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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Otillräcklig fysisk aktivitet är den fjärde största riskfaktorn för global dödlighet. 

År 2001 fick Statens folkhälsoinstitut i uppdrag av regeringen att sätta Sverige i rörelse. Detta 

resulterade i Fysisk Aktivitet på recept (FaR) som får förskrivas av legitimerad personal inom 

hälso- och sjukvården. I Västmanland kallas FaR för Ordinerad Fysisk aktivitet (OFA). 

Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka personalens utbildning i och tillämpning 

av OFA på familjeläkarmottagningar i Västerås. 

Metod: Sex av 16 tillfrågade familjeläkarmottagningar deltog i en webbaserad enkätstudie. 

Läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster på Familjeläkarmottagningarna i Västerås 

tillfrågades och totalt deltog 24 personer. 

Resultat: Majoriteten av de som svarat på enkäten uppger att de aldrig använder OFA. Två 

av de 10 läkarna som svarat och samtliga fyra sjukgymnasterna uppger att de skriver ut OFA 

varje år. Av sjuksköterskorna skriver en av tio ut OFA varje månad och en annan varje år. 

Ingen av de tillfrågade skriver ut OFA oftare än någon gång per månad. Nästan hälften av de 

som svarat har någon utbildning av OFA. 

Slutsats: Trots stort bortfall i denna studie indikerar resultatet att åtgärder behöver vidtas 

för att öka implementeringen av OFA på Västerås Familjeläkarmottagningar. 

 

Nyckelord: Familjeläkarmottagning, Fysisk aktivitet på recept (FaR), Fysisk aktivitet, 

Implementera, Ordinerad Fysisk aktivitet (OFA), Vårdcentral. 

 

  



 
 

ABSTRACT   

Background: Lack of physical activity is the forth greatest risk factor of global mortality. In 

2001 the Swedish National institute of public health got a commission from the Swedish 

government to increase the physical activity level in the Swedish population. One result of 

this commission was Physical activity on prescription (PaP). PaP can be prescribed by 

licensed health staff. In Västmanland this system is called Ordinerad Fysisk aktivitet (OFA).  

Purpose: The purpose with this survey was to examine the education and the application of 

OFA in the Primary health care in Västerås. 

Method: Sixteen centers were asked for participation of which six accepted participation in 

an internet based questionnaire. Physicians, nurses and physiotherapists in Primary health 

care centers in Västerås were asked to participate. Twenty-four persons responded.    

Results: A majority of the respondents never used OFA. Two out of four physicians and all 

four of the physical therapists responded they are prescribing OFA annually. Of the nurses 

one of ten prescribed OFA each month and one other each year. No one of the respondents 

prescribed OFA more often than once a month. Nearly half of the respondents had some kind 

of OFA-education. 

Conclusion: Despite a major loss of participants, this result indicates that action is required 

to make OFA more implemented in the Primary health care in Västerås. 

 

Keywords: Implement, Physical Activity, Physical Activity on prescription (PAP), Primary 

health care.  
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1. INLEDNING 

 

Under de senaste åren tycker vi oss ha sett en trend i samhället där det blir allt viktigare att ta 

hand om sin hälsa. Aldrig förr har det funnits så mycket reportage i tidningar och på TV om 

viktminskningsprogram, vilken diet som är bäst eller hur man ska träna för att få en slankare 

kropp på kortast tid. På TVn kretsar många program dagligen kring dessa ämnen. Några 

exempel är ”Biggest looser”, ”Supersize vs superskinny” och ”Du är vad du äter”. På internet 

och i telefonen informeras om nya ”appar” till mobilen som ska få människor att komma 

igång med träning, reglera kosten eller prestera bättre på gymmet. Denna ökade 

hälsomedvetenhet i samhället har gjort oss väldigt nyfikna på hur vi som blivande 

sjukgymnaster kan bidra till att förbättra folkhälsan. En metod som vi tidigare kommit i 

kontakt med på olika praktiker var Fysisk aktivitet på recept (FaR). Nu undrar vi om detta är 

något som man använder sig av i vårt närområde. Därför valde vi att undersöka hur Västerås 

Familjeläkarmottagningar använder sig av denna metod.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Fysisk Aktivitet 

Regelbunden fysisk aktivitet, såsom promenader, cykling och att delta i sporter, har många 

dokumenterade hälsofördelar. Det kan till exempel minska risken för kardiovaskulära 

sjukdomar, diabetes, tarm- och bröstcancer samt depression. Fysisk aktivitet definieras som 

alla kroppsrörelser som producerats av skellettmuskulatur och som kräver 

energiförbrukning. Otillräcklig fysisk aktivitet är den fjärde största riskfaktorn för global 

dödlighet. (World Health Organisation [WHO], 2011). 

 

Låg fysisk aktivitet kan bland annat leda till en eller flera sjukdomar tillhörande det metabola 

syndromet. Syndromet är ingen sjukdom i sig utan ett samlingsnamn med samverkande 

faktorer som bukfetma, insulinresistens, dyslipidemi och hypertoni (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). En europeisk studie (Hu G. et al. 2004) visade att prevalensen av 

det metabola syndromet i flera europeiska länder, bl.a. Sverige och Finland, var 16 procent 

hos männen och 14 procent hos kvinnorna. Prevalensen ökade också med åldern. Forskare 

har funnit att fysisk träning kan minska risken att drabbas av det metabola syndromet och 

kardiovaskulära sjukdomar. Tidigare har forskning inte kunnat avgöra om det enbart berott 

på viktnedgång, men Ekelund, Franks, Sharp, Brage & Wareham (2007) visade att träningen 

minskade förekomsten av sjukdomarna oavsett om personerna gått ned något i vikt eller inte. 

En annan studie visar att risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar är lägre hos en 

överviktig vältränad man, jämfört med en normalviktig otränad man. (Lee, Blair & Jackson, 

1999). 

 

2.2 Rekommendationer för Fysisk aktivitet 

Rekommendationerna för aerob fysisk aktivitet, där musklernas energitillverkning sker med 

syre närvarande (Statens folkhälsoinstitut 2008), hos vuxna är 30min om dagen, 5 dagar i 

veckan med normal intensitet. Alternativt 20 min om dagen 3 dagar per vecka, hög intensitet 

(Haskel et al., 2007). Intensitet mäts i Metabolic Eqvivalents, (METs) där 1 METs motsvarar 

kroppens energiförbrukning i vila. Normal intensitet är 3,0 - 6,0 METs och motsvarar till 

exempel en promenad i minst 4,8 km/h. Kraftig intensitet motsvarar mer än 6,0 METs och 

motsvarar en löptur i minst 9,6 km/h. (Ainsworth et al., 2000). Utöver detta bör dessutom 

alla friska vuxna utföra aktiviteter som bibehåller eller ökar muskelstyrka och uthållighet, 

minst två dagar per vecka. Rekommendationen är ca 8-10 övningar som involverar kroppens 

största muskelgrupper. Detta för att främja och upprätthålla hälsa. Trots svårigheter att mäta 

fysisk aktivitet, och att många olika metoder används i olika studier, är de flesta överens om 

att majoriteten av vuxna och barn idag är fysiskt inaktiva i förhållande till American College 
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of Sports Medicine´s rekommendationer (Haskel et al., 2007). Endast ca 20 % av 

befolkningen är tillräckligt fysiskt aktiva ur ett hälsoperspektiv. (Socialstyrelsen, 2005).  

 

2.3 Det fysiska aktivitetsåret 

På grund av den ökade inaktiviteten i Sveriges befolkning fick Statens folkhälsoinstitut 2001 i 

uppdrag från regeringen att tillsammans med andra myndigheter och organisationer göra 

2001 till ett fysiskt aktivitetsår. Uppdraget kallades ”Sätt Sverige i rörelse” och syftet var att 

förändra inställningen till fysisk aktivitet från individnivå till samhällsnivå. Inom hälso- och 

sjukvården var målet att personalen skulle ha en bred kunskap om hur fysisk aktivitet kan 

användas i förebyggande syfte och för att reaktivera människor samt att stimulera forskning 

kring fysisk aktivitet och dess betydelse för folkhälsan. För att nå detta mål arbetade man 

bland annat med informationsspridning om fysisk aktivitet och så infördes Fysisk aktivitet på 

Recept (FaR). Huvudsyftet med FaR var att förbygga och bota olika sjukdomar/skador, samt 

ett komplement till läkemedel (Kallings, 2010). Sedan 2001 används FaR inom den svenska 

sjukvården för att behandla eller förebygga ett 30-tal sjukdomstillstånd. Ordinationen kan 

bestå av både vardagsmotion och organiserade aktiviteter och får förskrivas av all legitimerad 

personal inom hälso- och sjukvården. (Bengtsson, 2011).  

 

2.4 Fysisk aktivitet på recept 

Ek (2011) har visat att FaR kan minska stillasittande om det används genom organiserad 

motion. Enligt en stor del av deltagarna i studien är det en bra metod för att komma igång 

och fortsätta med fysisk aktivitet då den organiserade motionen innehåller 

individualiserande instruktioner, justerad träning och stöd från andra deltagare. Kallings, 

Leijon, Hellenius & Stahle (2008) visade i en studie att FaR, utskrivna inom primärvården, 

ökade deltagarnas fysiska aktivitetsbeteende signifikant efter 6 månader. Ökad 

självrapporterad fysisk och psykisk livskvalitet rapporterades också. Leijon (2009) 

undersökte statistik från de 6300 patienter ifrån Östergötland som fått FaR utskrivet under 

2004-2005. Studien visade bland annat att 52 % av de som erhöll FaR hade ökad 

aktivitetsnivå 12 månader efter receptets utskrivningsdatum, vilket var en signifikant ökning. 

Inga resultatskillnader fanns i Leijons studie som berodde på patientens kön, ålder, 

diagnos/föreskrivningsorsak eller förskrivarens yrke. En annan studie visade också att FaR 

ökade den fysiska aktivitetsnivån både på lång (12 månader) och kort(3 månader) sikt 

(Leijon, Bendtsen, Nilsen, Festin & Ståhle, 2009). Deras studie visade också att det var de 

personer som var minst aktiva som ökade sin aktivitetsnivå mest. Studien hade dock ingen 

kontrollgrupp då den enbart var observerande. Följsamheten hos FaR har också visat sig lika 

bra som andra behandlingar som erbjuds inom primärvården för kroniska sjukdomar 
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(Kallings, L., Leijon, M., Kowalski, J., Hellenius, M. & Stahle, A. 2009) och det är dessutom 

en väldigt kostnadseffektiv metod (SØrensen, Skovgaard & Puggaard, 2006). Skillnaden 

mellan att bara rekommendera fysisk aktivitet och att skriva ut ett recept på det är att 

följsamheten är signifikant högre efter sex veckor hos de personer som fått recept på fysisk 

aktivitet (Swinbum, Walter, Arrol, Tilyard & Russel, 1998). 

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting, (SKL), finns det i Sverige idag 21st landsting. På 

respektive landstings hemsida kan man hitta information om de olika landstingen samt hur 

de jobbar. Om man söker på FaR eller Fysisk aktivitet på recept på respektive hemsida, hittar 

man mycket information om det på 17st av Sveriges landstings hemsidor, inklusive 

Västmanland (men där under benämningen OFA). På fyra av landstingens hemsidor går det 

inte att hitta någon information alls om detta. Västmanland är det enda landstinget i Sverige 

som frångått den nationella beteckningen FaR. Enligt M. Strömgren, Hälsoplanerare på 

Kompetenscentrum för hälsa inom Landstinget Västmanland (LTV) (personlig 

kommunikation 9 januari, 2012) är FaR och OFA samma sak vad gäller utförande och metod. 

Däremot skiljer sig ordinationsblanketten mot den nationella, dock så använder sig inte alla 

landsting av den nationella blanketten utan har modifierat den likt Västmanlands 

(Strömgren, personlig kommunikation 9 januari, 2012). Den nationella blanketten är en 

omarbetad version av det vanliga läkemedelsreceptet och innehåller typ av träning, 

intensitet, duration och det patienten bör undvika. (Statens folkhälsoinstitut, 2008) OFA-

receptet (Bilaga 1) är till en början likt den nationella blanketten men innehåller också 

information såsom nuvarande aktivitetsnivå, anledning till ordinationen samt patientens 

målsättning.   

 

2.4.1 Fysisk aktivitet på recept i Västmanland 

Anledningen till att LTV infört FaR under benämningen OFA är för fysisk aktivitet inte är 

kopplat till högkostnadsskyddet och då inte bör kallas ”recept”, att det kan förskrivas av flera 

yrkeskategorier samt att fysisk aktivitet finns tillgängligt även för de som inte fått det 

förskrivet. (Landstinget Västmanland, 2010). För alla enheter inom LTV som tillämpar OFA 

har ett dokument tagits fram med en övergripande kvalitetsrutin där syftet är att beskriva hur 

man tillämpar OFA (Landstinget Västmanland, 2011a). I dokumentet står bland annat att 

personalen som ordinerar OFA ska ha kunskap om samtalsmetodik för att främja 

beteendeförändring och skrivas ut enligt FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling. En sådan typ av samtalsmetodik är till exempel motiverande samtal, 

(MI), som har visat sig vara effektiv kombinerat med FaR (Sjöling, Lundberg, Englund, 

Westman & Jong, 2011). Personalen är också skyldig att följa upp patienterna som fått OFA 
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utskrivet då detta har visat sig leda till bättre resultat, bland annat enligt SBU rapporten 

Metoder för att främja fysisk aktivitet: en systematisk litteraturöversikt (2007).  

 

Primärvården är ett exempel på område där FaR skulle kunna användas ”Primärvård, den del 

av hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver sjukhusens kompetens och 

resurser eller annan särskild kompetens” (Nationalencyklopedin, 2011). Primärvården kan 

t.ex. kallas Hälsocentral, Vårdcentral(VC) eller Familjeläkarmottagning(FLM). Den kan 

också vara privat eller landstingsägd. I Västmanland kallas primärvården ofta för 

familjeläkarmottagning, flera privata företag har dock valt att kalla sig Vårdcentral.  På LTVs 

hemsida står att ”på varje familjeläkarmottagning kan du få kontakt med läkare, 

distriktssköterska, barnmorska, barnsjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator 

eller psykolog”. Till familjeläkarmottagningen kan man vända sig om man har problem som 

handlar om hälsovård, sjukvård eller rehabilitering. Man kan också få råd och information i 

andra frågor som rör hälsa, sjukdom eller livsstil. (Landstinget Västmanland, 2011b) 

Fortsättningsvis kommer Primärvården att benämnas som Familjeläkarmottagning(FLM) i 

det här arbetet. 

 

2.5 Problemformulering  

Då FaR har visat sig vara en effektiv metod för att öka människors aktivitetsnivå undrar 

författarna i vilken utsträckning denna metod används i Västerås. Uppföljning som gjorts av 

OFA-rådet på familjeläkarmottagningar i Västmanland har identifierat att det krävs 

ytterligare utbildningsinsatser om OFA och fysisk aktivitet (Landstinget Västmanland, 

2011c). Det saknas även information om vilken utbildning personalen har i samtalsmetodik 

för beteendeförändring. Undersökningarna har inte heller kopplats till vilka yrkesgrupper 

som förskriver OFA eller till vilken patientkategori. Därför blir studiens uppgift att få en 

inblick i hur implementerat OFA är på familjeläkarmottagningarna i Västerås samt vilken 

utbildning förskrivarna har. På familjeläkarmottagningar träffar patienten oftast en läkare, 

sjuksköterska eller sjukgymnast, därför omfattar studien dessa yrkeskategoriers arbete med 

OFA. 
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3. SYFTE  

Att undersöka personalens utbildning och tillämpning av OFA på familjeläkarmottagningar i 

Västerås. 

  

3.1 Frågeställningar 

 I vilken omfattning skriver läkare, sjuksköterskor respektive sjukgymnaster ut OFA?  

 Vilka besvär har de patienter som får OFA utskrivet? 

 Vilken typ utav aktiviteter skriver personalen ut i OFA? 

 Hur följer personalen upp patienter som fått OFA utskrivet? 

 Vilken utbildning har personalen om OFA? 

 Vilken utbildning har personalen i samtalsmetodik för beteendeförändring?  

 

4. METOD 

 

4.1 Studiedesign 

Denna studie var deskriptiv då syftet var att dokumentera ett fenomen genom systematisk 

insamling av uppgifter. Studien genomfördes i form av en webbaserad enkätundersökning 

vilket bygger på självrapporterad information från deltagare, snarare än på observationer 

eller mätningar gjorda av forskaren. (Domholdt, 2004). 

 

4.2 Urval 

Ett bekvämlightetsurval av familjeläkarmottagningarna i Västerås kommun har gjorts då 

författarna hade lokalkännedom om den valda orten (Jacobsen, 2007). Läkare, 

sjuksköterskor och sjukgymnaster på de olika familjeläkarmottagningarna tillfrågades om 

medverkan och vid samtycke besvarade de enkäten.  

Inklusionskriterier; svarande ska ha en yrkeslegitimation som läkare, sjuksköterska eller 

sjukgymnast, arbeta på en familjeläkarmottagning i Västerås kommun, samt behärska det 

svenska språket. I Västerås finns totalt 9st privata FLM och 7st landstingsägda FLM. Av de 16 

tillfrågade FLM tackade 6st ja till att delta i studien (Tabell 1).  Av dessa var 3st privata och 

3st landstingsägda.  
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Tabell 1. Familjeläkare i Västerås som kontaktats för deltagande i enkätundersökningen. 

Familjeläkarmottagningar (FLM) Antal (st) 
  Tackat NEJ 6 
  Ej fått tag på 4 
  Tackat JA 6 
  Antal FLM i Västerås 16 
   

 

4.3 Datainsamling  

Datainsamlingen bestod av en webbenkät som författarna själva utformat utifrån 

frågeställningarna. Några av dessa frågeställningar utgår från LTV s dokument om 

övergripande kvalitetsrutiner för OFA. Enkäten skapades i programmet Google Survey. 

Deltagarna kunde svara direkt i formuläret och alla svaren sparades automatiskt i ett 

exceldokument som endast författarna haft tillgång till. Enkäten handlar om 

familjeläkarmottagningarnas arbete kring OFA. Den var semistrukturerad och bestod av 8st 

frågor, både öppna och slutna. De som angav att de inte skrev ut OFA besvarade ej fråga 3 till 

och med 6.  Frågorna berörde personalens utbildning, vilka besvär patienterna som får 

recepten har, samt i vilken omfattning man skriver ut OFA. För fullständig enkät se Bilaga 2.  

Enkäten testades innan på personal på en vårdcentral i Södermanland som fick svara på 

enkäten i förväg för att testa om frågorna var adekvata och begripliga, därefter gjordes 

lämpliga justeringar innan enkäten skickades ut.  

 

4.4 Tillvägagångssätt  

På samtliga familjeläkarmottagningar i Västerås har verksamhetscheferna på respektive 

familjeläkarmottagning sökts för att godkänna deltagande i studien. Detta har skett via mejl 

och/eller telefonkontakt. Författarna klargjorde tydligt att vi önskade att även de som inte 

använde sig av OFA skulle delta i enkätundersökningen. Respektive verksamhetschef ombads 

sedan att skicka oss mejladresserna för att vi skulle kunna distribuera enkäten och skicka 

påminnelser. Fem av verksamhetscheferna valde dock att själva sköta detta. Webbenkäten 

fanns tillgänglig för respondenterna från 1 november och fram till 21 december 2011, 

beroende på när respektive verksamhetschef gav godkännande och denne eller författarna 

distribuerade enkäterna.  

Då vi inte fått tag på verksamhetschefernas kontaktuppgifter har vi försökt nå dem via FLM 

allmänna mejl och/eller telefonnummer. De vi inte kunnat nå trots upprepade försök varje 

vecka under oktober-december 2011 har inte inkluderats i studien. Tillsammans med enkäten 

bifogades ett följebrev med information om studiens syfte, författare samt att deltagandet var 
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anonymt och frivilligt. Under december skickades en påminnelse ut via respektive 

verksamhetschef eller av författarna.  

 

4.5 Analysmetoder 

Insamlad data har redovisats med en kvantitativ ansats (Domholdt, 2004). Svaren på 

enkäten redovisades i tabell- och diagramformat som frekvensfördelning i absoluta och 

relativa tal. Författarna har jämfört de olika yrkesgruppernas tillämpning i de frågorna där 

det varit möjligt eller intressant enligt studiens frågeställningar.  

På de frågorna där öppna svar har varit möjliga har författarna kategoriserat in svaren i 

ämnen utefter gemensamma nämnare. I kategorin ”övrigt” placerade författarna alla svar 

som bara nämnts av en eller några få respondenter. (Jacobsen, 2007). 

 

4.6 Etiska överväganden 

Verksamhetschefen på respektive familjeläkarmottagning har i enlighet med Akademin för 

hälsa vård och välfärds ”Anvisningar för Examens-/självständigt arbete på grundläggande 

och avancerad nivå” gett godkännande för deltagande i studien innan utskick av enkäten. 

Detta för att denne ska kunna ta ställning till att vår studie inte strider mot deras etiska 

regler, att anonymitet kan garanteras samt att den inte stjäl för mycket tid från annat arbete. 

Vid en studie bör man även beakta de forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, beskrivet av Ejlertsson (2005). 

För att följa dessa har författarna tillsammans med enkäten bifogat ett följebrev. Detta 

informerar respondenten om enkätens syfte, att deltagande är frivilligt och anonymt samt 

kontaktuppgifter till författarna. Genom att besvara enkäten har respondenten samtyckt till 

medverkan. Materialet har behandlats helt konfidentiellt och kommer endast användas till 

avsett ändamål. Efter arbetets avslutande kommer insamlad data att förstöras. Resultaten 

har redovisats på gruppnivå för att bibehålla deltagarnas och familjeläkarmottagningarnas 

anonymitet. I Hälso- och sjukvårdslagen 2§ fastslås att vuxna som söker sig till sjukvården 

ska ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL](SFS, 1982:763), OFA kan anses vara en sådan metod. Risk finns att de 

som arbetar inom hälso- och sjukvården kan känna sig obekväm när man börja fråga om och 

hur de använder speciella metoder. För att undvika detta har författarna tydligt informerat 

om att resultaten inte kommer kunna spåras till respondentens arbetsplats. 
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4.7 Uppsatsens betydelse 

Meningen med uppsatsen är att ge en inblick i hur implementerat OFA är på Västerås 

Familjeläkarmottagningar samt hur väl sjukgymnasterna är representerade i förskrivningen. 

Detta skulle kunna ligga till grund för utveckling av arbetet med OFA inom Västmanlands 

landsting.  

5. RESULTAT 

Samtliga familjeläkarmottagningar i Västerås blev tillfrågade om att delta i 

enkätundersökningen och sex av sexton tillfrågade FLM valde att delta i studien (tabell 1). Av 

de 80 tillfrågade valde 24 personer att besvara enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 

30 % (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Antal personer som erhållit enkäten och fördelning av andelen svarande 
utifrån yrkeskategori. 

Yrke Antal som fått enkäten(st) Svarsfrekvens (st) Andel svarande (%) 

Läkare 35 10 41,5 

Sjuksköterska 40 10 41,5 

Sjukgymnast 5 4 17 

Totalt 80 24 100 
 

 

5.1 Förskrivning av OFA utifrån yrkeskategori  

På frågan ”hur ofta skriver du uppskattningsvis ut OFA” svarar 16 personer (67 %) av att de 

aldrig skriver ut OFA, 8 av dem var läkare och 8 sjuksköterskor. En sjuksköterska skriver ut 

OFA varje månad och en annan någon/några gånger per år . Samtliga (4st) sjukgymnaster 

och två läkare (20 %) uppger att de använder OFA någon eller några gånger om året.  

 

5.2 Orsak till förskrivning av OFA 

Antal svarande på frågan var 8 personer. Vanligaste orsaken till att en patient får OFA 

utskrivet är på grund av att de är överviktiga eller har smärtor/besvär från rörelseapparaten 

(Figur 2). Under svarskategorin Övrigt fanns möjlighet för de svarande att lägga till något 

svarsalternativ som man tyckte saknades. Där angav då en person hypertoni och diabetes. En 

annan person svarade också ”blandat” under denna kategori. Någon från varje yrkeskategori 

har angett depression och/eller hjärt-lungbesvär som en orsak till att skriva ut OFA och 

enbart sjuksköterskor har angett magproblem som orsak till OFA. En sjuksköterska skriver ut 

OFA till patienter med huvudvärk/migrän. 
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Figur 1 Vilka besvär har de patienter du skrivet ut Ordinerad Fysisk aktivitet till? Flera svarsalternativ 

möjliga,  n=8.  

 

5.3 Förskrivna aktiviteter 

Antal svarande var 8 personer. På denna fråga hade respondenten möjlighet att kryssa i flera 

olika svarsalternativ. Samtliga åtta som svarade på den här frågan angav att de skrev ut OFA 

som vardagsmotion, t.ex. promenader. Tre personer svarande, två sjuksköterskor och en 

sjukgymnast, angav också att de förskrev gym. Av de tre angav sjukgymnasten och en av 

sjuksköterskorna även att de skriver ut Gruppträning, t ex Gympa. En läkare svarade under 

övrigt att ”förskriven aktivitet beror på basal sjukdom”. Fyra personer har enbart angett att 

de skriver ut vardagsmotion t.ex. promenader, som OFA. 

 

5.4 Patientuppföljning efter förskrivet OFA 

Sju av åtta svarande uppgav att de alltid eller ofta följer upp sina patienter som fått OFA 

utskrivet. En läkare uppgav att han/hon inte följer upp sina patienter som ordinerats OFA. 

Av de som svarade att de följde upp sina patienter uppgav samtliga att uppföljningen gjordes 

via återbesök eller telefonuppföljning.  
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5.5 Personalens utbildning om OFA  

De som angav att de hade OFA i sin yrkesutbildning var en sjukgymnast och en 

distriktssjuksköterska. Distriktssjuksköterskan angav också att hon gått en enskild kurs i 

OFA. En läkare och en sjukgymnast av de som uppgav att de inte hade någon utbildning i 

OFA skriver ut recept ändå. Läkaren i fråga var densamma som inte följde upp sina recept. 

Sjukgymnasten som skriver ut OFA utan uppföljning brukar delta i nätverksträffar om OFA. 

Under kategorin Ingen utbildning i Figur 2 finns svar såsom ”Ganska lite utbildning om OFA 

specifikt, men mycket om motion i allmänhet, ger råd och tips utifrån det”. Under Övrigt 

svarade en läkare ”En 5 dagarsutbildning på Bosön i idrottsmedicin och OFA”. Sex personer 

har gått någon typ av utbildning om OFA men skriver inte ut några recept. 

 

 

Figur 2 Vilken utbildning har du om Ordinerad fysisk aktivitet? n= 23st. 

*Internutbildning på arbetsplatsen <1 dag. 

  

5.6 Personalens utbildning i samtalsmetodik för beteendeförändring 

Utbildningsfrågan besvarades av 23 personer, 16 personer av dessa angav att de hade någon 

typ utav utbildning i samtalsmetodik för beteendeförändring. Sju personer saknade sådan 

utbildning.  Av de sex personer som angett att de gått flera utbildningar har två gått KBT steg 

1 kombinerat med Kognitivt förhållningssätt i vården. En annan har gått KBT steg 1 samt 

beteendevetarutbildningen. Andra svar vi fått är ”ett par tvådagarskurser, samt en längre 

kurs med cirka 10 kursdagar under ett år”, ”deltagit i ett flertal konsultationskurser, med 

MI-innehåll. Hela mottagningen har haft en dags utbildning i MI samt uppföljningar… 
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4% 
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Internutbildning*
8st

Ingick i
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osv.” och ”genom olika konsultationskurser, bl.a. under specialistutbildningen i 

allmänmedicin omfattande två heldagar samt kurs som fortbildning under en vecka”. 

Under övrigt ligger olika former av utbildningar där utbildningslängd och/eller innehåll är 

oklart. Ett svar under övrig är bl.a. en läkare som skrivit ”har gått bredvid våra 

sjukgymnaster två gånger”, andra svar är ”kortare utbildning via lärcentrum”. En person 

som inte har någon utbildning om samtalsmetodik för beteendeförändring skriver ut OFA.  

 

 

Figur 3. Vilken/Vilka utbildningar har du gått i samtalsmetodik för beteendeförändring, tex 

Motiverande samtal,  n= 23st. 

 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  
Anledningen till att författarna valde att använda sig av en webbenkät var att vi bedömde att 

det var ett bra sätt att få den information som eftersöktes för att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Fördelarna med den valda metoden är att webbenkäten var 

lättillgänglig, kan besvaras på självvald tidpunkt, går snabbt att fylla i och är 

kostnadseffektiv. En nackdel var att enkäten inte existerar rent fysiskt och att man då kan ha 

lättare att glömma av att besvara den. Att respondenten behövde ha tillgång till en 

fungerande dator, internet, personlig mejladress samt ha tillräckliga kunskaper i 

datoranvändande kan ha lett till bortfall, dock borde samtliga inom LTV ha tillgång till detta. 

Ett av studiens inklusionskriterier var också att behärska det svenska språket. Detta ansågs 

respondenten uppnå om han/hon svarat på enkäten.      
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Andra sätt som kunde valts för att besvara frågeställningarna hade kunnat vara att dela ut 

enkäten i pappersformat alternativt hållit intervjuer. Enligt en studie (Boschman, van der 

Molen, Frings-Dresen och Sluiter, 2012) var svarsfrekvensen signifikant högre om man 

använde sig av en pappersenkät istället för en internetenkät. Nackdelar med denna metod 

hade varit att det är mer tidskrävande att distribuera enkäterna vilket skulle kunna leda till 

att alla verksamheter inte fått möjligheten att delta. Hade intervjuer hållits hade man kunnat 

få mer uttömmande svar och kunnat klargöra eventuella frågeställningar som var 

svårbegripliga för respondenten och risken för feltolkningar av svar skulle kunna minskas. 

Däremot hade antalet deltagande i studien sjunkit eftersom intervjuer är mycket mer 

tidskrävande jämfört med en enkät.     

 

Enligt Mälardalens högskolas riktlinjer för examensarbete måste någon ansvarig på 

respektive arbetsplats ge sitt tillstånd innan datainsamling får påbörjas. Då 

verksamhetscheferna har ett juridiskt ansvar mot sin verksamhet vände sig författarna till 

dem. Detta skulle kunna setts som ett hinder då det kan ha funnits flera anställda som velat 

svara på enkäten men som inte fick möjligheten till detta. Att kontakta de anställda via 

verksamhetschefen medförde också en ökad arbetsbelastning på verksamhetschefen som då 

behövde meddela författarna de anställdas mejladresser alternativt själv distribuera enkäten. 

Detta merarbete skulle kunna förklara det låga antalet deltagande i studien. Dock hade det 

varit svårt att få tag på allas mejladresser på annat sätt än via verksamhetschefen. I ett av 

fallen angav verksamhetschefen att de tagit upp frågan om deltagande i studien på ett 

personalmöte och de anställda hade då gemensamt beslutat att inte delta. Detta 

tillvägagångssätt kan ha inneburit att några få individer med starka viljor fått de andra att 

ändra åsikt eller avstå från att göra sin röst hörd. Faktum kvarstår att varje enskild individ 

inte själva fick avgöra om de ville svara på enkäten eller inte.  

 

När respektive verksamhetschef godkänt deltagande i studien kunde de välja om författarna, 

verksamhetschefen själv, eller av verksamhetschefen utsedd person, skulle stå för 

distributionen av enkäten. Endast en verksamhetschef önskade att vi skulle distribuera 

enkäten och en verksamhetschef utsåg en annan ansvarig för detta. Detta tillvägagångssätt 

kan ha inneburit att respondenterna hade olika lång tid för att besvara enkäten. Eventuellt 

hade benägenheten att besvara enkäten varit högre om tidsperioden att besvara enkäten varit 

längre. Den korta tidsperioden skulle kunna ha medfört att de besvarade enkäten direkt 

eftersom det inte kunde göras vid ett senare tillfälle. Troligen har detta ändå inte haft någon 

större betydelse för svarsfrekvensen. Tidpunkten för utskicket av enkäten kan ha påverkat 

svarsfrekvensen negativt då arbetsbelastningen kan ha varit extra tung inför julhelgen.  Att 

författarna själva inte stått för distribueringen kan ha medfört att alla som enkäten var 
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avsedd för inte nåddes av enkäten eller att de inte erhöll någon påminnelse. Om författarna 

själv hållit i hela distributionen av enkät och påminnelser hade det varit möjligt att 

kontrollera utskicket bättre. Upprepade påminnelser skulle eventuellt ha kunnat öka 

svarsfrekvensen. Författarna uppmanade dock dem som höll i distribueringen att skicka ut 

påminnelser 

 

På fråga 6, 7 och 8 som var öppna frågor har författarna försökt se likheter mellan de olika 

svaren och grupperat dem efter detta utan att tolka svaret. Fanns ingen gemensam nämnare 

presenterades svaret under kategorin ”övrigt”. Då frågorna var öppna har personerna haft 

möjlighet att ange den information de själva valt. Därför har svarens längd och innehåll 

varierat och viktig information kan ha utelämnats. På grund av detta kan något svar ha 

placerats under övrigt då viktig information saknats. På frågan om ”vilken utbildning har du 

om Ordinerad Fysisk Aktivitet” och ”Vilken/Vilka utbildningar har du gått i samtalsmetodik 

för beteendeförändring” hade en respondent avstått från att svara. Detta skulle kunna tolkas 

som att personen i fråga inte hade någon utbildning eller helt enkelt på grund av att 

arbetsinsatsen blir högre då man själv ska formulera ett svar. Personens svar har då tolkats 

som att han/hon inte har någon utbildning inom detta. Det hade också varit intressant att 

fråga om det fanns några utbildningar inplanerade om OFA eller samtalsmetodik för 

beteendeförändring. Detta för att eventuellt kunna avgöra om implementeringen pågår eller 

är planerad att påbörjas.  

 

Två tredjedelar(16st) av respondenterna har uppgett att de aldrig skriver ut OFA vilket tyder 

på att flera svarande inte har negligerat enkäten på grund av att de inte använder sig av den 

efterfrågade metoden. Trots detta kan det vara många som låtit bli att svara på grund av att 

de inte känner sig som enkätens målgrupp. Vid förfrågan om deltagande i studien uppgav en 

av verksamhetscheferna att de inte använde OFA och därför inte var intresserade av att 

medverka. Övriga verksamhetschefer tackade nej utan att ange orsak. Det hade varit väldigt 

intressant att ta reda på varför de olika cheferna tackade nej. En trolig orsak var tidsbrist, 

antingen hos chefen själv eller hos personalen på arbetsplatsen. En annan orsak skulle kunna 

vara att chefen inte intresserar sig för OFA alternativt vet att arbetsplatsen inte använder 

denna metod, och därför valt bort deltagande i studien. Trots att författarna har varit mycket 

tydliga med att ange till personal och verksamhetschefer att deras deltagande var viktigt för 

studien även om de inte använde OFA så har antagligen en stor andel av dessa uteblivit.  

 

Frågeformuläret som användes har författarna själva konstruerat och det är inte validerat. 

För att minska risken för felaktiga tolkningar av frågorna har enkäten lämnats ut och testats 

på en liknande verksamhet i Södermanland. De svarande fick då ange förslag på eventuella 
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tillägg och ändringar. Trots detta har författarna i efterhand blivit medvetna om att enkäten 

hade för få svarsalternativ på frågan om vilka besvär patienterna har som får OFA utskrivet. 

Exempelvis borde svarsalternativen diabetes och hypertoni lagts till då författarna efter 

enkätens utskick upptäckte att Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg & Ståhle (2008) angett 

diabetes och hypertoni som tredje och fjärde största anledningen till att FaR skrivs ut. I OFA-

receptet (Bilaga 1) finns också dessa med som svarsalternativ.  

 

Trots att bortfallet i studien var omfattande anser inte författarna att resultatet på ett flertal 

av frågeställningarna inte hade förändrats om antalet respondenter hade varit fler. Detta 

eftersom respondenternas svar var homogena i flera frågor. Undantagen skulle i så fall kunna 

vara frågan om vilken utbildning de har i samtalsmetodik för beteendeförändring (fråga 8) 

där deltagarna inte varit lika samstämmiga. Likaså på frågan om vilka besvär patienterna 

som fått OFA utskrivet haft (fråga 3) och vilken typ av aktivitet som skrivits ut (fråga 4) då 

endast 8 stycken svarat på frågorna. Fler svar på enkäten skulle gett oss ett säkrare resultat.   

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet ”Att undersöka personalens utbildning och tillämpning av OFA på 

familjeläkarmottagningar i Västerås” är inte med säkerhet besvarat då bortfallet i studien var 

stort. Då majoriteten, 16st (67 %) svarande att de inte använder OFA alls är det troligt att 

tillämpningen av OFA inte är så stor i LTV. Endast en person av de som svarade uppgav att 

de skrev ut OFA varje månad. Intressant var också att fler än hälften, 52 %, av de svarande 

inte hade någon typ av utbildning i OFA. I 2 §, Hälso- och sjukvårdslagen[HSL](SFS, 

1982:763), fastslås att vuxna som söker sig till sjukvården ska ges upplysningar om metoder 

för att förebygga sjukdom eller skada, och OFA är en sådan metod. Majoriteten av svaranden 

saknade dock denna utbildning, vilket talar för att implementeringen av OFA är otillräcklig. 

Enligt LTVs rekommendationer för hur OFA ska användas står det att förskrivaren ska ha 

kunskap om samtalsmetodik för beteendeförändring. Enligt resultaten på den här studien 

har majoriteten genomgått utbildning inom detta. Rekommendationen är att gå utbildning 

inom MI och det var 6 av 23 som hade detta. Exakta innehållet för respektive kurs är oklart 

men författarna anser att det är viktigt att kunna motivera sina patienter till olika åtgärder. 

Ytterligare kunskap inom t.ex. MI skulle kunna vara en tillgång vid förskrivning av OFA. 

 

Det som kunde ses i den här studien var att OFA oftast skrivs ut till patienter med besvär från 

rörelseapparaten och övervikt. Detta visar också Leijon (2009) i sin studie om FaR från 

Östergötland. Leijon et al. (2008) visade också att vardagsmotion t.ex. promenader var den 

vanligaste förskrivningsaktiviteten precis som den här studien indikerat på. Detta talar för att 

OFA/FaR används på liknande sätt nationellt. 
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Vad gäller vilken omfattning som respektive yrkeskategori skriver ut OFA svarar läkarna och 

sjuksköterskorna ganska lika, enda skillnaden var att en sjuksköterska skriver ut OFA varje 

månad i stället för någon gång varje år. Överrensstämmelsen i sjukgymnasternas svar var 

god, men eftersom antalet deltagande sjukgymnaster var så litet kan inga slutsatser dras av 

detta. Utifrån studieresultatet är det svårt att se några säkra skillnader mellan olika 

yrkeskategorier. 

 

Rimligtvis borde sjukgymnaster förskriva OFA eftersom fysisk aktivitet är en central del av 

yrket och de flesta rekommenderar och förskriver fysisk aktivitet dagligen. Just tidsaspekten 

kan ha betydelse för samtliga yrkeskategorier då det tar tid från arbetet att skriva ut själva 

receptet. Läkarna kan tyckas vara de som verkligen bör satsa på att använda OFA då detta 

kan vara ett alternativ till deras receptförskrivning av mediciner. Belastningen på 

läkargruppen skulle också kunna minska om sjuksköterskor och sjukgymnaster skrev ut OFA 

mera frekvent, förutsatt att patienternas hälsa förbättras av åtgärden. Enligt Persson, Ovhed 

& Ekvall-Hansson (2010) så kan förenklade rutiner kring att förskriva FaR öka antalet 

utskrivna recept. 

 

 Då bortfallet på studien var 70 % är det svårt att dra några säkra slutsatser. Vad som är en 

acceptabel svarsfrekvens är oklart (Pettersson, 2005), författarna anser att bortfallets storlek 

gör att studien inte går att generalisera. Då det inte går att säga vad de som fallit bort skulle 

ha svarat så är det omöjligt att säga hur bortfallet påverkat resultatet. En snedvridning av 

resultatet är direkt proportionerligt mot bortfallet (Dahmström, 2011), vilket gör att 

resultatet på studien kan vara missvisande. Fler svar från sjukgymnaster hade varit att 

föredra då svar från fyra sjukgymnaster säger lite om hela yrkesgruppen. Svar från tio läkare 

och tio sjuksköterskors svar kan indikera något om dessas användning av OFA. Trots denna 

studies begränsningar pekar ändå resultatet mot att implementeringen av OFA på FLM i 

Västerås är otillräcklig. Troligt är att det krävs fortsatta insatser innan OFA är en helt 

implementerad metod i arbetet på FLM i Västerås. Resultaten går inte att generalisera till 

andra städer och landsting då studieresultatet enbart ger en indikation på hur det ser ut i 

Västerås. För att ta reda på hur det ser ut i Sverige behöver ytterligare studier genomföras då 

resultaten kan jämföras med denna studie. Validiteten på den här studien är troligen 

acceptabel då frågeställningarna besvarats, men det låga deltagarantalet medför att den 

externa validiteten bör ifrågasättas. Av de sex FLM som deltagit hade bara två arbetsplatser 

sjukgymnaster anställda, därmed går det inte utifrån denna studie att generalisera till hur 

sjukgymnasterna på andra FLM jobbar.  
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Då en tredjedel av de svarande som deltog i denna studie använde sig av OFA så undrar 

författarna om motsvarande siffror gäller i hela länet och även nationellt. Det vore intressant 

att jämföra med något närområde och se om det finns några skillnader i tillämpning av 

FaR/OFA. Ett fortsatt steg i kartläggningen av OFA skulle kunna vara att undersöka vilka 

som inte använder OFA och orsakerna till detta. En annan intressant aspekt att undersöka är 

om benämningen OFA påverkar implementeringen av den, då resterande landsting i Sverige 

kallar det FaR. Det finns generellt mycket lite forskning om hur FaR används då det är 

ganska nytt. Just nu handlar den mesta forskningen om huruvida FaR har effekter på hälsan 

och hur länge. Ytterligare forskning behövs som beskriver hur FaR används, av vilka och på 

vilken patientkategori.  

 

6.3 Etikdiskussion 
 
Inga problem har uppstått vad gäller de etiska aspekterna. Med de etiska aspekterna avses 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beskrivet 

av Ejlertsson (2005). I avsnittet ”Etiska överväganden” beskrivs hur författarna avsett att gå 

tillväga, detta förfaringssätt har följts.  

 

7. SLUTSATS 

Majoriteten av personalen på Familjeläkarmottagningarna som deltog i studien använder 

inte OFA, och de som använder OFA förskriver detta någon gång per år. Slutsatser utifrån 

denna studie bör dras med försiktighet på grund av det omfattande bortfallet, men resultatet 

pekar ändå mot att ytterligare insatser behöver läggas på att implementera OFA inom 

primärvården. Många tillfrågade saknade också utbildning om OFA och det skulle kunna 

förklara varför det inte används särskilt frekvent. Utbildningsinsatser om OFA bör därför 

prioriteras i implementeringen.
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Bilaga 1 



 
 

Frågor om Ordinerad Fysisk aktivitet på familjeläkarmottagningar i 

Västerås. 

 

1. Vilket är ditt nuvarande Yrke? 

 Läkare 

 Sjuksköterska 

 Sjukgymnast 

 

2. Hur ofta skriver du uppskattningsvis ut Ordinerad Fysisk aktivitet?  

 Aldrig, Gå vidare till fråga 7 

 Någon/Några gånger om året 

 Varje månad 

 Varje vecka 

 Varje dag 

 Flera gånger om dagen 

 

3. Vilka besvär har de patienter du skriver ut Ordinerad Fysisk aktivitet till?  
           Kryssa gärna i flera svarsalternativ 

 

 Övervikt 

 Hjärt- och Lungbesvär 

 Smärta i Rörelseapparaten, till exempel leder och muskler 

 Huvudvärk/Migrän 

 Magproblem/smärta 

 Depression 

 Övriga besvär__________________________________________________________ 

 

4. Vilken typ utav aktiviteter skriver du ut i Ordinerad fysisk aktivitet? 

 
 Vardagsmotion, tex promenader 

 Gruppträning, tex gympa, cirkelträning 

 Gym 

 Övrigt_____________________________________________________ 

 

5. Följer du upp de patienter du skriver ut Ordinerad Fysisk aktivitet till? 

 
 Nej, gå till fråga 7 

 Ibland 

Bilaga 2 



 
 

 Ofta 

 Alltid 

 

 

6. Hur följer du upp de patienter du skriver ut Ordinerad Fysisk aktivitet till? 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

  

 

7. Vilken utbildning har du om Ordinerad Fysisk aktivitet? 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
 

 

8. Vilken/Vilka utbildningar har du gått i samtalsmetodik för 

beteendeförändring, t.ex. Motiverande Samtal? 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
 

 

 

  



 
 

Enkät om Ordinerad Fysisk Aktivitet (OFA) 

 

Vi är två studenter som genomför en C-uppsats vid sjukgymnastprogrammet, Mälardalens 

Högskola. Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur Ordinerad Fysisk Aktivitet 

förskrivs och tillämpas inom familjeläkarverksamheten. Ytterligare ett syfte är att ta reda på 

om, och i så fall vilken utbildning ni som personal har i samtalsmetodik för 

beteendeförändring.  

Vi tillfrågar dig som är läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast inom 

familjeläkarverksamheten i Västerås om medverkan. Om du väljer att medverka ber vi dig att 

besvara bifogad enkät. Det tar endast någon minut att besvara enkäten, denna returnerar du 

sedan senast 22 december via webben. 

Enkäten besvaras anonymt och de uppgifter som lämnas kommer hanteras konfidentiellt. 

Ingen av de uppgifter du lämnat kommer att kunna spåras tillbaka till dig i vår C-uppsats, 

resultaten kommer endast att redovisas på gruppnivå. Endast vi som genomför studien och 

vår handledare kommer att ha tillgång till insamlad data och insamlad data kommer att 

förstöras då studien är avslutad. 

Tack för din medverkan! 

 

Vid frågor, vänligen kontakta någon av nedanstående ansvariga 

 

Matilda Gunnarsson,  
Sjukgymnaststudent 
Mälardalens Högskola 
Tel:............................ 
mgn09010@student.mdh.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linda Klasson,  
Sjukgymnaststudent 
Mälardalens Högskola 
Tel:............................. 
lkn09006@student.mdh.se  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åsa Ahlgren,  
Universitetslektor 
Mälardalens Högskola 
Tel:............................ 
asa.ahlgren@mdh.se  
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