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Abstract 
 

Aim and question at issue:  The aim of this study was to survey self- reported physical activity 

level and quantity prescription of physical activity and study if there is any relation between them 

among doctors and nurses in the primary health care in the municipality of Stockholm. 

• What kind of experience from physical activity is the most common among the nurses and 

doctors in the primary health care in the municipality of Stockholm?   

• In what extent is physical activity on prescription (PaP) being used of nurses and doctors 

in the primary health care in the municipality of Stockholm?   

• Is there any relation between nurses and doctors own experience of physical activity and 

theirs propensity of the prescription of PaP? 

 

Method: The study was carried out by a questionnaire that was divided to 29 different healthcare 

centers in Stockholm. 88 questionnaires were personal handed in to 16 different healthcare 

centers. 84 questionnaires were mailed to 13 different healthcare centers. The entire number of 

questionnaires divided in this study was 172. Data used in this study turned out to be from a total 

of 94 questionnaires of which 56 was personally picked up and 38 was returned by mail. The total 

part of returned answers turned out to be 57 per cent. 

 

Results: The study showed that the prescription of physical activity is used rarely in the primary 

health care. The doctor’s prescription on physical activity turned out to be 0,8 prescription 

/month,  while the nurses ended up on 0,6 prescription/ month and all told showed a result on 0,7 

prescription/ month. 46 per cent of the doctors and nurses had at any occasion used PaP and 54 

per cent had never used PaP. Regarding physical activity levels the study showed that 15 %per 

cent reached the recommendation of 30 minutes physical activity / day. 50 per cent practiced any 

kind of physical activity 60 minutes at least two or three days a week.  The majority (89%) had 

earlier experience from physical activity. The entire physical activity level showed that 55 per 

cent was categorized as physical inactive while 45 per cent ended up being physical active. 

 

Conclusion: Our results demonstrate that about a little less than half of the doctors and nurses 

was categorized as physical active and the prescription of  PaP is been used rarely in the primary 

health care centers i.e. 0,7 prescription / stuff and month. However there is a significant relation 

between doctors and nurses physical activity level and theirs propensity to prescript PaP. 
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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att kartlägga den självrapporterade fysiska 

aktivitetsnivån och föreskrifter av fysisk aktivitet på recept (FaR) samt studera samband 

mellan dessa bland sjukvårdspersonalen på vårdcentraler/ husläkarmottagningar i Stockholms 

kommun. 

• Vilken erfarenhet har personalen på vårdcentraler/husläkarmottagningar i Stockholms 

kommun från eget utövande av fysisk aktivitet? 

• I vilken utsträckning förskrivs FaR av personalen på 

vårdcentraler/husläkarmottagningar i Stockholms kommun? 

• Vilka samband finns mellan personalens erfarenheter från eget utövande av fysisk 

aktivitet och benägenheten till föreskrift av FaR? 

 

Metod: Studien genomfördes med hjälp av en enkät som delades ut till 29 olika vårdcentraler 

och husläkarmottagningar i Stockholms kommun och 16 av dessa besöktes varvid 88 enkäter 

delades ut personligen. 84 enkäter skickades med post till 13 olika vårdcentraler. Sammanlagd 

delades 172 enkäter ut. Data bearbetades från sammanlagt 94 enkäter varav 56 hämtades och 

38 returnerades. Svarsfrekvensen på enkäterna var 57 procent. 

 

Resultat: Studien visade att föreskriften av FaR sker i relativt liten omfattning. Föreskriften 

för läkarna visade sig vara 0,8 recept/månad, sjuksköterskorna hamnade på 0,6 recept/månad 

och i snitt skriver varje sjukvårdspersonal bara ut 0.7 stycken recept/månad.  Under hälften 

(46 %) av sjukvårdspersonalen hade vid något tillfälle förskrivit FaR och 54 procent hade 

aldrig förskrivit något recept. Gällande den fysiska aktivitetsnivån så var det 15 procent som 

nådde upp till rekommendationen om 30 min fysisk aktivitet per dag, 50 procent utövade 

fysisk aktivitet i minst 60 minuter två till tre dagar i veckan och majoriteten (89 %) har 

tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet. Den sammanlagda fysiska aktiviteten visade på att 55 

procent kategoriserades som fysiskt inaktiva och 45 procent som fysiskt aktiva. 

 

Slutsats: I studien framkom det att ungefär hälften av sjukvårdspersonalen var fysiskt aktiv 

och att föreskriften av FaR sker i ganska blygsam omfattning dvs. 0,7 recept per 

sjukvårdspersonal och månad. Det framkom ett signifikant samband mellan 

sjukvårdspersonalens eget utförande och intresse för fysisk aktivitet och föreskriften av FaR.  
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Förord 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de sjuksköterskor och läkare som tog sig tid att 

besvara vår enkät.  

 

Vi vill även tacka vår fackhandledare Eva Andersson som har bidragit med synpunkter vilka 

har varit värdefulla för denna studie samt Örjan Ekblom som har varit ett stort stöd vid 

statistikbearbetningen. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

 Vi som blivande idrottslärare och folkhälsovetare har främjandet av fysisk aktivitet som en 

av våra huvudsakliga framtida uppgifter och vi ser positivt på satsningar som leder till fysiskt 

aktiva levnadsvanor bland befolkningen. Samhällets satsningar inom sjukvården för att främja 

fysisk aktivitet genom införandet av fysisk aktivitet på recept (FaR) är t.ex. något som vi ser 

mycket positivt på. Möjligheterna som finns inom primärvården att nå fram till individer som 

verkligen är i behov av att öka sin fysiska aktivitet är väldigt stora.1 Vi tycker att metoden 

FaR är ett bra redskap för att öka människors motionsvanor och tror att om patienten har ett 

stort förtroende till sin läkare är förmodligen chansen större att personen i fråga tar 

rekommendationerna på allvar. För patienten kan FaR upplevas ovant men det är en minst lika 

stor förändring för förskrivaren. Införandet av ett helt nytt arbetssätt när det gäller rådgivning 

och rekommendationer av fysisk aktivitet till patienter innebär även en stor förändring för 

sjukvårdspersonalen.2 Själva införandet av arbetet med FaR på vårdcentraler och 

husläkarmottagningar innebär med andra ord en stor organisatorisk förändring.3 Förändringar 

kan många gånger vara komplexa och tidskrävande.4  

 

För oss personligen känns det självklart att ta tillvara på de möjligheter som finns för att öka 

en stillasittande individs fysiska aktivitetsvanor. Förmodligen beror det på att vi själva har 

erfarenhet av att utöva regelbunden fysisk aktivitet och upplevt dess positiva effekter på 

hälsan. Dessutom pekar ett flertal studier på en mängd positiva effekter av fysisk aktivitet 

vilket gör att det är än mer väsentligt att få fart på en allt mer inaktiv befolkning.5  

 

 
 
 

                                                 
1 Lena Kallings, Physical activity on prescription studies on physical activity level, adherence and 
cardiovascular risk factor (Diss. Solna; Stockholm: 2008), s. 54. 
2 Lena V. Kallings, Matti Leijon, Erfarenheter av fysisk aktivitet på recept- FaR (Stockholm: Statens 
folkhälsoinstitut, 2003), s. 43. 
3 Johan Faskunger, Matti Leijon, Agneta Ståhle, Peter Lamming, Fysisk aktivitet på recept, (FaR)- En 
vägledning för implementering, Statens folkhälsoinstitut (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2007), s. 6. 
4 Anita Wester, Lina Wahlgren, Ingemar Wedman, ”Att bli fysiskt aktiv”, i FYSS 2008 Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2008), s. 
76. 
5 Faskunger, Leijon, Ståhle, Lamming, s. 12. 
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Hälso- sjukvården har fått riktlinjer om att ge rekommendationer kring levnadsvanor 

inkluderat fysisk aktivitet.6 Hur relevant är det för sjukvårdspersonalen att själva ha egen 

erfarenhet av regelbundet utövande av fysisk aktivitet för att kunna ge rekommendationer och 

använda sig av FaR som arbetssätt? Dessa funderingar känns relevanta både för oss i vår 

blivande yrkesroll och för samhället i stort i och med att något måste göras för att hejda en 

växande vällevnadssjukdomsepidemi.7  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Samhällets påverkan på fysisk aktivitetsnivå 

Samhället har under flera års tid genomgått flera utvecklingssteg.8 På flera områden har vi fått 

en bättre folkhälsa. Vi lever längre, välfärden och levnadsvillkoren har förbättrats.  Samtidigt 

finns det tecken som pekar på att folkhälsan kan ta en annan riktning.9  Människokroppen som 

från början är byggd för fysiska aktiviteter har samma behov av rörelse än idag. I och med 

den teknologiska utveckling som skett och fortfarande sker i världen har våra levnadsvanor 

förändrats. Vi behöver exempelvis inte längre jaga för att få mat på bordet eller färdas till fots. 

I dagens samhälle innebär många av dagens yrkesroller flera timmars stillasittande. Vi 

använder i större utsträckning bl.a. bil, buss och tåg som transportmedel, köper färdig mat 

från affären eller restaurangen. I och med att vårt samhälle blir allt mer teknologiserat minskar 

den naturliga fysiska aktiviteten, vilket i sin tur leder till en allt mer inaktiv befolkning. En 

inaktiv livsstil innebär en stor riskfaktor för vällevnadssjukdomar.10 Dessa har visat sig 

medföra negativa konsekvenser både på individ- och samhällsnivå.11 

 

1.2.2 Individ och samhälle 

Följande citat, sagt på 1800-talet, visar på hur viktigt det är för individen att ta sig tid till 

fysisk aktivitet. Citatet pekar mot vilka konsekvenser fysisk inaktivitet kan bidra till.  
                                                 
6 Eva Jansson, Sigmund A Anderssen, ”Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet”, i FYSS 2008 Fysisk 
aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Stockholm: Statens 
folkhälsoinstitut, 2008), s. 40. 
7 Faskunger, Leijon, Ståhle, Lamming, s. 12-13. 
8 Bengt Johansson, Idrott och hälsa (Stockholm: Liber, 2007), s. 7. 
9 Staffan Hultgren, Folkhälsokunskap, 1 uppl. (Stockholm: Bonnier, 2004), s. 53-54. 
10 Lars-Magnus Engström, Folke Lindgärde, ”Motion och upplevd hälsa bland medelålders män och kvinnor - 
Fysiskt aktiva mår bättre”, Läkartidningen, 101 (2004: 15-16), s. 1387. 
11 Mats Börjesson, Agneta Ståhle, Annika Strandell, ”Fysisk aktivitet på recept”, i FYSS, Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2003),  
s. 33. 
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”De som inte tror att de har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för 

sjukdom.”12 För individen är en fysiskt inaktiv livsstil en stor riskfaktor för olika sjukdomar 

och komplikationer. Om perspektivet studeras från en motsatt synvinkel räknas fysisk 

aktivitet som en viktig faktor för att motverka livsstilssjukdomar. En stor mängd forskningar 

kring fysisk aktivitet har visat på positiv inverkan på människans hälsa både som prevention, 

rehabilitering samt bibehållning av en god hälsa.13 

 

För samhället innebär fysisk inaktivitet en belastning på samhällsekonomin. Sjukskrivningar, 

vård, läkemedel och rehabilitering är mycket kostsamma för samhället. I och med de 

konsekvenser och komplikationer välfärdssjukdomar innebär belastas samhället med stora 

kostnader för läkemedel.14  

 

1.2.3 Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Hälso- och sjukvården har en betydande roll för införandet av fysisk aktivitet. Dels för att 

förebygga sjukdom men även som behandling av en mängd sjukdomar orsakade av fysisk 

inaktivitet. Allt för att förbättra hälsoutvecklingen bland patienter.15 Detta styrks ytterligare i 

Lena Kallings avhandling Physical activity on prescription i vilken hon poängterar att 

sjukvården har en viktig del i implementering av fysisk aktivitet bland befolkningen.16 

 

 I målområde 6, ett av regeringens elva folkhälsomål, har regeringen satt upp mål och 

riktlinjer för hur svenska hälso- och sjukvården kan arbeta mer hälsoinriktat än tidigare.17 

Tidigare innebar sjukvårdslagen skyldighet att enbart behandla en redan uppkommen 

komplikation. Tillägget av hälsa i sjukvårdslagen innebär en mer hälsoinriktad vård, mer 

fokus på att förebygga sjukdom hos patienter.18  

 

                                                 
12 Jan Winroth, Lars-Göran Rydqvist, Hälsa & Hälsopromotion - Med fokus på individ-, grupp- och 
organisationsnivå (Stockholm: SISU, 2008), s. 107. 
13 Faskunger, Leijon, Ståhle, Lamming, s. 12. 
14 Matti Leijon, Lena Kallings, Johan Faskunger, Geir Lærum, Mats Börjesson, Agneta Ståhle, ”Främja fysisk 
aktivitet”, FYSS 2008, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle 
(Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2008), s. 47. 
15 Hultgren, s. 86-87. 
16 Kallings, s. 54. 
17 Statens folkhälsoinstitut, På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- sjukvård: sammanfattning av 
utredningsunderlag, proposition, riksdagsbeslut, indikatorförslag och exempel på tillämpning, Statens 
folkhälsoinstitut, 1651-8624; 2004:33 (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut 2004), s. 9. 
18 Ibid., s. 22.  
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Titeln i boken” FYSS” står för fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling.19 FYSS har arbetats fram med avsikt att fungera som en handledning för 

den personal som är verksam inom vården. Första upplagan gavs ut 2003 och den andra 2008. 

Vid förskrivning av FaR finns riktlinjer, rekommendationer och risker med fysisk inaktivitet 

för olika sjukdomstillstånd. FYSS är sammanställd av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet 

(YFA) och är skriven av svenska experter inom olika medicinska områden. För att ingå i 

FYSS krävs dokumenterade fördelaktiga effekter av fysisk aktivitet som prevention och 

behandling för varje enskild sjukdom som tas med i litteraturen. Evidensbaserad 

dokumentation är ett krav då förslag på sjukdomar som skulle kunna ingå i FYSS beaktas. Att 

använda sig av fysisk aktivitet som behandling är inte lika legitimt som de traditionella 

recepten och har inte heller samma status.20 Enligt FYSS 2008 används FaR endast av en 

tredjedel av landets vårdcentraler.21 FYSS är en tillgång för att få en förbättring inom dessa 

områden samt ökning av användandet av fysik aktivitet som behandlings- och 

rehabiliteringsmetod.22  

 

Den personal som har befogenhet till föreskrift av FaR bestäms av verksamhetschefen på 

respektive arbetsplats inom vården. Personalen måste inneha en yrkeslegitimation samt besitta 

tillräckligt av den kunskap och kompetens som metoden kräver.23   

 

1.2.4 Rekommendation kring fysisk aktivitet  

I FYSS finns en rekommendation kring fysisk aktivitet som år 2002 antogs av Svenska 

Läkaresällskapet. Rekommendation för fysisk aktivitet är framtagen av YFA för att fungera 

som riktlinjer om duration, intensitet och frekvens som anses ha gynnsamma effekter för vår 

hälsa. Rekommendationen lyder: 

Alla individer bör, helst varje dag, vara fysisk aktiva i sammanlagt minst 30 

minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel en rask promenad. 

Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga 

mängden eller intensiteten. Fysiskt aktiva individer löper hälften så stor risk att dö 

av hjärt-kärlsjukdom som sina stillasittande jämnåriga. Fysisk aktivitet minskar 
                                                 
19 Jon Karlsson, Agneta Ståhle, ”Bakgrund”, i FYSS 2008 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2008), s. 7. 
20 Kallings och Leijon, s. 22-23. 
21 Mai-Lis Hellénius, ”Metabola syndromet”, i FYSS 2008 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2008), s. 414. 
22 Kallings och Leijon, s. 22-23. 
23 Leijon, Kallings, Faskunger, Lærum, Börjesson, Ståhle, s. 55. 
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också risken för att få högt blodtryck, åldersdiabetes och tjocktarmscancer. Också 

livskvaliteten förbättras av fysisk aktivitet på grund av ökat psykiskt välbefinnande 

och bättre fysisk hälsa. Det föreligger även starka belägg för att fysiskt aktiva 

individer löper lägre risk att drabbas av benskörhet, benbrott framkallade genom 

fall, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Mot denna bakgrund bör alla kliniskt 

verksamma läkare ge patienterna råd angående fysisk aktivitet anpassad till 

hälsotillstånd och personlig livsstil.24     

 

1.2.5 Implementering och effekter av FaR i Sverige  

I samband med att projektet ”Sätt Sverige i rörelse” startades 2001 utvecklades strategier för 

utnyttjandet av FaR.25 FaR kan i samband med många sjukdomar fungera som ett 

komplement till traditionell behandling med läkemedel och i vissa fall som ersättning av 

läkemedel.26 Förutom de fysiologiska effekterna har även fysisk aktivitet god inverkan på den 

mentala hälsan vilket innebär högre livskvalitet, minskad oro och depression samt ökad 

självkänsla.27 

 

Införandet av FaR inom sjukvården skulle kunna ha goda effekter både på individ- och 

samhällsnivå eftersom den fysiska aktivitetens effekt anses ha en bättre långtidseffekt än 

läkemedel samt att det är ett billigare alternativ. Fysisk aktivitet har visat sig i 

hälsoekonomiska studier vara den mest kostnadseffektiva insatsen inom arbetet för att 

förbättra folkhälsan.28 Eftersom Landstinget har rapporterat höga läkemedelskostnader kan 

det tyckas underligt att FaR inte används mer frekvent i de sjukdomsfall som har visat 

positiva resultat av fysisk aktivitet. Behandlingsalternativet har dessutom visat sig vara en 

metod som är kostnadseffektiv, enkel och effektiv samt gör att patienten själv blir ansvarig 

och delaktig i arbetet med sin egen hälsa.29  

 

                                                 
24 Jansson och Anderssen, s. 40. 
25 Susanne Lindström, Rapport: rörelse är receptet - metodutveckling av fysisk aktivitet på recept (FaR), 2008-06     
<http://www.fhi.se/upload/FaR/Rapport%20R%C3%B6relse%20%C3%A4r%20Receptet%20S%C3%B6dermal
m%202004-2008.pdf > (Acc.2008-09-29). 
26 Kadri Jakobson, <katarina.winell@sll.se> Vårdguiden, Fysisk aktivitet på recept (FaR), 2008-05-06 
<http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?c=3405> (Acc.2008-09-30). 
27Faskunger, Leijon, Ståhle, Lamming, s. 12-13.  
28 Hultgren, s. 90. 
29 Hans Lindfors, Lars Hagberg, Mats Börjesson, Anna Hertting, Sven-Erik Skoogh, Agneta Ståhle 
<redaktionen@dagensmedicin.se> Dagens medicin, Fysisk aktivitet en försummad medicin, 2007-11-28 
<http://www.dagensmedicin.se/google/index.xml?cx> (Acc.2008-09-28). 
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I boken Erfarenheter av fysisk aktivitet på recept -(FaR) har erfarenheter och effekter kring 

arbetet med FaR studerats. De hinder som nämns är bl.a. tidsbrist, tron på att patienten 

förväntar sig traditionell behandling, bristande kunskap om vilka hälsoeffekter fysisk aktivitet 

bidrar med.30  

 

En tvåårig (2001-2003) pilotstudie genomfördes på 13 vårdenheter inom primärvården i 

avseende att utveckla konceptet FaR samt för att lyfta fram erfarenheter kring arbetet med 

FaR. De län som deltog i pilotstudien var Halland, Kalmar, Norrbotten och Östergötland samt 

en företagshälsovård i Stockholms län.31 Under ett års tid skrevs sammanlagt 831 FaR ut på 

de 13 vårdenheterna. Det visade sig dock att antalet FaR skiljde sig, både enheter och 

sjukvårdspersonal emellan. Bland läkare på de vårdcentraler som deltog i pilotstudien 

beräknades ett medelvärde på 8,2 FaR per person och år. Bland sjuksköterskorna framkom ett 

medelvärde på 2,2 FaR per person och år.32 Resultatet visade att 93 procent av 

sjukvårdspersonalen som deltog i studien var positivt inställda till FaR och till deltagandet i 

pilotstudien. I resultatet av pilotstudien framkom att en av enheterna som deltog i projektet 

stimulerade sin personal att själv utöva fysisk aktivitet, eftersom man upptäckte ”… att den 

personal som själv var fysiskt aktiv hade lättare att ta till sig projektet…”.33 Vidare framkom 

att den sjukvårdspersonal som angav att den hade en aktiv livsstil i högre grad samtalar om 

fysisk aktivitet med sina patienter (57 %) jämfört med kollegor som rapporterade en inaktiv 

livsstil (25 %). 34 Vi ställer oss frågande till om detta samband även gäller föreskrift av FaR 

på en specifik receptblankett, vilken liknar en traditionell receptblankett.   

 

 

 
 

                                                 
30 Kallings och Leijon, s. 29. 
31 Ibid., s. 35-37. 
32 Ibid., s. 55. 
33 Ibid., s. 42.  
34 Ibid., s. 49. 
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1.3 Definitioner 

Nedan definieras några begrepp som är relevanta för studien och som användes i enkäten som 

delades ut och besvarats av den sjukvårdspersonal som deltagit i studien. Definitionerna är 

hämtade ur FYSS- fysisk aktivitet i sjukdomsbehandling och sjukdomsprevention.35  

 

Fysisk aktivitet: ”Med fysisk aktivitet menas generellt alla former av rörelse som ger ökad 

energiomsättning. Detta innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis promenader, 

hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och träning.”36 

 

Motion: ”Motion är planerad fysisk aktivitet med viss avsikt, som att ge ökat välbefinnande, 

ge framtida bättre hälsa eller motsvarande, och innebär oftast ombyte till träningskläder.”37 

 

Träning: ”Träning innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika former av 

fysiska aktiviteter, företrädesvis inom idrotten.”38 

 

FaR: ”Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod som hälso- och sjukvården använder sig 

av för att öka den fysiska aktiviteten i befolkningen.”39 

 

Sjukvårdspersonal: Med sjukvårdspersonal menas i studien läkare och sjuksköterskor. 

 

1.4 Existerande forskning 

1.4.1 Fysisk aktivitetsnivå bland befolkningen 

En svensk studie gjord av Lars-Magnus Engström och Folke Lindgärde har haft i avseende att 

studera den fysiska aktivitetsnivån bland medelålders svenska män och kvinnor. Studien 

visade att: ”Totalt 38 % av kvinnorna och 37 % av männen uppgav att de var fysisk aktiva”. 

Det framkom att de individer som var fysiskt inaktiva i större utsträckning bar på fler 

                                                 
35 Karlsson och Ståhle, s. 7-8. 
36 Leijon, Kallings, Faskunger, Lærum, Börjesson, Ståhle, s. 48. 
37 Ibid., s. 48. 
38 Ibid., s. 48. 
39 Gunnar Ågren, ”Förord”, i FYSS 2008 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, red. 
Agneta Ståhle (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2008), s. 5.  
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riskfaktorer t.ex. högt blodtryck, låga HDL- kolesterol och högt BMI (Body Mass Index) än 

de som var fysiskt aktiva.40   

 

En annan svensk studie har haft i avseende att bl.a. jämföra förändringar i övervikt, fetma och 

fysisk aktivitet på fritiden bland Malmös invånare mellan åren 1986 och 1994. Studien visar 

på en ökning av förekomsten av fetma, övervikt samt fysisk inaktivitet på fritiden. 

Förekomsten av fysisk inaktiviteten på fritiden har ökat bland både män och kvinnor, i alla 

åldersgrupper och samhällsgrupper. Ökningen av fysiskt inaktiva individer med en 

stillasittande fritid var 3,4 procent bland män, från 14,7 procent (1986) till 18,1 procent 

(1994). Bland kvinnor ökade förekomsten med 7,3 procent, från 19,4 procent (1986) till 26,7 

procent (1994). Studien menar att ökningen av en fysiskt inaktiv fritid är en stor orsak till att 

även fetman och övervikten har ökat.41  

 

Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor? genomfördes år 

2004, 2005 och 2006.  I rapporten redovisas bl.a. levnadsvanor såsom stillasittande fritid och 

hur stor andel som utför fysisk aktivitet minst 30 min/dag. Enkäten fylldes i av 56 889 

personer i åldrarna 16 - 84 år från olika delar av Sverige. I studien framkommer att 13 procent 

av kvinnorna och 15 procent av männen har en stillasittande fritid. 63 procent av männen och 

64 procent av kvinnorna utförde fysisk aktivitet minst 30 min/dag. Dessa siffror representerar 

år 2006. Resultatet skiljer sig inte något märkbart från tidigare år. Studien visade även att 

långtidsutbildade hade mindre stillasittande fritid än korttidsutbildade.42 

 

1.4.2 Effekter av fysisk aktivitet 

Ett flertal vetenskapliga studier visar på många positiva effekter med fysisk aktivitet och även 

omvänt att fysisk inaktivitet ses som en riskfaktor till flera vällevnadssjukdomar.43  

 

 

                                                 
40 Engström och Lindgärde, s. 1387-1393. 
41 Martin Lindström, Sven-Olof Isacsson, Juan Merlo, “Increasing prevalence of overweight, obesity and 
physical inactivity: two population-based studies 1986 and 1994”, Eurpoean Journal of Public Health, 4 
(2003:13, Dec), p. 306ff. 
42 Cecilia Wadman, Gunnel Boström, Ann- Sofie Karlsson, Statens folkhälsoinstitut (2007:1), red. Gunnel 
Boström, <http://www.fhi.se/upload/ar2007/rapporter%202007/a2007-01_halsa_pa_lika_villkor_0705.pdf> 
 (Acc. 2008-11-15).  
43 Faskunger, Leijon, Ståhle, Lamming, s. 12 



14 
 

Reviewstudien Physiscal Activity in the Prevention of the Most Frequent Chronic Diseases: 

an Analysis of the Recent Evidens av Joanna Kruk har genomförts med syfte att bl.a: 

sammanställa de positiva effekterna med fysisk aktivitet i avseende på ett flertal kroniska 

sjukdomar. Studien har utförts genom att ett flertal studier kring fysisk aktivitet och kroniska 

sjukdomar från 2004 till mars 2007 har granskats. Slutsatserna av studien visar att moderat 

fysisk aktivitet har mycket positiva effekter i avseende på prevention samt rehabilitering av 

flera välfärdssjukdomar t.ex. hjärt-kärlsjukdomar, diabetes mellitus typ-II, cancer samt 

övervikt och fetma.44  

 

I en finsk avhandling från 2002 har samband mellan människors fysiska aktivitet, främst i 

avseende på konditionsträning och risker för cardiovaskulär ohälsa studerats.45 Studiens 

deltagare bestod av män och kvinnor i åldersintervallet 25-74 år. Hela studien bestod av  

13 437 deltagare från olika delar av Finland. De mätningar och tester som genomfördes var 

längd, vikt, blodtryck, midja– höftkvot, konditionstest (maximal syreupptagningsförmåga) 

samt att deltagarna fick lämna ett blodprov. Deltagarna fick dessutom fylla i en enkät 

angående deras fysiska aktivitet.46 Resultaten av studien visar att fysiskt aktiva människor 

med en bättre kondition i samband med en låg midja- höftkvot har lägre blodtryck, lägre 

triglycerider i blodet, minskad risk för nedsatt glukostolerans och diabetes mellitus typ II.47 

 

Örebro läns landsting startade 1998 ett projekt som namngavs MÅ BRA. Projektet togs fram 

för att främja fysisk aktivitet som behandlade och förebyggande metod mot ohälsa. Studiens 

syfte var även att effektivisera sjukvård och rehabilitering med hjälp av fysisk aktivitet. Den 

målgrupp projektet riktade sig till var individer med sjukdomar och symptom som kan 

relateras till fysisk inaktivitet. Exempel på symptom och sjukdomar är artros, hjärt- och 

kärlsjukdomar, övervikt, osteoporos och psykiska besvär. Resultatet av projektstudien visar 

på ökad fysik aktivitet hos deltagarna både under och efter projektettiden, förbättrad 

livskvalitet, minskad risk för förtidig död och framtida sjukdomar samt mer kostnadseffektivt 

jämfört med traditionella behandlingsmetoder. 48 

                                                 
44 Joanna Kruk, “Physical Activity in the Prevention of the Most Frequent Chronic Diseases: an Analysis of the 
Recent Evidens”, Asien Pacific Journal of Cancer prevention, 8 (2007), p. 325-326. 
45 Katja Borodulin, Physical activity, fitness, abdominal obesity, and cardiovascular riskfactors in Finnish men 
and woman: The national FINRISK study 2002 (Diss. Helsingfors, 2002) p. 36. 
46 Ibid., p. 37-45. 
47 Ibid., p. 69-70. 
48 Lars Hagberg, ”Ska primärvården behandla med fysisk aktivitet: En hälsoekonomisk analys av MÅ BRA-
projektet”, Laboremus, 1651-3207, 1 uppl. (Örebro: Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting, 2002), 
s. 2. 
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1.4.3 Fysisk aktivitet på recept (FaR) 

I avhandlingen Physical activity on prescription: Studies on physical activity level, 

adhearence and cardiovaskular risk factors, skriver Lena Kallings att sjukvården har väldigt 

stor och viktig roll i samband med att försöka öka den fysiska aktivitetsnivån hos patienterna.  

Avhandlingen visade att majoriteten (65 %) av patienterna följer rekommendationerna på 

FaR, vilket är samma följsamhet som vid traditionella recept. Som behandlingsmetod har FaR 

visat sig ge mer hållbara och långsiktiga effekter än ”traditionella” preventions- och 

behandlingsmetoder.49  

 

Resultatet av en svensk randomiserad studie gjord på överviktiga vuxna visar på flera fördelar 

med att skriva ut FaR. Studien visar på minskad sjukdomsbörda, ökad fysisk aktivitetsgrad, 

minskad risk för en för tidig död och en ökad livskvalitet. FaR påverkar faktorer som gynnar 

både den fysiska och psykiska hälsan.50    

 

En studie från Statens beredning för svensk utvärdering (SBU) där fokus ligger på 

sjukvårdpersonalens insatser att främja fysisk aktivitet presenteras resultatet från femton 

studier om rådgivning om fysisk aktivitet inom primärvården. Det visade sig att den fysiska 

aktivitetsnivån ökade från 12 till 50 procent i samband med rådgivning. Om rådgivningen 

kompletterades med t.ex. FaR kunde aktivitetsnivån öka ytterligare 15 till 50 procent. Detta 

styrker att de patienter som förskrivs FaR ökar sin fysiska aktivitet i högre grad än de som 

bara får muntlig rådgivning.51  

 

En svensk studie av bl.a. Lena Kallings (2001-2003) undersökte den fysiska aktivitetsnivån 

och livskvalitén sex månader efter att patienterna förskrivits FaR . Studien gjordes på 

patienter inom primärvården där 298 personer följdes upp av totalt 481(62 %). Innan FaR 

förskrevs visade sig 35 procent vara fysiskt inaktiva men efter sex månaders uppföljning av 

FaR reducerades den siffran till 16 procent. Rapporterad fysisk aktivitet som inkluderade en 

gång i veckan höjdes efter försöket från 19 procent till 36 procent. I studien redovisas även 

förändringar av fysisk aktivitet enligt den transteoretiska modellen (modellen förklaras under 

                                                 
49 Kallings, s. 54. 
50 Lena V. Kallings, Agneta Ståhle, Erik Hemmingsson, Christer Höglund, Jan Kowalski, Mai.Lis Hellénius, 
Individualized physical activity on prescription increases physical activity level in overweight individuals – 
results from a randomized controlled trial, Physical activity on prescription studies on physical activity level, 
adherence and cardiovascular risk factor, III, Karolinska Institutet (Stockholm: 2008), s. 1-9. 
51 Ingemar Eckerlund <eckerlund@sbu.se> Metoder för att främja fysisk aktivitet, 2007 
<http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Metoder-for-att-framja-fysisk-aktivitet/> (Acc2008-10-01).  



16 
 

rubriken teoretiska utgångspunkter). Studien visar en signifikant höjning inom actionstadiet 

och vidmakthållandestadiet. Innan försöket befann sig majoriteten av deltagarna i 

begrundande stadiet och förberedelsestadiet. Studien visar även på en ökad livskvalité. 

Patienterna fick uppskatta graden av bl.a. värk i kroppen, social hälsa, mental hälsa och 

livskraft. Samtliga områden hade ökat efter försöket med FaR. Det var därmed möjligt att dra 

slutsatsen att FaR är en enkel och effektiv metod för att öka den fysiska aktiviteten och 

livskvaliteten bland patienter inom primärvården.52  

   

1.5 Syfte och frågeställningar 

1.5.1 Hypotes 

Vår hypotes grundar sig i talesättet ”att leva som man lär”. I denna studie skulle det innebära 

att sjukvårdpersonal som själva är fysiskt aktiva och har ett intresse för fysisk aktivitet i större 

utsträckning förskriver FaR.  

1.5.2. Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga den självrapporterade fysiska aktivitetsnivån och 

föreskrifter av FaR samt studera sambanden mellan dessa bland sjukvårdspersonalen på 

vårdcentraler/husläkarmottagningar i Stockholms kommun. 

1.5.3 Frågeställningar 

• Vilken erfarenhet har personalen på vårdcentraler/husläkarmottagningar i Stockholms 

kommun från eget utövande av fysisk aktivitet? 

• I vilken utsträckning förskrivs FaR av personalen på 

vårdcentraler/husläkarmottagningar i Stockholms kommun? 

• Vilka samband finns mellan personalens erfarenheter från eget utövande av fysisk 

aktivitet och benägenheten till föreskrift av FaR? 

 

                                                 
52 LenaV Kallings, Matti Leijon, Mai-Lis Hellénius, Agneta Ståhle, “Physical activity on prescription in primary 
health care: a follow-up of physical activity level and quality of life”, Scandinavian Journal of Medicine & 
Science in Sports (2008:18), s. 154-161. 
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1.6 Teoretiska modeller  

Det är viktigt att komma ihåg att FaR inte bara innebär att försöka öka patienters fysiska 

aktivitetsvanor utan att införandet av FaR även innebär en stor förändring för 

sjukvårdspersonalen.53 Därav beskrivs nedan två förändringsmodeller och en teori kring 

kunskap som kan vara till hjälp för att förstå innebörden av en förändring samt orsaker till vad 

det kan bero på att vissa lättare tar till sig en förändring än andra.    

1.6.1 ”Fyra hållplatser” 

I boken Mod att möta förändringar beskrivs hur förändringar kan inverka på människan samt 

teorier kring själva förändringsprocessen.  På vilket sätt vi möter och hanterar förändringar 

kan skilja sig individer emellan och författaren påpekar att samma förändring kan upplevas 

olika svårt för olika individer beroende på hur bekant han/hon är med det nya beteendet. 

Eftersom förändringar ofta väcker starka känslor uppfattas förändringar ibland som ett hot och 

kan därmed väcka negativa känslor kring själva förändringen. I boken presenterar Sociologen 

Helen Rose Fuchs Ebaughs en förändringsmodell som består av fyra olika stadier. Modellen 

utvecklades med hjälp av en studie på 185 personer som genomgick drastiska förändringar. 

De fyra stadierna är följande: 

• “De första tvivlen 

• Sökandet efter alternativ 

• Vändpunkten 

• Den nya identiteten” 

Resan genom förändringslandskapet kommer att bero på personen i fråga och yttre 

omständigheter. För att förstå modellen lite bättre följer här en beskrivning av de fyra olika 

stadierna.54  

 

I arbetslivet kan tvivel uppstå vid organisationsförändringar eller då de anställda känner sig 

överbelastade. Nya arbetsuppgifter kan vara en bidragande faktor till dessa tillstånd.  

Tvivel på ens egen kunskap kan uppkomma. I och med tvivlet har en eventuell 

förändringsprocess tagit fart.55   

 

                                                 
53 Kallings och Leijon, s. 43. 
54 Inga-Lill Valfridsson, Mod att möta förändringar: Inspiration vägledning och kunskap (Stockholm: Natur och 
kultur, 2001), s. 23-24. 
55 Ibid., s. 34-35. 
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Sökandet efter alternativ kommer då man erkänner missnöjet i nuvarande situationen. Man 

börjar värdera olika alternativ, fundera kring fördelar och nackdelar och det uppstår ofta ett 

behov av att bolla idéer med andra personer i sin omgivning. Man börjar i detta stadium att 

förbereda sig inför ”det nya”. Boken beskriver det som att man ”bygger broar” till det nya 

innan man riktigt lämnar det gamla.56 

 

När väl vändpunkten kommit har man bestämt sig för att lämna det gamla som kan tyckas 

mist sin glans i vissa fall och dess mönster tycks synas tydligare. Denna insikt kan väcka 

engagemang i nya utmaningar. Vad som även kan utlösa en vändpunkt är då man upplever att 

”bägaren rinner över”. Man har helt enkelt fått nog och blir driven till att fatta ett avgörande 

beslut. I denna fas ingår även att tillkännage det nya inför andra och återfall är även i detta 

skede ovanligt. Det gamla lämnar ett tomt utrymme som ska fyllas med något nytt och här 

kan de nya broarna som byggts i föregående stadium nyttjas.57 

 

Den nya identiteten infinner sig då förändringen är påbörjad. Nu har man en ny roll som man 

måste etablera sig med och växa in i vilket kan vara en krävande process. Det handlar inte 

bara om att ändra sin egen självbild utan om hur andra ser på den nya identiteten.  Man kan 

betrakta förändringen som ”klar” då man hittat sätt att hantera de utmaningar som uppkommer 

i och med den nya identiteten.58   

 

Modellen utvecklades som ett hjälpmedel för att kunna utläsa förändringsbenägenheten hos en 

människa och att kunna förutse följande fyra punkter. 

• ”Se vart du befinner dig i förändringsprocessen. 

• Förutse mycket av det som kommer att möta dig under resans gång. 

• Förstå vad det är som händer när självtvivlen sätter in. 

• Bli avlastad. Det är något som många andra har genomgått och genomgår – det är inte 

du som är dålig eller saknar karaktärsstyrka.”59 

 

                                                 
56 Valfridsson, s. 38-40. 
57 Ibid., s. 43-47. 
58 Ibid., s. 48-53. 
59 Ibid., s. 26-28. 
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1.6.2 Den transteoretiska modellen 

Att gå igenom en förändring beskriver de amerikanska forskarna Prochaska, DiClemente och 

Norcross med den transteoretiska modellen - ”Stages of Changes”. I modellen beskrivs sex 

förändringsstadier. Modellen uppkom efter olika interventionsstudier där det forskats på 

beteendeförändringsprinciper och handlingstillstånd inom psykoterapin. De olika teorierna 

sattes då ihop till en modell och därav namnet transteoretiska modellen.60 Vidare följer en 

kort beskrivning av de sex förändringsstadier som ingår i modellen. 

• Förnekelse stadiet – Innebär att individen förnekar att det finns ett problem och 

undviker information om risker angående det eventuella problemet och saknar tilltro 

till sin egen förmåga till förändring.  

• Begrundande stadiet – Här finns en medvetenhet om problemet och tankar om en 

framtida förändring men det är oklart hur förändringen ska genomföras. Mycket stöd 

från omgivningen behövs i detta stadium.  

• Förberedelse stadiet – I detta stadium är personen förberedd för en förändring inom 

kort, har möjligtvis redan snuddat vid det nya och har klart för sig hur förändringen 

ska gå till. 

• Handlingsstadiet – Här har en förändring skett och det nya beteendet har pågått i sex 

månader men ett nytt beteende tar tid att etablera.  

• Aktivitetsstadiet – Det nya beteendet har nu pågått i mer en sex månader men de 

utmaningar förändringen innebär kan bidra till att risken för återfall till gamla vanor är 

stor. 

• Vidmaktshållandestadiet – Här har det nya beteendet blivit en etablerad del i vardagen 

som sker utan någon speciell återtanke. Personen i fråga är trygg och förtrogen med 

sitt nya beteende.61 

 

Transteoretiska modellen visar på hållbar förändring och att de sex stadierna är en viktig del i 

förändringsprocessen. Med det menas att förändringar i ett långt perspektiv inte sker över en 

natt.62  

 

                                                 
60 Wester, Wahlgren, Wedman, s. 66-67. 
61 Ibid., s. 67-68. 
62 Ibid., s. 68. 
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I en amerikansk studie har Stages of Changes använts som metod för att åstadkomma 

förändringar inom områden som bl.a. matvanor och motionsvanor. Studien visade att arbetet 

med förändringar kan underlättas av att man vet vart personen i fråga befinner sig bland de 

olika förändringsstadierna.63 

 

1.6.3 Kunskapssyn 

En betydande del för sjukvårdspersonalens arbete med FaR är kunskap. I boken Hälsa & 

hälsopromotion visas en modell som antyder på kvalitetsskillnader när det gäller kunskap. 

Man vill med modellen påvisa att förståelse för helheten är viktig och att kunskap både kan 

vara ett verktyg till att kunna se helheten men även något som man måste lära sig integrera 

med helheten. Den typ av kunskap som inte integreras med omvärlden eller sätts in i ett 

sammanhang kallar boken ”’kunskap på burk’”. Modellen består av fem nivåer: 

• Känna till – Information 

• Kunna – Information + bearbetning 

• Förstå – Information + bearbetning + sammanhang 

• Färdigheter – Instruktion + övning 

• Förändra – Mål + strategi + handling 64 

 

Kunskap leder till eget tänkande som i sin tur leder till att hantera det pedagogiska mötet på 

bästa sätt. Efter varje nivå följer den mest lämpliga insatsen för just den nivån. Motivation, 

process och delaktighet är tre komponenter där förståelse och helhetssyn är viktiga 

grundstenar i modellen kunskapssyn. 65 

 

De tre teoretiska modeller som beskrivits ovan kommer att användas som utgångspunkter i 

studiens diskussionsavsnitt där paralleller kommer att dras till studiens inledning och resultat. 

                                                 
63 Suzanne M. Archie, M.D., F.R.C.P.C., Joel O. Goldberg, Ph.D., Noori Akhtar-Danesh, M.Sc., Ph.D., Janet 
Landeen, R.N., Ph.D., Linda McColl, B.Sc., M.D. and Jean McNiven, R.N. ”Psychotic Disorders, Eating Habits, 
and Physical Activity: Who Is Ready for Lifestyle Changes?”, American psychiatric foundation -advancing 
public understandings of mental illnesses(2007), February, s. 238. 
64 Winroth och Rydqvist, s 178-179. 
65 Ibid. s. 178-179. 



21 
 

2. Metod  

2.1 Urval och avgränsningar 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie där vi använt oss av enkäter som metod. Enkäterna 

har fyllts i av läkare och sjuksköterskor på 29 olika vårdcentraler och husläkarmottagningar i 

Stockholms kommun. Avgränsningen till Stockholms kommun grundar sig i att de tillhör 

samma stad med omnejd vilket gör att förutsättningarna är relativt lika. Samtidigt finns det 

olikheter mellan områden och mottagningarna inom Stockholms kommun som ger ett mer 

realistiskt perspektiv då omständigheter och organisation kan se olika ut inom olika områden.  

 

Yrkesrollerna valdes ut på grund av att de i sin yrkesroll som har befogenhet att skriva ut FaR 

och är verksamma på vårdcentraler och husläkarmottagningar. Vi har även valt att begränsa 

vår undersökning till vårdcentraler och husläkarmottagningar inom primärvården där dessa 

yrkesgrupper är verksamma. Vårdcentraler och husläkarmottagningar är oftast de första att 

ingripa då en patient är i behov av vård eller medicinering och därmed den plats där 

förskrivningen av FaR är mest förekommande.  

 

För att begränsa urvalets storlek gjordes ett slumpmässigt urval bland de 59 vårdcentraler och 

husläkarmottagningar som fanns listade på nummerupplysningens internetsida. Det 

slumpmässiga urvalet genomfördes genom att först gruppera mottagningarna efter geografisk 

placering inom Stockholms kommun (Stockholm som postadress, söder om Stockholm 

innerstad, norr om Stockholm innerstad samt väst om Stockholm innerstad).  Därefter 

slumpvaldes 32 mottagningar med god spridning över hela kommunen att erbjudas deltagande 

i studien.  Tre mottagningar avböjde att delta. Inga nya mottagningar ersatte de mottagningar 

som avböjde deltagande.     

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Studien är en enkätundersökning bland läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler och 

husläkarmottagningar inom Stockholms kommun. Sammanlagt delades och skickades 172 

stycken enkäter ut varav 88 enkäter personligen delades ut till 16 olika vårdcentraler och 

husläkarmottagningar. Ytterligare 84 enkäter sändes med post till 13 olika vårdcentraler och 

husläkarmottagningar. 
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Sammanlagt har 94 besvarade enkäter samlats in, varav 56 från dem som vi personligen 

besökte och 38 från dem som sänts med post. Bland de besökta mottagningarna blev 

svarsfrekvensen 64 procent och bland de mottagningar som fick sina sända till sig och 

returnerades via post blev svarsfrekvensen 45 procent. Totalt innebär detta en svarsfrekvens 

på 57 procent. 

 

2.3 Procedur 

Kontaktuppgifter till vårdcentraler och husläkarmottagningar i Stockholm kommun söktes 

fram via nummerupplysningens hemsida (www.118100.se). Vårdcentralerna och 

husläkarmottagningarna kontaktades via telefon. Lena Siggstedt, sjuksköterska och 

 konsultchef på en vikariepool för sjuksköterskor på sjukvårdsinstanser i Sverige, bidrog med 

namn på kontaktpersoner till de vårdcentraler och husläkarmottagningar som valts ut i 

studien. De områden med vårdcentraler och husläkarmottagningar som besöktes var följande; 

City, Östermalm, Bromma, Vasastan, Södermalm samt Kungsholmen. De områden med 

vårdcentraler och husläkarmottagningar som fick enkäter samt frankerade svarskuvert sända 

till sig var följande; södra, norra och västra förorter inom Stockholms kommun.  

 

De vårdcentraler och husläkarmottagningar som besöktes personligen fick det antal enkäter 

som överrensstämde med antalet läkare och sjuksköterskor på mottagningen. Enkäterna 

lämnades till en receptionist eller annan kontaktperson som fick ansvaret för utdelningen och 

insamlingen av dessa. Ett hämtningsdatum bestämdes. De besvarade enkäterna hämtades hos 

receptionisten eller kontaktpersonen fem-sex dagar efter utdelningstillfället. En liten tackgåva 

tilldelades till de vårdcentraler som deltog. 

 

De 13 vårdcentraler som fick enkäter sända till sig kontaktades via telefon för att få en 

uppfattning av hur många enkäter som skulle skickas till vardera 

vårdcentral/husläkarmottagning. Med enkäterna följde även ett frankerat svarskuvert för att 

underlätta returen. 

 

 Ett missivbrev (se bilaga 1) utformades och bifogades med varje enkät.  
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2.4 Bortfallsanalys 

Studien har ett bortfall på 43 procent. Tidbrist bland personalen inom primärvården upplevdes 

av oss vara en bidragande orsak till bortfallet samt att liknade undersökningar verkade 

förekomma relativt frekvent inom studiens målgrupp. Detta skulle kunna bidra till bristande 

motivation att ta sig tid att besvara alla enkäter som delas ut vilket gör att vissa enkäter 

nedprioriteras. 

 

2.5 Enkätutformning 

Enkäten (se bilaga 2) togs fram utifrån studiens syfte och frågeställningar. Personalen fick 

besvara frågor angående egna fysiska aktivsvanor samt frågor kring egen föreskrift av FaR.  

Utgångspunkter för val av frågor i enkäten grundar sig i studiens syfte och frågeställningar. 

De två första frågorna i enkäten som berör frågor kring fysiska aktivitetsvanor (nr 5 och 6) har 

hämtats från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor?66 som delats ut bland Sveriges 

befolkning. Dessa frågeställningar har använts i enkätstudier vilka har haft i avseende att mäta 

självrapporterad fysisk aktivitetsnivå. De följande tre frågorna (nr 7, 8 och 9) kring fysiska 

aktivitetsvanor är hämtade från GIH:s hälsoenkät67. Enkätfrågan (nr 10) som berör tidigare 

erfarenheter av fysisk aktivitet är hämtad från studien; Friskvård för alla? – en undersökning 

om vad som motiverar respektive hämmar deltagandet att delta i kontorsföretags interna 

friskvårdsverksamhet.68 Frågeställningar angående fysisk aktivitet på recept är egenutformade 

(nr 11, 12 och 13).  

 

En pilotstudie genomfördes bland två sjuksköterskor och en läkare som arbetar på en 

husläkarmottagning, vilken inte ingick i studien.  Detta för att minska risken för missförstånd 

och feltolkningar av frågeställningarna. I samband med pilotstudien uppmärksammades att 

husläkarmottagningen endast arbetat med fysisk aktivitet på recept under ett par månader 

vilket gjorde att frågeställningen kring antalet föreskrifter av FaR ändrades. Vår 
                                                 
66 Statistiska centralbyrån, Statens folkhälsoinstitut, Landstinget i Jönköpings län, Landstinget Blekinge, 
Landstinget i Kalmar län, Landstinget Dalarna <folkhalsa@scb.se>, Hälsa på lika villkor? – En undersökning 
om hälsa och livsvillkor i Sverige 2008 
<www.fhi.se/upload/ar2008/ovrigt/HLV%202008/Frågeblankett%20Nationell%202008%20080226.pdf>  
(Acc. 2008-10-01). 
67 Eva Andersson, Gi Broman, Staffan Hultgren, Kristian Oddsson, Leif Strand, Britta Thedin Jakobsson, Lina 
Wahlgren, Ingemar Wedman, GIH:s hälsoenkät (Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, 2006).    
68 Fanny Linke, Emelie Hallberg, Friskvård för alla? – en undersökning om vad som motiverar respektive 
hämmar deltagandet att delta i kontorsföretags interna friskvårdsverksamhet, Examensarbete 15 hp vid 
Lärarprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, 2007:54 (Stockholm: Gymnastik- och 
idrottshögskolan, 2007), s. 34. 
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fackhandledare som är mycket insatt i arbetet kring fysisk aktivitet granskade enkäten innan 

kopiering och utskick. Flertalet av enkätfrågorna är använda i tidigare undersökningar vilket 

minskade risken för missuppfattningar och feltolkningar, detta bidrog till att vi upplevde 

tillförlitligheten till enkäten relativt god. 

 

2.6 Enkätbearbetning 

Samtliga besvarade enkäter sammanställdes i MS Excel. Enkätfrågorna bearbetades var och 

en för sig för att sedermera även kategoriseras och analyseras.  

 

En modell för att kategorisera sjukvårdspersonalen som fysiskt aktiva eller fysiskt inaktiva 

utarbetades. Vardera av de fem enkätfrågor som berör fysiska aktivitetsvanor fick 

svarsalternativen poängsatta, högst poäng fick det svarsalternativet som innebar mest fysisk 

aktivitet och lägst det svarsalternativ som innebar minst fysisk aktivitet (se bilaga 3). Minsta 

poäng som var möjligt att få var 5 och maximalt var det möjligt att få 24 poäng. Varje 

individs poäng summerades och grupperades i två olika kategorier; fysiskt aktiv eller fysiskt 

inaktiv. Gränsvärdet för att individen skall kategoriserades som fysiskt aktiv var 18 poäng. 

Färre än 18 poäng innebar att individen kategoriserades som inaktiv. Poängsättningen 

grundade sig på den rekommendation kring fysisk aktivitet som svenska läkarförbundet har 

antagit samt den definitionen av fysisk aktivitet, motion och träning som denna studie utgår 

från.  

                                                                                                                                       

2.7 Statistik 

Utifrån insamlad data genomfördes en statistisk sammanställning och analys i MS Excel samt 

SPSS. Signifikansen av skillnaderna prövades genom metoden Chi-Square. En signifikant 

skillnad styrks vid ett p-värde mindre än 0,05 (p<0,05) vilket innebär att det är mer än 95 % 

sannolikhet att skillnaden inte är en tillfällighet. En logistisk regression genomfördes för att 

bevisa/motsäga samband då hänsyn togs till flera oberoende faktorer.  

 

2.8 Validitet och reliabilitet 

Majoriteten av enkätfrågorna som används i undersökningen är använda i tidigare studier, 

vilket bidrar till en ökad validitet. Likaså genomförandet av pilotstudien som fick besvaras av 
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Här framkommer att 38 procent av sjukvårdspersonalen svarar att de utövar 60 minuters 

fysisk aktivtet 2-3 dagar i veckan. Andelen som utövar fysisk aktivitet 6-7 dagar i veckan var 

2 procent medan 20 procent rapporterade att de inte utövar 60 min fysisk aktivitet någon dag i 

veckan. Detta innebär att hälften (50 %) av sjukvårdspersonalen utövar ett längre pass med 

fysisk aktivitet om 60 minuter minst 2 dagar/vecka.  

 

 
               Figur 2. Antal dagar/vecka med 60 minuter fysisk aktivitet/ dag 

 

Diagrammet som följer (fig.3) syftar till att ge information om hur mycket tid per vecka 

läkare och sjuksköterskor inom Stockholms kommun ägnar sig åt fysiska aktiviteter på en 

minst måttligt ansträngande intensitet. Studien visar att en stor del av populationen, 40 

procent,  utövar minst måttligt ansträngande aktiviteter i form av exempelvis trädgårdsarbete, 

cykling, raska promenader, simning under tre timmar eller mer per vecka men mindre än fem. 

En mindre andel av deltagarna (2%) anger att de aldrig utövar fysisk aktivitet som upplevs 

måttligt ansträngande. I diagramet kan man utläsa att 67 procent av sjuksköterskorna och 

läkarna klassificeras som fysiskt aktiva utifrån en enskild bedömning av endast denna 

enkätfråga. Detta  innebär att de uppgett att de utövar  måttligt ansträngande fysisk aktivitet 

mer än 3 timmar per vecka, vilket anses bidra till hälsosamma effekter.  
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Angående fysisk aktivitet på fritiden så visas i fig. 4 att 43 procent ägnade sig åt måttlig och 

regelbunden motion på fritiden dvs. att man motionerar regelbundet 1-2 dagar i veckan minst 30 

min per gång med måttlig intensitet. 28 procent svarade att utför regelbunden motion och träning 

på fritiden vilket innebär att man motionerar på en måttlig till intensiv nivå minst 30 

minuter/tillfälle minst tre dagar/ vecka. 23 procent angav att de utför måttlig motion på fritiden 

som varar minst två timmar/vecka med måttlig intensitet. Andelen som uppgav att de har en 

stillasittande fritid var 6 procent.    

 

 
       Figur 4. Aktivitetsnivå, fritiden  

 

Den enkätfråga som innebar att sjukvårdspersonalen skulle upskatta vilket påstående som bäst 

övereensstämde med sig själv som person visade att det svarsalternativ som flest angav var  

(46 %) påståendet som löd att de ”rör sig så att de blir svettiga och anfådda flera gånger i 

veckan”. På en ansträgningsskala från ett till fem resulterade detta i värdet fyra. 33 procent 

angav att de ”rör sig en hel del och blir svettiga och anfådda någon gång ibland”. De som 

upplevde sig själva ”röra sig så att de blev svettiga och anfådda varje dag eller nästan varje dag” 

var 13 procent och de som upplevde att de ”rör sig en hel del men aldrig så att de blir svettiga 

och anfådda” var 6 procent. Endast 1 procent angav sig röra sig ganska lite. (Se fig.5). 

 

 
       Figur 5. Sjävupplevd fysisk ansträngning  
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ingår i denna grupp vilket motsvarar ungefär halva gruppen. I den yngsta åldersgruppen, 20-34 

år, som består av 13  sjuksköterskor och läkare anger två personer att de förskrivit FaR vid något 

tillfälle. I åldersgrupperna 35-49 år samt 65 år och äldre angav hälften av deltagarna i vardera 

åldersgrupp att de använt sig av FaR.  

 

I avseende på yrkesroll och i vilken utsträckning FaR används visas en signifikant skillnad       

(p= 0,014) mellan läkare och sjuksköterskors erfarenhet av att vid något tillfälle ha förskrivit 

FaR. Detta visar att chansen att de 46 läkarna använder sig av FaR är större än bland de 48 

sjuksköterskorna. (CI: 0,045-0,562). En tredjedel av sjuksköterskorna svarar att de använt sig av 

FaR och bland läkarna rapporterade majoriteten (59 %), att de använt sig av FaR vid något 

tillfälle. Av de totalt 43 individer som angett att de förskrivit FaR till någon patient är 

fördelningen 63 procent läkare och 37 procent sjuksköterskor.  

 

Resultatet av hur många recept på fysisk aktivitet som vardera sjuksöterska och läkare skriver ut 

i snitt per månad visas i fig.8. Majoriteten av läkarna och sjuksköterskorna inte använder sig av  

FaR regelbundet. 59 individer, vilket motsvarar 63 procent av deltagarna angav att de förskriver 

noll FaR en vanlig månad. 19 personer( 20 %) förskriver ett recept i snitt varje månad. Sju 

personer skriver ut två recept i månaden och på antalen tre, fyra och fem recept per månad blev 

resultatet två sjukvårdspersonal på vardera. Endast en sjukvårdspersonal angav en förskrift i snitt 

tio recept per månad. Ett internt bortfall på två deltagare orsakat av obesvarade enkätfrågor. 

  

 
          Figur 8. Antal FaR förskrifter  

 

Samtliga deltagares (92) föreskrifter av antal FaR per månad har summerats och ger ett 

sammanlagt antal på 67 FaR i snitt per månad. Detta skulle i sin tur innebära ett snitt på 804 FaR 

per år då summan av samtliga deltagares genomsnittliga månadsantal multipliceras med årets 

tolv månader. Ett medelvärde bland samtliga deltagare utskrifter beräknades då till 0,7 per 
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månad, vilket blir 8,4 FaR per sjukvårdspersonal och år. Läkargruppens medelvärde gällande 

antal FaR per månad är 0,8 FaR per läkare och månad. En beräkning av det årliga snittet bland 

läkare leder till ett medelvärde på 9,6 föreskrifter av FaR per läkare och år. Medelvärdet för 

sjuksköterskornas föreskrifter av FaR blir 0,6 FaR per månad vilket innebär att medelvärde på 

7,2 FaR per sjuksköterska och år.  

 

Slutsaten av i vilken utsträckning FaR används är att metoden används relativt sparsamt på 

vårdcentraler och husläkarmottagning i Stockholm kommun.  

 

3.3 Samband mellan egna fysiska aktivitetsvanor och föreskrift av 

FaR 

Studien visar att bland de personer som grupperats som fysiskt aktiva hade 60 procent någon 

gång förskrivit FaR (fig.9). I kategorin fysiskt inaktiva hade 35 procent någon gång förskrivit 

FaR. Detta ger en skillnad mellan grupperna på 25 procent, en statiskt signifikant skillnad (p= 

0,005). Detta visar på ett signifikant samband mellan att en egen aktiv livsstil och större 

benägenhet till föreskrift av FaR. Den sjukvårdspersonal som själv har en fysiskt aktiv livsstil 

har i större utsträckning använt sig av FaR än sina inaktiva kollegor. 

 

 
                               Figur 9. Andel av fysiskt aktiva/ fysiskt inaktiva som förskrivit FaR 

 

En flervariabel logistisk regressionsanalys genomfördes(se tabell 1) i avseende att påvisa eller 

motsäga samband mellan sjukvårdspersonalens eget utövande av fysik aktivitet och huruvida de 

vid något tillfälle har förskrivit FaR.  Detta trots att hänsyn tagits till flera andra faktorer såsom 

kön, ålder, yrkesroll och anställningsform som skulle kunna påverka benägenheten till föreskrift  
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4. Diskussion 
Syftet med studien var att kartlägga den självrapporterade fysiska aktivitetsnivån och 

föreskrifter av FaR samt studera sambanden mellan dessa bland sjukvårdspersonalen på 

vårdcentraler/ husläkarmottagningar i Stockholms kommun. 

 

Här nedan kommer studiens resultat att diskuteras. Paralleller kommer att dras till studiens 

bakgrund, teoretiska utgångspunkter och existerande forskning för att vidare dra slutsatser 

som besvarar studiens frågeställningar och syfte. I diskussionen kommer även studiens 

metodval behandlas.    

 

4.1 Fysisk aktivitet bland sjukvårdspersonalen 

FaR är en metod som används inom sjukvården för att öka den fysiska aktivitetsnivån i 

vardagslivet för individer som anses ha allt för stillasittande levnadsvanor. Att få fart på 

av FaR. Den multivariabla regressionen visade på ett signifikant (p= 0,005) samband mellan en 

ökad benägenhet att förskriva FaR till patienter och en egen fysiskt aktiv livsstil bland 

sjukvårdspersonalen.  

 

Tabell 1, Signifikansvärden vid logistisk regression 

Faktorer  p- värde (sig.)
Kön 0,294
Ålder 0,012
Yrkesroll 0,004
Anställningsform 0,033
Fysisk aktivitet 0,005

 

 

Sammanfattningsvis är en fysiskt aktiv livsstil en enskilt signifikant faktor relaterat till 

användning av FaR, även med hänsyn tagen till flera oberoende faktorer som tagits med i 

regressionen; kön, ålder, yrkesroll eller anställningsform.  De variabler som visade sig mest 

signifikanta vad gäller föreskrift av FaR är yrkesroll och fysisk aktivitet. Yrkesroll i form av att 

chansen att en läkare förskriver FaR till patienter är större än att en sjuksköterska förskriver FaR. 

Fysisk aktivitet i form av att chansen att förskriva FaR till sina patienter är större då man som 

sjukvårdspersonal är fysiskt aktiv.    
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inaktiva individer ses som väsentligt då flertalet rapporter alarmerar om de negativa effekter 

som följer en stillasittande livsstil. Mycket visar på att samhällets teknologiska utveckling 

påverkat oss till ökad fysisk inaktivitet. En svensk studie som genomfördes i syfte att 

undersöka förändring av fysisk inaktivitet på fritiden fann att inaktiviteten på fritiden ökat. I 

förändringsarbetet som syftar till att bryta denna negativa trend har hälso- sjukvården en 

betydande roll. Något som vi anser visar på ett intresse att vilja medverka till en förändring av 

fysiska aktivitetsvanor är att en rekommendation kring fysisk aktivitet antogs av Svenska 

Läkarförbundet. Rekommendationen ger råd kring duration, intensitet och frekvens som varje 

individ bör uppnå för att få hälsosamma effekter av aktiviteten. I korta drag bör varje individ 

vara fysiskt aktiv på en måttlig intensitet i sammanlagt minst 30 min, helst varje dag.  

Genom att utöka mängden eller intensiteten kan individen erhålla ytterligare hälsoeffekter. 

Rekommendationen poängterar att verksamma läkare bör ge individanpassade råd kring 

fysisk aktivitet till sina patienter.  Utifrån rekommendationen som Svenska Läkaresällskapet 

antog kring fysisk aktivitet, vilken bör förmedlas till patienter, kan jämförelser göras med hur 

väl sjukvårdspersonalen själva uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet. Vår studie 

visade att endast 15 procent av deltagarna utövar minst måttligt fysiskt ansträngande fysisk 

aktivitet minst 30 min/dag, 6-7 dagar/vecka. Vi ser detta som en relativt liten andel med tanke 

på att det den kortaste rekommenderade tiden för att erhålla hälsosamma effekter. Däremot 

visade studien att sammanlagt 50 procent av deltagarna utövar minst måttlig fysisk aktivitet 

under minst 60 min/dag vid minst 2 tillfällen/vecka. Detta anser vi tyder på att 

sjukvårdpersonalen i större utsträckning ägnar sig åt planerad aktivitet i form av motion eller 

träning istället för daglig fysisk aktivitet. Detta påstående grundar vi på att sammanlagt 71 

procent av denna studiens deltagare utövar måttlig, regelbunden motion på fritiden (43 %) 

eller regelbunden motion och träning (28 %). Även resultatet av hur mycket total tid som 

sjukvårdspersonalen ägnar sig åt fysisk aktivitet pekar på att de i större uträckning utövar 

längre pass då detta jämförs med den ringa andel som utövar måttlig aktivitet 30 min/dag 

nästan varje dag. Det är sammanlagt 67 procent som i total tid utövar minst 3 timmar måttlig 

aktivitet/vecka.  

 

I stycket existerande forskning redovisades resultat från enkätstudien Hälsa på lika villkor? 

där 13 procent av kvinnorna och 15 procent av männen hade en stillsittande fritid. Enligt vår 

studie visade sig 6 procent ha en stillasittande fritid. Vi har utgått från samma enkätfråga. 

Varför det skiljer sig så mycket kan bero på att grupperna inte är homogena. Kanske kan man 

dra en slutsats från detta resultat att sjukvårdpersonal har en mindre stillasittande fritid än 
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svenska befolkning som helhet. Däremot visade enkätundersökningen Hälsa på lika villkor? 

att 63 procent av männen och 64 procent av kvinnorna utförde fysisk aktivitet minst 30 

min/dag. Som vi nämnt i stycket ovan hamnade vår studies population på endast 15 procent 

då det gäller fysisk aktivitet minst 30 min/dag. Vår population visade sig vara mer fysiskt 

aktiv under längre tid. Förmodligen handlar det om att planerad fysisk aktivitet, motion och 

träning är mer förekommande bland denna grupp jämfört med övrig svensk befolkning.  

 

Trots att en relativt liten andel av sjukvårdspersonalen är aktiva minst 30 min nästan varje dag 

kan vi se att många utövar regelbunden fysisk aktivitet, då hänsyn tas till den sammanlagda 

tiden/vecka dvs. att aktiviteten pågår under längre stunder vid färre tillfällen/vecka. Dock blir 

slutsatsen att fler än hälften (55 %) räknas som fysiskt inaktiva.   

 

4.2 Användandet av FaR 

Vår studie visar att FaR som metod används sparsamt. Detta kan verka underligt med tanke på 

de möjligheter som finns att inom primärvården fånga upp patienter som ligger i riskzonen för 

att drabbas av någon vällevnadssjukdom pga. en alltför stillasittande livsstil. Än mer märkligt 

kan det tyckas vara att inte FaR används i större uträckning med tanke på det stora antalet 

studier som pekar på en mängd positiva effekter med fysisk aktivitet i avseende att förebygga 

och behandla framförallt många vällevnadssjukdomar.  

 

Det finns även en positiv ekonomisk aspekt av att använda sig av fysisk aktivitet som 

behandlings- och rehabiliteringsmetod inom sjuk-hälsovården. Då vällevnadssjukdomar inte 

endast drabbar den enskilda individen utan även innebär stora kostnader för samhället ställer 

vi oss ännu mer konfunderade till varför FaR inte används mer frekvent än vad det gör. Vi 

ställer oss även tveksamma till om FaR verkligen används till alla de patienter då det tordes 

vara lämpligt. I många fall är det förmodligen lättare att skicka med patienten ett traditionellt 

recept. Detta påstående grundar vi på de erfarenheter som följde av ett projekt som ingick i en 

pilotstudie gjord i avseende att öka användningen av FaR. Där framkom en rad hinder till ett 

icke användande av FaR, bl.a. tron på att patienten förväntar sig en traditionell behandling vid 

ett vårdbesök. Detta hinder kan tyckas intressant då Lena Kallings avhandling visar att FaR 

som metod bidrar till bättre följsamhet än bara muntlig rådgivning och att många som blir 

tilldelade ett recept på fysisk aktivitet genomför rekommendationerna. Detta styrks även i 

SBU:s rapport som även den menar att chansen att patienten ökar sina motionsvanor ökar med 
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ett recept på fysisk aktivitet. Detta ger i sin tur långsiktiga hälsoeffekter med tanke på att 

patienten genomför en livsstilsförändring som anses påverka hälsan i positiv riktning. 

 

Studiens resultat av antal utskrifter av FaR kan jämföras med pilotstudien genomförd av bl.a. 

Lena Kallings vilken genomfördes på 13 vårdcentraler skrevs det ut 831 FaR på ett år. Vår 

studie visade på 804 FaR i snitt under ett år. Bland läkare på de vårdcentraler som deltog i 

Kalings studie beräknades ett medelvärde på 8,2 FaR per person och år. Bland 

sjuksköterskorna i samma studie framkom ett medelvärde på 2,2 FaR per person och år. Vår 

studies läkare skriver i snitt ut 9,6 recept per år medan sjuksköterskorna ligger på ett snitt på 

7,2 recept per år. Medelvärdet för båda yrkesrollerna resulterade i 0,7 FaR per personal och 

månad vilket skull motsvara 8,4 FaR per person och år. Slutsatsen av dessa två studier är att 

läkare är den grupp som har ett högre medelvärde av antal FaR utskrifter samt att 

medelvärdena mellan studierna är relativt lika. Dock skiljer det sig mellan studiernas 

sjuksköterskegrupper. Detta tror vi kan bero på att vår studie genomfördes ett par år senare än 

Kalling studie vilket kan innebära att föreskriften bland sjuksköterskor kan ha kommit att öka 

de senaste åren. Vi tror att många sjuksköterskor inte var medvetna om att även de hade 

befogenhet till att förskriva FaR då implementeringen började ta fart. Vi kan genom vår studie 

 se att det idag skett en ökning inom det området, då fler sjuksköterskor förskriver FaR. Det är 

troligtvis en stor förändring för sjuksköterskor att ta till sig något sådant som FaR, då läkarna 

vanligtvis står för förskrivning av recept. Att vår studie överrensstämmer relativt bra med 

Kallings studie ser vi som positivt då den är en mer omfattande studie än vår. 

 

Ovan nämnd studie vars syfte var att undersöka effekterna av införandet av fysisk aktivitet på 

recept visade att många läkare samtalar om fysisk aktivitet med sina patienter med slutsatsen 

att aktiva läkare i högre grad samtalar om fysisk aktivitet än sina inaktiva kollegor. Denna 

studie visar att det finns ett signifikant samband mellan sjukvårdspersonalens egen fysiska 

aktivitet och förskrivning av FaR. I den grupp som kategoriserats som fysisk aktiva fanns flest 

av de individer som svarat att de någon gång förskrivit FaR. Även då Kallings studie 

fokuserade på samtal om fysisk aktivitet och vår studie på föreskriften av recept på fysisk 

aktivitet behandlar båda vikten av ett eget utövande av fysisk aktivitet relaterat till att ge 

rekommendationer om fysisk aktivitet till patienter. 

 

Som nämnts ovan visar denna studie på ett starkt samband mellan egen erfarenhet av 

regelbundet utövande av fysisk aktivitet och ökad benägenhet till användandet av FaR. Vad 
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krävs för att öka användandet av FaR bland den grupp som räknas som fysiskt inaktiva och 

inte använder FaR i samma utsträckning som sina aktiva kollegor? De förändringsmodeller 

som beskrivits i bakgrundstexten kan vi koppla till arbetet med FaR. I Fuchs Ebaughs Fyra 

hållplatser är andra stadiet sökande efter alternativ. Detta stadium kan tyckas påminna om 

transteoretiska modellens begrundande stadium. Man börjar se sig om efter nya alternativ och 

försöker se en eventuell förändring framför sig. I detta stadium behövs stöd utifrån för att 

komma vidare till nästa stadium i förändringsprocessen. För att öka föreskrivnigen av FaR 

bland den sjukvårdspersonal som själv är inaktiv kanske det finns fler strategier förutom att 

uppmuntra till en ökning av deras egen aktivitetsnivå. Vi tror att utbildning, en utarbetad 

struktur för arbetet med FaR på den enskilda vårdenheten samt motivera sjukvårdspersonalen 

till eget utövande av fysisk aktivitet kan leda till en ökad användning av FaR som 

behandlings- och rehabiliteringsmetod till patienter.  

   

Uttrycket ”kunskap på burk” hämtat ur den teoretiska utgångspunkten Kunskapssyn kan till 

vår studie relateras till att många av studiens deltagare inte själva utövar regelbunden fysisk 

aktivitet. Vi vill påstå att utan egen praktisk erfarenhet är det svårt att känna sig förtrogen med 

begreppet fysisk aktivitet. Vidare tror vi att detta gör det svårt att använda sig av en metod 

som grundar sig i något man inte känner sig helt förtrogen med. 

 

Dessutom innebär implementeringen av FaR en förändring i form av ett nytt arbetssätt för 

personal inom sjukvården. Den transteoretiska modellen innebär att individen genomgår olika 

stadier innan själva förändringen äger rum, vilket många gånger kan ta tid. För att dra 

paralleller till arbetet med FaR pekar detta på att arbetet med FaR är en process som kräver en 

viss tid för att etablera sig på vårdcentralerna. Med tanke på den framfart och skjuts FaR fick 

år 2001 i samband med projektet ”Sätt Sverige i rörelse” anser vi att arbetet borde fått 

tillräckligt med tid för att ha etablerat sig inom primärvården. Därför kan det tyckas underligt 

att inte fler recept på fysisk aktivitet föreskrivs. Under studiens gång har vi funderat över vad 

som krävs för att få fart på en metod som innebär positiva effekter för individen och samhället 

och som dessutom visar på bra följsamhet bland patienter. Kan det vara möjligt att läkare och 

sjuksköterskor i större utsträckning behöver få en större egen erfarenhet av utövande av fysisk 

aktivitet? Dessa tankar väcktes då vår studie visade på ett signifikant samband mellan en egen 

fysisk aktiv livsstil och benägenheten till föreskrift av FaR. 
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I samband med förändringar kan förändringsprocessen bemötas och bearbetas på olika sätt 

beroende på individ, situation och utlösande faktor. Det kan vara yttre eller inre faktorer som 

utgör en utlösande faktor för att en förändringsprocess ska ta fart.  I vissa situationer grundar 

sig förändringen i något som inte är självvalt, t.ex. implementeringen av FaR inom vården. I 

och med införandet av FaR ställs personalen inför en förändring där de själva måste ta 

ställning till hur de ska hantera den införda arbetsuppgiften. Fuchs Ebaughs 

 förändringsmodell kan tyckas vara mer relaterad till yttre faktorer, som t.ex. omorganisering, 

medan den transteoretiska modellen är mer relaterad till inre faktorer. Det kan vara en persons 

beteendemönster eller livsstilsvanor. Något som personen i fråga själv kan påverka. Den 

transteoretiska modellens första stadium är förnekelse stadiet. Förnekelse är fullt möjligt när 

det rör en individs egen livsstil och val, vilket inte är möjligt i samma grad vid t.ex. en 

omorganisation på arbetsplatsen. Fuchs Ebaughs förändringsmodell saknar förnekelsestadium 

men har däremot tvivel som första stadium. Det känns inte omöjligt att sjukvårdspersonalens 

känslor skulle kunna innefatta tvivel inför själva metoden att förskriva FaR, vilket kan vara en 

av orsakerna till varför implementeringen av FaR går långsamt. Vad som även är gemensamt 

för de båda teorierna är att man strategiskt bygger upp det nya innan man lämnar det gamla. 

4.3 Slutsats 

Som en sammanfattning av slutsatserna kan titelns fråga Hur ”FaRtig” är 

sjukvårdspersonalen? besvaras. Slutsatsen av studien är att majoriteten av 

sjukvårdspersonalen är med liten marginal grupperade som inaktiva samt att föreskrift av FaR 

används i sparsam utsträckning. Det råder dock ett signifikant samband mellan eget utövande 

av fysisk aktivitet och benägenheten till föreskrift av FaR. Studiens resultat verkar stämma 

överens med vår hypotes om att sjukvårdspersonal som själv är fysiskt aktiv förskriver FaR i 

större utsträckning än sjukvårdspersonal som inaktiv. 
 

4.4 Metoddiskussion 
Gällande enkätfrågorna är det svårt att mäta den självupplevda fysiska aktivitetsnivån, 

samtidigt som vår frågeställning handlar om just den självupplevda fysiska aktiviteten. 

Kanske spelar synen på sin egen aktivitetsnivå en betydande roll för hur pass angelägen man 

är att förskriva FaR 
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Då det gäller frågeställningen angående mängden FaR som förskrivs av sjukvårdspersonal är 

det svårt att avgöra vad som klassas som hög förskrivning samt låg förskrivning. Eftersom 

arbetet med FaR inte verkar ha kommit igång ordentligt har vi inga egentliga siffror att 

jämföra med.  

4.5 Framtida studier 

För vidare studier vore det intressant att genomföra större undersökningar för att få 

information om arbetet med FaR skiljer sig mellan exempelvis landsbygden och storstäder.  

Att i större utsträckning forska kring vilka hinder som föreligger vid icke användande av FaR, 

samt vad som krävs för att öka användandet av FaR.   

 

Vad som även vore intressant är att jämföra hur pass omfattande FaR skrivs ut av läkare och 

sjuksköterskor i förhållande till andra yrkesgrupper som sjukgymnaster och dietister. Har 

implementeringen fått en bättre framfart inom andra områden? Och i så fall vad beror det på?  

 

Att kartlägga hur arbetet kring FaR ser ut rent organisatoriskt på olika arbetsplatser skulle 

kanske även vara ett område för framtida studier. Av det skulle man kanske kunna ta lärdom 

av vilken typ av organisation som visat sig vara mest framgångsrik och därav hjälpa andra 

arbetsplatser att komma igång med arbetet kring FaR.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 

Missivbrev    Stockholm 2008-10-28 

 

Hej! 
 
Vi är två studenter på GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) i Stockholm som just 

nu skriver vårt Examensarbete. Vi har valt att skriva om fysisk aktivitet på recept 

(FaR), ett område som verkligen har fångat vårt intresse och engagemang.  

 

Vi vill med denna uppsats undersöka eventuella samband mellan läkare och 

sjuksköterskors egna fysiska aktivitet och erfarenhet av utskrivning av FaR  

(Vi har avgränsat oss till vårdcentraler och husläkarmottagningar i Stockholms 

kommun). Därför vänder vi oss nu till er och hoppas att ni vill bidra till denna 

undersökning genom att fylla i en enkät. Enkäten besvaras av läkare och 

sjuksköterskor.  

 

Vi är medvetna om att er tid är mycket begränsad och vi ber er därför ödmjukast att 

ändå ta er tid till vår enkät. Detta är något som både berör er och vår framtida 

arbetssituation och yrkesroll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Carolina Samsioe    Martina Ewaldsson 
ihsxxxx@stud.ihs.se   ihsxxxx@stud.ihs.se 
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Bilaga 2 - Enkät 

FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT och DINA ERFARENHETER 
FRÅN UTÖVANDE AV FYSISKT AKTIVITET. 

 
Frågeformulär handlar om dina erfarenheter av utövande av fysisk aktivitet och föreskrift av 
FaR (Fysisk aktivitet på recept). Enkäten tar ca 5 min att fylla i. Vi är väldigt tacksamma för 
att just du tar dig tid att besvara frågorna. 

 
Bakgrundsfrågor 

1. Kön         

  Man                Kvinna          
2. Ålder 

 20‐34 år       35‐ 49 år        50‐64 år          65≤ 
3. Yrkesroll 

 Läkare         Sjuksköterska 
4. Anställd av 

 Landstinget     Privat 
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Fysiska aktivitetsvanor 
 

5. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande 
aktivteter som får dig att bli varm?                                                                 
T.ex. Promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, 
simning. Det kan variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. Ange ett 
alternativ.  

1.     5 timmar per vecka eller mer 

2.     Mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar per vecka  

3.    Mellan 1 till 3 timmar per vecka  

4.     Högst 1 timma per vecka 

5.     Inte alls 
 

6. Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under 
de senaste 12 månaderna?                                                                                                                           
Om din aktivitet varierar mellan t.ex. sommar och vinter, så försök att ta ett 
genomsnitt. OBS! Kryssa endast i ett alternativ.   

1.  Stillasittande fritid                                                                                                                            
Du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande fysisk aktivitet på 
fritiden. Du cyklar, promenerar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar per 
vecka. 

2.  Måttlig motion på fritiden                                                                                                                
Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sättunder minst 2 timmar i veckan 
oftast utan att svettas. I detta räknas också promenad eller cykling till och från 
arbetet, övriga promenader, ordinärt trädgårdsarbete, fisk, bordtennis, bowling.       

3.  Måttlig, regelbunden motion på fritiden                                                                                      
Du motionerar regelbundet 1‐2 gånger per vecka minst 30 min per gång med 
löpning, simning, tennis, badminton eller annan aktivitet som gör att du svettas.  

4.  Regelbunden motion och träning                                                                                                         
Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller 
likande vid i genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vardera tillfälle varar minst 
30 min per gång.  

 
 
 
 
 

7. Vilket alternativ överrensstämmer bäst med dig som person? 
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1.    Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag  

2.   Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan 

3.   Jag rör mig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland 

4.   Jag rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd och svettig 

5.   Jag rör mig ganska lite 
 
 
 
 

8. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktiv minst 30 min 
sammanlagd tid? (Minst snabb promenadtakt) 

 6‐7 dagar/vecka   4‐5 dagar/vecka    2‐3 dagar/vecka    1 dag/vecka    0 
dag/vecka 
 
 
 
 

9.  Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktiv minst 60 min 
sammanlagd tid? (Minst snabb promenadtakt) 

 6‐7 dagar/vecka   4‐5 dagar/vecka    2‐3 dagar/vecka    1 dag/vecka    0 
dag/vecka 
 
 
 
 

Tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet? 
  

10.  Har du tidigare erfarenhet av regelbunden fysisk aktivitet på din fritid?   

  Ja    Nej 
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Föreskrift av fysisk aktivitet på recept (FaR) 
 

11.  Har du vid något tillfälle skrivit ut fysisk aktivitet på recept? 

  Ja   Nej 
 

12.  Hur många månader har din vårdcentral arbetat med fysisk aktivitet på 
recept (FaR)? Arbetar din vårdcentral/husläkarmottagningen ej med FaR ange 

antalet: 0 månader. 

                               månader 
 

13.  Hur många recept på fysisk aktivitet (FaR) förskriver du per månad? 
Utgå från en vanlig månad. Använder du ej FaR ange antal: 0 st. 

                              st. 
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Bilaga 3- Poängsättning av enkätsvar 
 
18‐24 p= Fysiskt aktiv, 5‐17p= Fysiskt inaktiv 
 
Fysiska aktivitetsvanor 
 

14. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande 
aktivteter som får dig att bli varm?                                                                 
T.ex. Promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, 
simning. Det kan variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. Ange ett 
alternativ.  

1.     5 timmar per vecka eller mer=5p 

2.     Mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar per vecka =4p 

3.    Mellan 1 till 3 timmar per vecka =3p 

4.     Högst 1 timma per vecka=2p 

5.     Inte alls=1p 
 

 
15. Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under 

de senaste 12 månaderna?                                                                                                                           
Om din aktivitet varierar mellan t.ex. sommar och vinter, så försök att ta ett 
genomsnitt. OBS! Kryssa endast i ett alternativ.   

5.  Stillasittande fritid   = 1p                                                                                                                        
Du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande fysisk aktivitet på 
fritiden. Du cyklar, promenerar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar per 
vecka. 

6.  Måttlig motion på fritiden =2p                                                                                                              
Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sättunder minst 2 timmar i veckan 
oftast utan att svettas. I detta räknas också promenad eller cykling till och från 
arbetet, övriga promenader, ordinärt trädgårdsarbete, fisk, bordtennis, bowling.       

7.  Måttlig, regelbunden motion på fritiden =3p                                                                                    
Du motionerar regelbundet 1‐2 gånger per vecka minst 30 min per gång med 
löpning, simning, tennis, badminton eller annan aktivitet som gör att du svettas.  

8.  Regelbunden motion och träning=4p                                                                                                  
Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller 
likande vid i genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vardera tillfälle varar minst 
30 min per gång.  
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16. Vilket alternativ överrensstämmer bäst med dig som person? 

1.    Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje 
dag=5p  

2.   Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan=4p 

3.   Jag rör mig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland=3p 

4.   Jag rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd och svettig=2p 

5.   Jag rör mig ganska lite=1p 
 
 
 
 

17. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktiv minst 30 min 
sammanlagd tid? (Minst snabb promenadtakt) 

 6‐7 dagar/vecka =5p p 4‐5 dagar/vecka=4p    2‐3 dagar/vecka=3p    1 

dag/vecka=2p    0 dag/vecka=1p 
 
 
 
 

18.  Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktiv minst 60 min 
sammanlagd tid? (Minst snabb promenadtakt) 

 6‐7 dagar/vecka=5p   4‐5 dagar/vecka=4p    2‐3 dagar/vecka=3p    1 

dag/vecka=2p    0 dag/vecka=1p 
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Bilaga 4- Käll- och litteratursökning 
 
Frågeställningar: 

• Vilken erfarenhet har personalen på vårdcentraler/husläkarmottagningar i Stockholms 
kommun från eget utövande av fysisk aktivitet? 

• I vilken utsträckning förskrivs FaR av personalen på 
vårdcentraler/husläkarmottagningar i Stockholms kommun? 

• Vilka samband finns mellan personalens erfarenheter från eget utövande av fysisk 
aktivitet och benägenheten till föreskrift av FaR? 

 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Fysisk aktivitet, fysisk aktivitet på recept, fysisk 
inaktivitet, sjukvårdsförändringar, 
förändringsprocesser, sjukvårdskostnader. 
  

FaR, physical activity, physical activity on 
prescription, physical inactivity, health behaviour, 
public health. 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
De är nyckelord i våra frågeställningar.  

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
Träffar 

PubMed 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libris 
 
 
 
Google 
 
 
 
GIH:s 
Bibliotekskatalog 

”physical activity”+ prescription 
 
effects physical activity+precription 
 
“physical inactivity”+”public 
health”+epidemiology+Sweden 
 
“physical activity”+”costeffectiveness” 
 
”fysisk aktivitet på recept” 
”health behavior”+”physical activity” 
 
 
sjukvårdskostnader ”FaR” inaktivitet 
fysisk aktivtet+Sjukvårdsförändringar 
 
 
fysisk inaktivitet 

334st 
 
174st 
 
11st 
 
 
89st 
 
14st 
14st 
 
 
306st 
4st 
 
 
21st 

3st  
 
10st 
 
1st 
 
 
3st 
 
4st 
6st 
 
 
4st 
2st 
 
 
2st 

 
KOMMENTARER:  
Det finns väldigt många studier och övrigt material vilket gör det svårt att specificera så noga att 
sökningar får få men relevanta träffar.  
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