning hos patienten till livsstilsförändringar. 

 

På vilket vis följer ni upp patienterna? 

Har ni något förslag på hur man kan öka förskrivningen av FaR?  
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Informationsbrev  
Sjukvårdspersonals upplevelser av underlättande och försvårande faktorer vid förskrivning av 

fysisk aktivitet på recept, FaR 

Vi är två distriktssköterskestudenter som studerar vid Högskolan Dalarna. Under hösten 2015 

kommer vi att skriva ett examensarbete. 

 

Du tillfrågas härmed om ditt deltagande i denna intervjustudie där syftet är att belysa för 

sjukvårdspersonal vilka underlättande och försvårande faktorer sjukvårdspersonal upplever 

vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR. 

 

Studier påvisar att livsstilsrelaterade sjukdomar ständigt ökar och att fysisk inaktivitet är en 

stor orsak till detta, likaså att FaR ej används i den utsträckning som det skulle behövas. Trots 

att sjukvården har kunskapen för att rådgiva patienter om fysisk inaktivitet finns det väldigt 

lite studier om deras upplevelser och arbete inom detta hälsofrämjande arbete. Effekten av 

FaR har påvisats vara mycket god, men att kunskap inom detta ämne inte nått ut till all 

personal som skulle behöva den. Genom att belysa vilka underlättande och försvårande 

faktorer sjukvårdspersonal upplever vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR kan 

resultatet förhoppningsvis påvisa vad som behöver arbetas med för att utveckla, underlätta 

och öka förskrivningen av FaR.  

 

Vi har valt att genomföra fokusgruppsintervjuer med sjukvårdspersonal yrkesverksamma på 

tre vårdcentraler i Dalarnas landsting. Fokusgruppsintervjuer innebär att vi sitter ner 

tillsammans med de personer som väljer att delta och gemensamt går igenom de frågor vi har.  

Villkoren för att få ingå i studien är att du varit yrkesverksam på vårdcentral i minst 3 år samt 

att ha förskrivit FaR minst en gång. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att 

ljudinspelas. 

 

De ljudinspelade intervjufrågorna kommer sedan att skrivas ner och analyseras. All data som 

insamlats kommer att behandlas konfidentiellt och ingen data kommer presenteras så att 

någon enskild person kan identifieras. De insamlade uppgifterna används enbart till denna 

studies syfte. Den inspelade intervjun raderas efter att studien har examinerats.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en D-uppsats vid Högskolan Dalarna inom 

ämnet omvårdnad. Vill verksamheten ta del av studien finns den tillgänglig efter examinering.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

Projekttitel: Sjukvårdspersonals upplevelser av underlättande och försvårande faktorer vid 

förskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR 

Student/studenter: Annica Gunnarsson, Sofie Johnsson   

Handledare: Anncarin Svanberg    

 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)?  

 

   
 
 
     X 

 
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)?   

 

   
 
     X 
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Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

   
    X 

 
4 
 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

   
    X 

 
5 
 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

   
    X 

 
6 
 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

   
 
 
 
    X 

 
7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 

  

   
 
 
    X 
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