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SAMMANFATTNING  

Bakgrund               

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod för sjukvården att främja ökad fysisk 

aktivitetsnivå hos patienter. Trots att behandlingsmetoden har vetenskapligt stöd är den 

fortfarande underutnyttjad. En implementeringsmodell har tagits fram i syfte att underlätta 

implementeringen.                                        

Syfte               

Syftet med denna studie var att beskriva processen för genomförandet av en 

implementeringsintervention. 

Metod              

Moores modell för processutvärdering användes för att beskriva genomförandet av en 

implementeringsintervention riktad till sjukvårdspersonal och arbetsledning vid tre hälso-

/vårdcentraler i två olika landsting i mellersta Sverige. Datainsamling har skett genom 

kvalitativ deltagande observation samt genom statistik från journalsystemen. Materialet 

analyserades med latent kvalitativ innehållsanalys respektive deskriptiv statistik. 

Resultat                                  

Trots varierande kontext kunde interventionen genomföras på alla enheterna och de 

planerade implementeringsinsatserna levererades i stort sett som planerats. Arbetsplatsernas 

beredskap till förändring påverkades positivt, liksom utfallet gällande antalet skriftliga 

ordinationer. Viktiga förändringsmekanismer identifierades: externt stöd att genomföra 

utvecklingsarbetet, engagerad tydlig arbetsledning, utbildning till alla medarbetare samt 

fysioterapeut med ledande roll. 

Slutsats              

Studien visar att interventionsmodellen är genomförbar i primärvårdsmiljö och de valda 

implementeringsstrategierna bedöms verksamma för att underlätta implementeringen av 

FaR. Genomförandet har gett viktiga lärdomar om förändringsmekanismerna och hur 

interventionen ytterligare kan utvecklas, vilka kan vara värdefulla vid planering av en 

randomiserad kontrollerad interventionsstudie. 

Nyckelord              

Evidensbaserad vård, levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder, hälsofrämjande, 

beteendeförändring. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT  

Background 

Physical activity on Prescription (PAP) is a method that has been shown to increase physical 

activity among patients. PAP has scientific support but is sparsely used. An implementation 

intervention was developed to facilitate the implementation of PAP. 

  

Aim 

The aim of this study was to describe the process of execution of the intervention. 

 

Method 

Moores model for process evaluation was used to describe the execution of an 

implementation intervention aimed at healthcare professionals at three primary healthcare 

centers in two Swedish counties. Data was collected by participatory observation and data 

from the patient records, and analyzed by qualitative content analysis and descriptive 

statistics. 

 

Results  

Although differences in context, the intervention was delivered as planned at all healthcare 

centers. The work places’ preparedness for change was positively affected, likewise was 

outcome on number of written PAP prescriptions. Mechanisms of impact were: facilitation by 

external support, active leadership involvement, education and having a physiotherapist 

taking a leading role.  

 

Conclusion 

The study shows that the intervention was feasible in a primary healthcare setting and the 

implementation strategies was favorable to facilitate the implementation. The result provided 

valuable knowledge about mechanisms of impact and how the intervention can be further 

elaborated. 

 

Keywords 

Evidence based care, life styles, disease prevention methods, health promotion, behavioral 

change. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Fysisk aktivitet 

Att fysisk aktivitet främjar hälsa och kan användas för att både förebygga och behandla 

många sjukdomar finns det idag väldigt god vetenskaplig grund för. Kroppens organsystem 

påverkas på flera olika sätt och både den fysiska och psykiska hälsan påverkas positivt av 

regelbunden fysisk aktivitet. Ett dos-respons förhållande har visat sig föreligga mellan 

mängden fysisk aktivitet och hälsovinster. Detta innebär att även små ökningar av fysisk 

aktivitet hos tidigare helt fysiskt inaktiva personer leder till förbättrad hälsa samt att 

ytterligare hälsovinster går att nå för den som är fysiskt aktiv utöver den rekommenderade 

nivån. Störst hälsovinst har den som går från inaktivitet/låg aktivitet till måttlig aktivitet.  

Fysisk aktivitet kan beskrivas som ett komplext beteende och kan innefatta aktiviteter i 

hemmet, i arbetet, vid transporter i vardagslivet, i friluftsliv, trädgårdsarbete eller 

motion/fysisk träning (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2016). Den fysiologiska 

definitionen av fysisk aktivitet är: all kroppslig rörelse som produceras av skelettmuskler och 

resulterar i energiförbrukning (Shepard och Balady, 1999). 

I syfte att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död samt 

bevara eller förbättra fysisk kapacitet har Yrkesföreningen för Fysisk Aktivitet (2016) tagit 

fram följande rekommendation gällande fysisk aktivitet för den vuxna befolkningen:  

1. Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 

150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas 

minst 75 minuter per vecka. Aktiviteten bör spridas på minst tre av veckans dagar. Måttlig och 

hög intensitet kan även kombineras. Mer fysisk aktivitet ger ytterligare hälsoeffekter. 

2. Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av 

kroppens stora muskelgrupper. 

3. Äldre (här definierat som vuxna personer över 65 år) bör även träna balans. 

4. Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) med 

någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har 

stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden. 

Måttlig intensitet innebär att det ska bli en ökning av puls och andning, som exempelvis vid 

rask promenad och hög intensitet innebär en markant ökning av puls och andning, som 

exempelvis vid löpning. Aktiviteten bör utföras i pass om minst 10 minuter och vara av aerob 

karaktär (fysisk aktivitet där energibehovet i första hand täcks av processer som förbrukar 
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syre, det vill säga aktivitet som inte framkallar syrebrist). Gällande rekommendationerna om 

att undvika långvarigt stillasittande så behövs mer forskning för att kunna precisera vad som 

menas med långvarigt stillasittande i minuter och timmar (Yrkesföreningar för Fysisk 

Aktivitet, 2016). Det är svårt att mäta hur fysiskt aktiv befolkningen är.  En trend är dock att 

befolkningens totala fysiska aktivitetsnivå minskar både i de nordiska länderna och i övriga 

världen (Folkhälsomyndigheten, 2016). En svensk undersökning gällande befolkningens 

självrapporterade fysiska aktivitetsnivå som genomförts regelbundet sedan 1974 är 

”Undersökningen om levnadsförhållanden (ULF)”. Denna visar att endast hälften av den 

vuxna befolkningen är fysiskt aktiva enligt rekommendationerna. Andelen som är i det 

närmaste helt fysiskt inaktiva och därmed bedöms tillhöra en högriskgrupp gällande 

avsaknad av fysisk aktivitet rapporteras till 10 %. Ytterligare 40 % har en så låg aktivitetsnivå 

att den betraktas som riskabel för hälsan (Folkhälsomyndigheten, 2016). En ökning av den 

fysiska aktiviteten tillhör de åtgärder som skulle ha störst positiv effekt på svenska folkets 

hälsa. Skulle alla vara aktiva med minst 30 minuter fysisk aktivitet varje dag, t.ex. med en 

rask promenad, så skulle den svenska befolkningens hälsa förbättras avsevärt och 

sjukvårdskostnaderna minska dramatiskt (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Svenska 

undersökningar visar att många vill bli mer fysiskt aktiva. I befolkningen i sin helhet 

framförde 15 % önskemål om stöd för att bli mer fysiskt aktiva. I utsatta grupper med 

individer med låg fysisk aktivitetsnivå, fetma, dålig hälsa samt låg inkomst angav upp till 50% 

att de ansåg sig behöva stöd för att genomföra en beteendeförändring för att bli mer fysiskt 

aktiva (Folkhälsomyndigheten, 2016). Socialstyrelsen (2011) anger i Nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder att hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal 

med tillägg av skriftlig ordination, stegräknare samt särskild uppföljning till patienter som är 

otillräckligt fysiskt aktiva. 

Fysioterapeuter är en yrkesgrupp med vetenskapligt underbyggd kompetens gällande att 

främja fysisk aktivitet hos individen i preventivt eller behandlande syfte. Att påvisa 

sambandet mellan rörelse och hälsa samt att visa hur rörelse kan användas som medel för att 

leva ett aktivt liv med god livskvalitet anges som fysioterapeutens viktigaste uppgift (Broberg 

och Tyni-Lenné, 2009). Beteendemedicin betonas alltmer i fysioterapeutisk behandling då i 

stort sett alla åtgärder som planeras och genomförs inom fysioterapi innebär att patienten 

behöver genomföra en mer eller mindre omfattande hälsorelaterad beteendeförändring 

(Denison och Åsenlöf, 2012). Yrkestiteln fysioterapeut är sedan 2014 den nya yrkestiteln för 

sjukgymnaster. Sjukgymnaster kan dock fortfarande välja att ha den gamla yrkestiteln kvar 

(Fysioterapeuterna, 2016). Då fysioterapeut numer är den titel som officiellt ska användas på 

yrkesgruppen, så kommer fortsättningsvis i detta arbete den titeln användas för både 

fysioterapeuter och sjukgymnaster. 

1.2  FaR 

FaR står för ”Fysisk aktivitet på Recept” och är en svensk metod för att främja fysisk aktivitet  

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). Metoden utgår från hälso- och sjukvården och kan användas 

både i förebyggande och behandlande syfte. FaR utvecklades 2001 i samband med att 

Folkhälsoinstitutet fick ett regeringsuppdrag gällande att arrangera ett ”aktivitets-år” för att 
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inleda ett förändringsarbete gällande fysisk aktivitet i befolkningen. Uppdraget gick under 

namnet ”Sätt Sverige i rörelse 2001” (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Metoden FaR har vetenskapligt stöd. Studier i svensk primärvård har visat att metoden leder 

till ökad fysisk aktivitetsnivå och minskar den stillasittande tiden. En ökning av den fysiska 

aktivitetsnivån kvarstår vid uppföljningar efter 6 och 12 månader. Positiva effekter på den 

självskattade hälsan och minskade riskfaktorer för metabola syndromet och hjärt-

kärlsjukdomar har också visat sig vara resultat hos de som fått FaR (Kallings, Leijon, 

Hallenius och Ståhle, 2008; Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg och Ståhle, 2008; Kallings, 

Leijon, Kowalski, Hallenius och Ståhle, 2009; Kallings, Sierra Johnson, Fisher, deFaire, 

Stahle, Hemmingsson et al., 2009; Leijon, Bendtsen, Nilsen, Festin och Ståhle, 2009; Leijon, 

Bendtsen, Ståhle, Ekberg, Festin och Nilsen, 2010; Olsson, Börjesson, Ekblom-Bak, 

Hemmingsson, Hellénius, och Kalling, 2015; Rödjer, Jonsdottir och Börjesson, 2016; 

Lundqvist, Börjesson, Larsson, Hagberg och Cider,2017). 

FaR- metoden består av fem grundkomponenter (Statens folkhälsoinstitut, 2011): 

1) Patientcentrerat förhållningssätt och individanpassad ordination. 

2) Ordinationen ska vara evidensbaserad och därför göras utifrån FYSS där man samlat den 

senaste evidensen gällande fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 

FYSS finns både som e-bok och i tryckt bok som finns i tre upplagor där den senaste 

versionen benämns FYSS 2017 (Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet, 2016). 

3) Skriftlig ordination. 

4) Samverkan med aktivitetsarrangörer. 

5) Uppföljning. 

Legitimerad personal inom hälso- och sjukvården får använda metoden om de har kunskaper 

gällande: patientens aktuella hälsoläge, hur fysisk aktivitet kan användas som prevention och 

behandling, hur man leder patientcentrerade samtal, metoden FaR samt lokala rutiner för 

FaR (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Internationellt används också fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling, men 

metoderna som används skiljer sig åt i olika länder (Orrow, Kinmonth, Sanderson och 

Sutton, 2012; Vuori, Lavie och Blair, 2013). Metoderna är inte direkt överförbara mellan 

länderna bland annat beroende på varierande kontext. En metod som är effektiv i ett land 

under de förhållanden som råder där fungerar inte med självklarhet i andra länder där andra 

förhållanden råder. Flera länder använder metoder som innehåller skriftlig ordination, men 

det unika med den svenska metoden är det patientcentrerade samtalet och den 

individanpassade förskrivningen. Speciellt är också att all legitimerad personal med adekvat 

kompetens kan förskriva, inte bara läkare vilket är vanligt i många länder (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011).  

Trots att FaR är en evidensbaserad metod som funnits i 16 år så är det fortfarande en 

underutnyttjad behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården. Det har skett en successiv 

ökning av antalet skriftliga ordinationer enligt FaR sedan införandet, men användandet av 
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FaR sker fortfarande i liten omfattning och används fortfarande inte som förväntat för att 

främja hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Stora variationer finns mellan landstingen när 

det gäller användandet och så även arbetssätten med metoden, det vill säga hur man 

organiserat sitt arbete med metoden (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Utifrån grundmodellen 

för FaR har vissa landsting lokalt utvecklat olika varianter anpassade till de specifika lokala 

förutsättningar som gäller. I många landsting har man utvecklat olika former av lotsning eller 

stödfunktioner som de kan erbjuda patienter som behöver mer stöd (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). FaR är mest använt i primärvården, men även här används metoden 

i mycket begränsad omfattning. Försök som gjorts i primärvård för att underlätta 

implementeringen har inte gett varaktig effekt på implementeringen (Kallings och Leijon, 

2003). Totalt sett i landet är användningen fortsatt låg. Läkare och distriktssköterskor är de 

yrkesgrupper som utfärdar flest skriftliga ordinationer enligt FaR, följt av fysioterapeuter och 

sjuksköterskor (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

Det har framkommit att det finns ett motstånd mot metoden, framförallt bland allmänläkare. 

Många allmänläkare tycker inte det är deras sak att skriva ut recept på fysisk aktivitet och det 

finns en misstro mot metodens effektivitet och mot evidensläget (Persson, Brorsson, Ekvall 

Hansson, Troein och Strandberg, 2013). Metoden har av allmänläkare framförts som onödig 

och kritiserats för att vara paternalistisk, det vill säga ha ett förhållningssätt där vårdgivaren 

anses veta vad som är bäst för patienten och utifrån detta också vara den som fattar beslut 

om vård och behandling -underförstått att patienten inte själv vet sitt eget bästa (Lövtrup, 

2014). Kritiken av FaR- metoden har bemötts i en debattartikel där det framförs att FaR är en 

evidensbaserad metod. Det poängteras också i artikeln att metoden bygger på 

patientcentrerad dialog (Hellenius, Sundberg, Dohrn och Börjesson, 2014). 

Vägledande råd och framgångsfaktorer för implementering av FaR har presenterats i en 

lärobok om metoden (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Framgångsfaktorerna anges i boken 

handla om delaktighet, struktur, projektledare, FaR-samordnare och samarbete/samverkan. 

Det finns få studier gällande hur man underlättar implementering av FaR-metoden, men i en 

studie framkommer att läkarnas förskrivning ökade om de fick kontinuerlig återkoppling 

samt hade rutiner för att samarbeta med fysioterapeut på så vis att läkaren initierade behovet 

av FaR och fysioterapeuten ombesörjde det motiverande samtalet, gav den skriftliga 

ordinationen samt genomförde uppföljningen (Persson, Ovhed och Hansson, 2010).  

1.3 Teoretiskt ramverk 

1.3.1 Implementering 

En definition av implementering är: en sammansättning av specifika aktiviteter som har till 

syfte att få en metod eller ett program med kända aspekter att bedrivas i ordinarie 

verksamhet (Fixen, Naoom, Blase, Friedman och Wallace, 2005). Rogers skriver att 80-90 % 

av alla implementeringsansatser stannar vid pappersimplementering, d.v.s. når inte ut i 

verkligheten utan stannar i bokhyllan (Rogers, 2003). Detta menar han beror på att man när 

man introducerar en metod underlåter att stödja införandet och fördjupa förståelsen för 



5 

principerna bakom innovationen. Implementeringsforskning fokuserar på 

implementeringsprocessen och undersöker vilka faktorer som påverkar den och hur den kan 

stödjas (Eccles och Mittman, 2006). Man inriktar sig inom denna forskning således på 

studier kring själva införandet av metoder som visat sig ha god evidens (Grol och Grimshaw, 

2003). Att införa nya metoder tar ofta lång tid, kostar mycket pengar och misslyckas ofta. 

Forskning visar dock att med ansatser som utarbetas med kunskap om implementering så 

har i snitt 80 % av det planerade förändringsarbetet genomförts efter tre år.  Motsvarande 

siffra utan sådan kunskap är 14% efter 17 år (Fixen, Naoom, Blase, Friedman och Wallace, 

2005). 

Implementeringsprocessen kan delas upp i fyra faser: 1) Behovsinventering, 2) Installation, 

3) Användning, 4) Vidmakthållande (Fixen, Blase & Van Dyke, 2011). Implementering bör 

starta med att identifiera förändringsbehov och därefter välja det effektivaste sättet att möta 

detta behov. Objektiva data som kan belysa behoven ”svart på vitt” är användbara i denna 

fas. Beslut om att införa en metod måste fattas och ett konkret och mätbart mål formuleras. I 

fas 2 är nästa steg att säkra resurser såsom lokaler, tid, aktiviteter, material, rekrytering och 

utbildning av personal. Förändringsarbetet behöver förankras och grundläggande frågor 

tydliggöras såsom: Varför, på vilket sätt, vilka berörs, vilka resurser finns respektive behövs, 

vad krävs av mig, vad krävs av organisationen, vilka hinder och framgångsfaktorer kan 

identifieras? I nästa fas som handlar om att börja använda den nya metoden är det vanligt att 

medarbetarna känner sig obekväma och osäkra. Detta kan göra att man anpassar metoden 

istället för att använda den på förväntat sätt. Varje metod är uppbyggd av olika delar som 

utgör essensen i metoden, s.k. kärnkomponenter. Vid implementering är det viktigt att man 

använder komponenterna så som det är tänkt, d.v.s. är metodtrogen. Handledning i den nya 

metoden i den ordinarie verksamheten behövs i denna fas. Framgångsfaktorer i denna fas av 

implementeringen är: kompetens hos användarna, en stödjande organisation och ett effektivt 

ledarskap (Fixen, Blase, Timbers & Wolf, 2001). Enligt  Fixen (2011) anses den nya metoden 

implementerad när mer än hälften av medarbetarna använder metoden på det sätt som 

avses. Det tar sedan ett till två år för att arbetssättet ska bli rutin. För att vidmakthålla arbetet 

behöver man följa upp arbetet och kunna skilja på vad som beror på 

implementeringsprocessen, metoden i sig, kompetensen, organisationen och ledarskapet. 

Fixen (2005) anger att det är en stor fördel om organisationen har utsett ett team som ska 

ansvara för implementeringen, sköta uppföljningen och återrapportera till ledningen. 

Inom hälso- och sjukvården kan implementering beskrivas som sociala förändringsprocesser 

som påverkas av, och i sin tur påverkar, många aktörer och faktorer på olika nivåer 

Implementeringsforskning handlar i hög grad om att studera beteendeförändring då en 

förutsättning för faktisk förändring i kliniken är att den enskilde vårdgivarens beteende 

påverkas. Att använda teorier och modeller för att analysera och förstå 

implementeringsprocessen blir också allt vanligare (Nielsen, 2011). Hälsofrämjande metoder 

anses jämfört med tekniska metoder ofta ta längre tid att implementera. Det påtalas i 

litteraturen att det är viktigt att identifiera bakomliggande orsaker om en ny, relevant och 

evidensbaserad metod eller vårdprocess inte tillämpas inom hälso- och sjukvården så att 

lämpliga strategier för stöd till aktiv implementering kan utarbetas. Variationer mellan olika 

organisationer beskrivs också när det gäller hur lätt det är att implementera nya metoder 

(Guldbrandsson, 2007). Svårigheten att omsätta evidensbaserad forskning och kliniska 
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riktlinjer till praktisk handling har resulterat i att man arbetat fram många olika 

implementeringsstrategier (Ceccato, Ferris, Manuel och Grimshaw, 2007). Effekten av dessa 

olika implementeringsstrategier när det gäller att stödja införandet av evidensbaserade 

vårdprocesser har visat måttlig och liknande mellan de flesta olika strategierna. 

Utbildningsstrategier, påminnelsesystem, utvärdering och återkoppling har visat 4-6% 

förbättring. Den strategi som skiljer sig och visar bäst effekt är användandet av så kallad 

”opinionsledare” som visat en effekt på 12% (Grimshaw, Eccles, Lavis, Hill och Squires, 

2012).   

Teorin bakom strategin att använda sig av opinionsledare är ”Diffusion of Innovation 

Theory” (Rogers, 2003). Rogers menar att ”Diffusion är den process genom vilken en 

innovation kommuniceras genom vissa kanaler under en tidsperiod mellan medlemmarna i 

ett socialt system”. Teorin föreslår att användare av alla nya innovationer eller idéer kan 

kategoriseras i; innovatörer (2,5 %), tidiga efterföljare (13,5%), tidig majoritet (34%), sen 

majoritet (34%) och eftersläntrare (16%). Dessa kategorier följer en normalfördelningskurva. 

Teorin gör gällande att information flödar genom nätverk och att inlemmandet av nya idéer 

till stor del påverkas av de sociala nätverkens struktur och specifika individer inom, eller i 

utkanten av, dessa nätverk.  Diffusion of Innovation Theory är en omfattande teori som 

innefattar många olika aspekter som påverkar hur en ny metod sprids. En aspekt är 

användandet av opinionsledare. Opinionsledare är individer som leder/influerar sin 

omgivning. Dessa personer upplevs av omgivningen som trovärdiga, trevliga och pålitliga och 

teorin gör gällande att dessa personer har en övertygande effekt på sin omgivning. 

Opinionsledarens beteende påverkar därmed med vilken hastighet innovationen införs. En 

del i teorin är att man genom att använda sig organiserat av opinionsledare vid införandet av 

nya metoder kan accelerera hastigheten på införandet av innovationen.  

”Diffusion of Innovation Theory” (Rogers, 2003) belyser också ett antal egenskaper hos 

metoden som påverkar implementeringen:  

 Relevans: Huruvida metoden uppfattas som relevant av de presumtiva användarna. 

 Relativa fördelar: Metoden framstår som effektivare än den metod man redan 

använder. 

 Överensstämmelse: Metoden stämmer överens med de förhållanden som råder; 

regler, värderingar, arbetssätt. 

 Användbarhet: Huruvida metoden är lättanvänd och inte komplex och svåranvänd. 

 Testbarhet: Huruvida användare kan prova i lite skala och samtidigt få stöd. 

 Synligt resultat: Snabba positiva resultat höjer motivationen. 

 Anpassningsbarhet: Huruvida metoden kan anpassas till det sammanhang där den 

införs. 
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Ett teoretiskt ramverk som beskriver olika faktorers betydelse vid implementering är 

PARISH-modellen (Promoting Action on Reasearch Implementation in Health Services) 

(Kitson, Rycroft-Malone, Harvey, McCormack, Seers och Titchen, 2008). Enligt detta 

ramverk är lyckad implementering en funktion av samspelet mellan: 

 Evidensens: En metod som har vetenskapligt stöd och överensstämmer med 

konsensus inom professionen och med patienternas behov. 

 Kontext: En omgivning som är öppen för förändring, har ett starkt ledarskap, har en 

positiv kultur och har adekvata uppföljningssystem. 

 Facilitering: Ordet facilitering betyder ”att underlätta”. Syftet är att effektivisera och 

utveckla genom att leda en grupp mot ett bestämt mål. Facilitering definieras som en 

teknik som används av för att underlätta för andra. En person som tillsätts i detta 

syfte benämns faciliterare.  

Kunskap om vilka faktorer som leder till effektiv implementering går inte att generalisera. 

Olika faktorer i olika kombinationer i olika kontexter, påverkar resultatet.  Implementerings- 

vetenskapen betonar idag alltmer kontextens betydelse för utformningen av  

implementerings interventioner. Kontextens betydelse gör att det inte går att lämna generella 

råd om hur implementering ska utformas i enskilda fall (Grimshaw, Eccles, Lavis, Hill och 

Squires, 2012, Harvey och Kitson, 2015).  Användande av så kallade multi-facetterade 

implementeringsmodeller, det vill säga interventioner som grundar sig på användning av 

flera strategier samtidigt, har visat sig ha bättre effekt än användandet av enstaka strategier 

(Boaz, Baeza och Fraser, 2011). Att interventionen skräddarsys mot identifierade hinder i den 

aktuella kontexten kan vara betydelsefullt (Baker, Camosso- Stefinovic, Gillies, Shaw, 

Cheater och Flottorp, 2010).  

För att utveckla och utvärdera komplexa implementeringsinterventioner har en modell för 

processutvärdering (figur 1) utvecklats som innefattar fem delar: beskrivning av 

interventionen, kontextuella faktorer, implementeringsinsatser, förändringsmekanismer 

samt utfall (Moore et.al., 2015). Nyckelfunktionerna vid processutvärdering beskrivs i figur 1 

i de blå boxarna och handlar om: 

 Kontext: Faktorer i det aktuella sammanhanget med betydelse för implementeringen, 

t.ex. ledning, organisation, bemanning. 

 Implementeringsinsatser: Vad levereras och levereras det enligt plan? Vilka resurser 

används? Vilka anpassningar görs? I vilken utsträckning nås personalen? 

 Förändringsmekanismer: Deltagarnas respons på interventionen. Identifiering av 

mekanismer genom vilka förändringar uppstår. Att identifiera sådana mekanismer är 

grunden för att förstå hur effekt uppnås och för att kunna upprepa interventionen. 

Modellen kan användas för att identifiera faktorer i kontexten som är associerade med hur 

väl man lyckas med implementeringen, bedöma huruvida implementeringsinterventionen 

genomfördes som planerat och klargöra viktiga mekanismer som inverkar på 

implementeringen. 
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Figur 1: Moores modell för processutvärdering (Moore, et.al., 2015) 

 

1.3.2 Beteendeförändring 

Den Transteoretiska modellen (Prochaska och DiClemente, 1984) beskriver 

beteendeförändring som en process som utvecklas i flera olika stadier ”stages of change” 

(figur 2). Individen har olika beredskap för förändring i de olika stadierna som är: ej beredd, 

begrundande/osäker, förberedande, handling, vidmakthållande. Beroende på var i 

förändringsprocessen individen befinner sig behövs olika strategier för att åstadkomma en 

beteendeförändring. En individ kan förflytta sig snabbt mellan de olika stegen åt båda håll. 

Ibland kan en förflyttning ske flera steg under ett tillfälle, t.ex. under ett och samma samtal. 

       

 

    

  
 

 

   

  Vidmakthållande 
 

 

  

  Handling   
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  Begrundande 

  

  
 

  Ej beredd         
 

Figur 2: Den Transteoretiska modellen, (Prochaska och DiClemente, 1984) 

På samma sätt som ”stage of change modellen” beskriver förändring på individnivå söker 

”community readiness model” (Edwards, Jumper-Thurman, Plested, Oetting och Swanson, 

2000) beskriva en hel organisations beredskap för förändring (figur 3). Genom att 

”diagnosticera” i vilket av de nio stadierna av förändringsberedskap en organisation befinner 

sig kan arbetet anpassas utifrån detta. Saknas det exempelvis  medvetenhet om problemet 

måste man börja med att skapa medvenhet genom exempelvis möten med nyckelpersoner 

och tänkbara supportrar. Har organisationen däremot kommit till 

förplanering/förberedelse/igångsättning är det lämpligt erbjuda stöd genom t.ex.  konkreta 

idéer, information och praktisk träning. 

 

 

Bild borttagen av upphovsrättsliga skäl. 
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Ingen medvetenhet  

Figur 3: Community Readiness Model (Edwards, Jumper-Thurman, Plested, Oetting och Swanson, 

2000). 

Den socal-kognitiva teorin (Bandura, 1997) beskriver hur personen, omgivningen och 

personens beteende kontinuerligt interagerar i en beteendeförändringsprocess. Centralt i 

teorin är begreppet self-efficacy . Self-efficacy handlar om en individs tilltro till sin egen 

förmåga att utföra ett speciellt beteende i en specifik situation. Man kan beskriva self-efficacy 

som en kognitiv bild av sig själv. Den inre bilden handlar om de egna förväntningarna på vad 

man klarar och är inte detsamma som det man faktiskt kan. En individs self-efficacy är 

särskilt intressant i situationer där det finns besvärliga omständigheter.  Ju mer en individ 

tror sig klara av en uppgift desto större är chansen att hen gör det. En individ med hög ”self-

efficacy” väljer ofta mer utmanade uppgifter och har en högre förmåga till uthållighet än 

individer med låg ”self-efficacy”. Enligt Bandura finns det fyra källor till self-efficacy: 

”Enactive Mastery Experience”, vilket handlar om individens tidigare erfarenheter av att ha 

klarat uppgiften/beteendet i den specifika situationen. ”Vicarious Experience”, till exempel 

genom att individen ser att någon annan person i liknande situation har klarat 

uppgiften/beteendet. ”Verbal Persuasion”, till exempel om individen blir stöttad av en 

trovärdig person som säger att den är säker på att det här kommer gå bra för dig. 

”Physiological and Affective States”, vilket handlar om individens positiva fysiska och 

psykiska upplevelser av beteendet. 

Motiverande samtal, på engelska Motivational Interviewing (MI), är en samtalsmetod för att 

stödja människor att göra förändringar. Utmärkande är betoningen på ett respektfullt 

samarbete, att väcka individens egen motivation och att respektera individens autonomi 

(Miller och Rollnick, 2013). En modell som används i MI för att bedöma motivation är ”Vilja-

kunna- modellen” (Farbring, 2010). Den bedömer med hjälp av 0-10-skala tre aspekter av 

motivation; villig(vilja), kunnig (tilltro till förmåga) och redo (beredskap/prioritet). Dessa tre 

komponenter är alla viktiga att utforska inför en beteendeförändring. 
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1.4 Forskningsprojekt FaR 

Ett forskningsprojekt om FaR pågår i samverkan mellan fem landsting i Uppsala-

Örebroregionen. Projektet innefattar ett flertal delstudier där det övergripande syftet är att 

samla kunskap om och beskriva användningen av FaR i sjukvården, identifiera kontextuella 

och organisatoriska hinder respektive möjligheter för implementering av FaR, testa strategier 

för att stödja implementeringen och genomföra en implementeringsintervention i syfte att 

förbättra primärvårdens insatser för patienter med låg fysisk aktivitet. En genomförd 

intervjustudie i projektet, som presenterats som ett kandidatexamensarbete, har identifierat 

viktiga faktorer för att lyckas med implementeringen av FaR. Dessa handlade om behov av 

ökad kunskap och positiv attityd hos all personal, behov av tydlig ledning och styrning, behov 

av centrala och lokala stödstrukturer. Synpunkter framkom gällande ett behov av att ha 

lokala arbetsrutiner, där möjlighet att slussa patienten vidare till någon med en 

”specialiserad FaR funktion” framfördes som något som skulle underlätta användningen av 

metoden. Fysioterapeuterna beskrevs som den yrkeskategori som hade expertkunskaper 

gällande fysisk aktivitet (Nordqvist, 2015). Det saknas interventionsstudier som testat 

implementeringsmodeller som baserar sig på kunskap om framgångsfaktorer för 

implementering och samtidigt utgår från kunskap om vad personalen i primärvården 

upplever skulle underlätta implementering av FaR. Med anledning av detta designades en 

sådan intervention för att testas i en genomförbarhetsstudie i projektet (delstudie 3). 

Implementeringsmodellen har testats i en ”feasibility study”, det vill säga en studie av  

genomförbarheten, inför en kommande fullskalig randomiserad kontrollerad studie. 

Omfattande datainsamling har skett före, under och efter interventionen i form av 

statistikutdrag från patientjournalsystemet, observationsprotokoll, enkäter och intervjuer 

med sjukvårdspersonalen och ledningen. Detta i syfte att göra en komplett 

processutvärdering. Som en del i ovannämnda processutvärdering ingick att beskriva 

genomförandeprocessen av interventionen. Denna avgränsade del i den totala 

processutvärderingen har  genomförts inom ramen för detta magisterarbete. 

Fysioterapeutens roll har varit viktig att särskilt belysa då tidigare pekat på att 

fysioterapeuten kan ha en viktig roll vid implementering av metoden FaR. 

1.5 Problemformulering 

Trots att allt mer forskning visar på betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga och 

behandla sjukdomar och att en evidensbaserad metod (FaR) finns att använda för att stödja 

patienter som behöver öka sin grad av fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte, så används 

metoden fortfarande mycket mindre än förväntat. Forskning visar att implementering kan 

ske framgångsrikt om det sker planerat och utifrån kunskap om viktiga faktorer för 

implementering. Beteendeförändring är centralt vid implementering och att använda teorier 

och modeller för att förstå implementeringsprocessen blir allt vanligare.                                    

En implementeringsmodell som utgår från aktuell forskning har därför  tagits fram i syfte att 

underlätta implementeringen av FaR metoden i primärvården. För att utvärdera och utveckla 

komplexa implementeringsinterventioner betonas inom implementeringsforskningen vikten 

av att genomföra en processutvärdering.  
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2 SYFTE 

Syftet var att beskriva processen för genomförandet av en implementeringsintervention 

gällande FaR i primärvård. Detta utifrån Moores modell för processutvärdering av komplexa 

interventioner genom datasammanställning gällande; kontextuella faktorer, 

implementerings- insatser, förändringsmekanismer och utfall (Moore, et.al., 2015). 

Frågeställningar: 

 Hur såg kontexten ut på de deltagande hälso-/vårdcentralerna? 

 Vilka implementeringsinsatser levererades och hur (vad levererades och levererades 

det enligt plan, vilka resurser användes, vilka anpassningar gjordes) samt i vilken 

utsträckning nåddes personalen? 

 Hur var responsen hos deltagarna och vilka mekanismer identifierades som viktiga 

för att implementeringsmodellen skulle leda till önskat resultat, det vill säga ge effekt 

på användandet av metoden FaR? 

 Vilken roll fick fysioterapeuten i den lokala arbetsrutinen för FaR och hur påverkade 

det implementeringen? 

 Hur påverkades användningen av metoden FaR? 

3 METOD 

3.1 Design 

Studien hade en beskrivande design (Carter, Lubinsky och Domholdt, 2011) i form av en 

processutvärdering (Moore et.al., (2015). Data samlades in med kvalitativ metod genom 

semistrukturerade observationer samt med kvantitativ metod genom statistik baserad på 

journaldata över antalet skriftliga ordinationer enligt FaR. 

3.2 Urval 

Strategiskt urval tillämpades vid rekrytering av deltagande hälso-/vårdcentraler i syfte att 

uppnå variation beträffande: organisation av FaR-verksamheten på landstingsnivå, storlek på 

hälso-/vårdcentralen, lokalisation i storstad respektive landsbygd samt landstingsdrift eller 

privatdrift. Detta resulterade i att en hälsocentral i landstinget Gävleborg och två 

vårdcentraler i landstinget Dalarna rekryterades till studien. På de deltagande hälso-

/vårdcentralerna eftersträvades att både arbetsledningen och all sjukvårdspersonal (som 
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träffade patienter med behov av att öka sin grad av fysisk aktivitet för att bibehålla eller 

förbättra sin hälsa) skulle delta i interventionen. 

3.3 Beskrivning av interventionen 

I beskrivningen av interventionen i projektplanen framgick att den skulle genomföras på 

respektive hälso-/vårdcentral i form av ett möte med chefen, två arbetsgruppsmöten samt tre 

seminarier för hela personalen. Interventionen baserades på en multi-facetterad 

interventionsmodell innefattande fyra implementeringsstrategier vilka bedömdes ha visst 

vetenskapligt stöd baserat på andra studier. En multi-facetterad interventionsmodell valdes 

då den bedömdes ha större möjlighet att ge effekt på implementeringen utifrån resultat i 

tidigare studier. De fyra strategierna som interventionsmodellen baserades på var: 

 Anpassning till lokala förhållanden (Tailoring to adress barriers for change), 

Interventionen anpassas till lokala förhållanden och ska underlätta framtagandet av 

en lokal arbetsrutin skapad av medarbetarna själva. Arbetsrutinen skräddarsys mot 

identifierade hinder i den aktuella kontexten. 

 Utbildning på arbetsplatsen (Educational outreach)- En utbildningsinsats med fokus 

på att öka kunskaperna om hälsoeffekter av fysisk aktivitet i allmänhet och metoden 

FaR i synnerhet genom att använda ”externa experter” på området som kommer till 

hälso-/vårdcentralen och föreläser.  

 Lokala opinionsledare (Local opinion leaders)- Lokala FaR samordnare som är 

personer ur den egna vårdpersonalen med anseende som ämneskunniga och 

engagerade i ämnet och med hög grad av förtroende bland kollegorna. 

 Granskning och återkoppling (Audit and feedback)- Kontinuerlig återkoppling till 

hela personalen gällande statistik på användningen av metoden FaR på den egna 

arbetsplatsen. 

Utöver dessa ovan angivna strategier planerades att interventionen skulle lägga stor vikt 

vid principen för facilitering såsom beskrivet i PARISH genom att den studieansvarige 

forskaren fungerade som extern faciliterare, respektive genom att betona vikten av 

arbetsledningens engagemang såsom varande en viktig faktor i kontext (Kitson, Rycroft-

Malone, Harvey, McCormack, Seers och Titchen, 2008). 

3.4 Procedur för genomförande 

Rekrytering av hälso-/vårdcentraler skedde under hösten 2015 genom att lämpliga hälso-

/vårdcentraler telefonkontaktades. I det ena landstinget skedde telefonkontakt direkt med 

verksamhetscheferna. I det andra landstinget togs kontakt med divisionschefen för 

primärvård, vilken i samråd med chefsorganisationen för primärvården valde ut en hälso-

/vårdcentral. Interventionen genomfördes sedan under december 2015 -september 2016. 
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Interventionen inleddes med kontakt med cheferna i december/januari. I övrigt genomfördes 

interventionen på respektive hälso-/vårdcentral i form av två arbetsgruppsmöten samt tre 

seminarietillfällen för hela arbetsplatsen. Cheferna ombesörjde att personalen informerades 

och bokade av tid för att delta. Arbetsgruppsmötena skedde under januari-februari. Det 

första seminariet hölls i mars. De uppföljande seminarierna skedde efter två respektive sex 

månader, det vill säga i maj och september. På en hälso-/vårdcentral skedde två extra 

arbetsgruppsmöten.  

3.5 Datainsamlingsmetod 

En modell för processutvärdering användes som underlag för vilken data som skulle samlas 

in (Moore et.al., 2015). Utifrån denna modell samlades data in om: kontextuella faktorer, 

implementeringsinsatserna, mekanismerna som ledde till effekt av interventionen samt  

utfallet på antalet skriftliga ordinationer enligt FaR. 

Data samlades främst in genom kvalitativ deltagande observation (Carter, Lubinsky och 

Domholdt, 2011; Hassmén och Hassmén, 2008; Polit och Beck, 2014; Spradley, 1980). 

Kvalitativ observation används ofta som komplement till självrapportering. Observationer 

möjliggör för forskaren att få ett ”inifrånperspektiv”, det vill säga att se verkligheten från 

deltagarnas perspektiv i deras naturliga miljö. Detta kan möjliggöra att data framkommer 

som inte skulle framkommit genom självrapportering. Vid deltagande observation engagerar 

sig forskaren och deltar i den undersökta gruppen under observationerna. Utifrån i förväg 

definierade fokusområden sker observationerna genom att forskaren närvarar på möten och 

seminarier och observationerna dokumenteras i observationsprotokoll (bilaga A). 

Observationerna var semistrukturerade. Detta innebär att observationerna gjordes delvis 

utifrån observationsprotokoll där man i förväg definierat vissa kategorier som skulle noteras, 

men sedan noterades också alla övriga relevanta observationer. I observationerna var 

intentionen att fokusera på datainsamling utifrån nyckelkomponenterna i Moores modell för 

processutvärdering (2015) d.v.s. kontext, implementeringsinsatser och 

förändringsmekanismer. Observationsprotokollen som användes var egenproducerade. Data 

beträffande utfall på antalet skriftliga ordinationer enligt FaR inhämtades genom statistik via 

journalsystemen. 

3.6 Databearbetning och dataanalys 

Observationsprotokollen analyserades med latent kvalitativ innehållsanalys med deduktiv 

ansats med otvungen matris (Elo och Kyngäs, 2008). Deduktiv ansats innebär att analysen 

görs med en matris skapad av i förväg bestämda kategorier. I detta fall skapades en matris 

med förutbestämda kategorier i enlighet med Moores processutvärderingsmodell (Moore, 

et.al., 2015).  Elo och Kyngäs beskriver att deduktiv innehållsanalys kan göras med en 

strukturerad eller otvungen matris. När en otvungen matris används skapas underkategorier 

för respektive förutbestämd kategori utifrån samma principer som vid induktiv ansats. Detta 
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innebär att hela materialet läses flera gånger för att få en ytlig förståelse innan sedan 

analysen genomförs genom att data grupperas utifrån innehållet och fördelas till 

underkategorier. Latent innehållsanalys innebär att det sker en tolkning av textens innebörd 

till skillnad mot manifest analys då man ordagrant ser till textens innehåll. Till exempel har 

här kroppsspråk  noterats och sedan vägts in i analysen. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att det alltid blir någon form av tolkning av en text men den kan vara mer eller mindre 

djup. En viktig del i kvalitativ metod är att söka stärka och validera tolkningen genom att 

flera forskare tillsammans värderar och tolkar, respektive aktivt söker och diskuterar 

alternativa tolkningar (Carter, Lubinsky och Domholdt, 2011; Hassmén och Hassmén, 2008; 

Polit och Beck, 2014; Spradley, 1980). Databearbetning påbörjades snarast efter 

möten/seminarier genom att observatören renskrev anteckningarna. Därefter gjorde 

observatören och forskaren tillsammans en första reflektion av innehållet och sorterade 

observationerna utifrån de i förväg bestämda kategorierna. Observatören analyserade sedan 

materialet på egen hand och tog fram preliminära underkategorier. Därefter skedde en 

tväranalys av observatören och forskaren tillsammans, där vissa preliminära underkategorier 

omdefinierades tills en slutgiltig kategorisering utkristalliserades. För att bedöma 

arbetsplatsernas beredskap till förändring användes ”community readiness model” i analysen 

(Edwards, Jumper-Thurman, Plested, Oetting och Swanson, 2000). Bedömning gjordes av 

vilket stadium arbetsplatsen befann sig före respektive vid slutet av interventionen. Antalet 

skriftliga ordinationer enligt FaR har analyserats med beskrivande statistik samt avseende 

skillnader över tid gällande antalet skriftliga ordinationer (Polit och Beck, 2014). 

3.7 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts utifrån de forskningsetiska grundprinciperna som är; 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, icke-skada principen och rättviseprincipen (World 

Medical Association, 2008). Det bedömdes finnas en risk att deltagarna eventuellt skulle 

kunna känna sig ifrågasatta eller kontrollerade. Därför gavs information både muntligt och 

skriftligt om att deltagandet var frivilligt och att möjlighet fanns att avbryta deltagandet. 

Skriftligt informerat samtycke inhämtades från samtliga deltagare (bilaga B).  Fördelarna 

som den enskilde medarbetaren kunde förväntas uppleva genom att få möjlighet att utveckla 

sin kunskap gällande att tillämpa evidensbaserad vård bedöms överstiga risken för skada. I 

resultatpresentationen har stor vikt lagts vid att försöka bibehålla deltagarnas 

konfidentialitet. Då endast tre hälso-/vårdcentralschefer deltog i studien bedömdes det vara 

svårt att garantera bibehållen konfidentialitet för dessa. Även för personalen bedömdes det 

svåra att helt garantera bibehållen konfidentialitet då t.ex. yrkeskategori behövde redovisas. 

Återkoppling innan resultatpresentation har därför skett med de deltagare som eventuellt 

skulle kunna kännas igen för att informera dem om hur resultaten presenterats. Det 

insamlade materialet och analysmaterialet har förvarats på lösenordskyddad dator.  En 

ansökan om etikprövning är gjord för hela forskningsprojektet där denna studie ingår. I 

beslutet meddelas att ansökan inte gäller sådan forskning som enligt lagen kräver 

etikprövning. Etikprövningsnämnden (EPN) har därför istället lämnat ett rådgivande 

yttrande (EPN Uppsala DNR 2015/506). 
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4 RESULTAT 

Resultatet av innehållsanalysen presenteras i kategorierna: kontext, 

implementeringsinsatser, förändringsmekanismer och utfall. Varje kategori beskrivs utifrån 

subkategorier. En översikt av kategorierna och subkategorierna presenteras i tabell 1.               

I resultatbeskrivningen benämns hälso-/vårdcentralerna som hc/vc 1-3.  

Tabell 1. Kategorier och subkategorier i innehållsanalysen. 

Kategori Subkategori 
Kontext Beredskap till förändring gällande FaR 

  Förekomst av tydlighet ledning/styrning 

  Förekomst av lokala stödstrukturer 

  Förekomst av centrala stödstrukturer 

    

Implementeringsinsatser Interventionsprocess 

  Levererade implementeringsstrategier 

  I vilken grad  personalen nåddes 

    

Förändringsmekanismer Stöd att genomföra utvecklingsarbetet 

  Engagerad tydlig arbetsledning 

  Utbildning för alla medarbetare 

  Fysioterapeut med ledande roll 

    

Utfall Antal skriftliga ordinationer 

    

 

4.1 Kontext 

4.1.1 Beredskap till förändring gällande FaR 

Hc/vc 1: Arbetsplatsen beskrevs som mycket tungt arbetsbelastad varför implementering av 

FaR i nuläget inte upplevdes som prioriterat/viktigt. Tilltron till att man skulle kunna komma 

igång med en ökad användning beskrevs också som låg p.g.a. att man provat förut utan att 

lyckas. Man uttryckte låg beredskap och ointresse för ett ändrat arbetssätt gällande FaR och 

hade inga egna idéer gällande hur man skulle kunna öka användningen av metoden. Mycket 

motstånd framkom och tid för projektet hade låg prioritet. Det framkom också en rädsla/oro 

för att leda utvecklingsarbeten då förslag på nya arbetssätt tidigare bemötts med mycket 

motstånd på arbetsplatsen. Kunskaperna om metoden som helhet var mycket begränsade hos 

både ledning och en stor del av medarbetarna. Skriftliga ordinationer utfärdades av ett antal 

medarbetare, företrädesvis fysioterapeuter och sjuksköterskor, men man beskrev stora 
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svårigheter att använda metoden i sin helhet och uppföljningar var svåra att få till. Många 

ansåg att metoden var alltför resurskrävande och uttryckte att det i nuläget inte fanns 

tillräckliga resurser för att använda metoden i sin helhet. Synpunkter framkom gällande att 

uppföljning inte borde vara deras uppgift, utan skötas av någon utanför vården. Utifrån 

”community readiness model” så befann sig denna enhet på steg 1-2, ingen medvetenhet-

förnekelse gällande behovet av förändring gällande användningen av FaR- metoden på 

arbetsplatsen. 

Hc/vc 2: På den andra enheten uttrycktes att det kändes viktigt att använda metoden mer, 

det fanns också en god tilltro till att man skulle kunna lyckas med detta. Man hade tidigare 

jobbat mer aktivt med att implementera metoden, men sedan inte orkat varför arbetet 

avstannat. Man var därför positiv till att få hjälp att driva på implementeringen igen och man 

hade tankar kring möjligheter/hinder och idéer på vad som behövdes för att öka 

användningen. Beredskapen beskrevs dock som negativt påverkad av hög arbetsbelastning 

(och oro p.g.a. besparingskrav/organisationsförändringar/chefsbyte). Kunskaperna om 

metoden som helhet var varierande bland personalen, några hade mycket goda kunskaper, 

några hade bristande kunskaper och någon hade felaktiga kunskaper. Baskunskaper om 

metoden fanns hos ett flertal, men det uttrycktes behov av ökade kunskaper för att kunna 

tillämpa metoden fullt ut, såsom t.ex. gällande kunskaper i samtalsmetodik och om det 

vetenskapliga stödet för att använda fysisk aktivitet i behandling. Det fanns en osäkerhet och 

rädsla för att ”göra fel” hos en del medarbetare vilket gjorde att de inte använde metoden. 

Även attityden till metoden var varierande, det fanns medarbetare som tydligt kritiserade 

metoden och framförde argument för att den inte skulle användas. Denna hc/vc befann sig 

vid projektets start på steg 4 (förplanering) utifrån ”community readiness model”, d.v.s. det 

finns några aktörer på arbetsplatsen som påtalade behovet av förändring.  

 Hc/Vc 3: Intresset från personalen var svårt att bedöma, känslan var att det fanns ett passivt 

motstånd och att flera inte upplevde FaR som viktigt. Det fanns dock också medarbetare, 

inklusive chefen, som var intresserade och tyckte det var viktigt att komma igång med att 

använda metoden mer. Tilltron till förmågan att på egen hand öka användningen upplevdes 

låg, men man uttrycket sig positivt till att få stöd att påbörja en förändring. Beredskapen till 

förändring upplevdes mycket varierande, hög hos chefen och några i personalen, men låg hos 

flertalet i personalen. Kunskaperna om metoden var mycket begränsade hos ett flertal av 

medarbetarna och attityden varierande från positiv till motståndare. Den tredje deltagande 

enheten bedömdes befinna sig på steg 3 ”låg medvetenhet” utifrån ”community readiness 

model”, d.v.s. flera personer var medvetna men motivation saknades på organisationsnivå att 

göra något åt det.  

4.1.2 Förekomst av tydlig ledning och styrning 

Hc/vc1: Det fanns inget tydligt uppdrag formulerat gällande att verksamheten skulle arbeta 

med FaR från centralt håll, d.v.s. från landstingets ledning. Inte heller lokalt på arbetsplatsen 

hade ledningen uttryckt något sådant uppdrag till medarbetarna. 

Hc/vc2: Att arbetet med levnadsvanor var något som ingick i verksamhetens uppdrag föreföll 

förankrat på arbetsplatsen. Namnet ”hälsocentral”, anslag i väntrum gällande levnadsvanor, 
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dator i väntrummet med möjlighet till levnadsvanetest som patienterna kunde göra på egen 

hand, var tydliga tecken på detta som avspeglade sig på miljön på arbetsplatsen. 

Verksamheten hade också med antalet FaR som ett kvalitetsmått som mättes och 

presenterades på ett anslag i personalrummet och togs upp på arbetsplatsträffar. Det fanns 

en tydlighet från ledningen både centralt och lokalt om att medarbetarna förväntades 

använda FaR metoden.  

Hc/vc3: Det fanns inget tydligt uppdrag formulerat att verksamheten skulle arbeta med FaR 

från centralt håll. Den lokala chefen var dock angelägen om att metoden skulle användas och 

hade uttryckt detta till sin personal. 

4.1.3 Förekomst av lokala stödstrukturer 

Hc/Vc1: Ingen skriftlig lokal arbetsrutin gällande FaR fanns sedan tidigare. Ingen lokal FaR- 

samordnare fanns heller. Ingen fysioterapeut med något uppdrag gällande FaR fanns. 

Fysioterapeuterna var inte lokaliserade på hälso-/vårdcentralen utan hade bara bedömnings- 

mottagning där någon dag/vecka. En levnadsvanemottagning fanns som bemannades av två 

sjuksköterskor, men FaR metoden i sin helhet var inte integrerad i deras arbete. 

Hc/Vc2: Ingen skriftlig lokal arbetsrutin gällande FaR fanns sedan tidigare. En lokal FaR- 

samordnarfunktion fanns dock redan. Detta var en fysioterapeut med bl.a. mycket goda 

kunskaper gällande FaR metoden och motiverande samtal. Fysioterapeuten uppfattades som 

en opinionsledare gällande FaR, d.v.s. hade mycket goda ämneskunskaper och var 

engagerad. Övrig personal hade möjlighet att slussa FaR ärenden till fysioterapeuten. 

Fysioterapin beskrevs dock som underbemannad varför övriga medarbetare var försiktiga 

med att slussa patienter dit. En områdesgemensam livsstilsmottagning fanns också som 

bemannades av en fysioterapeut dit man kunde slussa patienter. 

Hc/Vc3: Ingen skriftlig lokal arbetsrutin gällande FaR fanns sedan tidigare. Ingen lokal FaR- 

samordnare fanns heller. Ingen fysioterapeut med något uppdrag gällande FaR fanns. 

Hälsokurser för patienter i behov av förändrade levnadsvanor, anordnades dock gemensamt 

av en fysioterapeut och en samtalsterapeut, med tio träffar under fem veckor på ett privat 

gym och därefter uppföljning efter tre månader. FaR metoden var dock inte integrerad i detta 

arbete. 

4.1.4 Förekomst av centrala stödstrukturer 

Hc/Vc1: Journalsystemet beskrevs som hindrande och man upplevde det mycket oklart hur 

man skulle dokumentera arbetet med FaR. Det fanns inte heller möjligt att ta fram statistik 

på annat än den skriftliga ordinationen. Centrala stödfunktioner, såsom patientinformation 

eller aktivitetskatalog, fanns inte att tillgå. Personalen hade inte tillgång till någon utbildning 

i FaR, men utbildningar i motiverande samtal anordnades centralt. Dock hade inte all  

personal kännedom om möjligheten att gå denna utbildning.  

Hc/Vc2: Det beskrevs som oklart hur FaR arbetet skulle dokumenteras för att underlätta 

uppföljning samt statistikuttag. Det fanns centrala stödfunktioner såsom 
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patientinformationsblad och aktivitetskatalog, men detta användes inte. Inspirationsträffar 

på en timme gällandes FaR metoden anordnades centralt. Utbildningar i motiverande samtal 

anordnades också centralt. 

Hc/Vc3: Journalsystemet beskrevs som hindrande och man upplevde det mycket oklart hur 

man skulle dokumentera arbetet med FaR. Det fanns inte heller möjligt att ta fram statistik 

på annat än den skriftliga ordinationen. Det fanns inga centrala stödfunktioner, såsom 

patientinformationsblad och aktivitetskatalog, att tillgå. Personalen hade inte tillgång till 

någon utbildning i FaR, men utbildningar i motiverande samtal anordnades centralt.  

4.2 Implementeringsinsatser 

4.2.1 Interventionsprocess 

Interventionen leddes av den studieansvarige forskaren som också hade en roll som en extern 

faciliterare. Med vid alla interventionstillfällen (utom vid de inledande kontakterna med 

cheferna) var också den deltagande observatören (författaren till detta arbete). Forskaren och 

observatören var fysioterapeuter. Observatören arbetade annars kliniskt med bland annat 

metoden FaR. Observatörens uppgift var också, förutom att observera, att vid behov delge 

deltagarna kunskaper och information om egna erfarenheter. Observatören antog också 

rollen som en ”extern expert” och föreläste på seminarium 1 gällande faktakunskaper om 

metoden. Vid utbildningstillfället deltog också en ”extern expert” som var läkare/forskare 

med expertkunskaper. Två olika föreläsare delade på detta uppdrag. 

Interventionen startade med att den studieansvarige forskaren/externe faciliteraren hade 

kontakt (30-60 min) med cheferna på respektive enhet 4-6 veckor innan det första 

arbetsgruppsmötet. Kontakterna skedde via telefon och mail förutom på hc/vc 1 där man 

även träffades på ett kort möte. Chefen fick muntlig och skriftlig information om studiens 

syfte, innehåll, metod och procedur. Information gavs också muntligt om vikten av chefens 

aktiva deltagande samt innebörden av opinionsledare. Hen fick sedan i uppdrag att utse en 

arbetsgrupp med lokala opinionsledare för FaR (med representanter från de mest aktuella 

yrkesgrupperna) samt att sammankalla dessa till ett arbetsgruppsmöte. 

Ett första arbetsgruppsmöte (1,5 timme) hölls på respektive arbetsplats 5-7 veckor innan det 

första seminariet. Den ansvarige forskaren gav då deltagarna, d.v.s. chefen och FaR-

samordnarna, muntlig och skriftlig information om studiens syfte, innehåll, metod och 

procedur samt information om arbetsgruppens uppdrag. Arbetsgruppen informerades också 

om att de förväntades hinna träffas mellan arbetsgruppsmötena för att gemensamt ta fram 

ett förslag på lokal arbetsrutin. 

Ett andra arbetsgruppsmöte (1-2 timmar) hölls på respektive arbetsplats 1-5 veckor före 

seminarium 1 med chefen och FaR-samordnarna. På hc/vc 1 var dock chefen inte närvarande. 

Faciliteraren sökte locka fram förändringsideér, stärka och stödja dessa idéer samt stimulera 

och underlätta för deltagarna att ta fram ett förslag på en lokal arbetsrutin. På vc/hc1 hölls ett 
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tredje arbetsgruppsmöte (1,5 timme) p.g.a. att chefen inte deltog på det förra och att man inte 

på egen hand hade kommit igång med framtagandet av en lokal arbetsrutin och därför hade 

behov av ytterligare stöd (extern facilitering) för att ta fram en lokal arbetsrutin till 

seminarium 1. 

Därefter genomfördes ”seminarium 1” (3 timmar) för hela arbetsplatsen med den ansvarige 

forskaren som seminarieledare/extern faciliterare. Seminariet innehöll information om 

studien (studieansvarig forskare), en inspirationsföreläsning om hälsofrämjande fysisk 

aktivitet och FaR (extern expert/läkare-forskare), en faktaföreläsning om metoden FaR 

(extern expert/fysioterapeut), en presentation av aktuell FaR förskrivning samt 

arbetsgruppens förslag på lokal arbetsrutin samt helgruppsdiskussion gällande förslaget 

(chef/FaR-samordnare). 

På hc/vc 1 skedde därefter ytterligare ett extra arbetsgruppsmöte med extern facilitering. Den 

studieansvarige forskaren föreslog detta med anledning av att arbetsgruppen inför seminarie 

1 inte hade lyckats ta fram en skriftlig lokal arbetsrutin och i kontakt med chefen efter 

seminarie 1 framkom att arbetsgruppens arbete inte fortskred som förväntat. 

”Seminarium 2” (1-1,5 timme) genomfördes två månader efter det första och även här 

förväntades hela personalen delta. Fokus var då på diskussion i helgrupp gällande 

erfarenheter av vad som underlättar och hindrar att använda den lokala arbetsrutinen samt 

behov av revidering. Den studieansvarige forskaren agerade även här seminarieledare/extern 

faciliterare och strävade efter att facilitera arbetsprocessen genom att ställa viktiga frågor 

som arbetsplatsen behövde ta ställning till och föra diskussionen framåt. 

”Seminarium 3” ( 1 timme 15 min) genomfördes sex månader efter det första seminariet och 

även här var fokus på diskussion gällande erfarenheter av att använda den lokala 

arbetsrutinen samt fortsatt utveckling av arbetsrutinen. Information gällande aktuell statistik 

på antal skriftliga ordinationer enligt FaR gavs också. 

Sammanfattningsvis genomfördes interventionen i stort sett enligt planerat. En ändring som 

gjordes var dock att det inledande mötet med respektive chef genomfördes företrädesvis via 

telefon/mail istället för på arbetsplatsen. Två extra arbetsgruppsmöten genomfördes på 

hc/vc1. Totalt genomfördes interventionen på 8-12 timmar/arbetsplats. Tid för 

arbetsgruppens/chefens eget arbete mellan träffarna är då inte inräknad. 

 

4.2.2 Levererade implementeringsstrategier 

Anpassning efter lokala förhållanden; strategin tillämpades genom att interventionens inte 

levererade några färdiga lösningar för hur FaR- metoden skulle användas på respektive 

arbetsplats utan att arbetsplatsen själva fick skräddarsy sin modell genom att låta en 

arbetsgrupp ta fram en lokal rutin som var anpassad till deras förutsättningar.  

Utbildning på arbetsplatsen; utbildning genomfördes vid ett tillfälle och  innehöll både 

faktakunskaper om FaR-metoden och inspiration gällande hälsofrämjande effekter av fysisk 
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aktivitet. Innehållet anpassades också för att möta aktuella frågeställningar, exempelvis möta 

kritik gällande evidensläget för metoden. Utbildarna var ”externa experter” , fysioterapeut 

och läkare med goda ämneskunskaper som var involverade i forskningsarbeten på området.  

Lokala opinionsledare; insatser för att tillämpa strategin med lokala opinionsledare gjordes 

genom att cheferna informerades muntligt vid den inledande kontakten gällande innebörden 

av opinionsledare (ämneskunniga, engagerade personer med hög grad av förtroende hos 

medarbetarna). Hen fick sedan i uppdrag att utse och tillfråga lokala opinionsledare för FaR. 

Chefen uppmanades försöka få med representanter från de mest aktuella yrkeskategorierna  

(läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter) samt att sammankalla dessa till ett arbetsgrupps- 

möte. På det första arbetsgruppsmötet informerades deltagarna om sitt uppdrag att arbeta 

fram ett förslag på lokal arbetsrutin och inspirera sina medarbetare att arbeta enligt denna. 

Granskning och återkoppling; strategin användes genom att chefen och arbetsgruppen 

uppmanades att rapportera gällande statistik på FaR förskrivning vid seminarium 1 och 3. 

Chefer och FaR- samordnare uppmanades även att genomföra granskning och återkoppling 

på varje arbetsplatsträff, men detta genomfördes inte som planerat.  

Extern facilitering; denna komponent användes i stor omfattning. Den studieansvarige 

forskaren fungerade som extern faciliterare och tillsåg att tid avsattes på hc/vc för att chefer 

och medarbetare skulle kunna ägna sig åt att öka sina kunskaper på området och fundera och 

diskutera gällande FaR. Detta fanns det annars inte möjlighet till. Vid behov såg faciliteraren 

till att chefen/personalen avsatte extra tid för arbetet. Den externa faciliteraren ledde arbetet 

och lockade fram deltagarnas egna idéer, stärkte och stödde dessa idéer samt underlättade 

för deltagarna att ta till sig den kunskap de behövde. Facilitatorn förde arbetsprocessen 

framåt genom att ställa viktiga frågor om hur man lokalt skulle kunna hitta ett fungerande 

arbetssätt och vad som skulle kunna vara viktiga steg för att komma igång och komma vidare. 

Arbetsledningens engagemang; insatser för att aktivt involvera ledningen gjordes genom 

muntlig information om vikten av detta vid den inledande kontakten. Information om vikten 

av ledningens aktiva deltagande upprepades även vid arbetsgruppsmöten. Vid behov skedde 

också personlig kontakt med aktuell chef för att ytterligare betona angelägenhetsgraden av 

ledningens aktiva deltagande/engagemang. 

Sammanfattningsvis användes de i förväg angivna implementeringsstrategier i stort sett som 

planerat och interventionen innehöll också i stor omfattning även extern facilitering och 

insatser för att öka arbetsledningens engagemang. 

4.2.3 I vilken grad personalen nåddes 

Cheferna deltog i stort sett som planerat vid arbetsgruppsmöten och seminarier. Chefen vid 

hc/vc 1 var dock inte närvarande vid ett arbetsgruppsmöte, varför ett extra sattes in. På hc/vc 

2 avslutade chefen sin anställning under projektet, men arbetet överrapporterades till 

efterträdaren. 

De flesta FaR-samordnarna deltog som planerat vid arbetsgruppsmöten och seminarier. 

Några var dock lediga vid något av tillfällena. På hc/vc1 rekryterades två sjuksköterskor och 
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en fysioterapeut. Ingen läkare rekryteras som FaR samordnare p.g.a. att det fanns få 

anställda läkare och ingen hade intresse för att delta. På hc/vc 2 utsågs en sjuksköterska, en 

fysioterapeut och en läkare. På hc/vc 3 utsågs en sjuksköterska, en samtalsterapeut, en 

fysioterapeut och en läkare. 

Rapportering gällande personalens deltagande vid seminarierna är svår delvis p.g.a. att 

cheferna inte kunde ange någon tydlig beskrivning av hur många medarbetare som fanns 

anställda och i arbete på hälso-/vårdcentralen och därmed kunde  förväntas delta. Närvaron 

varierade också under seminarierna. Kliniskt arbete pågick samtidigt varför vissa inte kunde 

delta vid alla seminarietillfällen liksom att några kom senare respektive att några gick 

tidigare från seminarierna. Flertalet av de anställda fysioterapeuterna, läkarna och 

sjuksköterskorna bedöms dock ha deltagit vid alla seminarietillfällen. Några ur personalen 

deltog inte vid något av seminarietillfällena. Några deltog endast vid ett seminarietillfälle. Av 

de som inte deltog bedöms några aktivt ha undvikit deltagande p.g.a. ett i förväg uttalat 

ointresse för FaR- metoden. 

4.3 Förändringsmekanismer 

Gällande responsen på interventionen så gjordes, med utgångspunkt från ”community 

readiness model”, en bedömning av arbetsplatsernas beredskap till förändring efteråt jämfört 

med före: 

Hc/vc1: Från steg 1-2 (ingen medvetenhet- förnekelse) till steg 5 (förberedelse). Personalen 

arbetade efter interventionen med frågan med visst stöd från ledningen. Läkarna föreföll 

dock inte delaktiga i arbetet.  

Hc/vc2: Från steg 4 (förplanering) till steg 6 (igångsättning). Arbetet var igångsatt enligt en 

lokal arbetsrutin och det fanns kunskap och stöd från ledningen. Flertalet av medarbetarna, 

med representation från alla de förväntade yrkeskategorierna, var involverade. 

Hc/vc3: Från steg 3 (låg medvetenhet) till steg 6 (igångsättning). Arbetet var igångsatt enligt 

en lokal arbetsrutin och det fanns kunskap och stöd från ledningen. Flertalet av 

medarbetarna, med representation från alla de förväntade yrkeskategorierna, var 

involverade. 

Fysioterapeutgruppen upplevdes som lättast att påverka i positiv riktning. Det skiljde sig 

betydligt vid interventionens start beträffande fysioterapeuternas engagemang för metoden 

på de olika arbetsplatserna, men efter interventionen så beskrev fysioterapeuterna på 

samtliga enheterna att de använde metoden mer än tidigare. På samtliga enheter var det 

också fysioterapeuter som utsågs som FaR samordnare med uppdrag att leda det fortsatta 

införandet.  

Vid planeringen av interventionen förväntades stor effekt av användandet av opinionsledare. 

Interventionen lyckades dock inte rekrytera opinionsledare utifrån de i förväg angivna 

kriterierna. Några av de som utsetts uppfyllde inte kriterierna för en opinionsledare gällande 

att vara ämneskunniga och engagerade i ämnet, utan saknade kunskaper om FaR-metoden 
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och/eller var uttalat negativa mot metoden respektive projektet. De utsågs dock ändå 

eftersom chefen bedömde dem som nyckelpersoner för den fortsatta implementeringen. 

Denna komponent i interventionen blev således inte använd som det avsetts och gav därmed 

heller inte effekt som förväntat. 

Granskning och återkoppling användes, men inte i den omfattning som planerats. Strategin 

kan säkert ha bidragit till ökad medvetenhet om metodens användning på arbetsplatsen, men 

denna mekanism bedömdes inte som avgörande för effekter på implementeringen. 

Den lokala anpassningen av interventionen var fördelaktig för att möta de skilda kontextuella 

förhållandena, men bedömdes inte tillhöra de viktigaste mekanismerna. Kanske hade det 

varit en fördel om ett förslag på arbetsmodell presenterats att utgå från för arbetsgruppen 

som skulle forma sin egen lokala arbetsrutin. Att på kort tid själva på arbetsplatsen helt fritt 

skapa en lokal rutin beskrevs som svårt. 

De mekanismer som främst identifierades som verksamma i interventionen beskrivs nedan 

och handlade om: att man fick externt stöd att leda utvecklingsarbetet, att ledningen var 

engagerad och tydlig, att medarbetarna fick utbildning i metoden och att fysioterapeuterna 

tog en ledande roll i arbetet.  

4.3.1 Externt stöd att leda utvecklingsarbetet 

Externt stöd att leda utvecklingsarbetet förefaller mycket avgörande för att en förändring 

skulle komma till stånd på alla tre enheterna. Verksamheterna beskrevs som mycket 

belastade och tid för utvecklingsarbete prioriterades inte. Cheferna föreföll också sakna 

möjlighet till annat organisatoriskt stöd för att implementera nya metoder. Det var tydligt att 

samtliga arbetsplatser var i stort behov av en extra resurs med kunskaper om 

implementering och metoden FaR. När detta externa stöd erbjöds arbetsplatserna så avsattes 

tid för detta arbete. Ingen tid för att arbeta med implementeringen avsattes av 

arbetsplatserna på egen hand, d.v.s. utan påtryckning från den externa faciliteraren. Det 

fanns också ett stort behov av kunskapsstöd gällande både implementering och metoden 

FaR. Den externa faciliteringen bedöms som mycket avgörande för att påverka  

implementeringen.  

4.3.2 Engagerad tydlig arbetsledning 

En engagerad ledning som tydligt uttalade viljeriktning och beslut, det vill säga att FaR 

metoden sågs som en viktig metod för medarbetarna att använda, föreföll mycket viktigt för 

det fortsatta arbetet. Utan ett sådant beslut var det svårt för medarbetarna att prioritera att 

ägna tid åt frågan. Att ledningen även förstod vikten av att inhämta kunskap om sina 

medarbetares attityder till och kunskaper om metoden, underlättade implementeringen då 

detta möjliggjorde att motstånd kunde mötas och ”eldsjälar”, d.v.s. personer som kunde 

beskrivas som äkta opinionsledare (personer med extra kunskaper och intresse på området), 

kunde uppmuntras att leda processen. När cheferna identifierade sådana personer 

underlättades processen betydligt. Interventionens framgång gällande att tillse att ledningen 

var engagerad varierade och är något som behöver ses över inför en kommande studie. På 
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hc/vc2 var chefen mycket angelägen om att man skulle komma igång med att använda FaR 

metoden mer på arbetsplatsen och uttalade tydligt att det var en viktig fråga. Beslut om detta 

var tydligt taget sedan tidigare på central nivå och man hade redan med detta på styrkort som 

fanns anslagna i personalrummet. Uppdraget att ta fram en lokal skriftlig arbetsrutin 

delegeras till medarbetare i arbetsgruppen. På hc/vc3 var chefen var mycket tydlig med att 

FaR metoden skulle implementeras på arbetsplatsen och uttalat positiv och engagerad i 

arbetet med att öka användningen av FaR. Hen deltog aktivt i arbetet med att skapa en lokal 

arbetsrutin. Chefen tog själv på sig uppdraget att utforma en lokal skriftlig arbetsrutin. På 

hc/vc 1 uppfattades chefen vara så tungt arbetsbelastad att hen inte mäktade ta på sig någon 

ledarroll i implementeringsarbetet. På hc/vc 1 uttalades inget beslut om att FaR metoden 

skulle implementeras och chefen medverkade inte aktivt i arbetet med tankar och idéer utan 

intog en passiv roll. Inte heller delegerades något tydligt uppdrag till personalen gällande att 

skapa en lokal arbetsrutin. Tydliga steg i riktning till förändring togs ändå på hc/vc1, men 

arbetsplatsen kom inte till fas 6 igångsättning, vilket delvis bedöms ha hindrats av att 

ledningen inte var tillräckligt engagerad och tydlig.  

4.3.3 Utbildning för alla medarbetare 

Att öka kunskaperna om metoden hos både ledning och medarbetare sågs som mycket 

avgörande för att möjliggöra en ökad användning av metoden, men också för att säkerställa 

att metoden används i sin helhet. Utbildningen sågs också som en förutsättning för att möta 

det motstånd som fanns baserat på missuppfattningar om metoden. FaR metoden kan dock 

beskrivas som en komplex metod och vid interventionens tre-timmarsutbildning kunde 

endast grundläggande teoretiska kunskaper i metoden förmedlas. För att sedan kunna 

använda metoden behövs praktiska kunskaper i någon form av samtalsmetodik, t.ex. MI 

samt praktiska kunskaper gällande att utfärda skriftliga ordinationer baserade på kunskaper 

gällande FYSS. De medarbetare som redan hade dessa kunskaper kunde lättare ta till sig och 

börja använda metoden. Såväl chefer som medarbetare uttryckte att utbildningen fyllde ett 

behov. Utbildningen föreföll fylla olika funktioner på olika arbets- platser. På de enheter som 

befann sig på tidiga steg enligt ”community readyness model” fyllde utbildningen en funktion 

som ögonöppnare för behovet av förändring, medan utbildningen mer gav underlag för 

diskussion och tillämpning om enheten kommit längre i processen. 

4.3.4 Fysioterapeut med ledande roll 

Att ha en person på arbetsplatsen med expertkunskaper gällande metoden och ett uttalat 

uppdrag gällande att driva på implementeringen upplevdes som helt nödvändigt för att få 

metoden att användas. Fysioterapeuter var det naturliga valet när man skulle utse lokala FaR 

samordnare med uppdrag att ansvara för fortsatt utveckling av den lokala arbetsrutinen. 

Detta baserat på att fysioterapeuten var den yrkeskategori på hälso-/vårdcentralen som 

ansågs ha störst grundläggande kunskap om fysisk aktivitet i förebyggande och behandlande 

syfte.  Att en fysioterapeut antog en ledande roll för att metoden ska användas på enheten 

föreföll vara viktigt, liksom att skapa en arbetsmodell där övriga medarbetare vid behov 

kunde slussa patienter till fysioterapeuten för extra stöd med patientcentrerat samtal, 
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skriftlig ordination och uppföljning var också något som framkom som avgörande för många 

att kunna tänka sig att använda metoden. 

4.4 Utfall på antal skriftliga ordinationer enligt FaR  

Antalet skriftliga ordinationer enligt FaR ökade över tid, d.v.s. år 2016 jämfört med 2015 vid 

alla tre hälso-/vårdcentraler (tabell 2).  

Tabell 2. Antal skriftliga ordinationer av FaR under 2015 och 2016 per deltagande hälso-/vårdcentral. 

Deltagande hälso-/vårdcentral Antal FaR 
2015 

Antal FaR 
2015/tusen 

listade 

Antal FaR 
2016 

Antal FaR 
2016/tusen 

listade 

Förändring 

Hc/vc1 77 5,7 142 10,2 +84% 

Hc/vc2 22 5,2 48 11,4 +118% 

Hc/vc3 9 2,3 83 19,3 +822% 
 

Antalet skriftliga ordinationer varierade över året (figur 4). Störst var förskrivning under vår 

och höst vilket avspeglar att det då är flest patientbesök. Likaså ökade förskrivningen kraftigt 

på alla tre enheterna direkt efter första seminariet. Hc/vc 2 hade en låg förskrivning från 

sommaren vilket kanske kan förklaras av en turbulent tid på grund av frånvaro av chef/ny 

chef respektive besparingskrav med bland annat minskad fysioterapeuttjänst. 

 

Figur 4. FaR- skriftliga ordinationer per deltagande hälso-/vårdcentral (hc/vc 1-3) och per år 2015 och 

2016. 
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Antalet skriftliga ordinationer per yrkeskategori kan också användas för att beskriva utfallet 

av interventionen (tabell 3). Dessa siffror behöver dock användas med stor försiktighet och 

kompletteras med uppgifter från journalgranskningen för att kunna ge en komplett bild. 

Detta med anledning av att det kan vara så att någon yrkeskategori medverkar i användandet 

av FaR metoden genom att ta upp fråga med patienten och sedan skicka ärendet vidare till 

någon annan, exempelvis fysioterapeut eller sjuksköterska. Siffrorna kan ändå ge en 

fingervisning om hur interventionen har lett till önskat resultat, d.v.s. ökad användning av 

FaR metoden hos de olika yrkeskategorierna. Fysioterapeuterna var den yrkeskategori som 

totalt utfärdade flest skriftliga ordinationer både före och efter interventionen. Alla 

yrkeskategorier ökade antalet skriftliga ordinationer av FaR utom läkarna på hc/vc1 som 

istället minskade sin förskrivning. Denna statistik visar att interventionen gav positiv respons 

bland fysioterapeuter, sjuksköterskor och läkare (förutom läkarna på hc/vc 1). På hc/vc 3 har 

även samtalsterapeut börjat använda metoden.  På hc/vc 2 har dietist också utfärdat en 

skriftlig ordination. Dietister deltog dock inte i interventionen. 

 

Tabell 3. Antalet skriftliga ordinationer av FaR per yrkeskategori 2015/2016 per deltagande hälso-

/vårdcentral. 

 

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Kontexten varierade stort mellan de tre deltagande hälso-/vårdcentralerna som också befann 

sig på olika stadier gällande beredskap till förändring gällande FaR. Interventionen kunde, 

trots enheternas olikheter, genomföras på alla tre hälso-/vårdcentraler och de planerade 

implementeringsinsatserna kunde i stort sett levereras enligt plan. Komponenterna i 

interventionen som handlade om extern facilitering samt att engagera arbetsledningen 

användes också i stor omfattning. Den lokala anpassningen av interventionen var fördelaktig 

för att möta de skilda kontextuella förhållandena. Arbetsplatsernas beredskap till förändring 

påverkades positivt liksom utfallet av antalet skriftliga ordinationer enligt FaR som ökade på 

alla enheterna. Viktiga förändringsmekanismer för en gynnsam implementering 

identifierades: externt stöd att genomföra utvecklingsarbetet, uttalat engagemang från 

arbetsledningen som betonade angelägenhetsgraden och fattade beslut om att metoden 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Hc/vc1 43 91 26 49 8 2 0 0 0 0

Hc/vc2 14 22 8 11 22 24 0 0 0 1

Hc/vc3 0 17 9 29 0 31 0 6 0 0

Summa 57 130 43 89 30 57 0 6 0 1

Fysioterapeuter Sjuksköterskor Läkare Samtalsterapeuter DietisterHälso-

/vårdcentral
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skulle användas, utbildning/ökad kunskap om metoden FaR var avgörande för att metoden 

kunde användas enligt intentionerna, att fysioterapeuten på enheten antog en ledande roll 

för implementeringen. Den sistnämnda mekanismen förstärktes om en arbetsrutin skapas 

som innefattade möjlighet att skicka ärenden vidare till fysioterapeuten vid behov. 

5.2  Resultatdiskussion 

Denna del av processutvärderingen, som i huvudsak utgår från observationer av 

interventionens genomförande, visar att interventionen är genomförbar i primärvårdsmiljö, 

men den påvisar också viktiga förbättringsområden och förändringar som behöver göras 

innan en fullskalig randomiserad kontrollerad studie genomförs. 

Observationerna har gett information som hade varit svår att få på annat sätt och som behövs 

inför planeringen av en fullskalig studie. Genom att närvara och observera under 

interventionen blev verksamheternas stora dilemma tydligt. Såväl chefer som medarbetare 

arbetade under mycket pressade förhållanden och att under dessa förhållanden lyckas ta till 

sig och införa nya arbetssätt är en mycket stor utmaning. Ett tydligt resultat utifrån de 

deltagande observationerna är därför att införandet av en ny metod behöver ledas av en 

extern faciliterare som både har goda kunskaper om implementering och metoden som ska 

införas. Faciliterarens roll behöver dock tydliggöras inför en randomiserad studie om flera 

faciliterare ska involveras. En beskrivning av faciliterarens kompetensbehov och en tydlig 

beskrivning av hens uppgift behövs. Stöd i form av exempelvis checklistor för faciliteraren 

behöver utarbetas. Kunskaper gällande detta finns väl beskrivet i ”Implementing evidence-

based practice in healthcare. A facilitation guide” (Harvey och Kitson, 2015). Att använda sig 

av teorier och modeller för implementering och beteendeförändring i ett tidigt skede av 

interventionen skulle kunna vara en viktig del i interventionen. Att identifiera var 

chefen/arbetsplatsen befinner sig i förändringsprocessen kan vara en del och annan kan vara 

att utifrån ”Diffusion of innovation” diskutera metoden som ska införas. FaR-metoden kan 

beskrivas som en komplex metod, vilket medför en extra utmaning vid implementering. Det 

kan diskuteras huruvida det är realistiskt att ha som mål att alla ska använda sig av hela 

metoden oavsett förkunskaper? Vad behöver medarbetarna för baskunskaper för att kunna 

tillämpa metoden, vilka medarbetare har dessa kunskaper och hur kan man utifrån detta bäst 

forma en lokal arbetsrutin. Kan låg self- efficacy hos medarbetarna förklara en del av 

motståndet mot metoden? Vilka insatser behövs i så fall för att höja tilltron till förmåga hos 

de som förväntas använda metoden? En tanke är att metoden kanske bäst skulle kunna 

tillämpas genom teamarbete där olika medarbetare har olika roller och gör olika delar av FaR 

arbetet. Dessa tankar har även framkommit hos Gerthi Persson som har gjort en avhandling 

om fysisk aktivitet som behandling i primärvård (Persson,2014). Persson anser att FaR 

kommer bli ett verktyg för annan personal än läkare och menar att fysioterapeuter är bäst 

lämpade. Hon betonar dock att det är viktigt att få med läkarna på tåget då de har stort 

förtroende hos patienterna (Zollitsch Grill, 2015). Läkarna är också de som oftast talar om 

levnadsvanor enligt en patientundersökning (Socialstyrelsen, 2016). Det förefaller således 

oerhört viktigt att läkarna i dessa samtal, på ett personcentrerat sätt och i positiv anda, 

initierar och ger information om möjligheten till stöd genom FaR metoden. Det är således 
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viktigt att läkarna deltar i utvecklingsarbeten gällande FaR. Läkarnas delaktighet i 

utvecklingsarbeten har dock minskat 2014 jämfört med 2007 enligt uppgifter från cheferna i 

en undersökning gällande chefernas syn på förbättringsarbete (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys, 2016). Denna aspekt är också intressant i diskussionen gällande resultatet i 

denna studie då läkarna på hc/vc 1 inte deltog i den utsträckning som önskats. Effekten av 

interventionen föreföll också negativt påverkad av detta. Cheferna har således en viktig 

uppgift att få läkarna delaktiga i interventionen inför en fullskalig studie. 

Ledarskapet är viktigt för lyckad implementering (Kitson, Rycroft-Malone, Harvey, 

McCormack, Seers och Titchen, 2008). För att coacha cheferna i sin viktiga roll är en tanke 

att man initialt bör avsätta tid för att träffa cheferna på ett separat möte för att säkerställa 

kunskapsnivån om implementering och chefens viktiga roll i detta gällande att fatta beslut, 

förankra beslutet, utse opinionsledare, delegera uppgifter och aktivt delta i 

utvecklingsarbetet. Cheferna skulle även varit hjälpta av tydligare instruktioner gällande att 

identifiera lämpliga opinionsledare utifrån kriterier avseende kunskaper, attityder, ställning 

på arbetsplatsen och personlig lämplighet. 

En förändring i upplägget föreslås genom att det första seminariet för samtliga medarbetare 

hålls innan några arbetsgruppsmöten sker. Detta för att säkerställa att alla, inklusive chefer 

och FaR-samordnare, har baskunskaper om metoden. Detta med anledning av att det visade 

sig att kunskaper om metoden som helhet var mycket begränsad hos såväl cheferna som 

personalen. Detta gjorde det svårt för arbetsgruppen att inledningsvis skriva en arbetsrutin. 

Seminariet avslutas lämpligen med diskussion kring idéer gällande en lokal arbetsrutin där 

man tydligt ger arbetsgruppen mandat att formulera en sådan. Innehållet i utbildningen kan 

behöva utvecklas/utökas. Medarbetare med kunskaper i beteendemedicin hade bättre 

förståelse för verkningsmekanismerna med de olika komponenterna i FaR metoden och tog 

då lättare till sig metoden. En lärdom är därför att en kort presentation om metodens 

teoretiska bakgrund förefaller av betydelse. 

Efter seminarie 1 bör arbetsgruppsmöten ske i syfte att skapa en lokal arbetsrutin. En lärdom 

är att tider för arbetsgruppsmöten behöver bokas i mycket god tid. Chefen och arbetsgruppen 

behöver också i förväg boka av tider för att träffas mellan arbetsgruppsmötena. 

Förslagsvis bör man en månad efter det första seminariet ha ytterligare ett seminarium för all 

personal på en timme där man presenterar och förankrar den lokala arbetsrutinen. Därefter 

kan man genomföra uppföljande seminarier efter tre och sex månader.  

Förslag på upplägg: Januari (chefsinfo á 1 timme+ seminarie 1  á 4 timmar), Februari            

(4 arbetsgruppsmöten á 1 timme varav 2 med faciliterare), Mars (seminarie 2 á 1 timme), Maj 

(seminarie 3 á 1 timme), September (seminarie 4 á 1,5 timme). Detta ger en total 

interventionstid på 12,5 timmar, vilket ska jämföras med de 8-12 timmar för denna 

intervention (då är inte den tid som arbetsgruppen i denna intervention själva använt mellan 

träffarna medräknad). 

Eventuellt skulle interventionen vinna på att genomföras under längre tid då det upplevdes 

mycket tidspressat med nuvarande upplägg. Man kan också fundera över om hur man ska 

hantera personal som tillkommit eller missat seminarie 1, d.v.s. om det finns behov av att 
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genomföra uppsamlingstillfällen. Kanske vore det lämpligt att förlänga interventionstiden då 

det beskrevs som mycket tidspressat med nuvarande upplägg. I nuvarande upplägg finns 

inget stöd för vidmakthållande vilket också är något som behöver utvärderas. Håller den 

ökade förskrivningen i sig över tid eller hade interventionen bara kortsiktig effekt? Behöver 

någon/några ges i uppdrag att fungera som handledare under införandet? 

Huruvida interventionen är tillräcklig för varaktig implementering kan inte besvaras i denna 

studie. Enligt Fixen (2011) tar det ett till två år för ett nytt arbetssätt att bli rutin.  Det kan 

finnas en risk att implementeringen avstannar/återgår till ursprungsnivå när den externa 

faciliteringen försvinner. Omfattningen på interventionen är en svår avvägning då hälso-

/vårdcentralerna är hårt belastade och har svårt att avsätta tid för utvecklingsarbeten. Att 

förbättringsarbete kommer i konflikt med de dagliga arbetsuppgifterna är det tredje av 

största hindret för förbättringsarbete enligt cheferna (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys, 2016). Samtidigt vet vi att implementeringen sällan lyckas om man inte 

stödjer införandet och fördjupar förståelsen för principerna bakom innovationen. 

Medarbetare med kunskaper i motiverande samtal hade betydligt bättre förutsättningar att 

kunna börja tillämpa metoden. Detta är något att också ta med sig och fundera på hur man 

ska hantera. Finns behov av möjlighet till kompletterande utbildning för vissa yrkesgrupper? 

Kanske lämpligt erbjuda en grundkurs i motiverande samtal (tre dagar) för de i personalen 

som inte redan har det och förväntas använda metoden. En sådan utbildning fanns att tillgå i 

båda landstingen. Utbildningen behöver även anpassas till aktuell enhet. Exempelvis är det 

lämpligt att motstånd bemöts av någon ur samma yrkeskategori om möjligt.  

Journalsystemet behöver också upplevas som stödjande och inte tvärtom. Att brister i IT 

systemen motverkar nya arbetssätt är välkänt och anges som det största hindret för 

förbättringsarbeten av chefer inom hälso-och sjukvården. Avsaknad av analyskompetens 

anges också som det näst största hindret (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2016). 

Innan en randomiserad studie behöver åtgärder vidtas så att dokumentation kan ske enkelt 

och strukturerat och möjliggöra statistik uttag på metodens olika delkomponenter. 

Förslagsvis behövs ett sökord som heter ”Åtgärd FaR” där delkomponenterna sedan kan vara 

”klickbara” d.v.s. ”patientcentrerat samtal”, ”skriftlig ordination”, ”samverkan med 

aktivitetsarrangör” och ”uppföljning”. Detta skulle då möjliggöra statistikuttag på respektive 

delkomponent, men också stödja implementeringen genom att fungera som påminnelse om 

att metoden innefattar dessa delar. Delkomponenten som handlar om att ordinationen ska 

baseras på FYSS ses inte som lämplig att registrera då detta kan göra att individanpassningen 

glöms bort och fokus istället hamnar på att ordinera det som står i FYSS. 

Sammanfattningsvis har genomförandet gett nyttiga lärdomar att ta hänsyn till vid 

planeringen av en randomiserad studie. Att interventionsmodellen innefattar komponenter 

gällande ledningens engagemang och extern facilitering bör tydligare läggas till i 

beskrivningen av interventionsmodellen. Insatser för att säkerställa engagemang hos 

ledningens behöver ytterligare tillföras genom utbildning avseende ledningens viktiga roll vid 

implementering. Den externa faciliterarens kompetens/roll/uppgift behöver tydliggöras. 

Utbildningen till personalen behöver också utvecklas/utökas för att även omfatta den 

teoretiska grunden och man behöver fundera över om de som förväntas använda metoden i 

sin helhet kan behöva utökade kunskaper/praktisk träning gällande tillämpning av 
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beteendemedicin och samtalsmetodik exempelvis MI. Att säkerställa att användarna har 

förståelse för verkningsmekanismerna hos FaR- metodens kärnkomponenter, förefaller vara 

av betydelse för attityden till metoden, samt för att kunna tillämpa metoden på rätt sätt. 

Ordningsföljden på interventionens delkomponenter bör också ändras. 

5.3 Metoddiskussion 

Att använda sig av datainsamling genom observationer som en del i processutvärdering 

rekommenderas då denna metod ger information genom ett inifrånperspektiv som på annat 

sätt är svårt att få. Att hitta studier med goda exempel på tillvägagångssätt var dock svårt och 

litteratur som beskrev hur man skulle gå tillväga vid observationer av 

implementeringsinterventioner hittades inte. Därför har observatören tillsammans med 

forskaren tagit fram observationsprotokoll utifrån vad som var viktigt att insamla 

information om, men även med stort utrymme för ett öppet förhållningssätt.  

Vid databearbetning och dataanalys valdes att tillämpa det tillvägagångssätt som beskrivs av 

Elo och Kyngäs (2008). Denna analys påbörjas utifrån en matris, men ger sedan utrymme för 

subkategorier som framkommer under analysen. Som matris användes Moores modell för 

processutvärdering för att på ett strukturerat sätt tillämpa den bakomliggande teorin.  

Trovärdighet i kvalitativa studier  handlar om flera aspekter såsom tillförlitlighet, pålitlighet 

och överförbarhet (Graneheim och Lundman, 2004). Tillförlitlighet handlar om hur väl 

datainsamling och analysprocess har relevans för studiens syfte. Pålitlighet avser hur 

konsekvent data har samlats in och analyserats. Överförbarhet innebär i vilken grad 

resultaten kan överföras till andra förhållanden och grupper. För att stärka pålitlighet har 

forskaren och observatören gemensamt gått igenom alla observationer och försökt tillse att 

data inte missats, förtydligat eventuella otydligheter och diskuterat tolkningar. I denna typ av 

studier handlar det mycket om att tolka. Forskarens förförståelse påverkar tolkningen. 

Förförståelse kan vara till fördel då den ger möjlighet att upptäcka ny kunskap och få en 

djupare förståelse (Granskär och Höglund- Nielsen (Red.), 2012). Det kan dock även finnas 

en risk att förförståelsen gör att man missar data. I detta fall har förförståelse genom eget 

kliniskt arbete som fysioterapeut med implementering av metoden säkert påverkat 

tolkningen. Att även forskaren är fysioterapeut kan dock ha påverkat tolkningen. För att 

stärka tillförlitligheten är det viktigt att resultaten från denna del kompletteras med 

resultaten från de övriga delarna i processutvärderingen (enkäter, intervjuer, 

journalgranskning) för att kunna ge en övergripande bild av hur genomförandet fungerat och 

upplevts av deltagarna. Detta kommer då ge beskrivningar från alla yrkeskategorier som får 

vägas in i den kompletta processutvärderingen. Resultaten i kvalitativa studier kan inte 

generaliseras då det handlar om beskrivningar av några enskilda fall.  Överförbarhet i studien 

är dock en  viktig fråga att diskutera inför en kommande randomiserad studie, det vill säga 

huruvida interventionen bedöms kunna genomföras på alla hälso-/vårdcentraler trots stora 

variationer beträffande kontext. Vi har här testat genomförandet på tre utvalda hälso-

/vårdcentraler som valts ut för att uppnå variation beträffande: organisation av FaR-

verksamheten på landstingsnivå, storlek på hälso-/vårdcentralen, lokalisation i storstad 
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respektive landsbygd samt landstingsdrift eller privatdrift. Vi kan också konstatera att 

variation uppnåddes beträffande enheternas beredskap till förändring och chefernas 

inställning till att delta. Cheferna på hc/vc 2 och 3 föreföll positiva till deltagande vilket 

säkerligen underlättade interventionen. På hc/vc 1 uttryckte dock chefen att hen upplevde att 

det förväntades att enheten skulle delta (upplevde deltagandet påtvingat) trots att 

arbetsplatsen upplevde sig mycket tungt arbetsbelastad och därför inte hade full kraft och 

beredskap för att delta. Då interventionen föreföll genomförbar och verksam trots låg 

beredskap och ofrivilligt deltagande stärker det tilltron till att interventionen är möjlig att 

genomföra även under sådana omständigheter, vilket säkerligen kommer vara fallet på 

många andra hälso-/vårdcentraler som ska delta i den randomiserade studien. 

Att mäta hur interventionen påverkade antalet skriftliga ordinationer enligt FaR var inte 

huvudsyftet med denna studie. Det bedömdes dock ändå nödvändigt att på något sätt mäta 

för att få en uppfattning om någon förändring skedde. Antalet skriftliga ordinationer var det 

utfallsmått som var möjligt att ta ut statistik på utifrån befintligt journalsystem, varför detta 

valdes som utfallsmått. Detta mått säger dock inget om huruvida metoden i sin helhet 

använts som den är tänkt med patientcentrerat samtal, individuell anpassning grundat på 

evidens om fysisk aktivitet, samverkan med aktivitetsarrangör och uppföljning. En 

journalgranskning kan till viss del klargöra dessa resultat, men för en mer tillförlitlig analys 

kring detta behöver journaldokumentationen kunna göras på ett annat sätt. 

5.4 Forskningsetisk diskussion 

Att ha en observatör närvarande som dokumenterar vad som sägs och görs kan säkert 

uppfattas som obehagligt av chefer och medarbetare. Observatören deltog dock aktivt på 

möten/seminarier vilket förhoppningsvis minskade känslan av att observeras. Hur 

deltagarna upplevde att bli observerade är något som intervjuerna kan ge svar på. Utifrån 

detta får man ta ställning till om man på något ytterligare sätt behöver säkerställa att 

observationerna upplevs ok för deltagarna. Ett dilemma i redovisningen har också varit att 

rapportering gällande deltagarnas yrkestillhörigheter kan göra att enskilda deltagare kan 

identifieras. Yrkestillhörighet har dock varit angeläget att ha med för att kunna analysera de 

olika yrkeskategoriernas mottaglighet för interventionen. En angelägen strävan har dock 

varit att ingen deltagare ska känna sig utpekad i resultatredovisningen. Därför har kontakt 

tagits med de personer som eventuellt skulle kunna bli igenkända i resultatpresentationen för 

att informera om hur resultatet  presenterats. 
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6  SLUTSATSER 

Studien visar att interventionsmodellen är genomförbar i primärvårdsmiljö och de valda 

implementeringsstrategierna bedöms vara verksamma för att underlätta implementeringen 

av FaR. Genomförandet har gett viktiga lärdomar om förändringsmekanismerna och hur 

interventionen ytterligare kan utvecklas. 

7 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

En sammanställning av resultaten från denna studie med data från de övriga delarna i 

processutvärderingen kommer ge en god grund till en implementeringsintervention i form av 

en randomiserad kontrollerad interventionsstudie på området. 

8 TACK 

Ett stort tack riktas till ledning och personal på de deltagande hälso-/vårdcentralerna som 

tagit emot oss och låtit oss testa interventionen. Ett mycket stort tack även till min 

handledare Catharina Gustavsson för ditt oerhört engagerade handledarskap! Ur 

forskargruppen har även Lars Jerdén och Lars Wallin bidragit med konstruktiv kritik på 

texten, tack även till er. 
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BILAGA A 

-------------------  Observationsprotokoll 1–-------------------   

Introduktionsmöte   

 

Datum och tidsåtgång: Datum: …………………Starttid: ……………… Sluttid: ……………...  

Plats/lokal: ………………………………………………………………………….. 

 

Vilka deltar? 

 □ Vård/hälsocentralschef 

 □ Annan ur arbetsledning på vård/hälsocentralen. Ange funktion: ………………………  

 □ Studieansvarig forskare 

 □ Observatör/forskningsassistent 

□ Annan, ange funktion: …………………………… 

 Kommentarer: 

 

 

Levererades det som planerats?  Ja/Nej 

/Delvis 

Kommentarer 

Muntlig information om studiens syfte, innehåll, metod, 

procedur 
  

Skriftlig information om studiens syfte, innehåll, metod och 

procedur 
  

Chefens muntliga samtycke inhämtas för hälso-

/vårdcentralens deltagande 
  

Chefen informeras om vikten av ledningens aktiva 

deltagande 
  

Chefen informeras om innebörden av lokala opinionsledare 

(FaR samordnare) 
  



2 

Chefen ges i uppdrag att utse en arbetsgrupp med lokala 

opinionsledare för FaR, 1-3 personer, gärna en från 

respektive yrkesgrupp 

  

Chefen ges i uppdrag att boka in tider för två 

arbetsgruppsmöten á 1,5 timme samt ett seminarium för all 

personal á 3 timmar 

  

Chefen tillfrågas gällande bemanning på hälso-/vårdcentralen 

(antal personal/profession, antal fast anställda/inhyrda, 

organisation) 

  

Kommentarer: 
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Övriga observationer: 
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Reflektioner efteråt: 

 

Context 

 

 

 

Implementation 

 Process 
 

 

 Delivered (Fidelity) 

 

 

 

 Delivered (Dose) 

 

 

 

 Delivered (Adaptions) 

 

 

 

 Delivered (Reach) 

 

 

 

Mechanisms of impact 
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-------------------  Observationsprotokoll 2 –-------------------   

Arbetsgruppsmöte 1  

 

Datum och tidsåtgång: Datum: ………………….. Starttid: ……………… Sluttid: ……………...  

Plats/lokal: ………………………………………………………………………….. 

 

Vilka deltar?  

□ Vård/hälsocentralschef 

 □ Annan ur arbetsledning på vård/hälsocentralen. Ange funktion: …………………………  

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke) 

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke) 

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke)  

 □ Studieansvarig forskare 

 □ Observatör/forskningsassistent 

□ Annan, ange funktion: …………………………… 

 Kommentarer: 

 

Levererades det som planerats?  Ja/Nej 

/Delvis 

Kommentarer 

Muntlig information om studiens syfte, innehåll, metoder, 

procedur 
  

Skriftlig information om studiens syfte, innehåll, metoder, 

procedur 
  

Arbetsgruppsdeltagarnas informerade samtycke inhämtas 

skriftligt 
  

Deltagarna fyller i enkät 1   

Muntlig information om arbetsgruppens uppdrag   
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Diskussion gällande nuläge, identifiering av vad som hindrar 

och vad som skulle kunna underlätta 
  

Arbetsgruppen uppmanas ta fram aktuell statistik gällande 

FaR förskrivning 
  

Kommentarer: 
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Övriga observationer: 
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Reflektioner efteråt: 

 

Context 

 

 

 

 

 

Implementation 

 Process 
 

 

 

 Delivered (Fidelity) 

 

 

 Delivered (Dose) 

 

 

 Delivered (Adaptions) 

 

 

 Delivered (Reach) 

 

 

Mechanisms of impact 

 

 

 



9 

-------------------  Observationsprotokoll 3–-------------------   

Arbetsgruppsmöte 2  

 

Datum och tidsåtgång: Datum: ………………….. Starttid: ……………… Sluttid: ……………...  

Plats/lokal: ………………………………………………………………………….. 

 

Vilka deltar?  

□ Vård/hälsocentralschef 

 □ Annan ur arbetsledning på vård/hälsocentralen. Ange funktion: …………………………  

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke) 

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke) 

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke)  

 □ Studieansvarig forskare 

 □ Observatör/forskningsassistent 

□ Annan, ange funktion: …………………………… 

 Kommentarer: 

 

 

 

 

Levererades det som planerats?  Ja/Nej 

/Delvis 

Kommentarer 

Forskaren frågar om oklarheter gällande studien och 

repeterar vid behov interventionens syfte, innehåll, metoder, 

procedur 

  

Forskaren ber arbetsgruppen rapportera hur arbetet går med 

att ta fram en lokal arbetsrutin 
  



10 

Forskaren efterfrågar, uppmärksammar och möter hinder för 

implementering samt reflekterar och lockar fram 

lösningar/faktorer som kan underlätta 

  

Arbetsgruppen påminns om att sitt uppdrag att vid 

seminariet presentera aktuell statistik och förslag på lokal 

arbetsrutin 

  

Kommentarer: 
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Övriga observationer: 
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Reflektioner efteråt: 

 

Context 

 

 

 

Implementation 

 Process 
 

 

 Delivered (Fidelity) 

 

 

 

 Delivered (Dose) 

 

 

 

 Delivered (Adaptions) 

 

 

 

 Delivered (Reach) 

 

 

Mechanisms of impact 

 

 

 

 



13 

-------------------  Observationsprotokoll 4 –-------------------   

Seminarium 1   

 

Datum och tidsåtgång: Datum: ………………….. Starttid: ……………… Sluttid: ……………...  

Plats/lokal: ………………………………………………………………………….. 

 

Vilka deltar?  

□ Vård/hälsocentralschef 

 □ Annan ur arbetsledning på vård/hälsocentralen. Ange funktion: …………………………  

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke) 

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke) 

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke)  

 □ Sjukvårdspersonal, summa antal: ………………………………. 

     Varav antal per profession: …………………………………………………………………………….. 

     

…………………………………….……………………………………………………………………………………… 

  

 □ Studieansvarig forskare 

 □ Observatör/forskningsassistent 

□ Annan, ange funktion: …………………………… 

 Kommentarer: 
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Levererades det som planerats?  Ja/Nej 

/Delvis 

Kommentarer 

Forskaren ger muntlig information om studiens syfte, 

innehåll, metoder, procedur 
  

Forskaren ger skriftlig information om studiens syfte, 

innehåll, metoder, procedur 
  

Sjukvårdspersonalens informerade samtycke inhämtas 

skriftligt 
  

Deltagarna fyller i enkät 1   

Forskaren informerar om seminariets syfte, innehåll, 

procedur 
  

Hälso-/vårdcentralschefen presenterar arbetsgruppen och de 

lokala opinionsledarnas funktion 
  

Inspirationsföreläsning om hälsofrämjande fysisk aktivitet 

och FaR 45 min 
  

Faktaföreläsning om FaR 15 min   

Arbetsgruppen presenterar aktuell statistik gällande lokal FaR 

förskrivning 
  

Arbetsgruppen presenterar förslag på lokal arbetsrutin   

Diskussion och eventuell revidering av lokal arbetsrutin   
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Kommentarer: 
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Övriga observationer: 
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Reflektioner efteråt: 

 

Context 

 

 

Implementation 

 Process 
 

 

 

 

 Delivered (Fidelity) 

 

 

 

 

 Delivered (Dose) 

 

 

 Delivered (Adaptions) 

 

 

 Delivered (Reach) 

 

 

Mechanisms of impact 
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-------------------  Observationsprotokoll 5 –-------------------   

Seminarium 2   

 

Datum och tidsåtgång: Datum: ………………….. Starttid: ……………… Sluttid: ……………...  

Plats/lokal: ………………………………………………………………………….. 

 

Vilka deltar? 

 □ Vård/hälsocentralschef 

 □ Annan ur arbetsledning på vård/hälsocentralen. Ange funktion: …………………………  

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke) 

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke) 

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke)  

  □ Sjukvårdspersonal, summa antal: ………………………………. 

     Varav antal per profession: …………………………………………………………………………….. 

     

…………………………………….……………………………………………………………………………………… 

  

 □ Studieansvarig forskare 

 □ Observatör/forskningsassistent 

□ Annan, ange funktion: …………………………… 

 Kommentarer: 
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Levererades det som planerats? Ja/Nej 

/Delvis 

Kommentarer 

Forskaren informerar om seminariets syfte, innehåll, 

procedur 
  

Forskaren inventerar gällande underlättande respektive 

hindrande faktorer för att jobba med FaR enligt den lokala 

arbetsrutinen 

  

Genomgång av den lokala arbetsrutinen, vid behov revidering   

Kommentarer: 
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Övriga observationer: 
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Reflektioner efteråt: 

 

Context 

 

 

 

Implementation 

 Process 
 

 

 Delivered (Fidelity) 

 

 

 Delivered (Dose) 

 

 

 Delivered (Adaptions) 

 

 

 Delivered (Reach) 

 

 

Mechanisms of impact 
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-------------------  Observationsprotokoll 6 –-------------------   

Seminarium 3   

 

Datum och tidsåtgång: Datum: ………………….. Starttid: ……………… Sluttid: ……………...  

Plats/lokal: ………………………………………………………………………….. 

 

Vilka deltar? 

 □ Vård/hälsocentralschef 

 □ Annan ur arbetsledning på vård/hälsocentralen. Ange funktion: …………………………  

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke) 

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke) 

 □ Lokal FaR-samordnare: …………………………………….. (yrke)   

□ Sjukvårdspersonal, summa antal: ………………………………. 

     Varav antal per profession: …………………………………………………………………………….. 

     

…………………………………….……………………………………………………………………………………… 

  

 □ Studieansvarig forskare 

 □ Observatör/forskningsassistent 

□ Annan, ange funktion: …………………………… 

 Kommentarer: 
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Levererades det som planerats?  Ja/Nej 

/Delvis 

Kommentarer 

Forskaren informerar om seminariets syfte, innehåll, 

procedur 
  

Forskaren inventerar gällande underlättande respektive 

hindrande faktorer för att jobba med FaR enligt den lokala 

arbetsrutinen 

  

Genomgång av den lokala arbetsrutinen, vid behov revidering   

Arbetsgruppen presenterar aktuell statistik gällande lokal FaR 

förskrivning 
  

Deltagarna fyller i enkät 2   

Kommentarer: 
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Övriga observationer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Reflektioner efteråt: 

 

Context 

 

 

 

 

Implementation 

 Process 
 

 

 Delivered (Fidelity) 

 

 

 Delivered (Dose) 

 

 

 Delivered (Adaptions) 

 

 

 Delivered (Reach) 

 

 

Mechanisms of impact 
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BILAGA B 

Informationsbrev 

Angående forskningsprojektet: Implementering av FaR i primärvårdens arbete  

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) har funnits i svensk hälso- och sjukvård sedan 2001 som en metod för att främja 

fysisk aktivitet hos patienter, både i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. FaR har rekommenderats 

att användas av legitimerad sjukvårdspersonal inom företrädelsevis primärvård, men även övrig sjukvård. 

Denna delstudie är en del av ett större forskningsprojekt som genomförs av en forskargrupp från fem av 

Sveriges landsting (Dalarna, Västmanland, Gävleborg, Uppsala och Värmland). Forskningsprojektet i sin helhet 

syftar till att kartlägga användningen av FaR och undersöka vad som påverkar förskrivning av FaR, liksom hur 

man kan underlätta användningen av metoden FaR i primärvård. I detta delarbete, där Du och övriga i 

personalen på din arbetsplats tillfrågas om deltagande, vill vi undersöka om en teoretiskt väl underbyggd 

implementeringsstrategi underlättar användandet av metoden. Totalt kommer sjukvårdspersonal och 

arbetsledning på tre vård/hälsocentraler att delta i denna studie. 

Studie genomförs i form en serie möten (3 arbetsgruppsmöten och 3 seminarietillfällen) under en 

halvårsperiod på din arbetsplats. Ett arbetssätt för att underlätta användningen av metoden FaR arbetas fram 

under detta halvår genom ett samarbete mellan arbetsledning, sjukvårdspersonal och forskare. Studien 

utvärderas genom: 1) en skriftlig dokumentation av mötena och vad som då diskuteras, 2) enkäter till 

personalen (legitimerad sjukvårdspersonal) på vård/hälsocentralen vid tre tillfällen: före start, efter 6 månader 

och efter 1 år, 3) intervjuer, individuellt eller i liten grupp, efter 6 månader. Fokus för utvärderingen är frågor 

om rådgivning till patienter kring hälsofrämjande fysisk aktivitet generellt, metoden FaR specifikt, liksom efter 

studien frågor om Din upplevelser av att delta i genomförandet av detta projekt (rutiner och stöd, 

underlättande eller försvårande faktorer osv.) på arbetsplatsen, liksom hur det fortsatta arbetet med FaR 

bedrivits efter att studien avslutats. 

Mötesdokumentation, enkäterna och de inspelade intervjuerna kodas; d.v.s. alla personliga uppgifter som 

namn eller annat som skulle kunna härledas till Dig som person tas bort, och all dataanalys och 

resultatredovisning sker kodat. Därför kommer inga av de uppgifter som presenteras i vår forskningsrapport att 

kunna härledas tillbaka till någon enskild person. Den enda person som har tillgång till Dina personuppgifter 

när arbetet med studien pågår är den studieansvarige forskaren (Catharina Gustavsson). Dessa uppgifter 

förvaras inlåsta och separerat från kodade intervjudata. Namn och personuppgifter hanteras i enlighet med 

Personuppgiftslagen (PuL SFS 1998:204) Personuppgiftsansvarig är Landstinget Dalarna. Enligt 

personuppgiftlagen, PuL, har Du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om Dig som 

hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är forskargruppens studieansvarige forskare i 

Landstinget Dalarna, Catharina Gustavsson. Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta 

deltagandet i studien utan att ange något skäl om Du så skulle vilja. 

 
Har Du frågor angående studien går det bra att kontakta: 

Catharina Gustavsson, Med.dr.           Lars Jerdén, Med.dr.  Lars Wallin, professor 
Centrum för Klinisk Forskning             Centrum för Klinisk Forskning Högskolan Dalarna 
Landstinget Dalarna                Landstinget Dalarna  
Tel: 0730-818201                 Tel: 0730-040896   Tel: 0701-916490 
catharina.gustavsson@ltdalarna.se  lars.jerden@ltdalarna.se   lwa@du.se 
 

mailto:catharina.gustavsson@ltdalarna.se
mailto:lars.jerden@ltdalarna.se
mailto:lwa@du.se


 2  

Informerat samtycke – Ansvarig verksamhetschef (vård/hälsocentralschef) på deltagande vård/hälsocentral 
respektive Leg sjukvårdspersonal på deltagande vård/hälsocentral 

Angående forskningsprojektet: Implementering av FaR i primärvårdens arbete  

Jag har fått muntlig och skriftlig informerats om studiens upplägg, syfte och genomförande. Jag samtycker till 
deltagande. Jag förstår hur forskningsprojektet kommer att gå tillväga, att mitt deltagande är frivilligt och att 
jag är fri att när som helst under studiens gång utan att ange skäl kan avstå ifrån vidare medverkan om jag så 
skulle önska.  

Jag samtycker till deltagande och till att mina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen 
(PuL SFS 1998:204). 

 
Ort: ………………………………….. Datum: ……………………… 
 
 
Namnunderskrift: ………………………………………………………  
 
Namnförtydligande: ……………………………………………………  
 

Telefonnummer: ……………………………………….. 

 
e-mailadress:  ………………………………………. 
 

Studiekodnummer: …………………………. 
 
 
 
Undertecknad person har muntligen förklarat projektets upplägg och syfte, samt inhämtat samtycke för 
deltagande: 
 
 
Ort: ………………………………….. Datum: ……………………… 
 
 
Namnunderskrift: ………………………………………………………  
 
 

Namnförtydligande: ……………………………………………………  
 

.



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


