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Sammanfattning 

Bakgrund: Fysisk aktivitet kan minska hälsorisker förknippade med stillasittande och brist på 

regelbunden rörelse. Fysisk Aktivitet på Recept (FaR) syftar till att höja den fysiska 

aktivitetsnivån, men forskning om vilka faktorer som inverkar på FaR-förskrivning saknas. 

Syfte: Att beskriva vad FaR-förskrivare uppfattar vara betydelsefulla organisatoriska, 

förskrivarrelaterade och patientrelaterade faktorer för förskrivning och följsamhet av FaR. 

Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med 11 FaR-förskrivare från tre 

olika professioner vid två landsting i Sverige. Dataanalysen genomfördes deduktivt med 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat: Byråkrati och nödvändiga förutsättningar var 

viktiga organisatoriska faktorer. Som förskrivarrelaterade faktorer angavs egna resurser, 

förskrivarens roll, stödjande arbetssätt samt behov av steg och långsiktigt arbete. De 

patientrelaterade faktorer som upplevdes hindra eller möjliggöra FaR-förskrivning och 

följsamhet var patienternas mottaglighet för livsstilsförändring samt upplevelse av mening. 

Slutsatser: Förskrivarnas upplevelse av brist på struktur och samarbete med aktivitetsarrangörer 

hindrar förskrivning och uppföljning. Meningsfullheten i att förskriva FaR till lågmotiverade 

patienter med låg förväntad följsamhet minskar motivationen att lägga ner den extra tid som 

krävs vid FaR. Goda erfarenheter kan leda till förändrad attityd och ökad förskrivning. 

Resultaten bidrar med kunskap om faktorer för implementering av FaR i syfte att nå nationella 

mål för hälsofrämjande hälso- och sjukvård och fysisk aktivitet. 

 
Nyckelord: hälsofrämjande arbete, implementering, uppföljning, transteoretisk modell, FYSS 
  



 

Abstract 
Background: Physical activity can lower the health risks with inactivity and lack of regular 

activity. Physical Activity on Prescription (FaR) aims to promote an increased physical activity 

level, but research on what factors that contribute to FaR prescription is lacking. Aim: To 

describe what FaR prescribers perceive to be significant organizational, prescriber related and 

patient related factors for prescribing and adherence of FaR. Method: The study was performed 

as a qualitative interview study with 11 FaR prescribers of three different professions within 

two Swedish county councils. Data analysis was deductively with a qualitative manifest content 

analysis. Results: Bureaucracy and necessary conditions were important organizational factors. 

As prescriber related factors, own resources, the role of the prescriber, a supportive work 

procedure and the need of stages and a long term working process were stated. Patient related 

factors perceived to prevent or enable prescription of FaR and adherence were the patient’s 

receptivity for a lifestyle change and experience of meaning. Conclusions: The prescriber’s 

experience of lack of structure and cooperation with activity organizers impedes prescribing 

and follow-up. Experience of meaning in prescribing FaR to low motivated patients with low 

expected adherence decrease motivation to put in the extra time it takes with a FaR. The results 

contribute to knowledge of FaR implementation factors with the purpose of reaching national 

targets of health promotion and physical activity.   
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1. BAKGRUND 

1.1. Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning (Shephard & Balady, 1999). 

Det innebär att en stor mängd vardagsaktiviteter innefattas av begreppet, till exempel all form 

av förflyttning till fots eller med cykel, arbetsrelaterad fysisk belastning, friluftsliv, motion 

och fysisk träning. Med hälsofrämjande fysisk aktivitet avses all fysisk aktivitet som 

förbättrar hälsan och den fysiska kapaciteten utan att leda till skada eller utgöra en risk 

(Foster, 2000). Motion innebär en planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att 

förbättra eller upprätthålla en eller flera komponenter av fysisk kondition, det vill säga aerob 

kapacitet (syreupptagningsförmåga/kondition), muskelstyrka, muskeluthållighet, balans och 

koordination, rörlighet samt kroppssammansättning (Schäfer Elinder, 2006). Fysisk träning 

innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan inom olika idrottsgrenar, oftast i 

tävlingssyfte (Foster, 2000). 

1.2. Fysisk aktivitet och sjukdom 

Det finns stark vetenskaplig evidens för att ökad fysisk aktivitetsnivå har stora positiva 

hälsoeffekter. För över 30 fysiska och psykiska sjukdomstillstånd kan ökad fysisk aktivitet 

användas för att både främja hälsa, förebygga och behandla (YFA, 2017). I arbetet inom 

hälso- och sjukvården med att motivera och stötta patienter till ökad fysisk aktivitet finns 

också forskning som visar att rådgivning tillsammans med skriftlig ordination på fysisk 

aktivitet, stegräknare, motionsdagbok eller en målsättningsdiskussion leder till ökad fysisk 

aktivitetsnivå hos patienten (SBU, 2007). 

1.3. Rekommendation fysisk aktivitet 

Den hälsofrämjande rekommendation för fysisk aktivitet för vuxna som svenska 

Läkaresällskapet antog i oktober 2011 lyder enligt följande (Statens folkhälsoinstitut, 2011, s. 

37): 

”Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och 

trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form av t.ex. 

promenader och cykling. För att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga för tidig död 

samt för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet rekommenderas att: 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. Aktivitet av måttlig och hög 

intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om 

minst 10 minuter. Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask 
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promenad 5 dagar per vecka, 20-30 minuters löpning 3 dagar per vecka eller en kombination av dessa. 

Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man utöver detta ökar mängden fysisk aktivitet. Detta kan ske 

genom att öka intensiteten eller antal minuter per vecka eller bådadera. Muskelstärkande fysisk aktivitet 

bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper”. 

1.4. Folkhälsa 

Dagens moderna samhälle inbjuder till en mer och mer stillasittande vardag, något som 

forskning entydigt visar sig innebära en tydligt ökad hälsorisk. I en rapport från 

Världshälsoorganisationen (WHO) beskrivs fysisk inaktivitet som den fjärde största risken till 

ökad mortalitet i västvärlden efter högt blodtryck, rökning och högt blodsocker, som femte 

största risk kommer övervikt och fetma. Av dessa fyra övriga risker, förutom i fallet rökning 

så är fysisk inaktivitet också den mest bidragande orsaken till den ökade mortalitetsrisken. 

Enligt samma rapport beräknas fysisk inaktivitet årligen orsaka 3,2 miljoner dödsfall i världen 

(WHO, 2009), samma mätning i WHO:s föregående rapport visade på 1,9 miljoner dödsfall 

årligen, dvs över de fyra år mellan mätningarna har en ökning skett med 59% (WHO, 2002). 

Sedan 2003 gäller på nationell nivå ett övergripande folkhälsomål, ”att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”, och man anser att det är 

särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen som är mest utsatta 

för ohälsa (Socialstyrelsen, 2009). Det övergripande målet är uppdelat i elva målområden med 

fokus på faktorer i människans livsvillkor och levnadsvanor som har störst betydelse för 

hälsan. Målområde sex, Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och målområde nio, Ökad fysisk 

aktivitet innefattar att hälso- och sjukvården strategiskt ska arbeta mer stödjande, 

förebyggande, hälsoinriktat och hälsofrämjande (Socialstyrelsen, 2009). 

1.5. Fysisk aktivitet på recept (FaR) 

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en väletablerad metod som har använts i Sverige sedan 

2001 i syfte att främja en ökad fysisk aktivitetsnivå (Kallings & Leijon, 2003; Socialstyrelsen, 

2011). Metoden består av fem hörnstenar: Individanpassat rådgivande samtal, skriftlig 

ordination på fysisk aktivitet, evidensbaserad kunskap om fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och behandling (där informationsbanken ”Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS” är ett hjälpmedel), uppföljning av 

ordinationen samt samarbete mellan hälso- och sjukvården och aktivitetsarrangörer. Metoden 

ska utgå ifrån och anpassas efter lokala förutsättningar (Kallings, 2008). Utvärderingar i 

primärvården har visat att patienternas följsamhet till ordinationen av FaR är god med positiv 

inverkan på den fysiska aktiviteten (Ek, 2011; Kallings, Leijon, Kowalski, Hellenius, & 

Stahle, 2009; Kallings, Leijon, Bendtsen, Nilsen, Festin, & Stahle, 2009; Leijon et al., 2010). 
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Runt 65% uppgav att de följde ordinationen efter 6 och 12 månader. Även den stillasittande 

tiden sjönk signifikant efter sex månader (Ek, 2011; Kallings et al., 2009).  

All legitimerad vårdpersonal som har tillräcklig kunskap om patientens hälsostatus och 

hälsofrämjande fysisk aktivitet kan förskriva FaR. Arbetet utgår från individens hälsotillstånd, 

tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet, vad individen tycker om att göra samt har möjlighet 

att genomföra. Som grund för ordinationen använder man FYSS (Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) som är en kunskapsbank om fysisk aktivitet 

och hälsa (YFA, 2017). Den ordinerade aktiviteten kan antingen vara en aktivitet som 

individen bedriver på egen hand eller en organiserad fysisk aktivitet. Genom samarbete 

mellan hälso- och sjukvården och olika aktivitetsarrangörer inom närområdet kan individen 

motiveras och stöttas till att upprätthålla sin aktivitet och med tiden också eventuellt 

ytterligare utveckla och öka sin fysiska aktivitetsnivå (Faskunger, Leijon, Ståhle, & 

Lamming, 2007). Tidigare forskning har visat att när FaR kombineras med feedback från 

fysioterapeut har det bättre effekt på folkhälsan än vad annan traditionell medicinsk vård 

inom primärvården kan erbjuda (Eriksson, Franks, & Eliasson, 2009; Kallings, 2008; Kallings 

et al., 2009). Fysioterapeuten/sjukgymnasten har i sin profession en specifik kunskap i hur 

fysisk aktivitet leder till ökad rörlighet och förbättrad hälsa och är därmed en mycket viktig 

part inom hälso- och sjukvårdens hälsoinriktade och hälsofrämjande arbete, som t.ex. i arbetet 

med FaR. En stor del i deras arbete består i att stödja och motivera patienter till ett mer fysiskt 

aktivt liv. De kan med sin breda och gedigna kunskap inom området verka både genom att 

samarbeta och agera som stöd och bollplank gentemot andra professioner inom hälso-

/sjukvården. 

Uppföljningen av FaR är viktig och har flera syften, dels att visa för patienten att den 

ordinerade fysiska aktiviteten fungerar och är viktig, dels följa upp om aktiviteten behöver 

justeras, utökas eller ändras på något sätt för att uppnå avsedd effekt på det aktuella 

sjukdomstillståndet. I motivationssyfte är uppföljningen också viktig genom att stöd och 

intresse visas från vårdgivaren, att någon bryr sig och är intresserad i individens 

förändringsprocess (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Utöver den viktiga kontakten mellan patient och vårdgivare så är också uppföljning av 

behandling inom hälso- och sjukvården en lagstyrd uppgift (Socialdepartementet, 1982; 

Socialstyrelsen, 2005) och ordination av fysisk aktivitet skiljer sig inte från annan behandling. 

Även rekommendationen från Socialstyrelsen påvisar att man förutom att ge en skriftlig 

ordination också ska följa upp rådgivningen om fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2011). 
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Forskning har visat att uppföljning av ordinerad eller rådgivande fysisk aktivitet ökar den 

fysiska aktivitetsnivån och förbättrar följsamheten (Glasgow, Eakin, Fisher, Bacak, & 

Brownson, 2001; Weidinger et al., 2008). Även i både SBU:s och Socialstyrelsens 

litteraturgenomgångar kommer man fram till att uppföljning leder till ökad fysisk aktivitet 

(SBU, 2007; Socialstyrelsen, 2011). 

I enlighet med Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder bör hälso- 

och sjukvården erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination eller stegräknare 

och särskild uppföljning till personer med otillräcklig fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2011). 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) består av just rådgivande samtal, skriftlig ordination och 

uppföljning (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Enbart rådgivande samtal har visat sig öka den 

fysiska aktivitetsnivån på mellan 12-50% under en period om sex månader efter rådgivningen. 

Kombineras rådgivningen med recept på fysisk aktivitet, stegräknare eller träningsdagbok så 

ökar den fysiska aktivitetsnivån med ytterligare 15-50% (SBU, 2007). 

Generellt har det i Sverige skett en successiv ökning av antalet FaR men antal förskrivningar 

av FaR varierar kraftigt mellan landstingen i Uppsala-Örebro regionen med en förskrivning 

2010 på cirka 600 recept i Västmanland och drygt 4000 i Gävleborg (Leijon et al., 2008). En 

anledning till variationen kan vara de olika modeller för hur arbetet med FaR sker i 

landstingen. I t.ex. Östergötland, Örebro och Uppsala vägleder en ”lots” patienterna till 

lämpliga aktiviteter, i Värmland skickades FaR-recepten till en Friskvårdscentral med 

friskvårdskonsulenter som med motiverande samtal gör hälsoprofilsbedömningar (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011) och Gävleborg använder ett ersättningssystem i syfte att öka 

förskrivningen. 

1.6. Hälsofrämjande arbete och FaR 

Att främja fysisk aktivitet är en av fysioterapeutens främsta uppgifter, såväl i 

sjukdomsprevention som i behandlande syfte. Rådgivning och handledning om anpassad 

fysisk aktivitet vid olika (sjukdoms)tillstånd och till olika grupper (äldre, barn, gravida osv) är 

en stor del av arbetet. Som profession träffar fysioterapeuten oftast endast de patienter som 

har besvär. Därför har hälso- och sjukvården en unik roll i det hälsofrämjande arbetet när det 

gäller fysisk aktivitet, eftersom den når en stor del av befolkningen, även utsatta grupper vilka 

annars kan vara svåra att nå som exempelvis äldre, socioekonomiskt svaga och sjukskrivna 

(Faskunger & Jacobsson, 2007). Enligt Socialstyrelsen kan sjukvården minska sina kostnader 

med 5,3 miljarder kronor i ett livstidsperspektiv om 5% av de cirka 2,7 miljoner personer som 

är otillräckligt fysiskt aktiva ökar sin aktivitet efter rådgivande samtal och en skriftlig 

ordination på fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2011). 
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Högre grad av stillasittande och fysisk inaktivitet innebär en stor utmaning men också en 

desto viktigare roll för hälso- och sjukvården att i större utsträckning informera om 

riskfaktorer, råda om vikten av beteendeförändring samt ordinera ökad fysisk aktivitet. 

Behovet av interventioner för att minska stillasittande och undersöka hälsoeffekterna av 

minskat stillasittande hos vuxna är stort (Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

Trots att FaR har funnits och använts i Sverige sedan 2001 och kunskap om metoden har haft 

stor spridning inom primärvården samt rekommenderas i Socialstyrelsens nya riktlinjer så kan 

man ändå se att användningen av metoden inom primärvården har varit låg (Kallings & 

Leijon, 2003; Socialstyrelsen, 2011). 

Det finns idag ingen konsensus kring vad som är effektivt och hur man bäst organiserar 

arbetet med att främja fysisk aktivitet inom sjukvården. Forskningsmässigt finns det endast ett 

fåtal svenska studier och uppföljningar kring hur FaR verkligen fungerar inom svensk hälso- 

och sjukvård (Faskunger & Jacobsson, 2007). I och med Socialstyrelsens nya riktlinjer är det 

därför viktigt att öka kunskapen kring vilka faktorer som inverkar på förskrivning och 

uppföljning av FaR. En svensk studie inom primärvården i Blekinge visar att genom 

strukturella anpassningar och förändringar av arbetssättet med FaR så kan antalet 

förskrivningar av FaR ökas (Persson, Ovhed, & Hansson, 2010). 

1.7. Teoretiskt perspektiv på FaR 

Metoden FaR har sin teoretiska förankring inom beteendeförändringsmodellerna social 

kognitiv teori (Bandura, 1977) och transteoretisk modell (Prochaska & DiClemente, 2005). I 

den transteoretiska modellen betonas den förändringsprocess som en individ behöver gå 

igenom i samband med en livsstilsförändring, t ex från ett fysiskt inaktivt liv till ett mer aktivt 

liv (Prochaska & DiClemente, 2005). Modellen består av flera olika delar som var och en har 

betydelse under en beteendeförändringsprocess. En av delarna beskriver olika stadier utifrån 

människors benägenhet till förändring (”stages of change”): (1) Ej beredd (”pre-

contemplation”), (2) Begrundande/osäker (”contemplation”), (3) Förberedelse 

(”preparation”), (4) Handling (”action”) samt (5) Vidmakthållande (”maintenance”). En 

annan del beskriver handlingssätt för förändring med vilka människor förflyttar sig mellan de 

olika förändringsstadierna (”processes of change”). Även om individen kan röra sig fram och 

tillbaka mellan de olika stegen i modellen, bör förberedelsestadiet alltid föregå 

handlingsstadiet. Åtgärder som FaR innebär ofta en beteendeförändring för patienten som 

kräver god planering. Den sista delen i modellen beskriver själva drivkraften i 

förändringsarbetet och fokuserar på faktorerna motivationsbalans och aktivitetsspecifik 
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självtillit (”self-efficacy”). Personens bedömning av för- och nackdelar med en 

beteendeförändring utgör motivationsbalansen. Genomförande och bibehållande av en 

livsstilsförändring kräver att fördelarna uppväger nackdelarna. Aktivitetsspecifik självtillit 

handlar om tillit till den egna förmågan att klara av en aktivitet, situation eller krav på 

färdighet inom ett specifikt område. Den grundläggande tanken med modellen är att anpassa 

åtgärder och stöd för åtgärder beroende på i vilket förändringsstadium personen befinner sig i 

(Prochaska & DiClemente, 2005; YFA, 2017). Exempelvis kan individen behöva stärkas i sin 

tilltro till den egna förmågan för att klara av att gå från förberedelse till handling. På samma 

sätt är sannolikheten att individen klarar att vidmakthålla ett nytt beteende ofta beroende av 

stöd för det nya beteendet (Marshall & Biddle, 2001). Motiverande samtal är vanligt 

förekommande i patientnära arbete vid livsstilsförändringar, som t ex förskrivning av Fysisk 

aktivitet på recept (FaR), som bygger på denna princip (Leijon & Jacobsson, 2006; Podl et al., 

1999). Här anges även den egna målsättningen för att öka sin fysiska aktivitet samt att 

individen själv registrerar sina fysiska aktiviteter och sedan reflekterar över dem som viktiga 

faktorer (Spencer, Admans, Malone, Roy, & Yost, 2006).  Det nya beteendet måste ges 

utrymme i vardagen och kräver en hel del ansträngning, vilket innebär att målet med det nya 

beteendet måste uppfattas som tillräckligt viktigt och möjligt att nå. 

1.8. Ett teoretiskt perspektiv på implementering av FaR 

Implementering i hälso- och sjukvården kan betraktas som sociala förändringsprocesser som 

påverkas av, och i sin tur påverkar, många aktörer och faktorer på olika nivåer (Grol & 

Grimshaw, 2003; Nielsen, 2010). Socialkognitiva teorier och modeller kan användas för att 

förklara hur faktorer som beteendeintention, self-efficacy, social påverkan, kunskap och 

tidigare beteende påverkar implementeringen av nya metoder och beteenden. En sådan modell 

är Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) (Rycroft-

Malone et al., 2002). I modellen betonas det komplexa samspelet mellan (1) evidensen för 

den metod som ska implementeras, dvs. både vetenskapligt stöd samt hur väl metoden 

överensstämmer med den professionellas kliniska erfarenheter samt patienters uppfattningar, 

(2) aktuell kontext, dvs. organisationskultur, ledarskap och möjligheter till utvärdering och 

återkoppling samt (3) underlättande faktorer för metodens genomförande. Oftast krävs 

förändringar och åtgärder för implementering hos såväl individuella förskrivare, såsom läkare, 

sjuksköterskor och fysioterapeuter, som hos grupper, exempelvis olika teamkonstellationer 

inom en primärvårdsenhet samt hos landstingens styrorganisationer. 

Hälsofrämjande metoder tar ofta längre tid att implementera i den kliniska vardagen (Leijon 

& Jacobsson, 2006), jämfört med att införa en ny teknisk metod. Framgångsfaktorer som 
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beskrivits för en lyckad implementering av nya metoder är ett uttalat behov hos användarna, 

den individuella vårdgivarens inställning, organisationskultur, tydlig struktur och att arbetet 

ses som en del i ordinarie verksamhet (Leijon & Jacobsson, 2006; Nielsen, 2010). Tidigare 

positiva erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling har visat sig öka förskrivningen av 

FaR (Podl, Goodwin, Kikano, & Stange, 1999). Goda relationer och ett bra samarbete mellan 

kollegor och andra instanser utanför organisationen samt god kunskap om fysisk aktivitet, 

beteendeförändring, rådgivning och motiverande samtal är andra viktiga faktorer som ökar 

sannolikheten att FaR recept skrivs (Leijon & Jacobsson, 2006; Podl et al., 1999). 

Om en ny metod inte når ut till hälso- och sjukvården är det viktigt att hitta bakomliggande 

orsaker så att strategier för anpassning kan utarbetas. Finansiella incitament kan vara en 

åtgärd för att en ny metod ska få genomslagskraft (Leijon & Jacobsson, 2006; Nielsen, 2010). 

Nielsen (2006) beskriver att det är viktigt att skilja utvärdering av själva metoden från 

utvärdering av implementeringsprocessen vid utvärdering av en ny metod. Den nya metoden 

bör utvärderas både med avseende på användaren av metoden (vårdgivaren) och mottagarna 

(patienterna). De presumtiva användarna (läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter, kuratorer m.fl.) måste uppleva ett behov av en ny metod för att främja fysisk 

aktivitet, användarna ska ha varit involverade i tidigt skede, det ska finnas ekonomiska 

incitament, lokal anpassning av metoden och fortlöpande stöd i det dagliga arbetet. Det har 

också beskrivits som en fördel att det finns en verksamhetsnära FaR-samordnare, vilket finns 

i vissa landsting (Faskunger et al., 2007; Kallings & Leijon, 2003). 

2. PROBLEMFORMULERING 
Trots en satsning på metoden FaR sedan 2004, med utbildning riktad till läkare, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor, används metoden sparsamt jämfört med 

läkemedelsbehandling. Samtidigt som det totala antalet FaR recept ökar nationellt varierar 

förskrivningen mellan landstingen. Det är möjligt att dessa skillnader beror på olika 

förutsättningar i vårdvalet och landstingens olika organisatoriska stödsystem för FaR. Andra 

orsaker skulle kunna relateras till förskrivarna av FaR i primärvården, där det är möjligt att 

det finns faktorer som kan förklara skillnaderna när det gäller förskrivning och följsamhet. 

Förskrivarnas intention att förändra ett invant beteende, deras tilltro till sin förmåga att 

påverka patienterna att förändra sin livsstil, kollegial påverkan och samarbete, kunskap om 

fysisk aktivitet och FaR samt tidigare erfarenheter kan därför antas påverka implementeringen 

i hög grad. Hälsofrämjande metoder tar längre tid att implementera i den kliniska vardagen då 

de kräver en hög grad av patientmedverkan och ett uttalat behov. För att lyckas med 

implementering av nya metoder i vården krävs därför förändringar och åtgärder på många 
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olika nivåer, både hos förskrivarna själva, i organisationen inom de lokala 

primärvårdsenheterna samt i ledande styrorganisationer. Vårdgivarens inställning, den 

rådande organisationskulturen, huruvida det finns ett utarbetat strukturerat arbetssätt kring 

metoden och att den passar in i den ordinarie verksamheten kan antas hindra eller möjliggöra 

förskrivning. Det saknas idag kvalitativa studier som undersöker upplevelsen hos flera 

förskrivargrupper, läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter, om hur de upplever att de 

själva, patienterna och organisationen kring Far-arbetet påverkar förskrivning och följsamhet 

av FaR.  

3. SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva vad förskrivare av FaR uppfattar vara organisatoriska-, 

förskrivar- och patientrelaterade faktorer av betydelse för förskrivning och följsamhet till FaR 

inom primärvården i två landsting i Mellansverige. 

4. METOD 

4.1. Design 

En deskriptiv kvalitativ intervjustudie valdes för att besvara studiens syfte. Designen valdes 

för att få förskrivarnas egna upplevelser av vad som påverkar förskrivning och följsamhet av 

FaR på olika nivåer. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) har denna form av design som 

målsättning att så långt det går behålla direkta beskrivningar av vad intervjupersonerna 

uttrycker men samtidigt försöka att se meningsfulla samband och teman i dessa uttryck. 

Beskrivningen ska återberätta hur personen uppfattar det undersökta fenomenet. Den 

semistrukturerade intervjuformen som användes i denna studie, med i förväg bestämda teman 

och frågor, ansågs relevant för studiens syfte, eftersom det också gav utrymme för viss 

flexibilitet för förändringar i utformning och följd (ibid.). 

4.2. Urval 

Urvalet av deltagare skedde genom en kombination av stratifierat urval och 

bekvämlighetsurval. Med ett stratifierat urval ökar sannolikheten att urvalet representerar en 

särskild grupp (strata) (Bryman & Nilsson, 2011). I detta fall söktes primärvårdsenheter inom 

två utvalda landsting, där FaR-metoden implementerats. Utifrån ett bekvämlighetsurval 

valdes sedan de förskrivare inom respektive primärvårdsenhet som den verksamhetsansvarige 

hänvisade till (ibid.). Studiens inklusionskriterium var att informanterna var legitimerad 

personal inom professionerna; sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast inom 

primärvården från de två deltagande landstingen. Totalt deltog 11 personer i studien, varav 



9 
 

två av deltagarna var FaR-ansvariga och två var hälsokoordinatorer. Se Tabell 1 för närmare 

beskrivning av urvalet. 

 

Tabell 1. Beskrivning av urvalets karakteristika. 

Kvinnor/män 7/4 

Landstingstillhörighet 

Sörmland/Region Västmanland 5/6 

Arbetsår inom vården, median (min-max) 7 - 41 

Profession 

Distriktsköterska 

Fysioterapeut 

Läkare 

 

4 

3 

4 

 

Bland deltagarna i denna studie varierade det stort i hur många FaR recept som förskrivs per 

månad. Vissa skriver ett fåtal eller inga alls, i varje fall inget skriftligt recept, utan ger istället 

allmänna rekommendationer att det kan vara bra att röra på sig. Några skriver max fem recept 

per månad. Fyra av respondenterna anger att de skriver mellan ca 10 och 15 recept per månad. 

Även erfarenheten av att själv ha ägnat sig åt fysisk aktivitet eller idrott varierar mellan 

deltagarna. Några har ägnat sig åt elitidrott i ungdomen eller tränat hela livet, medan andra 

anger att de blivit aktiva på senare tid. Vissa respondenter är mycket aktiva och ägnar sig 

regelbundet åt löpning, skidåkning, havskajakpaddling eller gymträning. 

4.3. Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes av uppsatsförfattaren i form av semistrukturerade intervjuer (Bilaga 

1). All bearbetning av insamlat datamaterial inklusive analys av intervjumaterialet gjordes av 

uppsatsförfattaren. Sju av intervjuerna genomfördes ute på plats hos förskrivaren vid dennes 

arbetsplats, fyra av intervjuerna genomfördes via telefon. Intervjutiden var i genomsnitt 30 

minuter i båda fallen. Innan intervjuerna med förskrivare ägde rum testades intervjuguiden 

(Bilaga 1) på två förskrivare vilka författaren känner till via sitt yrkesnätverk inom 

primärvården i Västmanland. Inga förändringar gjordes efter dessa pilotintervjuer, då de flöt 

på väl och inte påvisade några svårigheter eller betänkligheter i de valda frågorna. 

Intervjuerna spelades in med diktafon. Intervjufrågorna var indelade i de övergripande 

områdena utifrån PARIHS-modellen (Rycroft-Malone et al., 2002). I PARIHS betonas bl a 

evidens och hur väl metoden överensstämmer med den professionellas kliniska erfarenheter, 
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den aktuella kontextens betydelse samt underlättande faktorer för implementering av metoder 

i vården, vilket i denna studie studerades med frågeområdena (1) Kunskap om FaR, 

organisation och stöd. Exempel på frågor inom detta område var t ex ”Vad känner du till om 

Fysisk aktivitet på Recept?”, ”Hur fungerar det i ditt Landsting?”, ”Hur fungerar det på din 

arbetsplats?” samt ” Vilket organisatoriskt stöd anser du att det finns i ditt Landsting när det 

gäller erbjudandet att ordinera FaR?”, (2) Attityder kring FaR och nyttan av fysisk aktivitet. 

Exempel på frågor inom detta område var: ”Hur är din tilltro till metoden FaR generellt?”, ” 

Vad tycker du generellt om metoden FaR, som metod att främja fysisk och psykisk hälsa?” 

samt ”Hur ser du på att ordinationen skrivs på den ”gula” receptlappen?”, (3) FaR och 

profession. Exempel på frågor inom detta område var: ”Hur ser du på att erbjuda ordinerad 

FaR i förhållande till din yrkesroll?” samt ”Hur ser du på FaR i relation till ditt arbete med de 

patienter du möter?”. Här ställdes också en specifik fråga till läkare: ”Många patienter ser 

läkarens råd/ordination som den mest kompetenta, hur ser du på detta när du t.ex. hänvisar till 

sjukgymnast, betonar du vikten av fysisk aktivitet till patienten?”, (4) FaR i samband med 

patientmöte. Exempel på frågor inom detta område var: ”Hur är dina rutiner när det gäller att 

erbjuda ordinationen FaR?”, ”Hur ser uppföljningen ut efter din ordination av FaR?”, ”Hur 

upplever du patienternas följsamhet till din ordination av FaR?” samt ”Vad skulle få dig att 

ordinera FaR i större utsträckning?”. Utöver dessa områden ställdes också frågor om hur 

många patienter som erbjuds FaR ordination under en sexmånadersperiod och vad som 

kännetecknar dessa patienter, frågor om egen erfarenhet av fysisk aktivitet, frågor om FYSS 

samt evidens för FaR. 

4.4. Genomförande 

Verksamhetschefer på vård-/hälsocentraler inom primärvården inom respektive landsting 

identifierades, kontaktades, informerades och tillfrågades om studien (Bilaga 2). 

Verksamhetscheferna identifierades med hjälp av den forskargrupp som finns inom de 

aktuella Landstingen. Efter godkännande erhölls kontaktuppgifter till kontaktpersoner inom 

FaR. De kontaktades och de hjälpte sedan till med att via mail skicka ut en förfrågan om 

deltagande i studien till samtliga läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor vid respektive 

vård-/hälsocentral. De som lämnade positiva svar kontaktades och informerades muntligen 

och skriftligen om studien och samtycke till medverkan inhämtas (Bilaga 3). 

4.5. Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med en deduktiv ansats med hjälp av kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av analysprocessen valdes för 

att få en förståelse för organisatoriska, förskrivarrelaterade och patientrelaterade faktorer av 
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betydelse för implementering av FaR. Intervjuerna transkriberades ordagrant. Först lästes det 

transkriberade intervjumaterialet igenom noggrant för att få en helhet och en första 

uppfattning om innehållet. Därefter identifierades och färgmarkerades meningsenheter som 

representerade deltagarnas beskrivningar av faktorer av betydelse för implementering av FaR, 

och en preliminär kod noterades. Därefter lästes texten återigen i sin helhet, för att se över 

omarkerad text och dess eventuella betydelse för undersökningens syfte. De meningsbärande 

enheterna kopierades sedan in i Excel och kondenserades så nära textens ursprungliga 

innehåll som möjligt, vartefter de preliminära koderna sågs över och beslutades. Koderna 

analyserades sedan och abstraherades för att hitta gemensamma drag som tillsammans bildade 

underkategorier av viktiga organisatoriska, förskrivarrelaterade och patientrelaterade faktorer. 

Materialet sorterades i Excel inom varje kategori för att säkerställa att underkategorierna var 

homogena och inte överlappade. För att ytterligare sammanföra eller dela upp underkategorier 

lästes dessa om för att hitta likheter och skillnader, och därmed bilda kategorier. Därefter 

sorterades kategorierna på samma sätt. Exempel på̊ meningsbärande enheter, kondenserade 

meningsenheter, koder, kategorier och underkategorier presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2. Exempel på hur analysprocessen strukturerades. 

Domän Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

O
rg

an
is

at
or

is
kt

 tror vi skulle kunna göra det 

bättre här på VC om vi hade en 

bättre, tydligare struktur på hur 

vi ska göra och som alla 

jobbade efter. 

Skulle kunna göra det 

bättre om bättre, 

tydligare struktur. 

Tydligare 

struktur 
Rutiner 

Nödvändiga 

förutsättningar 

Fö
rs

kr
iv

ar
re

la
te

ra
t Jag tror samtidigt att receptet i 

sig inte alltid är kravet för att 

man ska lyckas. Receptet är bra 

för uppföljningen, att man 

bestämmer datum och så. 

Receptet inte kravet 

för att lyckas. Bra för 

uppföljningen, 

bestämma datum. 

Uppföljning 

viktigare än 

receptet 

Uppföljning 
Behov av steg och 

långsiktigt arbete 

Pa
tie

nt
re

la
te

ra
t 

Får man bra kontakt och man 

ser nån slags motivationstänk 

och om patienten har egna idéer 

om handling, då fungerar det 

ganska bra, man känner ganska 

snabbt med de patienter där det 

inte fungerar. 

Bra kontakt och nån 

slags 

motivationstänk, egna 

idéer fungerar det 

bra, känner snabbt 

med patienter där det 

inte fungerar. 

Viss 

motivation 

krävs 

Motivation 
Upplevelse av 

mening 
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4.6. Etiska överväganden 

Landstingsledningen inom respektive landsting kontaktades och informerades och gav sedan 

sitt godkännande till studien. 

Samtycke för deltagande i studien gavs skriftligen. Forskningsetiska regler enligt de fyra 

huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, i enlighet med CODEX följdes (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vid förskrivarintervjuerna fanns viss risk att forskningspersonerna skulle känna sig 

ifrågasatta. Då deltagandet var frivilligt och inga enskilda personer skulle kunna identifieras 

vid redovisning av data, bedömdes nyttan med studien vara högre än risken för att skada 

enskilda personer. Intervjuerna lades upp så att frågorna inte utpekade någon enskild person, 

karaktären på frågorna var utforskande och neutrala och skulle inte kunna uppfattas som 

dömande. Det insamlade datamaterialet förvarades säkert så att ingen obehörig kunde få 

tillgång till det. 
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5. RESULTAT 

Inledningsvis presenteras en översikt över FaR-förskrivarnas uppfattningar om faktorer som 

ansågs vara betydelsefulla för förskrivning och följsamhet till FaR i Tabell 3. Faktorerna har 

indelats i organisatoriska, förskrivar- och patientrelaterade domäner. 

 

Tabell 3. FaR-förskrivarnas uppfattning av betydelsefulla faktorer för förskrivning och följsamhet till 

FaR. 

Domäner Kategorier Underkategorier 

Organisatoriska faktorer 

Byråkrati Styrning 

Nödvändiga förutsättningar 

Rutiner 

Samarbete 

Utbildning 

Tid 

Förskrivarrelaterade faktorer 

Förskrivarrollen 

Attityd 

Professionens betydelse 

och status 

Egna resurser 
Motivation 

Kunskap 

Behov av steg och långsiktigt 

arbete 

Stegvis arbete 

Uppföljning 

Stödjande arbetssätt 
Kommunikation 

Patientsamtalet 

Patientrelaterade faktorer 

Mottaglighet för 

livsstilsförändring 

Stegvis beteendeförändring 

Motivation 

Upplevelse av mening 
Patientens eget val 

Vissa patientgrupper 

 

5.1. Organisatoriska faktorer  

De organisatoriska faktorer som förskrivarna lyfte som betydelsefulla för förskrivning och 

följsamhet av FaR handlade om byråkrati och nödvändiga förutsättningar. 
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5.1.1 Byråkrati 

Förskrivarna upplevde att implementeringen av FaR hade gått till på ett byråkratiskt sätt och 

att ledningen använde olika styrmekanismer för att påverka vårdcentralernas arbete. I de flesta 

fall upplevdes denna styrning som negativ i förhållande till deltagarnas motivation och 

faktiska förskrivning av FaR. De upplevde sig trängda av alla olika åtgärder som ska 

rapporteras och önskade att landstinget släpper den ekonomiska styrningen för att prioritera 

FaR 

”Vi gör då inte alltid det vi tycker är bäst utan måste tänka att vi gör det på rätt sätt, annars får 

inte vårdcentralen betalt för jobbet”  

”Vi försöker diskutera innehållet i sig, men sen så tvingas vi lägga ner mycket jobb på den här 

rapporteringsfunktionen, det formella, tyvärr” 

Det fanns istället en önskan om att kunna prioritera utifrån patientens behov och ge till de 

patienter som passar för FaR recept och inte bara skriva FaR recept för att det ska bli många.  

Deltagarna upplevde sig toppstyrda av landstinget, t ex att det ska finnas särskilda funktioner 

som ska hålla ihop FaR arbetet på vårdcentralerna. Ett ökat egenansvar skulle göra det mer 

intressant, om de själva skulle få komma fram till en modell eller hitta former för att arbeta 

med FaR och utveckla lokala samarbeten med kommunen och med sjukgymnaster för att 

underlätta uppföljning. Deltagarna upplevde att även ledningen ibland ansåg att kraven 

uppifrån var betungande, men att de försökte hålla god min inför sina medarbetare då de trots 

allt tycker att FaR-arbetet är en viktig prioritering i vårdcentralernas hälsofrämjande arbete. 

Vissa förskrivare menade dock att någon form av ekonomiska incitament eller tvång för att få 

till en förändring behövdes för att få igång FaR arbetet. Andra upplevde det som positivt att 

det blivit lugnare avseende den ekonomiska styrningen 

”Det är liksom inte alls den här driven…har nog gjort att det skrivs färre recept men kanske 

mer genomtänkta och motiverade”. 

5.1.2 Nödvändiga förutsättningar 

Deltagarna beskrev att nödvändiga förutsättningar för att FaR arbetet på vårdcentralerna ska 

fungera inte finns i dagsläget. De menade att det krävs bra rutiner som gör att arbetet flyter 

på, men att dessa i många fall saknades. 

”…tror vi skulle kunna göra det bättre här på vårdcentralen om vi hade en bättre, tydligare 

struktur på hur vi ska göra och som alla jobbade efter”.  

På vissa vårdcentraler hade de FaR ansvariga utarbetat receptmallar. I andra fall hade det 

skapats färdiga FaR-recept med de rekommendationer som står i FYSS, t ex för diabetes och 
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hjärtsvikt, vilket underlättade förskrivningen och i vissa fall angavs som ett villkor för att 

förskriva FaR överhuvudtaget.  

”Skulle det inte ligga någon mall där så skulle jag aldrig skriva något recept”. 

Deltagarna uppfattade att det krävs samarbete om förskrivningen och följsamheten av FaR 

ska öka, framförallt samarbete med olika aktivitetsarrangörer. De flesta förskrivare upplevde 

att de inte hade kännedom om hur de kunde remittera patienter vidare till lämpliga aktiviteter 

och det angavs vara svårt att få till avtal med aktivitetsarrangörer på grund av ekonomiska 

begränsningar. Förskrivarna kunde bara hänvisa till de arrangörer som redan finns, det ges 

ingen rabatt och FaR-patienter kunde inte få något extra stöd att komma igång. Bristen på 

möjligheter att hänvisa patienterna vidare till någon lämplig träningsgrupp eller 

aktivitetsarrangör angavs påverka förskrivningen av FaR. Många patienter kan eller vill inte 

betala för träning. Det borde, enligt deltagarna, finnas avtal med aktivitetsarrangörer som 

innebär att patienten kan ta med receptet till arrangören och få rabatt på träningskort. 

Förskrivarna menade att när de själva kände till hur utbudet i närsamhället ser ut är det lättare 

att hänvisa vidare till olika former av aktiviteter, som t ex gympa- och Chi Gong-grupper, 

som är enkla och även passar äldre patienter, men de upplevde att det inte finns någon 

organisation kring detta som de kan stödja sig mot. Det fanns sällan något uttalat samarbete 

och det var helt upp till patienterna själva att ta kontakt. Bristen på organiserade 

träningsmöjligheter ansågs också påverka följsamheten av FaR, och förskrivarna upplevde 

därför att själva FaR-receptet inte gav de effekter som det skulle kunna göra.  

”Det stupar ju då på vad patienten ska göra när han får den här lappen, vilket stöd och 

uppföljning kan patienten få, vart ska patienten gå… det är bara till våra sjukgymnaster som 

patienten kan gå och det tycker vi inte känns riktigt adekvat, det blir en papperslapp som inte 

har en konsekvens och en uppföljning.” 

Specifikt saknade deltagarna tillgång till en aktivitetsbank eller -katalog över tillgängliga 

träningsarrangörer som kan ta emot FaR patienter. Endera saknades aktivitetskatalogen helt 

eller så var den inaktuell. Den katalog man en gång haft beskrevs ha varit mycket uppskattad 

och väl använd. Deltagarna önskade därför att det togs fram aktuella kataloger, som 

patienterna kunde få tillsammans med FaR-receptet. 

När det fanns upparbetade samarbeten med aktivitetsarrangörer upplevdes det mycket positivt 

och underlättade förskrivning och uppföljning. 
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 ”Vi har en hel pärm med alla gym som tar emot FaR recept och ger rabatt…väldigt många 

patienter som kommer från läkarna…sen ska vidare till något gym de tycker är bra, då är det 

lätt”.  

Deltagarna upplevde att för att FaR ska fungera behöver alla på vårdcentralen samarbeta mot 

samma mål och att alla på vårdcentralen var med på spåret. Exempelvis beskrevs att 

förskrivarna ibland hänvisade patienterna vidare till den FaR-ansvariga sjuksköterskan på 

vårdcentralen, som kunde ge förslag om lämpliga aktiviteter och träningslokaler, vilket 

underlättade förskrivning och uppföljning.   

”Sen kan vi koppla vidare till våran FaR-ansvarig, är en sjuksköterska som kan ge förslag till 

patienten vad de ska göra och vart de ska gå och vad som finns ute på stan som de kan 

utnyttja…” 

Ytterligare en nödvändig förutsättning som förskrivarna nämnde för att FaR ska kunna 

implementeras fullt ut är att de har aktuell och adekvat utbildning i metoden. Deltagarna 

beskrev att det är upp till vårdcentralerna att anordna lokal utbildning, vilket det på vissa 

vårdcentraler hade varit lite si och så med. Få av förskrivarna angav att de har fått någon 

strukturerad intern utbildning i FaR, utan oftast har kunskap inhämtats indirekt via FaR 

samordnaren, sjukgymnasten på vårdcentralen eller på annat sätt. Den kompetens förskrivarna 

ansåg sig ha om FaR var den som den lokala FaR-ansvariga (FaR-samordnare, 

hälsokoordinator eller liknande) erhållit genom någon form av utbildning i FaR eller via något 

av de nätverk som de ingår i och fått information ifrån.  

Vissa av förskrivarna hade skaffat sig utbildning på egen hand, exempelvis nämndes kursen 

”Att anpassa och ordinera fysisk aktivitet på recept, 7.5 poäng”. Det saknades fortlöpande 

utbildning eller information för de som inte är samordnare eller koordinatorer, och deltagarna 

menade att det är hälsosamordnarens roll/ansvar att göra övrig personal som förskriver FaR 

mer delaktiga i det arbetet. Därför upplevdes vissa delar av metoden vara eftersatta, 

kunskapsmässigt, t ex om att recepten måste följas upp. 

”Läkarna skriver ju recept ibland, men de har ingen direkt utbildning, tror inte de är medvetna 

om det här med att man ska följa upp och så.” 

I Nätverket Fysisk Aktivitet ingår olika professioner och deltagarna får information om vad 

som händer inom landstinget. Dessa träffar uppfattades dock inte som någon form av 

utbildning, utan mer som återkommande ”inspirationsträffar”, diskussioner eller 

genomgångar. De berörde bl a regelverk kring FaR och hur uppföljning ska ske. Även om 
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deltagarna var nöjda med att det främst är FaR samordnarna som kallas till dessa 

nätverksträffar önskade man få ta del av inspirationen som kommer från dessa träffar. De 

saknade fortbildning eller informationsträffar om FaR för egen del.  

”Vi har de som jobbar med FaR, samordnare eller koordinatorer och de som jobbar med MI t 

ex, det är väldigt utbyggt, de blir kallade till träffar och många kommer... det verkar vara mer 

utbildning riktat mot det här med MI, men har sett att det finns FaR utbildningar.”  

Samtidigt var de noga med att poängtera att de inte behöver mer information eller utbildning 

om metoden som sådan utan bara om det som är nytt eller olika former av stimulerande 

aktiviteter kring FaR 

”MI utbildning är alla tvungna att gå, kanske skulle vara lika med FaR, att de som förskriver 

ska gå utbildningar och uppdatera sig då och då, hålla det vid liv”. 

Vidare beskrevs tid som en nödvändig förutsättning för att FaR-arbetet ska fungera. För vissa 

patienter, t ex kostpatienter, kunde förskrivarna avsätta mer tid och då fungerade det bra med 

FaR också, medan det för andra patienter, t ex blodtryckspatienter, inte alls fanns tid till att 

prata FaR under ordinarie besök. Förskrivarna berättade att de då fick lov att boka om 

patienten. Det nödvändiga rådgivande eller motiverande samtalet och uppföljningen krävde 

mycket tid. På grund av tidsbrist tvingades förskrivarna ofta prioritera de patienter som ligger 

inom ramen för de sjukdomstillstånd som ingår i de särskilda satsningarna. Deltagarna 

menade också att själva recepthanteringen tar väldigt mycket tid på grund av krångel och strul 

”…sen fanns inte alltid tiden och att då axla strulet…man fick ta hand om det när man hade 

tid över, vilket man nästan aldrig har, man fick korta ner sina luncher”. 

Förutom att det ofta var tekniska problem, så upplevdes det också vara ganska krångliga 

lösningar för att hantera recepten i journalsystemet. Det uppstod ofta problem när förskrivarna 

skulle registrera receptet i receptmodulen eller i läkemedelslistan, det upplevdes knöligt och 

lite omständligt. Förskrivarna uppgav även att de var ovana med att hantera recepten, trots att 

man hade haft olika genomgångar om hur det fungerar.  

”Det blev lätt att man fastnade i tekniken att det strulade med recept-förskrivningen, gick att 

lösa genom att skriva för hand, men innebar att fokuset tappades och det gör det svårt att följa 

upp.”  

Deltagarna menade att även ledningen insåg att FaR arbetet tar tid, att det är många olika 

delar som innefattas i ett FaR-recept och att det kan vara svårt att orka med och engagera sig, 

trots att de upplevdes vara generellt positiva till FaR.  
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”Blir att man väljer ut olika eller vissa delar, där FaR är en sak, kan prioriteras olika, men som 

ledning är vi positiva till allt sånt här, men är olika hur mycket den enskilde gör i arbetet.” 

5.2. Förskrivarrelaterade faktorer 

De förskrivarrelaterade faktorer som lyftes fram som viktiga för förskrivning och följsamhet 

av FaR handlade om egna resurser, förskrivarens roll, stöd samt behov av steg och långsiktigt 

arbete. 

5.2.1 Egna resurser 

Motivation och kunskap angavs som två klart påverkande egna resurser för deltagarnas 

benägenhet att förskriva FaR. De positiva erfarenheter förskrivarna gjort när de tidigare 

förskrivit FaR med god effekt ökade förskrivarnas motivation att förskriva FaR igen.  

”…det där gick ju väldigt bra, då blir man peppad, så det påverkar helt klart”  

Negativa erfarenheter minskade istället förskrivarnas motivation och benägenhet att skriva 

FaR-recept.  

”…finns de som inte kan eller vill…varför skriva ett recept, de kommer inte att göra det i 

varje fall, man måste känna att det har nån nytta, sen ger man ju upp lite själv också!” 

Förskrivarna beskrev olika kunskapsnivåer avseende FaR. Flera av förskrivarna upplevde t ex 

att de hade dålig inblick i FYSS, och använde den inte i sitt dagliga arbete. De upplevde sig 

framförallt okunniga på evidensen för FaR vid vissa diagnoser och vissa förskrivare menade 

att de inte riktigt vågade ge sig på att föreslå träning för t ex patienter med hjärt-/kärlsjukdom. 

De angav även att de inte sett tillräckligt mycket studier på effekten av FaR, att det skulle leda 

till att folk motionerar mer. Delvis på grund av en stressad arbetssituation önskade 

förskrivarna mer stöd för att uppväga sin egen kunskapsbrist. 

”Min tilltro till fysisk aktivitet är alldeles utomordentligt hög, min tilltro till FaR är låg… får 

väl skämmas lite då jag inte har läst teorin bakom metoden, vad man alltid efterlyser som en 

lagom stressad doktor är ju ”kokboksrecept”, ”vid den här diagnosen föreslår vi på 

vetenskapliga underlag stavgång 30 minuter minst 3 dagar i veckan”, uppställt prydligt.” 

Det förekom att förskrivarna upplevde att de hade god kunskap om nyttan med fysisk 

aktivitet, men de saknade specifik kunskap och ansåg därför att de bara kunde ge allmänna 

råd till patienter. De tyckte inte heller att det riktigt låg inom deras kompetensområde att vara 

experter på fysisk aktivitet.  

”Bland läkarna generellt tror jag få av oss sticker ut hakan och ger praktiska fysträningstips, 

vi försöker nog vara uppmuntrande, diffust, ospecificerat”.  
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Ett sätt att hålla uppe kunskapsnivån var genom t ex att delta i FaR-nätverkets 

informationsträffar, där förskrivarna upplevde att de fått bra information. 

5.2.2 Förskrivarens roll 

Förskrivarna angavs ha en viktig roll för att FaR-arbetet ska fungera, både genom deras 

attityd till FaR och fysisk aktivitet generellt och genom deras professionella betydelse och 

status gentemot patienterna. Innehållet i FaR-metoden beskrevs som bra och viktigt, men 

förskrivarna upplevde sig överkörda i beslutsprocessen. Förskrivarna beskrev att de blir 

tjuriga över det som de upplever mycket ”fyrkantiga” receptet. De ifrågasatte framför allt 

själva receptskrivandet av FaR och menade att det egentligen är patientens ansvar att förändra 

sin livsstil. 

”…att skriva recept på någonting som alla vet är väldigt bra, som att patienten inte kan ta 

ansvar själv, att någon annan ska ta det ansvaret, jättekonstig syn, just själva receptet, nån 

slags ålderdomlig syn”.  

Andra var mer positiva till FaR-receptet som sådant och menade att det ligger lite i 

förskrivarnas roll att motivera patienterna till ökad fysisk aktivitet 

”…är inte alltid så enkelt, men det är ett fantastiskt redskap…sen är det upp till oss att få 

patienten att tycka att det är lika fantastiskt”.  

Förskrivarna menade att de visste att det förväntades av dem att de skulle förskriva FaR i viss 

omfattning, vilket kunde göra att de emellanåt ansträngde sig för att gå ledningen till mötes. 

”Jag vet ju att ekonomin styr, så om jag har tid och är på gott humör, så kan jag förskriva 

FaR”.   

Vissa förskrivare var också generellt positiva till metoden och såg enbart fördelar som t ex att 

motion hjälper mot nästan allt.  

Förskrivarna menade att just läkarna var en viktig inkörsport för att en FaR rekommendation 

ska bli av överhuvudtaget eftersom de träffar flest patienter. Även deras professionella 

betydelse och status angavs ha stor betydelse för FaR arbetet. 

”Vi har det lite gratis och säger vi att de t ex ska ut och gå, så smäller det lite högre än om 

någon annan profession säger det”. 

Förskrivarna upplevde att patienterna behöver få höra att läkaren säger att de måste förändra 

sina vanor och följa rekommendationer för fysisk aktivitet för att FaR-receptet ska ge önskad 

effekt. 
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”Att ändra folks kost- och motionsvanor hör ju till det absolut svåraste man kan ge sig på…så 

framgångsfaktorer är ju naturligtvis att doktorn påpekar vissa intressen för…”.  

Läkarens roll användes ibland för att sätta mer press på patienterna, vilket då visat sig öka 

följsamheten. Förskrivarna kunde t ex tala om för patienten att vid nästa besök med doktorn 

kommer han kunna se att patienten har ett FaR-recept. Ibland upplevdes läkarnas status ha för 

stor betydelse så att patientens egen motivation till ökad fysisk aktivitet kom i skymundan. 

”Sen har patienten oftast en alldeles för hög tilltro till doktorns roll…då de får ett FaR-recept i 

handen så gör en del mer än om de inte får receptet i handen”.  

I vissa fall upplevde förskrivarna sin roll som viktig, men otydlig och ifrågasatte sin 

kompetens när det gäller hälsovård jämfört med traditionell sjukvård, dvs. medicinsk 

behandling.  

”…blir då mer så att jag berättar om hur viktigt det är, jämfört med läkemedel, blir nån slags 

konsultfunktion, själva ordinerandet är jag inte lika duktig på och tror heller inte att jag ska 

vara”. 

”När det gäller promenader och annat så kan vi inte mycket mer än patienten i många fall”.  

En del förskrivare såg däremot sin roll i FaR-arbetet i förhållande till ett mer hälsofrämjande 

tänk och att det var någonting annat än att bara skriva ut mediciner, ett sätt att jobba 

hälsoinriktat.  

5.2.3 Stödjande arbetssätt 

Enligt deltagarna krävs det olika former av stödjande arbetssätt för att förskrivningen av FaR 

ska fungera på ett smidigt sätt. Kommunikationen mellan förskrivaren och patienten är ett 

viktigt inslag i FaR-arbetet och här menade deltagarna att FaR är ett bra hjälpmedel för det. 

Själva FaR-receptet, att handgripligen ge patienten ett papper, upplevdes kunna stödja 

kommunikationen ännu mer eftersom patienten då får någonting med sig. Detta upplevdes 

kunna förtydliga de muntliga råd som ges och göra så att patienterna inte glömmer bort vad de 

kommit överens om. Det hjälpte också förskrivarna själva att kommunicera bättre med 

patienterna vid patientmötet. 

”Jag tror muntliga råd är A och O, det måste ju följa med FaR:en, men däremot kan ju FaR 

receptet kanske förtydliga det muntliga, speciellt för att inte glömma bort, blir mycket 

information, svårt att komma ihåg allt.”  
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På så sätt upplevdes FaR-receptet fungera som ett slags ”avtal” mellan förskrivare och patient, 

som ett uttryck för det de kommit överens om, och då upplevdes receptet kunna vara ett bra 

stöd för följsamheten. 

Ett annat stödjande arbetssätt angavs vara det patientsamtal som måste till för att ett FaR-

recept ska fungera. Detta samtal beskrevs i vissa fall vara ett MI-samtal, dvs. motiverande 

samtal, och i andra fall som ett rådgivande samtal. Vissa deltagare menade att de väldigt 

sällan skriver just FaR-recept, men att det finns en kod i patientjournalen för ”Rådgivande 

samtal/Fysisk aktivitet” som används frekvent. I övrigt var deltagarna mycket positiva till MI-

samtal som stödjande för FaR-receptskrivande och menade att det är en avgörande 

kombination i FaR-arbetet. Betydelsen av att lyssna på patienterna och vara lyhörd lyftes fram 

som en framgångsfaktor. 

”Försöker man utan patientens medverkan då är det definitivt inte bra. I vår iver att människor 

ska få en bättre hälsa så är det viktigt att se hur det är idag, hur personen mår idag att man är 

lyhörd för det som patienten uttrycker… är man inte det kan det bli väldigt mycket motstånd”. 

Deltagarna menade att man ibland går så långt i att försöka arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande att man missar att ta hänsyn till patienternas egna önskemål och hur deras 

nuvarande situation ser ut 

”Tänker på människor som är nere i en kris…en depression…man måste då hålla fokus på 

andra saker.”.  

5.2.4 Behov av steg och långsiktigt arbete 

Deltagarna beskrev att en del patienter aldrig ens har hört talas om FaR, då gäller det ju att 

arbeta stegvis och att väcka tanken hos patienten först utan att ha för höga krav på att det ska 

leda till någon förändring i nuläget 

”Nånstans måste man ju börja…hoppas att man så småningom kan börja prata fysisk aktivitet, 

men det går inte alltid”.  

Patienterna behövde få tid på sig att förbereda sig för förändringen och förskrivarna upplevde 

att det var deras ansvar att se till att FaR arbetet skedde stegvis och på ett för patienten 

fungerande sätt.  

”Jag brukar ha en uppföljning ca 3 mån efter första besöket och jag kanske inte ordinerar vid 

första besöket utan då pratar man om det och sätter av bra med tid för andra besöket, då vet 

patienten, då ska vi ha ett samtal, och då utformar vi receptet.” 

Förskrivarna poängterade att för att få bra följsamhet får det inte heller vara för många 

förändringar i patienternas nuvarande livsstil på en och samma gång.  
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”Ju fler saker de ska göra ju svårare är det att få följsamhet, jag tycker man ska hålla sig 

väldigt lågt och kanske först bara ha nån sak och börja lugnt och kanske öka på vid 

uppföljningen, blir det för höga krav så är följsamheten sämre.”  

Med vissa patienter var det bättre att fokusera på att minska stillasittandet snarare än att 

försöka få patienten att öka sin fysiska aktivitet. Deltagarna menade att om de trycker på för 

mycket om FaR vid fel tidpunkt, när patienten vet om att det behöver öka sin fysiska aktivitet 

men inte är redo, kan det till och med vara kontraproduktivt och ge motsatt effekt.  

”…men annars har jag en känsla av att detta ligger i individen, det är ju inte information till 

individen, de vet om det redan, så den typen av information… du behöver motionera mer och 

gå ner i vikt… är kontraproduktiv.” 

Egentligen menade deltagarna att uppföljningen är mer avgörande än receptet för att en mer 

bestående livsstilsförändring med ökad fysisk aktivitet ska ske. Vissa förskrivare var mycket 

skeptiska till receptets roll i sammanhanget och menade att det ändå bara hänger på att man 

följer upp patienterna ordentligt. 

”Jag tror ju inte på själva pappret…tror inte det gör någon skillnad…då är det betydligt 

viktigare att de kommer tillbaka och man följer upp, alltså ett vanligt samtal mellan patient 

och läkare…av de mediciner man skriver ut så är det bara 50% som hämtar ut medicinen, och 

det är ännu lägre för FaR…känns nästan som bortkastad tid.” 

Ett sätt som förskrivarna använde för att öka följsamheten vid FaR var att vid uppföljning 

informera mer om vetenskapliga belägg för metoden. 

”…att man visar på att så här bra är det verkligen, de tror ofta inte riktigt på det här med att 

motion…att det skulle kunna bota”.  

På vissa vårdcentraler hade man enats om betydelsen av att följa upp patienterna och att inga 

recept skulle skrivas bara för att öka mängden FaR-recept. De menade att det måste bli en 

rutin och en vana att följa upp och få in det i ekorrhjulet. Recept upplevdes som ett gott stöd 

för uppföljning, det förs in i patientens journal och glöms inte bort. Trots det upplevdes just 

uppföljningen som ett stort problem. 

”…känns olyckligt att använda placeboeffekten med just den här lappen, receptet, eftersom 

patienten inte kan få någon bra uppföljning…därför tycker jag att det är att missbruka 

receptfunktionen lite när jag inte kan erbjuda någon fungerande remissväng”.  

Avsaknaden av lämpliga och enkla träningsmöjligheter angavs av många som ett viktigt skäl 

till att FaR metoden inte implementerats i högre grad. 
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”Till dags dato är det bara till våra sjukgymnaster som patienten kan gå…känns inte riktigt 

adekvat, det blir en papperslapp som inte har en konsekvens och en uppföljning, så vi har inte 

implementerat det här”.  

Vissa av deltagarna menade dock att just möjligheten att hänvisa till egna sjukgymnaster och 

att ha tillgång till gym på den egna vårdcentralen ökar möjligheterna till uppföljning.  

”När vi skriver en s.k. bevakning som vi kallar det, en intern remiss till sjukgymnasten och 

sätter upp dem på självträning i vår gympasal, vi kan vara med dem och sätta en viss press på 

dem att utföra sin träning och på så sätt kommer de igång.” 

5.3. Patientrelaterade faktorer 

Patienternas mottaglighet för livsstilsförändring och deras upplevelse av mening med FaR var 

två faktorer som upplevdes påverka förskrivning och följsamhet för FaR.  

5.3.1 Mottaglighet för livsstilsförändring 

Patienternas egen motivation upplevdes vara en viktig drivkraft för att få effekt av FaR. 

Deltagarna beskrev patienterna som besöker vårdcentralerna som ganska generellt 

svårmotiverade och följsamheten är generellt låg. De menade att man direkt märker om 

patienten har en negativ inställning till fysisk aktivitet, och vissa angavs vara totalt 

ointresserade av att prata om hälsa och fysisk aktivitet. 

”En del tycker det är larvigt…gäller att försöka få patienten att förstå att det är lika mycket 

tyngd i ett FaR som i ett läkemedelsrecept”.  

Förskrivarna upplevde också att vissa patienter är väldigt säkra på sitt sjukdomstillstånd och 

vilken behandling de behöver, och att de är övertygade om att medicinering är den enda 

verksamma åtgärden. Då gick det inte att övertyga patienterna om ett FaR-recept. Ibland var 

det omöjligt att motivera patienterna på grund av deras upplevda fysiska hinder, t ex att de 

uppgav att de inte kunde gå, pga smärtor. Många patienter kom också med olika 

bortförklaringar för att de inte gjort det man kommit överens om.  

”Följsamheten till de träningsprogram vi skriver är väl si och så, de som normalt inte utför 

några aktiviteter kommer oftast tillbaka och har ursäkter för att de inte kunnat köra sina 

övningar som vi kommit överens om…”. 

Vissa patienter beskrevs dock anstränga sig mer än andra, och lägger ner mycket möda på att 

öka sin motions- och aktivitetsfrekvens, så motivationen hos patienterna på vårdcentralerna 

varierade. 
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”…en del är fantastiskt duktiga, lägger ner hur mycket möda som helst, och en del har inte 

börjat än, när de kommer tillbaka efter 1 månad, för det har snöat eller det var mörkt eller 

så… så det finns både och.” 

Vissa ansträngde sig också mer när förskrivarna talat allvar med patienten och andra visade 

ett visst intresse för fysisk aktivitet redan från början och då upplevdes FaR arbetet mycket 

smidigare och enklare. 

”Kan ändå handla om rätt stor övervikt och har ändå förmågan att ta sig till det här gymmet”. 

Deltagarna menade vidare att en livsstilsförändring med mer fysisk aktivitet tar tid och måste 

börja med en stegvis beteendeförändring från patientens sida. Det gällde att de kom över 

tröskeln och hade stöd under tiden, t ex i grupper eller med stavgång, så att de visste hur och 

vad de ska göra. När patienterna väl kommit igång med lite fysisk aktivitet så upplevde 

deltagarna att det gick lite lättare i fortsättningen. 

”Du känner att de som får den här kopplingen till gymmet, att de även mer tar till sig receptet 

och vid uppföljning kan se att de kommit över tröskeln och verkligen kommit igång…”. 

Oftast krävdes dock att patienten var ganska positiv från början till fysisk aktivitet. 

Patienterna måste vara i rätt fas och bara behöva pushas på lite så att de bara behöver lite stöd 

för att komma igång.  

Om däremot patienten inte ens hade börjat fundera över en livsstilsförändring eller att börja 

motionera var ribban mycket högre. Då var det viktigt med rimliga krav. 

”…räcker med att dom kommer till oss och vi börjar prata om och vi förklarar lite…ibland är 

ambitionen bara att få personen att lyfta sig ur fåtöljen”.  

Om det var alldeles för tidigt för ett FaR-recept kunde det motiverande samtalet vara ett sätt 

att komma vidare i processen. 

”Tror det beror mycket på att man träffar rätt patienter, får inte vara för tidigt, finns ingen 

motivation då fungerar inte FaR, utan man ska ha kommit en bit i sin motivation och där 

kommer det motiverande samtalet in…man kanske sår ett frö ibland…”. 

Tanken från förskrivarnas sida var att patienterna ska fortsätta med fysisk aktivitet även efter 

FaR-receptet, så det blir en bestående beteendeförändring. De upplevde dock att patienternas 

krav ibland var för höga från början, vilket gav motsatt effekt och minskade både 

följsamheten och möjligheten att upprätthålla ett nytt beteende över tid. 

”Det är lika där, är svårt att utvärdera den, det är ju inte bara att de ska följa, de ska bli 

motiverade att fortsätta, så det blir en beteendeförändring, lyckas man med det kan det bli 

väldigt bra, har man för höga krav eller om patienten själv har höga krav, t ex att de ska gå ner 

en massa i vikt, då krävs ju nånting mer, en livsstilsförändring”.  
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De patienter som gjorde det de kommit överens om och som lyckats upplevdes väldigt glad 

över att det fungerat så bra, vilket underlättade följsamheten och arbetet mot en fortsatt 

beteendeförändring.  

5.3.2 Upplevelse av mening 

Förskrivarna menade att det oavsett behov alltid är patientens eget val som styr. Utan 

patientens medverkan var det inte någon mening att skriva ett FaR-recept. Däremot försökte 

man alltid övertyga patienterna om att ha ett rådgivande samtal om fysisk aktivitet. I det 

rådgivande samtalet efterfrågade förskrivarna patienternas egna idéer och tankar om 

beteendeförändring.  

”Patienten ska själv komma fram till idéer och handlingar och förändringar i samråd. Sedan 

sammanfatta vad patienten själv vill och skriva ner det på ett FaR-recept.” 

Alla FaR-patienter ville inte ha uppföljning av sitt recept. Förskrivarna menade då att de 

måste anpassa FaR-arbetet efter patienternas egna val. 

”Ja, av de två FaR recept som skrivs ut får patienten det ena och det andra lämnas till FaR-

ansvarig. Hon kan då följa upp patienten, om de vill, är inte alla som vill det, utan kan vara så 

att de bara vill ha informationen och sen räcker det.” 

FaR upplevdes vara mer meningsfullt för vissa patientgrupper än för andra. På många 

vårdcentraler satsade man särskilt på FaR för vissa typer av sjukdomar, såsom hypertoni, 

övervikt och diabetes. Dessa patientgrupper var, enligt deltagarna, en majoritet av besöken på 

vårdcentralerna. Deltagarna ansåg att fysisk aktivitet för dessa patientgrupper t o m var mer 

värdefullt än traditionell skolmedicinsk behandling. 

”vi har minst en tredjedel av våra diabetiker som inte skulle ha den diagnosen om de var 

normalviktiga och tränade aktivt”.  

De menade att äldre patienter skulle behöva mer träningsresurser, där förebyggande hälsovård 

i form av träning skulle kunna leda till att slippa hamna i rullstol t ex. Personer i 

åldersgruppen 50-65 år upplevdes vara de som FaR fungerat bäst för då de var lättare att 

samtala med och diskutera fördelarna med att vara fysiskt aktiv och det negativa med 

stillasittande. Vissa patienter kontaktade också vårdcentralen själva för att få komma på en 

hälsokontroll med syfte att förbättra sin hälsa, men visste inte riktigt hur de ska göra. 

Deltagarna menade att förutsättningarna för att uppnå god följsamhet av ett FaR-recept då var 

som allra bäst och då fanns hos förskrivarna en god motivation att förskriva FaR. 
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6. DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva vad FaR förskrivare uppfattar vara organisatoriska-, 

förskrivar- och patientrelaterade faktorer av betydelse för förskrivning och följsamhet till FaR 

inom primärvården i två landsting i Mellansverige. 

6.1. Resultatdiskussion 

Organisatoriska faktorer som förskrivarna ansåg var viktiga var byråkrati och nödvändiga 

förutsättningar. FaR som metod har implementerats i hälso- och sjukvården i Sörmland och 

Västmanland, men studiens deltagare upplevde sig inte medverkande i den implementeringen. 

De uppfattade att det saknades nödvändiga resurser för att kunna behålla god vårdkvalitet. 

Detta minskade förskrivarnas motivation och ledde till viss negativ attityd till FaR. Incitament 

som ekonomisk ersättning för FaR recept hade i vissa fall ökat förskrivningen, men då ofta på 

bekostnad av god vårdkvalitet och patientnytta. Deltagarna ansåg överlag att patientens behov 

och välbefinnande ska vara i fokus för att få god följsamhet, ekonomiska faktorer ska inte 

tillåtas styra.  

FaR arbetet upplevdes som krångligt och tidskrävande då det saknades bra rutiner och en 

genomgripande struktur för FaR på vårdcentralerna. Deltagarna var rädda för att detta också 

påverkade kvaliteten på förskrivningarna. Vid utvärdering av FaR arbetet inom primärvården 

i Östergötland under åren 2001-2005 framkom att det krävs stödjande strukturer vid 

implementering av FaR, som innefattar en fungerande vårdkedja från förskrivare till 

aktivitetsledare (Leijon & Jacobsson, 2006). Samtidigt är det just strukturen kring nya 

metoder i vården som visat sig ta längst tid att få till (Leijon & Jacobsson, 2006; Nielsen, 

2010). I denna studie framkom att det hade gjorts lokala försök att skapa struktur kring FaR 

arbetet på de enskilda vårdcentralerna, t ex färdiga receptmallar baserade på 

rekommendationer i FYSS, vilket underlättat vid förskrivning. Strukturella förändringar av 

arbetssätt har lyfts fram i tidigare forskning som framgångsfaktorer vid implementering av 

nya metoder i vården (Persson et al., 2010; Rycroft-Malone et al., 2002). Persson et al. (2010) 

fann exempelvis att när vårdcentralerna införde en struktur där förskrivare gavs stöd i FaR 

konsultationen av t ex fysioterapeut avseende typ av aktivitet, varaktighet samt intensitet, gav 

det större effekter för förskrivningen än ekonomiska incitament. Förskrivarna i denna studie 

upplevde att de ramar som införts kring FaR arbetet, såsom kravet på att använda särskilda 

åtgärdskoder för att få ersättning från landstinget för FaR-recept, begränsar snarare än skapar 

struktur. De rapportmallar för åtgärdskodning som införts som hjälpmedel upplevdes vara för 

fyrkantiga för att passa förskrivarnas arbetssätt och förutsättningar i patientmötena. 
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Förskrivarna i denna studie ansåg att själva samtalet med patienten är direkt avgörande för att 

nå framgång i receptskrivandet och stärka följsamheten. Lyhördhet och god kommunikation 

krävdes för att göra patienten delaktig och motiverad. Vid utvärderingar av FaR och liknande 

metoder nationellt och internationellt betonas just det rådgivande eller motiverande samtalet, 

längre tid med patient och uppföljning för önskad effekt som hälsofrämjande åtgärd (Glasgow 

et al., 2001; SBU, 2007; Socialstyrelsen, 2011; Statens folkhälsoinstitut, 2011). Deltagarna i 

denna studie upplevde dock att detta arbetssätt kräver mycket tid, vilket i dagsläget saknades. 

Förskrivarna upplevde sig pressade och kraven på rapportering av FaR ökade pressen 

ytterligare. Tidsbristen tvingade dem ofta att prioritera bland patienter när det gällde FaR. Det 

kunde t ex innebära att de bara pratade FaR med patienter med vissa sjukdomstillstånd eller 

där patienterna själva kommit en bit på väg i förändringsarbetet och var motiverade och lätta 

att arbeta med.  

Enligt deltagarna i undersökningen uttrycker sig ledningen generellt positivt om FaR, men när 

det kommer till kritan och man behöver prioritera resurser får FaR recepten ofta stå tillbaka 

för mer traditionella arbetssätt som man vet fungerar. Deltagarna upplevde att ledningen inte 

var så uttalat intresserade av hur FaR metoden implementerades i den ordinarie verksamheten, 

eller att de kände till hur det fungerar. Ett fungerande samarbete på vårdcentralerna och en 

samsyn kring FaR arbetet är avgörande för att öka antalet förskrivningar (Leijon & Jacobsson, 

2006; Podl et al., 1999). Exempelvis studerade Podl et al. (1999) rekommendationer för fysisk 

aktivitet i primärvård genom både observation, patientskattningar och analys av 

patientjournaler. De fann att för att framgångsrikt implementera arbete med att främja fysisk 

aktivitet behöver man arbeta långsiktigt och skapa kontinuitet för att integrera denna 

arbetsmetod med övrigt arbete på vårdcentralen. Enligt PARIHS-modellen är den aktuella 

kontextens inverkan, i form av organisationskultur, ledarskap och möjligheter till utvärdering 

och återkoppling, av avgörande betydelse för att de som i praktiken ska använda en ny metod 

också ska ha förtroende för metoden (Rycroft-Malone et al., 2002). Deltagarna i denna studie 

beskrev dock att de saknade en samsyn från ledningsnivå till praktisk verksamhet och 

uppföljning i den nuvarande organisationen kring FaR. 

Möjligheterna till uppföljning och patienternas följsamhet till FaR begränsades av att 

samarbetet med externa partners upplevdes som bristfälligt. Det fanns ingenstans att hänvisa 

patienterna för andra träningsalternativ. Det var svårt att få till avtal som erbjuder patienterna 

billig och tillgänglig träning. Enligt Faskunger et als. (2007) vägledning för implementering 

av FaR är aktivt samarbete mellan hälso- och sjukvården och olika aktivitetsarrangörer inom 
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närområdet en starkt drivande faktor för att patienter som då också kan stödjas i att 

upprätthålla sin aktivitet. Sådant samarbete innefattar exempelvis samverkan, utbud, kvalitet, 

rollfördelning och arbetsformer och kan även inkludera någon sluss- eller 

samordningsfunktion vid vårdcentralen, aktivitetsarrangören eller båda. Det är också viktigt 

med tydlighet i ansvaret för de olika stegen i FaR-metoden. Att ordinera FaR och samtidigt 

kunna hänvisa vidare till någon instans eller samarbetspartner som stöttar och följer upp 

patienten i sin beteendeförändring är, enligt deltagarna, avgörande för att både känna mer 

meningsfullhet och öka motivationen till att förskriva. Det ansågs också att ett utökat 

samarbete med aktivitetsarrangörer där FaR patienter erbjuds stöttning samt någon form av 

rabatterade träningsmöjligheter skulle både göra patienterna mer motiverade samt öka 

följsamheten på ordinationen. 

De förskrivarrelaterade faktorer som bedömdes påverka förskrivningen av FaR handlade om 

egna resurser, förskrivarens roll, stödjande arbetssätt samt behov av steg och långsiktigt 

arbete. Förskrivarna ansåg sig ha goda kunskaper om FaR metoden i sig, vilket i tidigare 

utvärderingar och studier har lyfts fram som en grundförutsättning för att FaR ska förskrivas 

överhuvudtaget (Leijon & Jacobsson, 2006; Podl et al., 1999). Däremot upplevde deltagarna 

att de saknade erfarenhet och rutiner kring hur detta ska ske inom ramen för det redan invanda 

arbetssättet. För att en metod fullt ut ska implementeras och visa goda effekter måste den 

införlivas som en naturlig del i den ordinarie verksamheten (Leijon & Jacobsson, 2006; 

Nielsen, 2010). Enligt Leijons kartläggning av implementering av FaR i Östergötlands län tar 

det tid att få till ett bra arbetssätt kring nya metoder såsom FaR i vården. Det krävs väl 

utvecklade och stödjande system som kan underlätta för förskrivarna att ordinera FaR. 

Forskningen betonar här faktorer som god samverkan med aktivitetsarrangörer, god 

kännedom om det lokala utbudet, tillgång till kunskap och information samt enkla och tydliga 

rutiner för ordination. Även om tillgången till information och kunskap om FaR finns, såsom 

exempelvis FYSS, beskrev förskrivarna i denna studie att de inte utnyttjade den i den 

utsträckning som skulle behövas för att metoden ska få de goda effekter som forskningen har 

visat (Glasgow et al., 2001; Weidinger et al., 2008). Enligt tidigare kartläggningar om 

implementering av FaR inom primärvården är viktiga faktorer kunskap om fysisk aktivitet, 

kunskap om beteendeförändring och kunskap om hur man ger råd (Leijon & Jacobsson, 

2006). Även internationella studier har visat att införandet av metoder för ökad fysisk aktivitet 

i vården är mest effektivt om det görs i form av konsultation eller medveten plan och 

kombineras med uppföljning där patienten görs delaktig (Weidinger et al., 2008). I denna 

studie verkar det inte som att det är brist på tillgång till kunskap eller information som leder 
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till att få FaR recept fortfarande förskrivs. Däremot uttrycktes ett visst ointresse för att ta till 

sig av den tillgängliga kunskapen. Vissa av förskrivarna var ganska ointresserade av den 

typen av aktiviteter och ansåg i stort att det är bra om någon annan håller sig uppdaterad. 

Samtidigt uttryckte de att de saknade olika stimulerande aktiviteter och påminnelser om FaR 

förskrivning, något de menade skulle kunna öka förskrivningen. Deltagarna peppades också 

av att se goda effekter av FaR. När exempelvis patienterna blev gladare och piggare, vilket 

ibland skedde ganska tidigt i vårdprocessen, inspirerades de till ökad förskrivning, vilket även 

tidigare forskning visat (Podl et al., 1999). De positiva erfarenheter man alltså hade av FaR 

kan troligen öka förskrivningen på sikt.  

Även om förskrivarna hade en hög tilltro till fysisk aktivitet, var de mycket osäkra på 

evidensen för receptförskrivningen och skeptiska till att det åligger dem att ta ansvaret för 

patientens beteende utanför vårdsituationen. Just tillit till den aktuella evidensen, både det 

vetenskapliga stödet och hur väl metoden överensstämmer med förskrivarnas kliniska 

erfarenheter, är enligt PARIHS-modellen en nyckelfaktor vid implementering av nya 

arbetssätt (Rycroft-Malone et al., 2002). Vissa av förskrivarna i denna studie ansåg inte att det 

är en del i deras yrkesroll att följa upp patienters fysiska aktivitet. De tror inte att de har den 

specifika kunskap om detta som krävs och att deras roll främst är att arbeta med sjukvård, inte 

hälsovård. De beskrev att de inte tycker att det är deras ansvar, att de inte vet hur man gör och 

är besvärade av att släppa patienterna med ett recept utan att ha kontroll över hur detta 

efterföljs. De låter istället FaR samordnare eller sjuksköterskor/fysioterapeuter ta hand om 

uppföljningen. I studien framkom att tilliten till metodens effekter, patienternas följsamhet 

och kontrollen över hur metoden ska implementeras brister, vilket påverkade förskrivarnas 

engagemang i det praktiska arbetet. De beskrev att de inte orkar med allt det extra arbetet, när 

inte heller tiden eller resurserna för det finns. Det blir därför helt enkelt inte av att de 

förskriver FaR recept så ofta. 

Vissa av förskrivarna uttryckte sig skeptiskt om huruvida själva pappret som lämnas till 

patienten verkligen gör någon särskild nytta, utöver de råd och rekommendationer som följer 

med exempelvis rådgivande samtal. Förskrivarna upplevde att det måste vara meningsfullt att 

skriva recept, de behöver vara ganska säkra på att det kommer att ha någon effekt för att de 

ska förskriva. Vid minsta lilla misstanke om att patienten inte kommer att följa receptet 

minskar motivationen att förskriva FaR. De är rädda att patienten ska uppfatta det som att 

FaR receptet är någon slags genväg till bättre hälsa och att ansvaret för att det blir så ligger på 
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förskrivaren, inte på patienten själv. Samtidigt manar Socialstyrelsen (2009) till mer 

hälsofrämjande arbete för hälso- och sjukvården.  

Alla deltagare var överens om att god kommunikation är en förutsättning för att FaR ska 

kunna ge någon som helst effekt, och det gäller att vara lyhörd för patientens behov och 

förutsättningar. Vissa förskrivare i undersökningen hade MI utbildning och/eller utbildning i 

rådgivande samtal, vilka av vissa till och med ansågs vara bättre metoder generellt än FaR-

receptet. Forskning har visat att god kunskap i rådgivning och motiverande samtal är viktiga 

faktorer för att öka FaR förskrivning (Leijon & Jacobsson, 2006; Podl et al., 1999). 

Förskrivarna var ibland tveksamma till att de patienter de möter på vårdcentralen har 

förmågan till långsiktig beteendeförändring. Även om förskrivarna visste att den traditionella 

sjukvården, t ex i form av medicinsk behandling, inte heller har någon långsiktig nytta för 

patienterna, så var de skeptiska till att ett papper gör någon skillnad för följsamheten i dessa 

fall. De menade att ett FaR-recept inte enbart ska leda till att patienten ska göra det som står i 

receptet, och sedan är allt bra. Tanken är att receptet ska vara inkörsporten till en stadig 

beteendeförändring. De upplevde dock att det tar tid att ändra invanda beteenden och det 

kräver engagemang. Många patienter beskrevs som omotiverade med en komplex 

problematik. Förskrivarna upplevde att det krävs mycket stöd och hjälp för att dessa patienter 

ska fortsätta att underhålla det nya beteendet. I forskning om förändringsprocessen vid fysisk 

aktivitet betonas att följsamheten och sannolikheten för att individen klarar att vidmakthålla 

ett nytt beteende över tid stärks om adekvat stöd ges under en beteendeförändringsprocess 

(Marshall & Biddle, 2001; Proschaska & DiClemente, 2005). Särskilt känsligt är det stadium i 

den transteoretiska modellen där patienten befinner sig i en första handlingsfas, t ex har 

påbörjat en livsstilsförändring med ökad fysisk aktivitet eller minskat stillasittande 

(Proschaska & DiClemente, 2005). Patienter som inte har tidigare erfarenhet av fysisk 

aktivitet behöver stöd i när, hur och var aktiviteter ska genomföras och få återkoppling som 

stärker deras self-efficacy (Marshall & Biddle, 2001). De behöver också få hjälp att i att 

upprätta en långsiktig plan och realistiska, konkreta mål. I vägledningen för implementering 

av FaR inom hälso- och sjukvården (Faskunger et al., 2007) betonas förskrivarens roll för att 

patienter överhuvudtaget ska känna motivation till förändring och vara intresserade av FaR. 

Låg-motiverade patienter bör i första hand träffa en ”hälsovägledare” eller motsvarande för ett 

motiverande samtal. Dessa har troligen större möjligheter, enligt förskrivarna, att följa upp 

och stödja patienterna i den långsiktiga beteendeförändring som krävs. 
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Vissa av förskrivarna beskrev dock att möjligheterna till uppföljning i den nuvarande 

organisationen kring FaR-arbetet var mycket begränsat, vilket gjorde dem tveksamma till 

metodens långsiktiga effektivitet. Förskrivarna upplevde istället viss brist på kontroll över 

uppföljningen, dvs. de vet inte riktigt vad som händer när man förskriver FaR (till skillnad 

från när man ger patienter en medicin). Detta trots att utvärderingar i primärvården har visat 

att patienternas följsamhet till ordinationen av FaR är god (Ek, 2011; Kallings et al., 2009; 

Leijon et al., 2010). I denna studie framkom att det ofta saknades en uttalad strategi för 

systematisk uppföljning. Enligt den social-kognitiva teorin (Bandura, 1977) är möjligheten att 

själv utvärdera förändringar en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik förändring i 

beteende. Det är möjligt att förskrivarnas upplevelse av brist på kontroll när det gäller 

uppföljning och utvärdering av effekter av FaR-ordinationer har betydelse för att så få FaR-

recept förskrivs.  

De patientrelaterade faktorer som deltagarna lyfte fram i undersökningen handlade om 

patienternas mottaglighet för livsstilsförändring och upplevelse av mening. För att en patient 

utan tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet skulle lyckas med en beteendeförändring behövde 

de börja långsamt och inte ställa för höga krav för tidigt. Enligt Prochaskas och DiClementes 

modell (2005) är det viktigt att inte hoppa över steg i en förändringsprocess, t ex förberedelse, 

vilket då kan ge bakslag i form av att oförutsedda händelser i patientens liv inte planerats in i 

förändringsprocessen. Vid för höga målsättningar som är orealistiska, som exempelvis 

patienter som vill bli av med stor övervikt på kort tid, är också risken för minskad självtillit 

till att klara av en beteendeförändring stor (Bandura, 1977; Prochaska & DiClemente, 2005). I 

denna studie var förskrivarna eniga om att det är patientens eget val som ska råda i FaR-

arbetet. De betonade betydelsen av det rådgivande samtalet där patientens intressen och 

önskemål om aktiviteter styr upplägget eller målbeskrivningen. De upplevde också att 

deltagarna behövde olika mycket stöd, exempelvis ville inte alla patienter ha någon 

uppföljning av FaR-receptet överhuvudtaget. Statens folkhälsoinstitut (2011) betonar att 

förskrivare ska anpassa sina åtgärder till patientens rådande situation, behov och önskemål för 

att det ska leda till önskade effekter. Även (Kallings, 2010) menar att förskrivare bör anpassa 

förskrivning och uppföljning av FaR beroende på patientens sjukdomsbild, förberedelse för 

beteendeförändring samt behov av stöd. Vårdpersonal bör vara försiktiga i att gå för fort fram 

med patienter som ännu är i förberedelsestadiet för en beteendeförändring (Proschaska & 

DiClemente, 2005). För mycket påtryckning och rekommendation när patienten ännu inte 

tagit steget mot att förbereda sig för aktiv handling kan ha rakt motsatt effekt, vilket också 

förskrivarna i denna studie poängterade. Förskrivarna beskrev också att det för vissa patienter 
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räckte med rådgivande eller motiverande samtal och därefter ett FaR. Patienten tog då själv 

ansvar för att genomföra aktiviteterna, individuellt eller organiserat. Patienter som redan 

förberett sig för en beteendeförändring har ofta redan planerat var, när och hur de ska 

genomföra sin träning men kan behöva professionellt stöd för att komma igång (Marshall & 

Biddle, 2001; Proschaska & DiClemente, 2005). För de patienter som behövde utökat stöd för 

att komma igång med fysisk aktivitet behövde därför förskrivarna initialt erbjuda träning 

inom ramen för primärvårdens verksamhet som ett första steg. För patienter som fått ett FaR 

och påbörjat en beteendeförändring krävs ofta mycket stöd och återkoppling (ibid.). För att 

öka följsamheten och därmed effekten av ett FaR-recept betonas därför fysioterapeutens 

framträdande roll i flera utvärderingar och rapporter om FaR när det gäller att stödja och leda 

patienten framåt till stegvis ökad fysisk aktivitet (Eriksson, Franks, & Eliasson, 2009; 

Faskunger et al., 2007; Kallings, 2008, Kallings et al., 2009). Därefter kan individanpassade 

FaR underlätta övergången från fysioterapeutstödd träning inom vården till ökat eget ansvar 

för fysisk aktivitet i vardagen. 

Deltagarna menade att de möter en svårmotiverad grupp patienter som ständigt återkommer 

till vårdcentralen, vilket minskade deras tilltro till att metoden kan komma att fungera för den 

patientgruppen. Deltagarna bedömde att det finns ett utbrett ointresse hos många patienter för 

fysisk aktivitet generellt och för FaR specifikt. Patienterna kom ofta med bortförklaringar om 

varför de inte följt råd och rekommendationer, vilket försvårade det hälsofrämjandet arbetet. 

Uppfattningen bland vissa förskrivare var också att många patienter inte tror på FaR-metoden 

som sådan, även om många håller med om att fysisk aktivitet är viktigt. För vissa patienter, 

med vissa sjukdomstillstånd ansågs dock FaR fungera mycket bättre än för andra, och där 

beskrev deltagarna att de hade större benägenhet att ge ett FaR-recept. Det finns i dagsläget en 

hel del evidens när det gäller vissa typer av sjukdomstillstånd, vilket beskrivs tillsammans 

med rekommendationer för fysisk aktivitet i FYSS (YFA, 2017). Förskrivarna i föreliggande 

studie beskrev att de inte använde FYSS i någon nämnvärd omfattning i sitt dagliga arbete. 

Det fanns dock riktlinjer för vårdcentralerna för vilka grupper som ska prioriteras när det 

gäller FaR.  Dessa grupper angavs vara exempelvis patienter med högt blodtryck, hjärt-

kärlsjukdom, övervikt, depression och utbrändhetsproblematik samt långtidssjukskrivna 

patienter. Här var förskrivarna också mer villiga att försöka med FaR, där ofta den medicinska 

behandlingen misslyckats och inte gett några långvariga effekter på patientens hälsotillstånd. 

Detta stärker den bild som genomgående framkommit i denna studie, dvs. att förskrivare av 

FaR upplever att det måste vara meningsfullt med en FaR-förskrivning för att de ska lägga ner 
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det engagemang som krävs och för att det ska leda till positiva effekter i form av förbättrad 

patienthälsa. 

6.2. Metoddiskussion 

I denna studie bedömdes den kvalitativa ansatsen som lämplig för att förklara förskrivarnas 

uppfattningar om förskrivning och följsamhet av FaR. Fördelen med en kvalitativ ansats är 

just möjligheten att beskriva människors upplevelser av ett fenomen eller deras syn på olika 

vardagsproblem (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie bidrog den kvalitativa ansatsen 

till att visa på vilka faktorer på olika nivåer förskrivarna ansåg påverkade förskrivning och 

följsamhet till FaR. En kvantitativ ansats hade istället genererat resultat baserat på teori och 

tidigare forskning och därmed i högre grad styrt vilka faktorer som var viktiga att undersöka. 

Den kvalitativa ansatsen för att besvara studiens syfte gav därför både bredare och mer 

fördjupad information än vad som kunde erhållits med en kvantitativ ansats.  

Urvalet av intervjupersoner gjordes för att få information från flera av de professionsgrupper 

inom primärvården som förskriver FaR, med ett antagande om att dessa skulle kunna tillföra 

olika perspektiv på FaR-arbetet. De olika professionsgruppernas skilda erfarenheter gav 

därmed studiens resultat en större variation. I studien har dock de olika professionernas 

utsagor inte särskilts utan behandlats på samma sätt i analysförfarandet. Det är möjligt att 

resultaten skulle blivit tydligare och mer individualiserade om professionerna hölls isär. Å 

andra sidan gav de olika yrkesgrupperna som deltog i studien lite olika syn på hur de 

uppfattade FaR-arbetet, vilket bidrog till en bredd i olika uppfattningar. Sammantaget ger 

dock studien en god och varierad bild av betydelsefulla organisatoriska, förskrivarrelaterade 

och patientrelaterade faktorer för förskrivning och följsamhet av FaR. Detta stärker studiens 

tillförlitlighet och möjligheterna att kunna dra paralleller till tidigare forskning.  

Möjligheterna att påverka valet av intervjupersoner var liten, då det var de ansvariga för de 

olika verksamheterna som förmedlade förfrågan om deltagande till FaR-förskrivare på den 

aktuella vårdcentralen. Det var sedan upp till den enskilde FaR-förskrivaren att anmäla sitt 

intresse för deltagande. Detta kan ha bidragit till ett skevt urval, om verksamhetscheferna 

medvetet valde vilka av sina medarbetare de vidarebefordrade förfrågan till, exempelvis de 

som var mer positiva till FaR. Detta verkar dock inte särskilt troligt, då relativt få positiva 

uppfattningar om FaR uttrycktes i denna studie.  

Intervjuerna gav mycket omfattande och djup information, då många frågor ställdes som 

också noggrant följdes upp med fördjupande följdfrågor. Det är dock möjligt att egen 

förförståelse om nyttan av fysisk aktivitet och FaR haft visst inflytande över intervjuerna, 
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exempelvis genom följdfrågor om FaR som krävde viss inblick om arbetssätt inom 

primärvården. De resultat som framkom i studien överensstämmer med teorier om 

implementering av nya metoder i vården, t ex i PARIHS-modellen (Rycroft-Malone et al., 

2002), vilket tyder på ett begränsat inflytande av denna förförståelse.  

Tidigare erfarenhet av intervju i forskningssammanhang saknades. Omedvetet kan därmed 

frågorna ha ställts på ett sätt som påverkade intervjupersonernas svar, vilket kan ha minskat 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Dock har uppsatsförfattaren lång erfarenhet av 

intervju i kliniska sammanhang, vilket torde ha varit till nytta även i denna typ av intervju. 

Resultatets paralleller till tidigare forskning inom området tyder på ett begränsat inflytande av 

brist på intervjuerfarenhet i forskningssammanhang. Vidare utfördes fyra av intervjuerna via 

telefon. Vid telefonintervju ökar risken för tekniska problem med att samtal bryts eller för 

dålig ljudkvalitet. I föreliggande studie hände inte detta. Vid telefonintervju ökar också kravet 

på att vara effektiv, och bör, enligt Bryman och Nilsson (2011), inte ta mer än 20-25 minuter. 

Vid längre intervjuer per telefon tenderar forskningspersonerna att tappa fokus. I denna studie 

var intervjutiden i genomsnitt ca 30 minuter, vilket inte antas vara en alltför stor avvikelse 

från detta villkor. Bryman och Nilsson (2011) beskriver också att tidigare forskning funnit 

stöd för att telefonintervjuer inte bör användas vid känsliga frågor. Frågorna i denna studie 

bedömdes dock inte vara av sådan känslig art att de inte skulle kunna ställas via telefon. Det 

finns även fördelar med telefonintervjuer kontra intervjuer som utförs i ett direkt möte. Enligt 

Bryman och Nilsson (2011) kan risken minska för social önskvärdhet, dvs. att 

intervjupersonerna svarar på ett sätt som de tror intervjuaren uppskattar, vilket då kan stärka 

studiens trovärdighet.  

Studiens tillförlitlighet har stärkts genom att kodningsprocessen har redovisats öppet med hög 

grad av detaljrikedom utifrån Graneheim och Lundmans (2004) modell för innehållsanalys. 

Detta ökar möjligheten att avgöra vad som faktiskt har studerats och hur det motsvarar syftet. 

Uppsatsförfattaren och dennes handledare genomförde viss del av kategoriseringen 

gemensamt, vilket också kan anses stärka tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann, 2014).   

Studiens överförbarhet har stärkts genom att många olika perspektiv på FaR som metod och 

förskrivning av FaR har belysts i studien. Därmed ökar sannolikheten att samma resultat och 

kategorier skulle erhållas i andra, liknande sammanhang och kontexter (SBU, 2016). Under 

tolkningsprocessen i kvalitativa intervjustudier finns det dock alltid en viss risk att olika 

personer kan göra andra tolkningar utifrån samma textunderlag. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar dock att en transkriberad text mycket väl kan ha olika meningar och att det inte bara 
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finns ett rätt sätt att tolka en text. Giltigheten i en kvalitativ analys beror snarare på hur 

meningsfullt syftet har kunnat besvaras (ibid.).  

I studien fanns även en viss risk för att förskrivare med starka åsikter, positiva eller negativa, i 

högre grad anmälde sitt intresse för att delta i studien och att detta minskar möjligheterna att 

generalisera resultatet till andra, liknande kontexter och situationer. I kvalitativa studier är 

dock målet inte främst att generalisera resultat, utan snarare att erhålla en djup och 

sammansatt bild av en specifik kontext eller situation (Kvale & Brinkmann, 2014). Att 

deltagarna i denna studie hade starka åsikter om FaR kan då snarare ha givit en tydligare bild 

av hur FaR-arbetet upplevs av de som praktiskt ska använda FaR som arbetsmetod inom 

primärvården i de två undersökta landstingen. Samtliga deltagare i denna undersökning hade 

vetskap om FaR och de flesta hade också förskrivit FaR vid ett eller flera tillfällen. Därmed 

kan studiens resultat också sägas representera det praktiska sammanhanget för FaR-arbete 

inom primärvården. 

6.3. Etisk diskussion 

Risken för de som deltog i studien måste betraktas som ringa. Möjligheten att kunna 

identifiera de intervjuade genom vad de sade, t ex hur det fungerar med FaR på deras 

arbetsplats, har minimerats genom att utesluta de delar av deltagarnas utsagor som skulle 

kunna leda till identifiering.  

Tiden för förskrivarna att delta i intervjun togs från deltagarnas arbetstid. Studien var dock 

förankrad hos verksamhetsansvarig och tidsåtgången ansågs därmed acceptabel från dennes 

sida. Möjligen kan deltagarna därför ha upplevt att de genom att uttrycka negativa attityder 

om FaR kan ha utsatt sig för risken att bli kritiserade av ledningen. Men då all information 

som insamlats om deltagarnas uppfattningar och upplevelser behandlats konfidentiellt, och 

inga uppgifter om namn eller vårdcentralsenhet förekommer i resultatpresentationen har 

denna risk minimerats. Studien förväntas istället kunna bidra till att mer kunskap om vilket 

stöd FaR-förskrivare behöver för att de ska uppleva det enklare och mer meningsfullt att 

förskriva FaR och därmed bidra till att stärka det hälsofrämjande arbetet inom primärvården. 

6.4. Slutsats 

Denna undersökning visar att FaR-förskrivare upplever en hel del svårigheter och motstånd i 

att arbeta med FaR-metoden. De ansåg att det saknas struktur för hur arbetet ska gå till, vem 

som ska göra vad, för teamarbete kring patienten och för samarbete med aktivitetsarrangörer i 

närområdet. Därmed försvårades också möjligheterna till uppföljning, vilket gjorde 

förskrivarna skeptiska till receptets funktion och effektivitet och patienternas följsamhet. 

Förskrivarna upplevde också att de lämnats utanför i implementeringsprocessen och 
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ifrågasatte både sin egen roll i arbetet och själva receptskrivandet. Patienterna upplevdes vara 

lågmotiverade och ofta sakna egna målsättningar för sin hälsosituation, och då följsamheten 

ändå förväntades vara låg upplevdes det inte meningsfullt att skriva recept. Goda erfarenheter 

där FaR fungerat skapade däremot positiva cirklar och betydelsen av att arbeta långsiktigt och 

stegvis i beteendeförändringsprocesser betonades. Sammantaget har denna studie bidragit till 

att lyfta fram organisatoriska, förskrivarrelaterade och patientrelaterade faktorer som på sikt 

kan bidra till en organisation och struktur kring FaR som kan öka möjligheterna att nå de 

nationella målen för hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ökad fysisk aktivitet, samt att 

strategiskt arbeta stödjande, förebyggande, hälsoinriktat och hälsofrämjande. 

6.5. Kliniska implikationer 

Resultaten från denna studie påvisar vilka faktorer som enligt FaR-förskrivare har påverkat 

implementeringsarbetet av FaR i primärvården. Ökad struktur kring FaR arbetet och 

välfungerande samarbeten internt inom vårdcentralen, t ex när det gäller information och 

kunskap samt uppföljning av patienter krävs för att öka förskrivningen av FaR i vården. Det 

krävs även externa samarbeten med aktivitetsarrangörer i närområdet för att följsamheten vid 

FaR ska öka. Arbetet med FaR måste få ta tid då det krävs långsiktigt arbete och bra 

kommunikation med patienterna för att lyckas med ett FaR-recept. 

6.6. Framtida forskning om FaR 

I studien framkom många olika faktorer på organisations-, förskrivar- och patientnivå av 

betydelse för förskrivning och följsamhet av FaR. För att studera hur väl en metod som FaR 

kan fungera under optimala förhållanden skulle det vara intressant att genomföra en studie av 

en vårdcentral med ett särskilt uppdrag att arbeta hälsofrämjande och med FaR utöver det 

vanliga arbetet på vårdcentralen, och med beaktande av dessa faktorer. FaR-arbetet skulle på 

denna enhet genomföras som teamarbete kring patienter för stegvis och långsiktig 

beteendeförändring med goda möjligheter till stöd och uppföljning. Effekter kan sedan mätas 

på patientnivå före och efter åtgärd samt 3, 6 och 12 månader efter avslutad åtgärd samt 

jämföras med resultat från ”vanliga” vårdcentraler. Studiens resultat skulle kunna indikera 

vad som är möjligt att åstadkomma med ett FaR-recept när det gäller långsiktiga 

beteendeförändringar inkluderande ökad fysisk aktivitet och effekter av detta för patienters 

hälsotillstånd. 
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Ek, A. (2011). Promoting public health by Physical activity on Prescription, with focus on 

organized exercise. Göteborg.    

Eriksson, M. K., Franks, P. W., & Eliasson, M. (2009). A 3-year randomized trial of lifestyle 

intervention for cardiovascular risk reduction in the primary care setting: the Swedish 

Bjorknas study. PLoS One, 4(4), e5195. doi: 10.1371/journal.pone.0005195 

Faskunger, J. L., Leijon, M., Ståhle, A., & Lamming, P. (2007). Fysisk aktivitet på recept 

(FaR®) – en vägledning för implementering (Vol. 01): Statens Folkhälsoinstitut. 

Foster, C. (2000). Guidelines for Health-Enhancing Physical Activity Promotion 

Programmes. Tampere: UKK Institute. 

Glasgow, R. E., Eakin, E. G., Fisher, E. B., Bacak, S. J., & Brownson, R. C. (2001). Physician 

advice and support for physical activity: results from a national survey. Am J Prev 

Med, 21(3), 189-196. doi: S0749-3797(01)00350-6 [pii] 

Grol, R., & Grimshaw, J. (2003). From best evidence to best practice: effective 

implementation of change in patients' care. Lancet, 362(9391), 1225-1230. doi: 

S0140-6736(03)14546-1 [pii]10.1016/S0140-6736(03)14546-1 

Kallings, L. V. (2008). Physical activity on prescription: studies on physical activity level, 

adherence and cardiovascular risk factors. Stockholm.    

Kallings, L. V. (2010). På uppdrag av Nordisk nettverk for fysisk aktivitet, mat og sunnhet. 

Fysisk aktivitet på recept i Norden - erfarenheter och rekommendationer (Vol. 

2010:12 R, pp. 65). Göteborg: NHV - Nordiska högskolan för hälsovetenskap. 

Kallings, L. V., & Leijon, M. (2003). Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept, FaR. 

Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 

Kallings, L. V., Leijon, M., Hellenius, M. L., & Stahle, A. (2008). Physical activity on 

prescription in primary health care: a follow-up of physical activity level and quality 

of life. Scand J Med Sci Sports, 18(2), 154-161. doi: SMS678 [pii] 10.1111/j.1600-

0838.2007.00678.x 

Kallings, L. V., Leijon, M. E., Kowalski, J., Hellenius, M. L., & Stahle, A. (2009). Self-

reported adherence: a method for evaluating prescribed physical activity in primary 

health care patients. J Phys Act Health, 6(4), 483-492.  



38 
 

Kallings, L. V., Sierra Johnson, J., Fisher, R. M., Faire, U., Stahle, A., Hemmingsson, E., & 

Hellenius, M. L. (2009). Beneficial effects of individualized physical activity on 

prescription on body composition and cardiometabolic risk factors: results from a 

randomized controlled trial. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil, 16(1), 80-84. doi: 

10.1097/HJR.0b013e32831e953a00149831-200902000-00013 [pii] 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Stockholm: 

Studentlitteratur. 

Leijon, M., & Jacobsson, M. (2006). Fysisk aktivitet på recept - fungerar det? En utvärdering 

av Östgötamodellen. Linköping: Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland. 

Leijon, M. E., Bendtsen, P., Nilsen, P., Ekberg, K., & Stahle, A. (2008). Physical activity 

referrals in Swedish primary health care - prescriber and patient characteristics, 

reasons for prescriptions, and prescribed activities. BMC Health Serv Res, 8, 201. doi: 

10.1186/1472-6963-8-2011472-6963-8-201 [pii] 

Leijon, M. E., Bendtsen, P., Nilsen, P., Festin, K., & Stahle, A. (2009). Does a physical 

activity referral scheme improve the physical activity among routine primary health 

care patients? Scand J Med Sci Sports, 19(5), 627-636. doi: 10.1111/j.1600-

0838.2008.00820.xSMS820 [pii] 

Leijon, M. E., Bendtsen, P., Stahle, A., Ekberg, K., Festin, K., & Nilsen, P. (2010). Factors 

associated with patients self-reported adherence to prescribed physical activity in 

routine primary health care. BMC Fam Pract, 11, 38. doi: 10.1186/1471-2296-11-

381471-2296-11-38 [pii] 

Marshall, S. J., & Biddle, J. H. (2001). The transtheoretical model of behavior change: a 

meta-analysis. Ann Behav Med, 23, 229-246. 

Nielsen, P. (2010). Implementering teori & tillämpning inom hälso- och sjukvården: 

Studentlitteratur. 

Persson, G., Ovhed, I., & Hansson, E. E. (2010). Simplified routines in prescribing physical 

activity can increase the amount of prescriptions by doctors, more than economic 

incentives only: an observational intervention study. BMC Res Notes, 3, 304. doi: 

10.1186/1756-0500-3-3041756-0500-3-304 [pii] 

Podl, T. R., Goodwin, M. A., Kikano, G. E., & Stange, K. C. (1999). Direct observation of 

exercise counseling in community family practice. Am J Prev Med, 17(3), 207-210. 

doi: S0749379799000744 [pii] 

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (2005). The transtheoretical approach. In J. C. 

Norcross & M. R. Goldfried (Eds.), Oxford series in clinical psychology. Handbook of 



39 
 

psychotherapy integration (pp. 147-171). New York, NY, US: Oxford University 

Press. 

Rycroft-Malone, J., Kitson, A., Harvey, G., McCormack, B., Seers, K., Titchen, A., & 

Estabrooks, C. (2002). Ingredients for change: revisiting a conceptual framework. 

Qual Saf Health Care, 11(2), 174-180.  

SBU. (2007). Metoder för att främja fysisk aktivitet: en systematisk litteraturöversikt (Rapport 

181 ed.). Stockholm: SBU. 

SBU. (2016). Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik. Hämtad 

från: www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel08.pdf. 

Schäfer Elinder, L. F., J. (2006). Fysisk aktivitet och folkhälsa (Vol. 2006:13). 

Shephard, R. J., & Balady, G. J. (1999). Exercise as cardiovascular therapy. Circulation, 

99(7), 963-972.  

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) (1982). 

Socialstyrelsen. (2005). Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. 

Socialstyrelsen. (2009). Hälso- och sjukvårdsrapport 2009. Stockholm. 

Socialstyrelsen. (2011). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Tobaksbruk, 

riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Stöd för 

styrning och ledning. Stockholm. 

Spencer L., Admans T. B., Malone S., Roy L., & Yost, E. (2006). Applying the 

transtheoretical model to exercise. As systematic and comprehensive review of the 

literature. Health Promotion Practice, 7, 428-443. 

Statens folkhälsoinstitut. (2010). Slutredovisning av regeringsuppdraget: Nationell 

utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet (FaR) (Vol. A 2010:05). Östersund. 

Statens folkhälsoinstitut. (2011). FaR® – individanpassad skriftlig ordination av fysisk 

aktivitet (Vol. R 2011:30). Östersund. 

Statens folkhälsoinstitut. (2012). Stillasittande och ohälsa - en litteratursammanställning 

(Vol. R 2012:07). Östersund. 

Weidinger, K. A., Lovegreen, S. L., Elliott, M. B., Hagood, L., Haire-Joshu, D., McGill, J. B., 

& Brownson, R. C. (2008). How to make exercise counseling more effective: lessons 

from rural America. J Fam Pract, 57(6), 394-402. doi: jfp_5705d [pii] 

Vetenskapsrådet. (2002, 2013-12-02). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning.  Retrieved 2014-06-01, from 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 



40 
 

World Health Organization. (2002). The World Health Report. Reducing risks, promoting 

healthy life. Geneva: World Health Organization (WHO). 

World Health Organization. (2009). Global health risks: mortality and burden of disease 

attributable to selected major risks. Geneva: World Health Organization (WHO). 

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). (2017). FYSS 2017 – Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. In A. Ståhle (Ed.): Statens 

folkhälsoinstitut. 



1 
 

BILAGA 1 

Intervjuguide 

Kön: Kvinna Man 

Ålder:                       

Profession:                                                                                                                       

Vilket Landsting tillhör din vårdcentral?                                         

Hur många arbetsår har du inom vården?                                  

Hur många år har du jobbat med FaR?                                        

Vilket Landsting tillhör din vårdcentral?                                     

Hur många anställda är ni på er vårdcentral?                            

 

Kunskap om FaR, organisation och stöd 

 Vad känner du till om Fysisk aktivitet på Recept? 

 Vad det är? 

 Varför förskriver du FaR? 

 Hur fungerar det i ditt Landsting? 

o Policy? 

 Hur fungerar det på din arbetsplats? 

o Ledningens inställning? 

o Hur ser modellen ut? 

 Förskrivning? 

 Uppföljning? 

 FaR Samordnare? 

 Samarbete med aktivitetsarrangörer? 

 Lättarbetad? 

 Vad känner du till om eller hur fungerar samarbetet mellan olika aktörer inom kommun och 

landsting när det gäller FaR? 
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 Vilket organisatoriskt stöd anser du att det finns i ditt Landsting när det gäller erbjudandet 

att ordinera FaR? 

 Övergripande organisation för FaR som du har kännedom om? 

 Utbildning av personal 

 Hur stimuleras/stöds FaR av ditt Landsting? 

o Ersättningssystem? 

 Är måluppfyllnad för ersättning en faktor som gör att FaR skrivs? 

o Finns krav från ledning att målvärden för ersättning uppnås? 

 Vilka organisatoriska hinder finns? 

 Hur ser stödstrukturen ut i övrigt på din vårdenhet när det gäller att genomföra ordinationen 

FaR till patienter? 

 Används någon typ av hjälpmedel för att stödja följsamhet till ordinationen av FaR 

exempelvis aktivitetsdagbok, stegräknare eller liknande? 

 Vad anser du om stödstrukturen, tillräcklig, bristande/otillräcklig? 

 Vad skulle kunna underlättas för dig för att du skulle öka din förskrivning av FaR? 

Om mall/lathund INTE finns:  

 På vilket sätt skulle en utarbetad mall/lathund med rutiner för ordination av FaR och 

utarbetade rekommendationer gällande fysisk aktivitet för vanligt förekommande 

diagnoser underlätta ordination av FaR? 

o Hur skulle en sådan mall/lathund bäst vara utformad? 

o Skulle en sådan mall/lathund bidra till att du ordinerar mer FaR? 

Om mall/lathund redan finns:  

 På vilket sätt underlättar mallen/lathunden dig att ordinera FaR? 

  Anser du mallen/ lathunden vara väl utformad? 

o Vad anser du saknas/kan förbättras i mallen/lathunden? 

 Bidrar mallen/lathunden till att du ordinerar fler FaR? 

 Vilket stöd anser du att du får från din chef när det gäller att erbjuda patienter ord. FaR? 

 Anser du att stödet är tillräckligt? 

o Hur skulle din chef kunna ge ytterligare stöd?  
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Attityder kring FaR och nyttan av fysisk aktivitet 

 Hur är din tilltro till metoden FaR generellt? 

 Hur ser du generellt på betydelsen av att främja fysisk aktivitet hos dina patienter? 

 Hur ser du på dina möjligheter att främja fysisk aktivitet hos dina patienter? 

 Anser du främjande av fysisk aktivitet som lika, mer eller mindre relevant i 

jämförelse med annan traditionell åtgärd/behandling?   

 Vad är din allmänna syn på nyttan av fysisk aktivitet gällande hälsa i allmänhet, 

välbefinnande och psykisk hälsa? 

 Vad tycker du generellt om metoden FaR, som metod att främja fysisk och psykisk hälsa? 

 Finns det situationer eller sammanhang du tror FaR är mer lämpligt eller då det 

fungerar bättre? 

 Finns det situationer eller sammanhang du tror FaR är mindre lämplig eller då det 

inte fungerar?  

 Hur ser du på att ordinationen skrivs på den ”gula” receptlappen? 

FaR och profession 

 Hur ser du på att erbjuda ordinerad FaR i förhållande till din yrkesroll? 

 Vilka professioner anser du ska ordinera FaR? 

 Hur ser du på FaR i relation till ditt arbete med de patienter du möter? 

 Om det finns medicinska indikationer för att ändrade levnadsvanor i form av ökad 

fysisk aktivitet hos en individ skulle kunna förbättra dennes hälsa, har du då alltid 

intentionen att ordinera FaR? 

o Vilka orsaker kan göra att du inte ordinerar FaR, när det ändå skulle kunna 

vara en motiverad åtgärd rent medicinskt? 

o Ges patienten möjlighet att avstå FaR, och istället exempelvis enbart välja 

medicin? 

o Hur ser du på FaR i jämförelse med muntliga råd? 

o Vad ser du för hinder och svårigheter i att ordinera FaR 

 Hur ser du på dina resurser och möjligheter när det gäller att ordinera FaR? 

o Finns det faktorer som avgör om du ordinerar Far eller inte, t.ex. 

aktivitetsarrangörers utbud eller utbud mer riktat mot visst kön? 

 Fråga till läkare: Många patienter ser läkarens råd/ordination som den mest kompetenta, 

hur ser du på detta när du t.ex. hänvisar till sjg, betonar du vikten av fysisk aktivitet till pat? 
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FaR i samband med patientmöte 

 Hur är dina rutiner när det gäller att erbjuda ordinationen FaR? 

 Hur ser uppföljningen ut efter din ordination av FaR? 

 Hur upplever du patienternas följsamhet till din ordination av FaR? 

 Hur upplever du effekten av dina ordinationer? 

 Hur påverkar patientens följsamhet och/eller effekten av dina ordinationer din 

syn på att ordinera FaR? 

 Vad anser du är framgångsfaktorer för att främja/öka fysisk aktivitet hos dina patienter? 

 Om man vill stimulera patienter att blir mer fysiskt aktiva finns det enligt dig andra bättre 

sätt än FaR för att främja fysisk aktivitet? 

 Vad får dig/vad krävs för att du ska erbjuda ordinationen FaR? 

 Vad skulle få dig att ordinera FaR i större utsträckning? 

 Hur många patienter, uppskattningsvis, erbjuder du ordinationen FaR under ett halvt år? 

 Vad kännetecknar dessa patienter? 

o Speciella diagnoser, Kategori av patienter, Typ av patientfall? 

 Vad brukar du föreslå? 

Egen erfarenhet och kunskap om fysisk aktivitet 

 Hur ser din egen bakgrund ut gällande träning och idrott? 

 Är du själv fysiskt aktiv? 

 På vilket sätt? 

 Upplever du att du som förskrivare av FaR har tillräcklig kunskap om de effekter fysisk 

aktivitet kan ge för att förbättra en individs hälsa?  

 Upplever du att du som förskrivare har tillräcklig kunskap gällande hur fysisk aktivitet ska 

bedrivas för att uppnå en förbättrad hälsa? 

 Känner du till om det finns evidens kring effekten av FaR/fysisk aktivitet för olika åkommor? 

 Vad känner du till om FYSS? 

 Är det något du använder dig av i ditt arbete? 

Övrigt som du skulle vilja ta upp när det gäller FaR? 
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BILAGA 2 

Information gällande studie om Fysisk Aktivitet på Recept 

Studien innebär att vi kommer att tillfråga vårdgivare som i sitt arbete kan ordinera Fysisk 

Aktivitet på Recept (FaR), för att undersöka vårdgivarens syn på, och användningen av, 

metoden FaR. 

Syftet med studien är att beskriva kunskap, attityder och användning av FaR bland ordinatörer 

av FaR inom primärvården i Södermanland och Västmanland. 

De som väljer att medverka kommer att intervjuas endera på plats hos vårdgivaren alternativt 

via en telefonintervju.  

Intervjun kommer att belysa frågor om hur vårdgivaren ser på metoden FaR rent generellt, i 

förhållande till sin yrkesroll, om och i så fall ungefär hur ofta och till vilken typ av patienter 

som vårdgivaren ordinerar FaR, vilka rutiner som finns kring ordinationen samt vilket stöd 

vårdgivaren anser att det finns för att använda metoden FaR på sin arbetsplats. 

Telefonintervjun beräknas ta cirka 30 minuter. 

 

Huvudman: 

Mälardalens högskola 

Kontaktperson och studieansvarig: 

Roger Larsson 

Leg. Sjukgymnast 

Telefon arbete: XXX – XX XX XX 

Mobiltelefon: XXXX – XX XX XX 

E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx 

Handledare: 

Ann-Christin Johansson 

Docent i Fysioterapi 

Telefon arbete: XXX – XX XX XX 

E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx 

 

  



6 
 

BILAGA 3 
Information till deltagare i studie om Fysisk Aktivitet på Recept 

Vi tillfrågar dig som i ditt arbete kan ordinera Fysisk Aktivitet på Recept (FaR) om en förfrågan 

att delta i en studie där vårdgivarens syn på, och användningen av, metoden FaR ska 

undersökas. 

Syftet med studien är att beskriva kunskap, attityder och användning av FaR bland ordinatörer 

av FaR inom primärvården i Södermanland och Västmanland. 

Om du väljer att medverka så innebär det att vi kommer utföra en telefonintervju med dig. Vi 

kontaktar dig för att bestämma lämplig tidpunkt för att genomföra intervjun.  

Vid intervjun kommer frågor att ställas om hur du ser på metoden FaR rent generellt, i 

förhållande till din yrkesroll, om och i så fall ungefär hur ofta du och till vilken typ av patienter 

du ordinerar FaR, vilka rutiner du har kring ordinationen och vilket stöd du anser att det finns 

för att använda metoden FaR på din arbetsplats. Vi kommer också att fråga om dina egna 

träningsvanor.  

Telefonintervjun beräknas ta cirka 30 minuter.  

Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta deltagandet i studien utan att ange 

något skäl. 

Sekretess och databearbetning 

Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut ordagrant under analysarbetet, de inspelade 

intervjuerna kommer att raderas när studien rapporterats. Inga av de data som presenteras i vår 

forskningsrapport kommer att kunna härledas tillbaka till dig som person. Den enda person som 

har tillgång till dina personuppgifter när arbetet med studien pågår är den studieansvarige. 

Uppgift om deltagare kommer att förvaras i låst skåp och dessa uppgifter raderas när 

forskningsrapporten är skriven. Uppgifterna kommer att hanteras enligt personuppgiftslagen 

och inga obehöriga kommer att kunna ta del av dessa uppgifter. Personuppgiftsansvarig är 

Roger Larsson. Enligt personuppgiftslagen, PUL (1998;204), 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. 

Huvudman: 

Mälardalens högskola 

Kontaktperson och studieansvarig: 

Roger Larsson 

Leg. Sjukgymnast 

Telefon arbete: XXX – XX XX XX 

Mobiltelefon: XXXX – XX XX XX 

E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx 
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Handledare: 

Ann-Christin Johansson 

Docent i Fysioterapi 

Telefon arbete: XXX – XX XX XX 

E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx   
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Informerat samtycke 

Jag har informerats om studiens upplägg och syfte. Jag har tagit del av informationsbladet och 

fått muntlig och skriftlig information. 

Jag har förstått att det står mig fritt att delta och att jag när som helst under projektets gång, 

utan att ange skäl, kan avstå ifrån vidare medverkan. Jag har fått en kopia av detta 

medgivandeformulär att behålla. 

Jag samtycker till behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL, 

(1998:204). 

 

Deltagares underskrift: 

……………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande: 

……………………………………………………………………………… 

Datum: 

………………………………… 

 

Jag har förklarat projektets upplägg och syfte, samt inhämtat samtycke för deltagande: 

Ansvarig: 

……………………………………………………………………………… 

Datum: 

………………………………… 

Har Du några frågor angående projektet går det bra att kontakta: 

Roger Larsson 

Leg. Sjukgymnast 

 

Telefon arbete: XXX – XX XX XX 

Mobiltelefon: XXXX – XX XX XX 

E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx 


