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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan några utvalda faktorer av 

betydelse vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) på hälso- och vårdcentraler i 

Sverige. 
 
Metod: En enkätundersökning genomfördes på 37 icke-privata hälso- och vårdcentraler i 

Malmö, Stockholm och Umeå. Totalt 241 enkäter besvarades av legitimerad personal med 

förskrivningsrätt av FaR. Studerade faktorer, uttryckta som enkätfrågor, var: förskrivarens 

kön, ålder, befattning, landstingstillhörighet, användning av FaR/FYSS, egen motion, FaR-

utbildning, tidsbrist, riktlinjer, uppföljning, samarbete med friskvårdsaktör, FaR-ansvarig, 

hänvisning av FaR-patienter, kunskap i att motivera till fysisk aktivitet samt kunskap om vilka 

sjukdomstillstånd som kan behandlas med fysisk aktivitet. En webb-baserad enkät distri-

buerades och samlades in via e-post och en pappersenkät användes på ett par hälso- och 

vårdcentraler. Resultatet från enkätundersökningen analyserades med chitvåtest och binär 

logistisk regression.   
 
Resultat: Sannolikheten att förskriva FaR var signifikant sju gånger högre hos personal som 

visste vart de kunde hänvisa patienter med FaR-ordination i jämförelse med dem som inte 

visste vart hänvisning kunde ske. Vidare var sannolikheten att förskriva FaR signifikant fyra 

gånger högre hos personal med specifik utbildning om FaR i jämförelse med dem som inte 

hade någon FaR-utbildning. I undersökningen framkom även att förskrivning av FaR 

samvarierade signifikant med faktorerna befattning, landstingstillhörighet, samarbete med 

friskvårdsaktör/-er, riktlinjer från arbetsgivaren, kunskap om vilka sjukdomstillstånd som kan 

behandlas med fysisk aktivitet samt kunskap i att motivera patienter till fysisk aktivitet. Ingen 

signifikant samvariation sågs mellan förskrivning av FaR och följande faktorer: förskrivarens 

kön, ålder, användning av FaR/FYSS, egen motion, FaR-ansvarig, uppföljning samt om 

personalen avstår från att förskriva FaR pga att det förlänger patientbesöken. 
 
Slutsats: Vid arbete med FaR är det viktigt att skapa tydliga riktlinjer, samarbeta med frisk-

vårdsaktör/-er, att personalen har kunskap om vilka sjukdomstillstånd som kan behandlas 

med fysisk aktivitet samt om motivation till fysisk aktivitet. Vi vill poängtera att det framförallt 

är viktigt att personalen är utbildad om FaR samt att de vet vart de kan hänvisa patienter med 

FaR-ordination i syfte att effektivisera FaR som arbetsmetod på hälso- och vårdcentraler i 

Sverige. 



  

Abstract 
Aim: The aim of this study was to examine relations between selected factors significant to 

the prescription of Physical Activity Referral Scheme (PAR, Swedish: Fysisk aktivitet på 

recept, FaR) at health centers in Sweden. 
 
Method: A questionnaire study was carried out within 37 non-private health centers in 

Malmö, Stockholm and Umeå. A total of 241 questionnaires were answered by personnel 

authorized to prescribe FaR. Studied factors, expressed as questions in the questionnaire, 

were: prescriptors sex, age, profession, county council, the use of FaR/FYSS, personal exer-

cise, FaR-education, lack of time, guidelines, follow-up, cooperation with preventive health 

care centers, FaR-coordinator, reference of FaR-patients, knowledge about how to inspire 

people to physical activity and knowledge about which conditions/diseases that can be treated 

with physical activity. A web-based questionnaire was distributed and collected through  

e-mail and a questionnaire in paperform was used at a couple of health centers. Results from 

the questionnaire were analysed with chi-square test and binary logistic regression. 
 
Results:  The probability to prescribe FaR was significantly seven times higher for personnel 

who knew where to refer FaR-patients compared to those who did not know where reference 

could be given. Further the probability to prescribe FaR was significantly four times higher 

for personnel with specific FaR-education compared to those who lacked FaR-education. The 

study also showed that FaR-prescription had significant covariation with the factors 

profession, county council, cooperation with preventive health care centers, guidelines from 

the employer, knowledge about what conditions/diseases that can be treated with physical 

activity and knowledge about how to motivate patients to physical activity. No significant 

covariation were found between FaR-prescription and the following factors: prescriptors sex, 

age, use of FaR/FYSS, personal exercise, FaR-coordinator, follow-up or if personnel refrain 

from prescribing FaR because it extends patient visiting-hours. 
 
Conclusion: When working with FaR it is important to create clear guidelines, cooperate with 

preventive health care centers, that the personnel has knowledge about conditions/diseases 

which can be treated with physical activity and motivation to physical activity. Above all we 

want to point out that it is important that the personnel is educated about FaR and that they 

know where to refer patients with FaR-prescription in order to make the working method 

more effective at health centers in Sweden. 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
Fysisk inaktivitet blir allt vanligare i dagens samhälle och studier visar att 14-30 % av den 

vuxna befolkningen är mycket stillasittande.1 Sammantaget har också den totala energi-

förbrukningen minskat vilket till stor del beror på en lägre grad av total fysisk aktivitet, 

inklusive vardagsmotion.2 Fysisk inaktivitet ökar risken för sjukdomar och ohälsa samtidigt 

som fysisk aktivitet bidrar till en bevarad eller förbättrad hälsa samt reducerar risken att 

drabbas av ett stort antal livsstilsrelaterade sjukdomar.3 Folkhälsan har utvecklats positivt 

under de senaste årtiondena i form av ökad medellivslängd och minskad dödlighet. Denna 

utveckling börjar stagnera och för fortsatta förbättringar krävs förebyggande insatser som 

leder till bl a minskad fysisk inaktivitet.4 Hälso- och sjukvården har som ansvar att arbeta 

sjukdomsförebyggande samtidigt som deras position gör det möjligt att nå ut till stora delar av 

samhället.5  

 

I syfte att göra den allmänna inställningen till fysisk aktivitet mera positiv fick Statens 

folkhälsoinstitut (FHI) i uppdrag av regeringen att göra år 2001 till ett fysiskt aktivitetsår, 

”Sätt Sverige i rörelse”. Ett annat mål var att öka kunskapen, hos personal inom hälso- och 

sjukvården, om förebyggande effekter av fysisk aktivitet samt ge dem verktyg att tillämpa 

denna kunskap. För att uppnå detta framställdes bl a arbetsmetoden Fysisk aktivitet på recept 

(FaR).6 FaR är en arbetsmetod som ämnar öka patienters fysiska aktivitetsnivå i syfte att 

förebygga eller behandla sjukdom.7 Arbetet med FaR kan påverkas av en rad olika faktorer.8 I 

denna rapport undersöks samband mellan faktorer av betydelse vid förskrivning av FaR på 

hälso- och vårdcentraler i Sverige. Fokus ligger på frågorna ”hur ser sambandet ut mellan 

                                                 
1 Liselott Schäfer Elinder, Johan Faskunger, Fysisk aktivitet och folkhälsa (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 
2006), s. 49. 
2 Schäfer Elinder, s. 8. 
3 Johan Faskunger, Matti Leijon, Agneta Ståhle, Peter Lamming, Fysisk aktivitet på recept (FaR®): en 
vägledning för implementering (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2007), s. 12f. 
4 Statens folkhälsoinstitut <webbgruppen@fhi.se> Allmänt om folkhälsa, 2005-10-20 
<http://www.fhi.se/templates/Page____1492.aspx> (Acc. 2009-02-02). 
5 Statens folkhälsoinstitut <webbgruppen@fhi.se> Målområde 6:  hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 2008-11-
05 <http://www.fhi.se/templates/Page____124.aspx> (Acc. 2009-02-03). 
6 Statens folkhälsoinstitut <webbgruppen@fhi.se> Bakgrund 
<http://www.fhi.se/templates/Page____10873.aspx> (Acc. 2009-02-02). 
7 Statens folkhälsoinstitut <webbgruppen@fhi.se> FaR® Fysisk aktivitet på recept 
<http://www.fhi.se/templates/Page____10013.aspx> (acc. 2009-01-22). 
8 Lena M. Kallings, Matti Leijon, Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept – FaR (Stockholm: Statens 
folkhälsoinstitut, 2003), s. 73. 
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utvalda faktorer och förskrivning av FaR?” och ”hur påverkar förskrivarens kön, ålder, 

befattning samt landstingstillhörighet förskrivning av FaR?”. 

 

1.2 Effekter av fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet är positivt för både den fysiska och psykiska hälsan.9 Fysisk inaktivitet ökar 

risken för en rad olika sjukdomstillstånd och är en starkt bidragande orsak till den totala 

sjukdomsbördan i Sverige.10 År 2006 var fysisk inaktivitet den största enskilda riskfaktorn för 

dödsfall i Europa (ca 10 %).11 Regelbunden måttlig fysisk aktivitet minskar risken att drabbas 

av koronarsjukdom12 (ateroskleros i hjärtats kransartärer), den hjärtsjukdom som 2003 orsak-

ade flest dödsfall.13 Forskare menar att en fysisk inaktiv livsstil ger jämförbart ökad risk att 

drabbas av hjärt-kärlsjukdom som faktorerna rökning, högt blodtryck eller höga blodfetter.14 

Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom är dubbelt så stor för fysiskt inaktiva jämfört med dem som 

är fysiskt aktiva.15 En normalviktig man med dålig kondition har större risk att dö i hjärt-

kärlsjukdom än en överviktig man med bra kondition. Störst risk har dock en överviktig man 

med dålig kondition.16 Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att ca 50 % av 

Sveriges vuxna befolkning är överviktiga eller feta (BMI > 25).17 Fysisk aktivitet är effektivt i 

syfte att motverka övervikt och fetma,18 samtidigt som det minskar risken att drabbas av typ 

2-diabetes19 och minskar den totala dödligheten hos personer med typ 2-diabetes.20 Metabola 

syndromet innebär minst tre av följande diagnoser/undersökningsfynd: övervikt med buk-

fetma, högt blodtryck, höga blodfetter och insulinresistens.21 Regelbunden fysisk aktivitet 

                                                 
9 Faskunger, 2007, s. 12f. 
10 Emilie Agardt, Tahereh Moradi, Peter Allebeck, Riskfaktorernas bidrag till sjukdomsbördan i Sverige: 
Jämförelse mellan svenska och WHO-data, Läkartidningen nr 11 2008 volym 105, s. 819. 
11 World Health Organisation, Promoting physical activity for health: a framework for action in the WHO 
European region, WHO European Ministerial Conference on Counteracting Obesity: Diet and physical activity 
for health, Istambul, Turkey, 15-17 November 2006, s. 7. 
12 Kenneth E. Powell, Paul D. Thompson, Carl J. Caspersen, Juliette S. Kendrick, Physical activity and the 
incidence of coronary heart disease, Annu Rev Public Health. 1987;8:253-87. 
13 Lars Rydén, ”Hjärtsjukdomar”, Nationalencyklopedin <http://www.ne.se/artikel/203824> (Acc. 2009-01-28). 
14 Powell, pp. 253-87. 
15 Statens folkhälsoinstitut <webbgruppen@fhi.se> Fysisk aktivitet, hälsa och sjukdom 
<http://www.fhi.se/templates/Page____14344.aspx> (Acc. 2009-01-28). 
16 Chong Do Lee, Steven N. Blair, Andrew S. Jackson, Cardiorespiratory fitness, body composition, and all-
cause and cardiovascular disease mortality in men, Am J Clin Nutr. 1999 Mar;69(3):373-80. 
17 Statistiska centralbyrån <scb@scb.se> Är överviktiga eller feta, 2008-11-07 
<http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____48681.aspx > (Acc. 2009-01-29). 
18 Mai-Lis Hellénius, Metabola syndromet: betydelsen av fysisk aktivitet, Scand J Nutr. 2002;46:91-93. 
19 Statens folkhälsoinstitut <webbgruppen@fhi.se> Fysisk aktivitet, hälsa och sjukdom 
<http://www.fhi.se/templates/Page____14344.aspx> (Acc. 2009-01-28). 
20 Gang Hu, Pekka Jousilahti, Noël C. Barengo, Qing Qiao, Timo A. Lakka, Jaakko Tuomilehto, Physical 
activity, cardiovascular risk factors, and mortality among Finnish adults with diabetes, Diabetes Care. 2005 
Apr;28(4):799-805. 
21 Nationalencyklopedin, “Metabola syndromet” <http://www.ne.se/artikel/1155292> (Acc. 2009-01-29). 
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påverkar dessa fyra diagnoser/undersökningsfynd positivt och är därför ett effektivt sätt att 

behandla eller förebygga det metabola syndromet.22 Stroke23, osteoporos24 och cancer25 är 

ytterligare sjukdomar som går att förebygga med hjälp av fysisk aktivitet. Den psykiska 

hälsan förbättras av fysisk aktivitet genom ökad känsla av välbefinnande och minskad risk för 

psykiska sjukdomar som t ex depression.26 Vid behandling av depression har fysisk aktivitet 

visat sig vara minst lika effektivt och ha lägre återfallsrisk i jämförelse med farmakologisk 

behandling.27 

 

Det förekommer även negativa effekter av fysisk aktivitet. Detta innebär alltifrån mindre 

allvarliga skador i skelettmuskulaturen till mer allvarliga hjärtproblem såsom hjärtinfarkt. 

Därför bör inaktiva personer med förhöjd risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar rådgöra med 

läkare innan de ökar sin fysiska aktivitetsnivå. För personer med stillasittande livsstil, som 

vill bli fysisk aktiva, är det viktigt att börja i en liten skala och successivt öka träningsmängd 

och intensitet. På så sätt minskar risken för skador och sjukdomar som följd av ökad fysisk 

aktivitet.28 

 

1.2.1 Hälsoekonomiska aspekter 

Sjukvårdskostnader och produktionsbortfall pga fysisk inaktivitet beräknas kosta ca sex 

miljarder varje år i Sverige.29 Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för en rad sjukdomar bl a 

hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, psykisk ohälsa, cancer, fetma samt benskörhet vilket i sin tur 

innebär att fysisk inaktivitet utgör en stor del av samhällets kostnader.30 Sjukvårdens 

kostnader för övervikt och fetma var tre miljarder kronor (2003),31 medan typ 2-diabetes 

                                                 
22 Hellénius, s. 91-93. 
23 Chong Do Lee, Aaron R. Folsom, Steven N. Blair, Physical activity and stroke risk: a meta-analysis, 2003 
Oct;34(10):2475-81. Epub 2003 Sep 18.  
24 Statens folkhälsoinstitut, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, FYSS 2008: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 
och sjukdomsbehandling (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2008), s. 471. 
25 Ibid., s. 242. 
26 Faskunger, 2007, s. 12f. 
27 Michael Babyak, James A. Blumenthal, Steve Herman et al., Exercise treatment for major depression: 
maintenance of therapeutic benefit at 10 months, Psychosom Med. 2000 Sep-Oct;62(5):633-8. 
28 U.S. Department of Health and Human Services (1996), Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon 
General, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250–7954, S/N 017–023–00196–5, 
s. 144. 
29 Kristian Bolin, Björn Lindgren, Fysisk inaktivitet: produktionsbortfall och sjukvårdskostnader, Rapport 
2006:01, s. 2. 
30 Statens folkhälsoinstitut, Hälsoekonomi för folkhälsoarbete: introduktion och debatt (Stockholm: Statens 
folkhälsoinstitut, 2003), s. 58f.  
31 Sveriges kommuner och Landsting, Kostnadsutveckling i svensk sjukvård relaterad till övervikt och fetma: 
några scenarier, 2004-12-05, s. 7f. 
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beräknades kosta det svenska samhället sju miljarder kronor (1998).32 Samhällets kostnader 

för alla sjukdomar i Sverige ökade med 20 %, från 225 miljarder kronor till 270 miljarder 

kronor under 10-årsperioden 1980-1991. Den fysiska inaktiviteten är dessutom en orsak till 

sjukdomar i rörelseorganen33 som är den största sjukdomsgruppen och står för 23 % av alla 

kostnader.34 Dessa sjukdomar, som framförallt omfattar problem i rygg, nacke och axlar, står 

för mer än 30 % av sjukskrivningarna och sjukersättningarna (2004).35 Lätt till måttlig fysisk 

aktivitet kan minska risken för ryggproblem.36  

 

1.3 Beteendeförändring 
De allra flesta vet att fysisk aktivitet är viktigt för en god hälsa. Denna kännedom räcker dock 

sällan till för att fysiskt inaktiva personer ska bli varaktigt fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet och 

motion är ett livsstilsbeteende och för att utveckla en fysiskt aktiv livsstil krävs en beteende-

förändring. Vid förändringsarbete finns den transteoretiska modellen till hjälp. Detta är en 

modell som indelar personer i stadier (förnekelse-, begrundande-, förberedelse-, handlings- 

och aktivitetsstadiet) beroende på hur förändringsbenägna de är. Att gå från en fysisk inaktiv 

till aktiv livsstil handlar oftast inte om att ta ett steg. Förändringsarbetet är en lång process 

som kan ta upp till flera år beroende på var personen befinner sig i den transteoretiska 

modellen, dvs hur benägen personen är att förändra sin livsstil. Hälso- och friskvårdsprogram 

vänder sig oftast till personer som är redo för förändring, vilket en stor del av befolkningen 

inte är. Detta resulterar ofta i motgångar och misslyckande av att upprätthålla en beteende-

förändring. Förändringsbenägenheten påverkas bl a av personens engagemang, närmiljö, 

självförtroende och socialt stöd. För personal som arbetar inom hälso- och sjukvården är 

syftet med livsstils- och beteendeförändringar att patienterna ska få hälsoeffekter som t ex 

bättre självkänsla samt kontroll över sin vikt och sjukdomsrisk.37 

 

 

                                                 
32 F. Henriksson, C.-D. Agardh, C. Berne, J. Bolinder, F. Lönnqvist, P. Stenström, C.-G. Ostenson, B. Jönsson, 
Direct medical costs for patients with type 2 diabetes in Sweden, Journal of Internal Medicine 2000; 248: 387-
396. 
33 Schäfer Elinder, s. 28ff. 
34 Statens folkhälsoinstitut, Hälsoekonomi för folkhälsoarbete: introduktion och debatt (Stockholm : Statens 
folkhälsoinstitut, 2003), s. 58f. 
35 Schäfer Elinder, s. 28ff. 
36 Ilkka M.Vuori, Dose-response of physical activity and low back pain, osteoarthritis, and osteoporosis, 
Medicine and Science in Sport and Exercise 2001 Jun;33(6 Suppl):S551-86; discussion 609-10. 
37 Johan Faskunger, Motivation för motion: hälsovägledning steg för steg (Farsta: SISU idrottsböcker, 2001), s. 
11-23. 
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1.4 Nationella folkhälsomål 
I regeringspropositionen 2002/03:35, som fastställdes av riksdagen år 2003, finns elva 

nationella folkhälsomål formulerade. Syftet med dem är att ge förutsättningar för all befolk-

ning i samhället till en god hälsa. Det är myndigheter, landsting och kommuner som har till 

uppgift att utföra insatser med avseende på att uppnå de elva folkhälsomålen.38 Målområde 6 

innebär ”hälsofrämjande hälso- och sjukvård” och målområde 9 omfattar ”fysisk aktivitet”.  

Med en hälsofrämjande hälso- och sjukvård menas att fokus på ett preventivt arbete ska 

förekomma inom all vård och vid behandling av patienter. Personal inom hälso- och sjuk-

vården har en position som ger dem god möjlighet att nå ut till befolkningen. Därför är det 

upp till dessa aktörer att agera då det utvecklas nya tillvägagångssätt för att förhindra ohälsa. 

Hälso- och sjukvården har alltså till uppgift att utforma tillvägagångssätt som effektiviserar 

verksamheten samt främjar befolkningens hälsa. Detta medför att de bör vidareutbilda sin 

personal i de nyutvecklade och aktuella arbetsmetoderna.39 I målområde 9 beskrivs hur viktigt 

fysisk aktivitet är för hälsan. Målet omfattar insatser i samhället som ska förenkla och 

förbättra förutsättningarna för hela befolkningen att bli mer fysiskt aktiv.40 Rekommenda-

tionen är att samtliga ska vara måttligt fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag.41 En del av 

målområde 9, beskrivet av FHI, inkluderar även FaR.42  

 

1.5 FaR och FYSS 

1.5.1 Fysisk aktivitet på recept (FaR) 

FaR innebär skriftlig ordination av individanpassad fysisk aktivitet i syfte att förebygga eller 

behandla sjukdom. Det kan fungera antingen som ett komplement eller ersättning till farma-

kologisk eller annan behandling. Ordination av FaR specificeras precis som de traditionella 

läkemedelsrecepten. I FaR-recepten anges typ av aktivitet samt frekvens (hur ofta), duration 

(hur länge) och intensitet (ansträngningsnivå).43 Endast legitimerade yrkesgrupper (läkare, 

sjukgymnaster, sjuksköterskor, psykologer, dietister, kuratorer och arbetsterapeuter) kan få 

                                                 
38 Bernt Lundgren, Målövergripande, 2005-10-20 <http://www.fhi.se/templates/Page____1464.aspx> (Acc. 
2009-01-22). 
39 Stephen Hodge <stephen.hodge@fhi.se> Målområde 6: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 2008-11-05 
<http://www.fhi.se/templates/Page____124.aspx> (Acc. 2009-01-22). 
40 Statens folkhälsoinstitut <webbgruppen@fhi.se> Målområde 9: Fysisk aktivitet, 2008-10-23 
<http://www.fhi.se/templates/Page____127.aspx> (Acc. 2009-01-22). 
41 Statens folkhälsoinstitut <webbgruppen@fhi.se> Fysisk aktivitet, hälsa och sjukdom 
<http://www.fhi.se/templates/Page____14344.aspx> (Acc. 2009-01-26). 
42 Statens folkhälsoinstitut <webbgruppen@fhi.se> FaR®: Fysisk aktivitet på recept 
<http://www.fhi.se/templates/Page____10010.aspx> (Acc. 2009-01-26).  
43 Statens folkhälsoinstitut <webbgruppen@fhi.se> FaR® Fysisk aktivitet på recept 
<http://www.fhi.se/templates/Page____10013.aspx> (Acc. 2009-01-22). 
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rättighet att skriva ut FaR.44 Det är verksamhetschefens ansvar att se till att personal som 

skriver ut FaR har kompetens att förskriva receptet på korrekt sätt.45 Det finns rutiner som 

anger hur implementering av nya behandlingsmetoder ska ske inom hälso- och sjukvården. 

Det ska dessutom finnas rutiner för fastställda arbetsmetoder gällande tillämpning, upp-

följning samt omarbetning av metoderna.46 

 

1.5.2 FYSS 

FYSS står för ”Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling” och är ett 

hjälpmedel vid förskrivning av FaR. Manualen vänder sig till hälso- och sjukvården och 

innehåller bl a information om majoriteten av de sjukdomstillstånd som kan behandlas med 

fysisk aktivitet. FYSS beskriver dessutom effekter av fysisk aktivitet, råd om specifika 

aktiviteter vid olika sjukdomstillstånd, motiverande samtal om fysisk aktivitet, olika typer av 

fysisk aktivitet mm. Författarna är främst specialister från Norge och Sverige och projektet 

med sammanställningen har utförts av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA), som är en 

del av Svensk Idrottsmedicinsk Förening, i samarbete med FHI.47 Den första upplagan som 

kom ut 2003 har utvecklats till en utökad upplaga som gick i tryck år 2008. ”FYSS 2008” 

innehåller fler kapitel och är uppdaterad med nya studier.48 På uppdrag av regeringen ska FHI 

sprida ”FYSS 2008” till svenska kommuner och landsting samt fortbilda hälso- och 

sjukvårdspersonal i samarbete med universitet i Sverige.49 

 

1.5.3 FaR-arbete i Sverige 

I samband med ”Sätt Sverige i Rörelse” gjordes en pilotstudie i syfte att testa och utvärdera 

FaR som preventions- och behandlingsmetod. FHI tog initiativ till studien och fungerade även 

som projektledare. För att hitta en lämplig arbetsform inleddes studien med att under en 12-

månadersperiod skriva ut FaR på prov. Nio vårdcentraler och fyra centra för företags-

hälsovård i fyra olika landsting ingick i studien. Andra mål med studien var att FYSS skulle 

tillämpas och utvecklas, att utbilda personal med förskrivningsrätt samt att få personal och 
                                                 
44 Intervju 17/12 2008 med Jill Taube, egna anteckningar, Gustaf Greitz, Centrum för allmänmedicin (CeFAM) 
Karolinska Institutet (KI), Huddinge. 
45 Faskunger, 2007, s. 20. 
46 Socialstyrelsen, Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2005:12 (M) 
Föreskrifter. 
47 Statens folkhälsoinstitut <webbgruppen@fhi.se> FYSS: Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och 
Sjukdomsbehandling <http://www.fhi.se/templates/Page____10877.aspx> (Acc. 2009-01-26). 
48 Statens folkhälsoinstitut, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, FYSS 2008: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 
och sjukdomsbehandling (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2008), s. 7. 
49 Anna Jansson <anna.jansson@fhi.se> Nationell spridning av FYSS 2008 
<http://www.fhi.se/templates/Page____14033.aspx> (Acc. 2009-01-26). 
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patienter att inse vikten av fysisk aktivitet. Personal på de vårdcentraler och centra för 

företagshälsovård som ingick i studien erbjöds halvdagsutbildning i fysisk aktivitet, FYSS 

och samtalsmetodik. 

 

En stor del av projektet var att utvärdera pilotstudien med hjälp av enkätundersökningar och 

intervjuer med både personal och patienter. Via dessa utvärderingar tydliggjordes faktorer 

som är viktiga för arbetet med FaR. Vid implementeringen underströks vikten av utbildning i 

bl a samtalsmetodik, då det är av värde att kunna motivera patienten. FaR som arbetsmetod 

blir mer strukturerat då en samordnare utses, vilket underlättar arbetet för samtliga 

inblandade. Vid utvärderingen upptäcktes att implementeringen av FaR gick lättare då 

personalen också var fysiskt aktiva. Det kan därför vara betydelsefullt att erbjuda personal 

personlig rådgivning om deras egen träning. Ett hinder som uppenbarades vid förskrivning av 

FaR var tidsbrist och stress. Underlättande av processen sker om arbetet med FaR är 

strukturerat från början samt om samverkan med friskvårdsaktörer är tydlig. Utvärderingen av 

pilotstudien visade att 70 % av den förskrivande personalen såg FYSS som ett bra verktyg att 

öka tryggheten vid förskrivning av FaR. Endast 6 % ansåg att muntliga rekommendationer 

fungerade lika bra som skriftliga (FaR). Ytterligare erfarenheter från studien var att 

personalen kände entusiasm inför den nya arbetsmetoden. Patienter som förskrivits FaR 

uttryckte uppskattning och kände sig stöttade.50 Vid senare utvärdering av pilotstudien 

framkom vikten av tydliga riktlinjer i arbetet med FaR.51 

 

Sveriges första Fysiotek invigdes i Malmö år 2002. På Fysiotek arbetar legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal bl a med motiverande samtal om livsstilsvanor. Verksamheten fungerar 

som en slags sluss för patienter som ordinerats FaR. Där får de hjälp och råd om livsstils-

förändringar i form av fysisk aktivitet, kost och tobaksvanor.  En del av arbetet på Fysioteken 

är uppföljning av patienterna. Detta sker efter tre månader samt ett år.52 

 

Stockholms FaR-ledarnätverk fungerar som en länk mellan hälso-/sjukvård och olika 

friskvårdsaktörer inom Stockholms län. SISU Idrottsutbildarna och Stockholms Idrotts-

förbund har i samarbete med Stockholms län samt vårdaktörerna i landstinget skapat ett 

nätverk. På FaR-ledarnätverkets hemsida finns förslag på en rad aktiviteter som kan 
                                                 
50 Kallings, 2003, s. 35-58. 
51 Ibid., s. 72. 
52 Statens folkhälsoinstitut <webbgruppen@fhi.se> Fysiotek i primärvård och på sjukhus: ett gränslöst samarbete 
 <http://www.folkhalsa.com/templates/Page____11138.aspx> (Acc. 2009-02-02). 
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rekommenderas till personer med FaR-ordination. Hemsidan ger möjlighet att söka olika 

typer av fysiska aktiviteter som erbjuds inom utvalt område. Aktiviteterna går även att 

specificera med önskad intensitet i form av låg, måttlig eller hög.53 

 

I Stockholm erbjuder Centrum för allmänmedicin (CeFAM) en tvådagarsutbildning om FaR 

till en kostnad av 2000 kr per deltagare. Kursen vänder sig framförallt till legitimerad 

personal som använder eller ämnar använda FaR som arbetsmetod. Den innehåller bl a 

genomgång av effekter av fysisk aktivitet, användning av FYSS, samtalsmetodik, hur 

förskrivingsprocessen ser ut samt råd vid implementering av FaR. CeFAM erbjuder även 

verksamhetsanpassade utbildningar och seminarier.54 

 

1.5.4 Forskning om fysisk aktivitet på recept 

År 2001 startade ett projekt i Finland som riktade sig till läkare, främst inom primärvården. 

Genom att skapa och utveckla en metod för rådgivning om fysisk aktivitet samt öka till-

gängligheten till hjälpmateriel inom området var förhoppningen att denna typ av rådgivning 

skulle öka. Resultaten sammanställdes från utvärderingar av läkare år 2002 och 2004. Det 

visade sig att implementeringen och upprätthållandet fungerade väl, men att rådgivningen inte 

hade ökat. Resultaten förklarades av att undersökningen utfördes under för kort tid. Således 

ansåg sig forskarna behöva längre tid och ett mer systematiskt tillvägagångssätt för att öka 

frekvensen av rådgivningen. En annan orsak till att rådgivningen inte hade ökat uppgavs vara 

läkarnas osäkerhet vid rådgivning samt bristande kunskap om effekter av fysisk aktivitet.55 

 

Nya Zeelands motsvarighet till FaR är Green Prescription (GP). I en studie fick 456 fysiskt 

inaktiva personer antingen muntliga eller skriftliga rekommendationer om fysisk aktivitet, 

GP. Efter sex veckor gjordes en jämförelse mellan de två grupperna. Den fysiska aktiviteten 

hade ökat signifikant mer i gruppen som förskrivits GP. Det var en större procentuell andel av 

den gruppen som gått från fysisk inaktivitet till att bli fysiskt aktiva.56 I en annan studie fick 

                                                 
53 SISU Idrottsutbildarna <info@farledare.se> Stockholms FaR®ledarnätverk 
<http://www.farledare.se/new/natverket.html> (Acc. 2009-01-26). 
54 CeFAM, Fysisk aktivitet på recept i Stockholms läns landsting, 2008-02-07 
<http://www.cefam.se/home/page.asp?sid=28&mid=2&PageId=1255> (Acc. 2009-03-03).   
55 Minna Aittasalo, Seppo Miilunpalo, Timo Ståhl, Katriina Kukkonen-Harjula, From innovation to practice: 
initiation, implementation and evaluation of a physician-based physical activity promotion programme in 
Finland, Health Promot Int. 2007 Mar;22(1):19-27.  
56 Boyd A. Swinburn, Lisa G. Walter, Bruce Arroll, Murray W. Tilyard, David G. Russell, The green 
prescription study: a randomized controlled trial of written exercise advice provided by general practitioners, 
Am J Public Health. 1998 Feb;88(2):288-91. 
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patienter både muntliga- och skriftliga rekommendationer (GP) om fysisk aktivitet av 

allmänläkare. En träningsspecialist följde sedan upp samtliga patienter via telefon. I jäm-

förelse med traditionell behandling fann forskarna att arbetsmetoden var ett kostnadseffektivt 

sätt att öka den fysiska aktiviteten hos stillasittande människor. Arbetsmetoden ansågs även 

ha en signifikant ekonomisk påverkan genom reducering av hjärt-kärlsjukdomar.57 Av ny-

zeeländsk forskning från 2003, där 8291 personer ingick i en större studie, drogs slutsatsen att 

primärvården hade en viktig roll med bra möjligheter att främja fysisk aktivitet.58 

 

I en nyligen genomförd dansk studie, som publicerades år 2008, jämfördes förskrivning av 

lågintensiv med förskrivning av högintensiv fysisk aktivitet på recept. Syftet var att 

kontrollera om effekten av den fysiska aktiviteten, mätt i maximal syreupptagningsförmåga 

(VO2max), skiljde sig beroende på aktivitetens intensitet. Inga signifikanta skillnader sågs 

mellan låg- och högintensitetsgrupperna vare sig på kort (0-4 mån) eller lång sikt (0-10 

mån).59 

 

I en svensk studie undersöktes om FaR-remisser förbättrade den fysiska aktiviteten hos 

patienter inom primärvården. Resultaten baserades på självrapporterad fysisk aktivitet. Under 

två år skrevs 6300 FaR-remisser ut till patienter, vilket resulterade i att ungefär 50 % av dem 

hade ökat sin fysiska aktivitet efter både tre månader och 12 månader. Av de som var fysiskt 

inaktiva från början (33 %), var endast 17 % inaktiva efter tre månader och 20 % efter 12 

månader. I början var drygt en femtedel av patienterna regelbundet fysiskt aktiva, vilket efter 

både tre och 12 månader hade ökat till en tredjedel.60 

 

Mellan 2001 och 2003 genomfördes en studie på 13 hälso- och vårdcentraler från fem olika 

kommuner i Sverige. Syftet var att undersöka om förskrivning av FaR inom primärvården 

påverkar den fysiska aktivitetsnivån samt livskvaliteten hos patienter. FYSS skulle ligga till 

grund för rådgivning av fysisk aktivitet medan motiverande samtal användes för att urskilja 

om patienten borde förskrivas FaR eller inte. Innan studien startade utbildades personal på 

hälso- och vårdcentralerna om FaR, FYSS, effekterna av fysisk aktivitet samt motiverande 
                                                 
57 Raina Elley, Ngaire Kerse, Bruce Arroll, Boyd Swinburn, Toni Ashton, Elizabeth Robinson, Cost-
effectiveness of physical activity counselling in general practice, N Z Med J. 2004 Dec 17;117(1207):U1216. 
58Karen Croteau, Grant Schofield, Grant McLean, Physical activity in the primary care setting: results of a 
population study in New Zealand, Aust N Z J Public Health. 2006 Jun;30(3):262-7. 
59J.B. Sørensen, J. Kragstrup, T. Skovgaard, L. Puggard., Exercise on prescription: a randomized study on the 
effect of counselling vs counselling and supervised exercise, Scand J Med Sci Sports. 2008 Jun;18(3):288-97. 
60 Matti E. Leijon, P. Bendtsen, K. Festin, A. Ståhle, Does a physical activity referral scheme improve the 
physical activity among routine primary health care patients?, Scand J Med Sci Sports 2008 Jun 18. 
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samtal. Ett samarbete mellan hälso/-sjukvården och friskvården inleddes på lokal nivå i syfte 

att underlätta hänvisning med receptet. Patienten blev i många fall även kontaktad av en 

person från friskvården. Totalt 481 patienter, som var sjuka eller hade ökad sjukdomsrisk pga 

fysiskt inaktivitet, förskrevs FaR som var individuellt anpassade. Samtliga svarade även på en 

enkät med frågor om bl a fysisk aktivitetsnivå och livskvalité. Uppföljning gjordes efter sex 

månader då 62 % återigen svarade på enkäten. Resultaten visade på en signifikant ökning i 

fysisk aktivitetsnivå. Antal patienter som nästan aldrig motionerade hade minskat från 35 % 

till 16 % medan de som angav att de genomförde moderat aktivitet, minst en gång per vecka, 

hade ökat från 19 % till 36 %. Resultaten visade dessutom en signifikant ökning av livs-

kvalité.61 Följsamheten av FaR var 52 % efter sex månader.62 Resultaten visade att följ-

samheten av FaR var minst lika bra som farmakologisk behandling vars följsamhet i snitt var 

50 %.63 

 

1.6 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan några utvalda faktorer av betydelse 

vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) på hälso- och vårdcentraler i Sverige. 

1. Hur ser sambandet ut mellan utvalda faktorer och förskrivning av FaR? 

2. Hur påverkar förskrivarens kön, ålder, befattning samt landstingstillhörighet 

förskrivning av FaR? 

 

2 Metod 
 
2.1 Urval 
Urvalet i denna undersökning var legitimerad personal med förskrivningsrätt av FaR på hälso- 

och vårdcentraler. För att begränsa urvalet uteslöts privata aktörer. Geografiskt begränsades 

urvalet till större städer i Götaland, Svealand och Norrland. Med hjälp av Statistiska central-

byråns (SCB) populationsregister64 valdes den största staden i Svealand (Stockholm) och 

                                                 
61 Lena V. Kallings, Matti E. 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, Scand J Med Sci Sports 2008: 18: 
154-161. 
62 Lena V. Kallings, Matti E. Leijon, Jan Kowalski, Mai-Lis Hellénius, Agneta Ståhle, Self-reported adherence: 
a method for evaluating prescribed physical activity in primary health care patients, Accepted for publication 
13th May 2008 in the Journal of Physical Activity and Health. 
63 World Health Organisation, Adherence to long-term therapies: Evidence for action, Geneva, 2003, s. 156. 
64 Statistiska centralbyrån <scb@scb.se> Befolkningsstatistik: Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 
2008 och befolkningsförändringar 1 januari - 31 mars 2008, 2008-08-14 
<http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____236124.aspx> (Acc. 2008-12-16). 
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Norrland (Umeå). I Götaland valdes den näst största staden (Malmö). Städerna valdes för att 

få en geografisk spridning i landet.  

 

För att få information om vilka hälso- och vårdcentraler som inte var privata kontaktades 

Region Skåne samt Västerbottens läns landsting (VLL) via telefon och mail. I Stockholm 

uteslöts de privata aktörerna genom att begränsa urvalet till Stockholms läns sjukvårdsområde 

(SLSO). Med hjälp av SLSOs hemsida65 begränsades urvalet ytterligare till hälso- och 

vårdcentraler i Stockholms kommun. Telefonnummer till samtliga hälso- och vårdcentraler 

söktes upp på Internet via Region Skånes hemsida,66 Vårdguiden67 och VLLs hemsida.68  

 

2.2 Enkätutformning 
I syfte att ta reda på vilka faktorer som kan påverka förskrivning av FaR söktes information i 

litteratur och på Internet. Sökord och databaser redovisas i bilaga 1. Detta kompletterades 

med information via mailkontakt med Lena Kallings, Med Dr och utredare på FHI samt möte 

med Jill Taube, psykiatriker och ansvarig för införande och spridning av FaR i SLL, vid 

CeFAM. Med hjälp av insamlad information utsågs ett antal faktorer som användes vid 

formulering av enkätens frågor och svarsalternativ.69 Dessa faktorer var: användning av 

FaR/FYSS, egen motion, FaR-utbildning, tidsbrist, riktlinjer, uppföljning, samarbete med 

friskvårdsaktör, FaR-ansvarig, hänvisning av FaR-patienter, kunskap i att motivera till fysisk 

aktivitet samt kunskap om vilka sjukdomstillstånd som kan behandlas med fysisk aktivitet. 

Enkäten kompletterades även med frågor gällande förskrivarens kön, ålder och landstings-

tillhörighet. 

 

Studien hade ett hypotetiskt deduktivt förhållningssätt och pga det stora urvalet valdes en 

kvantitativ metod i form av enkätundersökning. Metodvalet gav möjlighet att genomföra 

statistiska analyser. Med tanke på urvalets storlek valdes webbenkät.70 Detta medförde ett 

resurseffektivt sätt att distribuera och samla in enkäterna samt sammanställa resultaten. 

                                                 
65 Hanna Ahonen <hanna.e.ahonen@sll.se> Stockholms läns sjukvårdsområde: Stockholm, 2008-02-26 
<http://www.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOPage1____6396.aspx> (Acc. 2009-01-09). 
66 Sandra Jeppsson <sandra.jeppsson@skane.se> Region Skåne: Primärvård 
<http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=224034> (Acc. 2009-01-09). 
67 Katarina Winell <katarina.winell@sll.se> Vårdguiden Stockholms läns landsting <http://www.vardguiden.se> 
(Acc. 2009-01-09). 
68 Västerbottens läns landsting <webbredaktionen@vll.se> Västerbottens läns landsting: Hälsocentraler och 
sjukstugor i länet, 2008-09-03 <http://vll.se/default.aspx?id=23256&refid=23279> (Acc. 2009-01-09). 
69 Bilaga 5. 
70 Ibid. 
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Webbenkäten skapades med html-kodning, vilket sedan skickades till en webbyrå för 

publicering på webbhotell samt kopplades till författarnas gemensamma e-postadress. Html-

kodningen byggdes upp så att varje fråga och svar hade olika variabelnummer. Detta med-

förde att, då en ifylld enkät skickades, anlände de angivna svaren som nummer för respektive 

variabel till författarnas e-postadress. I samband med detta skapades en kodlista med de olika 

variablerna och svarsalternativen.71 I syfte att kunna skilja på svar från de olika hälso- och 

vårdcentralerna skapades funktionen att id-märka webbenkäten. Denna funktion gjorde det 

möjligt att se svarsfrekvensen från vardera hälso- och vårdcentral, vilket blev underlag för 

eventuella påminnelseutskick via e-post. Samtliga hälso- och vårdcentraler fick varsitt id 

(Malmö m1-m20, Stockholm s1-s22, Umeå u1-u15). Som ett försök att öka svarsfrekvensen 

beslutades att enkäten skulle vara kort och huvudsakligen innehålla slutna svarsalternativ. 

Delar av enkäten korrigerades efter samtal med handledare. Därefter pilottestades enkäten av 

en läkare för att sedan ytterligare justeras något. 

 

En pappersenkät utformades med identiska frågor och svarsalternativ som webbenkäten. Med 

pappersenkäten bifogades även ett missivbrev.72 Enkäten användes till utvalda hälso- och 

vårdcentraler i Stockholmsområdet där det var praktiskt genomförbart med ett personligt 

besök. Detta gav möjlighet att minska det externa bortfallet tack vare att enkäten fylldes i och 

samlades in på plats. Även det interna bortfallet i enkäten kunde därmed minska då det var 

möjligt att ställa frågor om eventuella oklarheter. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 
I Excel skapades en kontaktlista med samtliga hälso- och vårdcentralers namn och telefon-

nummer.73 Listan var till för att skapa struktur och underlätta planering under arbetets gång. 

Den uppdaterades regelbundet med information om nya kontaktuppgifter och aktuell status,  

t ex om enkäten var vidarebefordrad eller inte.  

 

På varje hälso- och vårdcentral behövdes en kontaktperson som kunde godkänna hälso- eller 

vårdcentralens medverkan samt vidarebefordra webbenkäten till personalens e-postadresser. 

Hälso- och vårdcentralerna kontaktades via telefon i syfte att få en kontaktperson. Författarna 

presenterade sig med namn och ärende. I majoriteten av fallen skedde hänvisning till 

                                                 
71 Bilaga 6. 
72 Bilaga 4. 
73 Bilaga 8. 
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verksamhetschef eller samordnare på arbetsplatsen, som då blev kontaktperson. Personens 

namn, telefonnummer och e-postadress adderades till kontaktlistan. Därefter kontaktades 

denne via telefon. Efter att kontaktpersonen godkänt hälso- och vårdcentralens deltagande i 

enkätundersökningen e-postades utskick för vidarebefordring. Vid utskick av webbenkäten 

medföljde ett kort informationsmeddelande74 om vilka enkäten riktade sig till, dvs de 

anställda inom yrkeskategorierna som får förskriva FaR. I samma utskick fanns även ett 

missivbrev75 samt hyperlänk direkt till webbenkäten. För att kunna genomföra bortfallsanalys 

ombads kontaktpersonen besvara hur många personer som webbenkäten vidarebefordrades 

till. Då enkätsvar inkom från hälso- och vårdcentraler utan uppgift om antal vidare-

befordringar, sändes påminnelser via e-post med ny förfrågan om dessa uppgifter. Det först 

inkomna enkätsvaret gav information om ett ungefärlig datum då enkäten skickats vidare till 

personalen. Detta datum adderades till kontaktlistan och var utgångspunkt vid utskick av 

påminnelser. För att öka svarsfrekvensen sändes påminnelser, med två veckors mellanrum, till 

kontaktpersonerna för vidarebefordring. 

 

Utvalda hälso- och vårdcentraler i Stockholm, som godkänt deltagande i enkätundersök-

ningen, tillfrågades först om möjligheten att utföra pappersenkätundersökningen. Om ett 

personligt besök med pappersenkät inte var önskvärt gjordes utskick av webbenkät på samma 

sätt som beskrivits i text ovan. Pappersenkäten användes totalt på två vårdcentraler i 

Stockholm. Den tid som webbenkäten låg aktiv varierade beroende på datum för vidare-

befordran. Som längst låg enkäten aktiv i ca fem veckor. 

 

2.4 Sammanställning och bearbetning 
Sammanställning av enkäter genomfördes genom manuell överföring av svaren till Excel. 

Excelarket var uppbyggd så att varje kolumn stod för en variabel (fråga i enkäten) medan 

varje rad stod för en enkät. Eftersom svaren i varje webbenkät ankom som siffror kunde dessa 

enkelt överföras till respektive kolumn i excelarket. Pappersenkäten sammanställdes med 

hjälp av kodlistan. I de fall då enkätfråga 6 och 7 besvarades med ett intervall beräknades 

intervallets medelvärde (t ex 5-10 blev 7,5). Vid öppna svarsalternativ (fråga 3 och 12) gavs 

varje nytt svar ett eget nummer som antecknades i kodlistan. Om samma eller liknande svar 

återkom i en annan enkät angavs numret från kodlistan. De som angav distriktsköterska eller 

diabetessjuksköterska som befattning registrerades som sjuksköterskor i sammanställningen.  
                                                 
74 Bilaga 2. 
75 Bilaga 3. 
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Därefter importerades excelarket till statistikprogrammet SPSS. Här namngavs de olika 

variablerna och svarsalternativen med hjälp av kodlistan varefter ett antal variabler om-

kodades. Befattningsgrupper utöver läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor omkodades till 

en gemensam grupp, ”annan”. Av data från fråga 7 skapades två grupper beroende på antal 

FaR-ordinationer. I grupp 1 summerades det antal personer som förskrivit FaR >0 ggr/vecka 

och i grupp 2 ingick de som förskrivit FaR 0 ggr/vecka. Grupp 1 blev i och med detta de som 

förskrev FaR medan grupp 2 inte gjorde det. På liknande sätt fördelades svar från fråga 6 in i 

två grupper, en med de som ger muntliga rekommendationer 0-10 ggr/vecka och en annan 

med de som gör det >10 ggr/vecka. De två första svarsalternativen från fråga 8 och 10 

omkodades till ”ja” och resterande svarsalternativ till ”nej”. Fråga 9, om personalens egen 

motion, omkodades på samma sätt i syfte att jämföra eventuella skillnader beroende på grad 

av motion. I fråga 11 slogs ”nej” och ”vet ej” ihop till ett gemensamt svarsalternativ. I efter-

kommande fråga, nr 12, fanns möjlighet att ange fler än ett svarsalternativ. Följande tre 

grupper skapades: 1.Specifik utbildning om FaR, 2.Annan utbildning om FaR och 3.Ingen 

utbildning om FaR. De som, i enkäten, kryssat i ”specifik utbildning om FaR” placerades i 

grupp 1 oberoende om fler svarsalternativ angivits. I övrigt hamnade de som angav att de inte 

har någon utbilning om FaR i grupp 3 och resterande i grupp 2. I fråga 13-18 omkodades 

alternativ ”stämmer helt” och ”stämmer bra” till ”stämmer” samtidigt som ”stämmer dåligt” 

och ”stämmer inte alls” blev ”stämmer inte”. Fråga 8 och 18 gav endast relevanta svar då 

förskrivning av FaR ägde rum. Därav skapades ytterligare en variabel utifrån data i fråga 7 

genom fördelning till två grupper där grupp 1 förskriver FaR >0-1 ggr/vecka och grupp 2  

>1 ggr/vecka. Samtliga omkodningar och nya variabler finns i bilaga 7.  

 

2.5 Statistiska analyser 
I SPSS utfördes deskriptiva frekvensanalyser. Vidare kontrollerades univariata samband 

mellan samtliga faktorer med hjälp av chitvåtest. Analysen gav svar på vilka faktorer som 

samvarierade med FaR-ordination. Det fanns risk för confounders då respektive faktorer sam-

varierade med varandra. Därför genomfördes en binär logistisk regression. Samtliga faktorer 

som signifikant samvarierade med FaR-ordination i chitvåtestet ställdes upp som oberoende 

variabler. Den beroende variabeln i regressionen var FaR-ordination där ”ja” kodades till 1 

och ”nej” till 0. Därmed analyserades den relativa risken att förskriva FaR, vilket beskrivs 

med oddskvot. En oddskvot >1 innebär ökad sannolikhet att förskriva FaR medan oddkvot <1 

betyder minskad sannolikhet att göra det. Oberoende variabler, som hade signifikans i 
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regressionen, placerades var och en som kategorisk variabel i en ny regression. Ett av 

svarsalternativen blev referensgrupp som jämfördes med övriga svarsalternativ. Den relativa 

risken att förskriva FaR (oddskvoten) för referensgruppen var 1. Använda signifikansnivåer i 

samtliga analyser var: icke signifikant: IS (P≥0,05), signifikant: S (P<0,05) och hög 

signifikans: HS (P<0,01). 

 

2.6 Bortfallsanalys 
Totalt 57 hälso- och vårdcentraler (20 i Malmö, 22 i Stockholm och 15 i Umeå) kontaktades 

via telefon. 16 valde att inte deltaga i enkätundersökningen av olika anledningar och räknades 

därmed som bortfall. En vårdcentral var nerlagd och en annan var endast för asylsökande. 

Dessa två ingick inte i studien och räknas därför inte heller som bortfall. Totalt ingick därmed 

37 hälso- och vårdcentraler (14 i Malmö, 13 i Stockholm och 10 i Umeå) i enkätundersök-

ningen. Pappersenkäten gav inget externt bortfall, sammanlagt 27st delades ut och fylldes i. 

Webbenkäten vidarebefordrades till totalt 563 personer. Av 247 inkomna enkäter var 241 

besvarade av legitimerad personal. Övriga sex saknade antingen uppgift om befattning eller 

var ifylld av icke legitimerad personal (samordnare, undersköterska eller avdelningschef). 

Dessa sex ingick i det externa bortfallet som därmed totalt blev 45 %. Det totala interna 

bortfallet på fråga 8 var ca 4 %, fråga 18 ca 6 % samt på fråga 5 och 11-17 ca 0,5-3 %. I 

resterande frågor fanns inget bortfall. Det interna bortfallet på fråga 8 och 18 i enkäter som 

besvarats av personal som förskriver FaR var inget alls respektive 2 %. 

 

2.7 Validitet och reliabilitet 
Validitetsmässigt ansågs webbenkäten vara en bra undersökningsform, då urvalets geo-

grafiska spridning var relativt stor. Utskick och insamling av enkäter underlättades tack vare 

webbenkäten. En styrka med studien var att valet av faktorer genom litteratur- och Internet-

källor kompletterades med information från Lena Kallings och Jill Taube. Med tanke på att 

urvalet bestod av hälso- och vårdcentraler i större städer, speglade resultatet inte hur det såg ut 

i hela landet. Spridningen mellan landstingen gav dock en viss generaliseringseffekt. Resul-

tatet kan ha påverkats av att vissa hälso- och vårdcentraler valde att inte delta i studien samt 

det externa bortfallet i enkätundersökningen. Fördelningen mellan yrkeskategorierna i de 

olika landstingen skilde sig åt, vilket i sin tur kan ha inverkat på validiteten. Reliabiliteten i 

sin tur kan ha påverkats av att frågan om egen motion gav tillfälle för individuell tolkning. 

Frågorna om användning av FaR/FYSS samt uppföljning av FaR saknade lämpliga svars-
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alternativ för de som inte förskrev FaR. Dessa enkätfrågor diskuteras vidare i diskussions-

avsnittet. Fördelar med webbenkäten var att det inte fanns möjlighet att ange flera svars-

alternativ där detta inte var önskvärt samt att det inte gick att kryssmarkera mellan två 

svarsalternativ. Ytterligare en positiv aspekt med webbenkäten var att den smidigt kunde 

fyllas i och skickas iväg då personalen ansåg sig ha tid. Efter att ha analyserat under-

sökningens metod och syfte kan validiteten och reliabiliteten anses vara tillfredsställande. 

 

3. Resultat 
 

3.1 Frekvenser av och samvariation mellan faktorer 
Av de 241 personer som besvarade enkäten var 80 % kvinnor och 20 % män. Hälften av dessa 

var mellan 46-60 år och ca en tredjedel 31-45 år. Fördelningen inom yrkeskategorierna såg ut 

på följande vis: läkare 39 %, sjukgymnaster 15 %, sjuksköterskor 38 % och övriga 8 %  

(2 dietister, 7 kuratorer, 8 arbetsterapeuter och 2 psykologer). Enkäten besvarades av 99 

personer i Malmö, 79 i Stockholm och 63 i Umeå. Tabell 1 visar åldersfördelningen (fråga 2) 

på de 241 svarande medan tabell 2 visar hur ofta de själva uppgav sig motionera (fråga 9). 

Totalt uppgav 90 % av samtliga tillfrågade att de motionerade minst 1 gång i veckan, 58 % 

gjorde det över 3 gånger i veckan. 

Tabell 2. Egen motion
Antal Procent Kumulativ

Tabell 1. Ålder procent

Antal Procent ≥ 5 ggr/vecka 37 15,4% 15,4%

≤ 30 år 16 6,6% 3-4 ggr/vecka 103 42,7% 58,1%

31-45 år 73 30,3% 1-2 ggr/vecka 77 32,0% 90,0%

46-60 år 120 49,8% < 1 ggr/vecka 20 8,3% 98,3%

≥ 61 år 32 13,3% Aldrig 4 1,7% 100%

Totalt 241 100% Totalt 241 100%

Bortfall 0 Bortfall 0

Förklaring. Åldersfördelning (fråga 2) Förklaring. Hur ofta egen motion utförs (fråga 9)

 
98 av 241 angav att deras arbetsplats arbetade med FaR (fråga 5). På alla enheter i under-

sökningen fanns minst en person som svarade ”ja” på denna fråga. Inom de flesta hälso- och 

vårdcentraler förekom varierande svar av ”ja”, ”nej” och ”vet ej” inom samma enhet. Endast i 

Malmö besvarade en majoritet av personalen på hälso- och vårdcentralerna på samma sätt. 

Rekommendationer till fysisk aktivitet inom hälso- och vårdcentraler förekom betydligt oftare 

i muntlig (fråga 6) än skriftlig form (fråga 7). Av 10 rekommendationer var i genomsnitt en i 

form av FaR-ordination. 6 % av samtliga tillfrågade uppgav att de varken gav muntliga eller 
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skriftliga rekommendationer. Som framgår i tabell 3 var det en majoritet av samtliga till-

frågade som inte ordinerade FaR (fråga 7). Av de resterande (41 %) som förskrev FaR gjorde 

33 % det mer än en gång i veckan (Tabell 4). Det fanns en hög signifikant samvariation 

mellan skriftliga och muntliga rekommendationer. De som gav muntliga rekommendationer 

ofta förskrev fler FaR än de som gav muntliga rekommendationer mer sällan.  

Tabell 3. FaR-ordination Tabell 4. Frekvenser av FaR-ordination
Antal Procent Antal Procent

Ja 98 40,7% >0-1 ggr/vecka 66 67,3%

Nej 143 59,3% >1 ggr/vecka 32 32,7%

Totalt 241 100% Summa 98 100%

Bortfall 0 Förklaring. Antal personer som förskriver 

Förklaring. Antal personer som förskriver FaR >0-1 respektive >1 ggr/v (fråga 7)

FaR (fråga 7)

 
27 % svarade att deras hälso- och vårdcentral samarbetade med en eller flera friskvårdsaktörer 

(fråga 10). 25 % angav att det fanns en FaR-ansvarig på arbetsplatsen (fråga 11). På 

majoriteten av hälso- och vårdcentralerna varierade svaren på dessa två frågor mellan ”ja” och 

”nej / vet ej” inom samma enhet. Det fanns en hög signifikant samvariation mellan kännedom 

om vart patienter med FaR-ordination kunde hänvisas (fråga 13) och om det fanns någon 

FaR-ansvarig på arbetsplatsen (fråga 11). Av de som angav att det fanns en FaR-ansvarig var 

det 83 % som visste vart de kunde hänvisa patienterna (Tabell 5). 

Tabell 5. FaR-ansvarig * hänvisning
Hänvisning

Stämmer Stämmer inte Totalt

FaR-ansvarig Ja Antal 50 10 60

% av FaR-ansvarig 83,3% 16,7%

% av hänvisning 36,0% 10,4%

Nej / vet ej Antal 89 86 175

% av FaR-ansvarig 50,9% 49,1%

% av hänvisning 64,0% 89,6%

Totalt Antal 139 96 235

% av total 59,1% 40,9%

Bortfall 6

Signifikansnivå H S

Förklaring. Jämförelse mellan om det finns någon FaR-ansvarig (fråga 11) och om personalen vet vart de kan
hänvisa FaR-patienter (fråga 13)
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Totalt hade 20 % genomgått en specifik utbildning om FaR. 30 % hade någon annan typ av 

utbildning om FaR, t ex i kombination med annan utbildning, som en del av grund-

utbildningen eller i samband med informationsmöte på arbetsplatsen. Resterande 50 % hade 

ingen utbildning om FaR. 5 % av samtliga tillfrågade hade FaR inkluderat i grund-

utbildningen. En hög signifikant samvariation fanns mellan utbildning (fråga 12) och kunskap 

om vilka sjukdomstillstånd som kan behandlas med fysisk aktivitet (fråga 17). De som hade 

någon typ av utbildning om FaR kände sig säkrare på vilka sjukdomstillstånd som kan 

behandlas med fysisk aktivitet i jämförelse med de som inte hade någon sådan utbildning. 

Tabell 6. Landsting * hänvisning
  Hänvisning

Stämmer Stämmer inte Totalt

Landsting Region Skåne Antal 75 23 98

% av landsting 76,5% 23,5%

SLL Antal 37 42 79

% av landsting 46,8% 53,2%

VLL Antal 31 32 63

% av landsting 49,2% 50,8%

Totalt Antal 143 97 240

% av total 59,6% 40,4%

Bortfall 1

Signifikansnivå H S

Förklaring. Jämförelse mellan landstingen (fråga 4) och om personalen vet vart de kan  hänvisa patienter med
FaR-ordination (fråga 13)

60 % uppgav att de visste vart de kunde hänvisa patienter med FaR (fråga 13), resterande  

40 % var osäkra eller uppgav att de inte visste. I Region Skåne var det 77 % av personalen 

som angav att de visste vart de kunde hänvisa patienter med FaR-ordination, i jämförelse med 

SLL och VLL där färre än 50 % angav att de visste vart hänvisning kunde ske (Tabell 6).  9 % 

av de tillfrågade avstod från att förskriva FaR då de ansåg att det förlängde patientbesöken 

(stämmer bra eller stämmer helt, fråga 14). 83 % kände att de hade god kunskap i att motivera 

patienter till fysisk aktivitet (fråga 15), samtidigt som 87 % ansåg att de hade god kunskap om 

vilka sjukdomstillstånd som kan behandlas med fysisk aktivitet (fråga 17). Vid förfrågan om 

arbetsplatsen hade tydliga riktlinjer vid arbete med FaR (fråga 16) svarade 36 % att de hade 

det (stämmer helt eller stämmer bra). Övriga 64 % ansåg sig inte ha det (stämmer dåligt eller 

inte alls). En hög signifikant samvariation fanns mellan landsting och riktlinjer. En majoritet 

av personalen i Region Skåne ansåg sig ha tydliga riktlinjer, medan det i SLL och VLL var  

22 % respektive 30 % som uppgav detta (Tabell 7). Som framgår av tabell 8 skiljde sig 
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fördelningen mellan yrkeskategorierna i de olika landstingen, t ex besvarades enkäten av 0 % 

sjukgymnaster inom SLL och över 20 % i Region Skåne respektive VLL. 

Tabell 7. Landsting * riktlinjer
 Riktlinjer

Stämmer Stämmer inte Totalt

Landsting Region Skåne Antal 49 46 95

% av landsting 51,6% 48,4%

SLL Antal 17 61 78

% av landsting 21,8% 78,2%

VLL Antal 18 42 60

% av landsting 30,0% 70,0%

Totalt Antal 84 149 233

% av total 36,1% 63,9%

Bortfall 8

Signifikansnivå H S

Förklaring. Jämförelse mellan landstingen (fråga 4) och om personalen anser sig ha tydliga riktlinjer i arbetet med
FaR (fråga 16)

Tabell 8. Landsting * befattning

 Befattning

Läkare Sjukgymn. Sjuksköt. Annan Totalt

Landsting Region Antal 31 21 39 8 99

Skåne % av landsting 31,3% 21,2% 39,4% 8,1%

SLL Antal 45 0 33 1 79

% av landsting 57,0% 0,0% 41,8% 1,3%

VLL Antal 17 16 20 10 63

% av landsting 27,0% 25,4% 31,7% 15,9%

Totalt Antal 93 37 92 19 241

% av total 38,6% 15,4% 38,2% 7,9%

Bortfall 0

Signifikansnivå H S

Förklaring. Svarsfrekvens från olika befattningsgrupper (fråga 3) inom respektive landsting (fråga 4)

 

3.2 Samvariation mellan faktorer och FaR-ordination 
Det fanns ingen signifikant samvariation mellan FaR-ordination (fråga 7) och följande 

faktorer: kön (fråga 1), ålder (fråga 2), egna motionsvanor (fråga 9), kännedom om det finns 

någon FaR-ansvarig på arbetsplatsen (fråga 11) samt om personalen avstår från att ordinera 

FaR pga att det förlänger patientbesöken (fråga 14). Inget signifikant samvariation sågs heller 

mellan de som förskriver FaR >0-1 ggr/vecka och >1 ggr/vecka gällande om förskrivaren 

regelbundet följer upp patienter som ordinerats FaR (fråga 18) samt användning av råd från 

FYSS vid förskrivning av FaR (fråga 8). 9 % uppgav att de inte känner till FYSS. 
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Det var en hög signifikant samvariation mellan förskrivning av FaR (fråga 7) och befattning. 

Tabell 9 visade att det var en procentuellt sett större andel av de tillfrågade sjukgymnasterna 

(73 %) som förskrev FaR i jämförelse med läkare (43 %), sjuksköterskor (27 %) eller övriga 

yrkeskategorier (32 %). Samvariationen mellan FaR-ordination och landsting hade en hög 

signifikans. I Region Skåne förskrev en majoritet av den legitimerade personalen ut FaR  

(55 %), medan motsvarande siffror i  SLL och VLL var 33 % respektive 29 %. 

Tabell 9. FaR-ordination * befattning
 Befattning

Läkare Sjukgymn. Sjuksköt. Annan Totalt

FaR- Ja Antal 40 27 25 6 98

ordination % av befattning 43,0% 73,0% 27,2% 31,6%

Nej Antal 53 10 67 13 143

% av befattning 57,0% 27,0% 72,8% 68,4%

Totalt Antal 93 37 92 19 241

% av total 38,6% 15,4% 38,2% 7,9%

Bortfall 0

Signifikansnivå H S

Förklaring. FaR-ordination (fråga 7) i förhållande till befattning (fråga 3)

Typ av utbildning om FaR (fråga 12) hade en hög signifikant samvariation med själva 

ordinationen (fråga 7). Som synes i tabell 10 nedan var det en majoritet av dem som fått en 

specifik utbildning om FaR som även förskrev FaR (69 %). Det var även en större procentuell 

andel som förskrev FaR av de som hade annan, icke-specifik utbildning om FaR (49 %) i 

jämförelse med de som inte hade någon FaR-utbildning (25 %). 

Tabell 10. FaR-ordination * utbildning
Utbildning

Specifik Annan Ingen Totalt

FaR- Ja Antal 33 35 30 98

ordination % av utbildning 68,8% 48,6% 24,8%

Nej Antal 15 37 91 143

% av utbildning 31,3% 51,4% 75,2%

Totalt Antal 48 72 121 241

% av total 19,9% 29,9% 50,2%

Bortfall 0

Signifikansnivå H S

Förklaring. FaR-ordination (fråga 7) i förhållande till typ av utbildning om FaR (fråga 12)

 



 22

Kännedom om vart hänvisning av patienter med FaR-ordination (fråga 13) kunde ske hade en 

hög signifikant samvariation med förskrivning av FaR (fråga 7). Av de som inte visste vart de 

kunde hänvisa dessa patienter var det 86 % som inte heller förskrev FaR. En majoritet av de 

som kände till vart hänvisning kunde ske skrev även ut FaR (59 %). Samvariationen mellan 

hänvisning och FaR-ordination beskrivs närmre i tabell 11 nedan. 

Tabell 11. FaR-ordination * hänvisning
  Hänvisning

Stämmer Stämmer ej Totalt

FaR-ordination Ja Antal 84 14 98

% av FaR-ordination 85,7% 14,3%

% av hänvisning 58,7% 14,4%

Nej Antal 59 83 142

% av FaR-ordination 41,5% 58,5%

% av hänvisning 41,3% 85,6%

Totalt Antal 143 97 240

% av total 59,6% 40,4%

Bortfall 1

Signifikansnivå H S

Förklaring. FaR-ordination (fråga 7) i förhållande till om personen vet vart de kan hänvisa patienter med 
receptet (fråga 13)

En signifikant samvariation sågs mellan FaR-ordination och om personalen ansåg sig ha god 

kunskap i att motivera patienter till fysisk aktivitet (fråga 15). Det fanns även en hög 

signifikant samvariation mellan förskrivning av FaR (fråga 7) och följande faktorer: hälso- 

och vårdcentralens samarbete med friskvårdsaktör/-er (fråga 10), om det fanns tydliga 

riktlinjer i arbetet med FaR från arbetsgivaren (fråga 16) samt kunskap om vilka sjukdoms-

tillstånd som kan behandlas med fysisk aktivitet (fråga 17). Av de 142 som inte förskrev FaR 

var det 80 % som antingen angav att det inte fanns eller att de inte kände till ett samarbete 

med friskvårdsaktör/-er. 38 % av de som förskrev FaR var medvetna om att arbetsplatsen 

hade ett sådant samarbete. Av de som ansåg sig ha tydliga riktlinjer från arbetsgivaren var det 

60 % som ordinerade FaR. Majoriteten av de som inte ordinerade FaR ansåg sig inte ha 

tydliga riktlinjer (69 %). Av samtliga 206 personer som kände att de hade god kunskap om 

vilka sjukdomstillstånd som kan behandlas med FaR var det 45 % som förskrev FaR. 
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3.3 Binär logistisk regression 
Enligt analysen påverkades sannolikheten att förskriva FaR signifikant av förskrivarens 

befattning samt landstingstillhörighet (S, Tabell 12). Analysen visade även att utbildning om 

FaR och om personalen visste vart patienter med FaR-ordination kunde hänvisas hade en hög 

signifikant påverkan på förskrivningen (HS, Tabell 12). Enligt regressionen hade sannolik-

heten att förskriva FaR en icke-signifikant påverkan (IS, Tabell 12) på följande faktorer: om 

förskrivaren ansåg sig ha tydliga riktlinjer, kunskap om vilka sjukdomstillstånd som kan 

behandlas med fysisk aktivitet, kunskap i att motivera till fysisk aktivitet eller om de kände till 

om hälso-/vårdcentralen samarbetade med friskvårdsaktör/-er. 

Tabell 12. Binär logistisk regression
Nivå

Befattning S

Landsting S

Samarbete IS

Utbildning HS

Hänvisning HS

Riktlinjer IS

Samtalsmetodik IS

Sjukdomsbehandling IS

Förklaring. Signifikansnivåer mellan faktorer 
och sannolikheten att förskriva FaR

 
Sannolikheten att förskriva FaR var högre hos sjukgymnaster i jämförelse med övriga 

yrkeskategorier (S, Tabell 13). Oddskvoten för både läkare och sjuksköterskor var dock inte 

signifikant (IS, Tabell 13). Sannolikheten att förskriva FaR var tre gånger högre hos personal 

på hälso- och vårdcentraler i Malmö i jämförelse med Umeå (S, Tabell 14). Även i Stockholm 

var sannolikheten större men dock inte signifikant (IS, Tabell 14). 

Tabell 13. Kategorisk variabel: befattning Tabell 14. Kategorisk variabel: landsting
Oddskvot Nivå Oddskvot Nivå

Annan HS VLL S

Läkare 1,44 IS Region Skåne 2,92 S

Sjukgymnast 5,64 S SLL 1,66 IS

Sjuksköterska 0,51 IS Förklaring. Sannolikheten att förskriva FaR

Förklaring. Sannolikheten att förskriva FaR beroende på landstingstillhörighet (fråga 4)

beroende på befattning (fråga 3)
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Personal med specifik utbildning om FaR hade en fyra gånger ökad sannolikhet att ordinera 

FaR i jämförelse med de som inte hade någon FaR-utbildning (HS, Tabell 15). De med annan 

utbildning om FaR hade två gånger ökad sannolikhet att förskriva FaR i jämförelse med de 

utan FaR-utbildning (S, Tabell 15). Personal som visste vart de kunde hänvisa patienter med 

FaR-ordination hade en sju gånger ökad sannolikhet att förskriva FaR i jämförelse med de 

som inte visste vart hänvisning kunde ske (HS, Tabell 16). 

Tabell 15. Kategorisk variabel: utbildning Tabell 16. Kategorisk variabel: hänvisning
Oddskvot Nivå Oddskvot Nivå

Ingen alls HS Stämmer inte

Specifik om FaR 3,64 HS Stämmer 6,79 HS

Annan 2,26 S Förklaring. Sannolikheten att förskriva FaR

Förklaring. Sannolikheten att förskriva FaR beroende på om förskrivaren vet vart hänvisning

beroende på typ av utbildning om FaR (fråga 12) av patienten kan ske (fråga 13)

 

4. Diskussion 
 

4.1 Inledning 
Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan några utvalda faktorer av 

betydelse vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) på hälso- och vårdcentraler i 

Sverige. En förhoppning var att våra resultat skulle kunna vara till hjälp vid både 

implementering och utveckling av arbetsmetoden. Primärvården har, enligt vår mening, en 

betydande roll i arbetet med att öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen. Fysisk aktivitet 

är viktigt och behöver prioriteras för att folkhälsan ska utvecklas positivt.76 Samhället skulle 

tjäna på insatser som ökar befolkningens fysiska aktivitet med tanke på de enorma samhälls-

kostnaderna som fysisk inaktivitet leder till.77 Eftersom primärvården har goda möjligheter att 

nå ut till en stor del av befolkningen är det viktigt att de tar sitt ansvar att arbeta sjukdoms-

förebyggande. Med tanke på att patienter är positiva till FaR78 och då följsamheten är minst 

lika god som vid farmakologisk behandling79 80 anser vi att FaR är en arbetsmetod som hälso- 

och sjukvården bör satsa på.  

 
                                                 
76 Statens folkhälsoinstitut <webbgruppen@fhi.se> Allmänt om folkhälsa, 2005-10-20 
<http://www.fhi.se/templates/Page____1492.aspx> (Acc. 2009-02-02). 
77 Bolin, s. 2. 
78 Kallings, 2003, s. 35-58. 
79 Lena V. Kallings, Matti E. Leijon, Jan Kowalski, Mai-Lis Hellénius, Agneta Ståhle, Self-reported adherence: 
a method for evaluating prescribed physical activity in primary health care patients, Accepted for publication 
13th May 2008 in the Journal of Physical Activity and Health. 
80 World Health Organisation, 2003, s. 156. 
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I undersökningen framkom att förskrivning av FaR har höga signifikanta samband med 

frågorna gällande förskrivarens befattning, landstingstillhörighet, muntliga rekommenda-

tioner, samarbete med friskvårdsaktör/-er, utbildning om FaR, riktlinjer från arbetsgivaren, 

kännedom om vart hänvisning av patienter med FaR-ordination kan ske samt kunskap om 

vilka sjukdomar som kan behandlas med fysisk aktivitet. Kunskap i att motivera patienter till 

fysisk aktivitet samvarierade även signifikant med förskrivning av FaR. 

 

De faktorer som inte visade något nämnvärt samband till förskrivning av FaR var förskriv-

arens kön, ålder, egna motionsvanor, kännedom om det finns någon FaR-ansvarig på arbets-

platsen samt frågan om de avstår från att förskriva FaR pga att det förlänger patientbesöken. 

Användning av FYSS i samband med förskrivning av FaR eller uppföljning av patienter med 

FaR-ordination visade inte heller något signifikant samband med förskrivningen. 

 

4.2 Rekommendationer om fysisk aktivitet 
Vår studie visade att rekommendationer om fysisk aktivitet ges betydlig oftare i muntlig form 

än skriftlig (dvs FaR), vilket kan bero på flera olika faktorer. Vi tror att en av de främsta 

orsakerna är att det kan uppfattas enklare att ge en rekommendation i muntlig form. Även 

osäkerhet över hur förskrivning av FaR går till kan vara en viktig faktor. Det är inte troligt att 

orsaken till att muntliga jämfört med skriftliga rekommendationer sker oftare är att FaR-

ordinationer tar längre tid. Detta bygger vi på att en klar majoritet personal på hälso- och 

vårdcentraler inte avstår från att förskriva FaR pga att det förlänger patientbesöken. Vi anser 

att även muntliga rekommendationer är en viktig del i arbetet med att öka den fysiska 

aktiviteten och försöka minska stillasittande hos befolkningen. Det är nämligen inte säkert att 

alla är redo för en konkret handling som innebär en livsstilsförändring, i det här fallet att bli 

regelbundet fysiskt aktiv.81 Muntliga rekommendationer behöver inte alltid betyda att en 

konkret handling kommer att ske, utan kan vara i syfte att få patienten att begrunda eller 

förbereda sig på en fysiskt aktiv livsstil. Dock är det viktigt att inse att skriftliga 

rekommendationer är effektivare än enbart muntliga i syfte att öka patienters fysiska 

aktivitet.82 Därmed är det inte sagt att den ena metoden utesluter den andra, snarare tvärtom. 

En ökad mängd förskrivning av FaR kommer sannolikt även leda till generellt ökat antal 

muntliga rekommendationer. Vid tidigare forskning sågs kunskap om effekter av fysisk 

                                                 
81 Faskunger, 2001, s. 11-23. 
82 Swinburn, 1998, pp. 288-91. 
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aktivitet samt säkerhet vid rådgivning som viktiga delar för att öka rådgivning om fysisk 

aktivitet.83 

 

4.3 Skillnader mellan landstingen 
Sambandet mellan förskrivning av FaR och landstingstillhörighet kan ha påverkats av att 

befattningsfördelningen inom de olika landstingen skiljde sig åt. Sjukgymnaster är, enligt vår 

undersökning, den yrkeskategori där procentuellt sett flest skriver ut FaR. I Stockholm var det 

inga sjukgymnaster som besvarade enkäten, till skillnad från Malmö där denna yrkeskategori 

utgjordes av 21 %. Därmed kan resultatet som visar en skillnad mellan landstingen i antal 

förskrivningar vara missvisande. Umeå är dock den stad där procentuellt sett minst antal FaR-

ordinationer skrivs ut trots att enkäten besvarats av 25 % sjukgymnaster. Att Malmö är den 

stad i undersökningen där en procentuellt sett störst andel förskriver FaR kan bero på att de 

arbetar med Fysiotek. En fördel med Fysioteken kan vara att personalen på hälso- och 

vårdcentralerna direkt vet vart de ska hänvisa patienter med FaR-ordination. Vi tror att det är 

viktigt att personal på hälso- och vårdcentraler fortfarande känner till vilka sjukdomstillstånd 

som kan behandlas med fysisk aktivitet. Vad vårdpersonal som har tillgång till Fysiotek 

kanske inte behöver är djupare kunskap i att motivera patienter till fysisk aktivitet, känna till 

vilka friskvårdsaktörer som finns samt följa upp patienter med FaR-ordination. Allt detta kan 

hanteras av personal på Fysioteken. En nackdel med detta kan vara att personal på hälso- och 

vårdcentraler inte utbildas eller engageras i arbetet med FaR. Det är troligtvis en styrka att 

redan på hälso- och vårdcentralen kunna motivera patienter till fysisk aktivitet samt hitta 

lämpliga aktiviteter. 

  

Det är anmärkningsvärt att svaren i fråga 5, ”Arbetar din vårdcentral med fysisk aktivitet på 

recept (FaR)”, skiljer sig åt inom samma enhet på majoriteten av hälso- och vårdcentralerna. 

Vi tror att det till stor del beror på bristande information och kommunikation på arbetsplatsen. 

En mer strukturerad arbetsmetod kan troligtvis minska risken för oenighet i denna fråga och 

på sikt förhoppningsvis öka förskrivningen av FaR. I Malmö svarade majoriteten av de 

tillfrågade enhetligt i fråga 5 samtidigt som de flesta ansåg sig ha tydliga riktlinjer i arbetet 

med FaR. Detta var inte fallet i Stockholm och Umeå. Tydliga riktlinjer är av stor vikt då det 

troligtvis kan bidra till ökad kännedom om och användning av de aktuella arbetsmetoderna, 

däribland FaR. Att svaren skiljde sig åt hos personalen på samma enhet gällande frågorna om 

                                                 
83 Aittasalo, 2007, pp. 19-27. 



 27

samarbete med friskvårdsaktör/-er och FaR-ansvarig är värt att påpeka. Även här kan 

informations- och kommunikationsbrist på arbetsplatsen vara en stark bidragande orsak. 

 

4.4 Tänkbara åtgärder 
Sannolikheten att förskriva FaR var sju gånger högre hos personal som kände till vart 

patienter med FaR-ordination kunde hänvisas i jämförelse med de som inte visste vart 

hänvisning kunde ske. En stor del av personalen, i samtliga tre städer, var osäkra på just detta. 

Därför är det ett betydande utvecklingsområde som vi anser bör prioriteras. Tidigare 

forskning har visat att om en samordnare utses på arbetsplatsen bidrar detta till att arbetet med 

FaR underlättas genom en mer strukturerad arbetsmetod.84 Ytterligare sätt kan vara att 

sammanställa en lista på friskvårdsaktörer och aktiviteter, t ex som på Stockholms FaR-

ledarnätverks hemsida. Samarbete med friskvårdsaktör/-er kan vara ett sätt att öka antal FaR-

ordinationer. Om personalen känner till att det finns ett sådant samarbete är det troligt att de 

också blir säkrare på vart de kan hänvisa patienter som förskrivits FaR. Vi tror att det är bättre 

ju fler samarbetspartners hälso- och vårdcentralen har, då det kan ge ett bredare utbud av 

fysiska aktiviteter. Ett rikt utbud av samarbetspartners kan i sin tur underlätta sökandet efter 

en aktivitet som passar patientens individuella intressen och behov. Både personal och 

patienter bör känna till att FaR-ordination med rekommenderad lågintensiv träning, i vissa 

sammanhang, visat sig ha likvärdig effekt som högintensiv gällande kondition.85 Enkät-

undersökningen bidrar inte med information om vilka friskvårdsaktörerna är. Detta kan vara 

ett intressant område för vidare forskning i syfte att undersöka hur olika typer av samarbeten 

påverkar arbetet med FaR. Det skulle dessutom vara bra för hälso- och vårdcentralerna att 

veta vad det finns för slags aktörer och hur ett eventuellt samarbete kan se ut.  

 

Utbildning är enligt vår undersökning en av de allra viktigaste faktorerna i arbetet med FaR. 

Sannolikheten att förskriva FaR var fyra gånger högre hos personal med specifik utbildning 

om FaR i jämförelse med de som inte hade någon FaR-utbildning. Vår studie visar att 

personal med specifik utbildning hade bättre kunskap om vilka sjukdomstillstånd som kan 

behandlas med fysisk aktivitet samtidigt som de var säkrare på hur de ska motivera 

patienterna till fysisk aktivitet. Icke specifik utbildning om FaR, t ex i samband med annan 

utbildning, var i detta fall bättre än ingen FaR-utbildning alls. Vi anser att det behövs 

betydliga satsningar på att utbilda personal på hälso- och vårdcentraler om arbetsmetoden 
                                                 
84 Kallings, 2003, s. 35-58. 
85 Sørensen, 2008, pp. 288-97. 
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FaR. Inte minst med tanke på att mer än hälften av de tillfrågade inte hade någon FaR-

relaterad utbildning överhuvudtaget. Ett exempel på en specifik FaR-utbildning i Stockholm 

är tvådagarskursen på CeFAM.86 Det kanske kan vara så att bristande resurser bl a i form av 

tid och pengar är ett hinder för en specifik utbildning av detta slag. Vi vill därför poängtera att 

även icke specifik utbildning, om än inte lika stor, också har en positiv effekt på 

arbetsmetoden FaR. Insatser i form av information i samband med annan utbildning eller 

personalmöten på arbetsplatsen kan vara ett resurseffektivt sätt att vidareutbilda personal. För 

att FaR som arbetsmetod ska fungera väl på hälso- och vårdcentraler krävs det troligtvis ett 

intresse från personalen att arbeta med det. Detta kan liknas det intresse som underlättar vid 

beteendeförändringar, t ex som att gå från en fysisk inaktiv till en fysiskt aktiv livsstil. 

Avsaknande av intresse inför en sådan förändring kan öka risken att beteendet inte blir 

varaktigt. Vi föreslår därmed att det första steget vid implementering av FaR är att få 

personalen intresserade av arbetsmetoden. De som i sin tur är intresserade bör erbjudas 

specifik utbildning om FaR.  

 

Det fysiska aktivitetsåret ”Sätt Sverige i rörelse” och FYSS är troligtvis två bidragande 

orsaker till att majoriteten känner att de har god kunskap om vilka sjukdomstillstånd som kan 

behandlas med fysisk aktivitet. I tidigare studier har det framkommit att FYSS till stor del 

uppskattas av förskrivande personal.87 Det är enligt vår mening viktigt att nya upplagan av 

FYSS finns tillgänglig för samtlig personal på hälso- och vårdcentralerna. Målet bör vara att 

all personal ska känna till den och uppmuntras att ta del av den. 

 

4.5 Bortfall och frågeformuleringar 
Orsaken till att ett flertal hälso- och vårdcentraler inte ville delta i studien var att de hade 

mycket att göra i sitt arbete. Samma anledning bidrog troligtvis till en stor del av det externa 

bortfallet i enkätundersökningen, på de hälso- och vårdcentraler som ingick i studien. Vi är 

medvetna om att det externa bortfallet är stort och att det minskar resultatens generaliser-

barhet. En enkät med öppna svarsalternativ hade kanske bidragit med mer detaljerad 

information, men troligtvis ökat både det externa och interna bortfallet. Det går inte att uttala 

sig om hur bortfallet har påverkat resultatet, men att fördelningen mellan förskrivare och icke-

förskrivare är jämn ser vi som styrkor i sambandsanalyserna. Vi är medvetna om att vårt urval 

                                                 
86 CeFAM, Fysisk aktivitet på recept i Stockholms läns landsting, 2008-02-07 
<http://www.cefam.se/home/page.asp?sid=28&mid=2&PageId=1255> (Acc. 2009-03-03).   
87 Kallings, 2003, s. 35-58. 
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inte kan representera hur olika yrkeskategorier inom vården generellt skulle ha svarat i de 

olika landstingen. Resultatet visar inte hur det ser ut i hela landet, men speglar det till en viss 

del. Vidare har vi endast tillfrågat hälso- och vårdcentraler i storstäder och ej på landsbygden 

som också är av betydelse att kartlägga. Det skulle även vara intressant att göra en liknande 

studie hos de privata aktörerna och samtidigt se om de skiljer sig från de icke-privata.  

 

För att ta reda på om personalen förskriver FaR eller inte frågade vi om det genomsnittliga 

antalet skriftliga rekommendationer (FaR) per vecka. Anledningen till att vi inte ställde frågan 

i form av ”ja” och ”nej” var att det ger möjlighet till egen tolkning. Exempelvis kan svars-

alternativ ”ja” antingen tolkas som om förskrivning av FaR sker överhuvudtaget eller om det 

sker regelbundet. Genom att ställa frågan på vårt sätt undkom vi denna risk. 

 

Vi hade som ambition att bl a undersöka om de som förskriver FaR använder FYSS mer än 

icke-förskrivare. Näst intill alla tillfrågade gav muntliga och/eller skriftliga rekommenda-

tioner om fysisk aktivitet i sitt arbete. Därför hade en alternativ frågeställning kunnat vara om 

de använder FYSS vid muntliga eller skriftliga rekommendationer. En sådan frågeställning 

hade gjort det möjligt att jämföra användning av FYSS mellan FaR-förskrivare och icke-

förskrivare. 

 

Frågan om egen motion gav de som besvarade enkäten möjlighet till egen tolkning. Beroende 

på hur begreppet motion tolkas kan svaret på frågan skilja sig. Exempelvis anser vissa att en 

promenad till jobbet är motion medan andra inte gör det. Specificering av begreppet motion 

samt aktivitetens duration t ex ”minst 30 minuter per dag” hade troligtvis ökat frågans till-

förlitlighet. Tidigare forskning har visat att personalens egen motion gynnar FaR-arbetet.88 En 

mer specificerad frågeställning hade möjligtvis resulterat i en signifikant samvariation mellan 

egen motion och FaR-ordination. Trots våra resultat anser vi att det är viktigt att främja 

personalens egen motion, både med tanke på deras egen hälsa samt vid arbete med FaR. I 

detta fall tror vi att det är viktigt att leva som man lär. 

 

En önskan med studien var att jämföra hur personalens kunskap inom samtalsmetodik 

påverkade arbetet med FaR. Det uppstod en viss problematik i hur frågeformuleringen skulle 

se ut. Begreppet samtalsmetodik kan enligt vår mening tolkas olika beroende på erfarenhet 

                                                 
88 Ibid. 
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inom detta område, t ex i motiverande samtal. Beslut togs därför att formulera frågan som 

kunskap i att motivera till fysisk aktivitet (fråga 15). Vi är medvetna om att detta inte speglar 

hela begreppet samtalsmetodik, men anser att motiveringsarbete är en viktig del av det. Det 

skulle vara intressant att undersöka om personal på hälso- och vårdcentraler känner till och tar 

hjälp av bl a den transteoretiska modellen vid förskrivning av FaR. Som tidigare nämnt är 

fysisk aktivitet ett livsstilsbeteende och det är därför viktigt att ta hänsyn till patientens 

förändringsbenägenhet vid förskrivning av FaR. 

 

Det interna bortfallet var störst på frågorna 8 och 18, angående användning av FYSS vid 

förskrivning av FaR och regelbunden uppföljning av patienter som ordinerats FaR. Detta 

beror troligtvis på att frågorna endast berör personal som verkligen förskriver FaR. I enkäter 

som besvarades av personal som förskriver FaR fanns det inget internt bortfall på fråga 8 

medan fråga 18 hade ett internt bortfall på 2 %. Vi är tillfreds med storleken på det interna 

bortfallet. För övrigt tror vi att enkätens utformning med endast ett fåtal frågor, slutna 

svarsalternativ samt relativt okomplicerade frågeställningar bidrog till en minskning av det 

interna och externa bortfallet.  

 

4.6 Slutkommentar 
Det är sen tidigare känt att arbetsmetoden FaR är ett effektivt sätt att bidra till en ökad fysisk 

aktivitet som ett led i att medverka till förbättrad fysisk och psykisk hälsa i samhället. 89 90 

Enligt resultat i denna studie vill vi lyfta fram att viktiga områden är att skapa tydliga 

riktlinjer i arbetet med FaR, samarbeta med friskvårdsaktörer, att personalen har kunskap om 

vilka sjukdomstillstånd som kan behandlas med fysisk aktivitet samt om motivation till fysisk 

aktivitet. I syfte att effektivisera FaR som arbetsmetod, på hälso- och vårdcentraler i Sverige, 

vill vi framförallt poängtera vikten av: 

 

• Att personalen är utbildad om FaR. 

• Att personalen vet vart de kan hänvisa patienter med FaR-ordination. 

                                                 
89 Leijon, 2008. 
90 Lena V. Kallings, Matti E. 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, Scand J Med Sci Sports 2008: 18: 
154-161. 
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Abbreviationslista 
 

BMI  Body Mass Index 

CeFAM  Centrum för allmänmedicin 

FaR  Fysisk aktivitet på Recept 

FHI  Statens folkhälsoinstitut 

FYSS  Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 

GP  Green Prescription 

SCB  Statistiska centralbyrån 

SLL  Stockholms läns landsting 

SLSO  Stockholms läns sjukvårdsområde 

VLL   Västerbottens läns landsting 



 

Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar: Hur ser sambandet ut mellan utvalda faktorer och förskrivning av FaR? 
Hur påverkar förskrivarens kön, ålder, befattning samt landstingstillhörighet förskrivning av 
FaR? 
 
  
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Fysisk aktivitet på recept 
Primärvård 

Physical activity on prescription 
Primary care 
 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Då studien är inriktad på arbetet med fysisk aktivitet på recept inom hälso- och vårdcentraler ansågs 
dessa ämnesord vara av vikt.  

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

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

PubMed 
 
Libris 

Physical activity on prescription primary care 
Sweden 
Fysisk aktivitet på recept 

3 
 
16 

2 
 
2 

 
KOMMENTARER:  
En stor del av de källor och litteratur som används till studien är böcker från GIHs bibliotek. Viss 
information erhölls av handledare. 

 



 

Bilaga 2 
 
MEDDELANDE TILL KONTAKTPERSON VIA MAIL 
 
Hej,  
 
Vi samtalade i telefon angående enkätundersökning om fysisk aktivitet på recept. 
 
Vänligen vidarebefordra detta mail till personalen på hälso-/vårdcentralen. Enkäten riktar sig till dem 
som får skriva ut fysisk aktivitet på recept (dvs läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister, 
kuratorer, arbetsterapeuter och psykologer).  
 
Vi önskar även få svar på följande från dig: 
1. Antal personer som mailet vidarebefordras till 
 
Mvh Gustaf Greitz och Frida Rönquist, GIH Stockholm 
 
 
 
FÖRSTA PÅMINNELSE TILL KONTAKTPERSON VIA MAIL 
 
Hej, 
 
För ett tag sedan vidarebefordrade Du följande missivbrev med länk till webbenkät, om fysisk aktivitet 
på recept, till personal på xxxxx vårdcentral. 
 
Nu önskar vi skicka ut en påminnelse då det är många som ännu inte besvarat enkäten. Vi är 
tacksamma om Du vill vidarebefordra detta mail, till samma personal som det förra mailet 
vidarebefordrades till (x st). 
 
Mvh Gustaf Greitz och Frida Rönquist, GIH Stockholm 
 
 
 
SISTA PÅMINNELSE TILL KONTAKTPERSON VIA MAIL 
 
Hej, 
 
Vi har förlängt sista datumet för enkäten till 18/2. Nu önskar vi skicka ut en sista påminnelse då det är 
många som ännu inte besvarat enkäten. Vi är tacksamma om Du vill vidarebefordra detta mail, till 
samma personal på xxxxx vårdcentral som det förra mailet vidarebefordrades till (x st). 
 
Mvh Gustaf Greitz och Frida Rönquist, GIH Stockholm



 

Bilaga 3 
 
MISSIVBREV, WEBBENKÄT 
 
Gymnastik och Idrottshögskolan, Stockholm 2009-01-16 

Fysisk aktivitet på recept på hälso- och vårdcentraler i Sverige 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm som avser skriva C-uppsats under 
våren. Syftet är att undersöka hur ett antal faktorer påverkar förskrivning av fysisk aktivitet på recept 
(FaR) på hälso- och vårdcentraler i Malmö, Stockholm och Umeå. 
 
Ditt deltagande är av stor vikt och vi önskar att du tar dig tid att besvara vår korta enkät bestående av 
kryssfrågor. Undersökningen görs anonymt, vilket innebär att det inte är möjligt att spåra vem som har 
svarat vad. Svaren sammanställs och analyseras statistiskt. Vår förhoppning är att resultaten ska vara 
till hjälp vid utveckling och framtida arbete med FaR, både för dig och din hälso-/vårdcentral. 
 
Om så önskas, sänder vi gärna en kopia av den färdigställda rapporten. 
Vid eventuella frågor se kontaktuppgifter nedan. 
 
 
Klicka på länken på nästa rad för att komma direkt till enkäten eller kopiera in adressen i din 
webbläsare. 
http://www.xxxxxxxx.se/enkat.aspx?id=xx   
 
Svara gärna så snart som möjligt, dock senast 11 februari 2009. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Frida Rönquist 
ihsXXXX@stud.ihs.se  
073-xxxxxxx 
 
Gustaf Greitz 
ihsXXXX@stud.ihs.se  
070-xxxxxxx 
 



 

Bilaga 4 
 
MISSIVBREV, PAPPERSENKÄT 
 

 
  
 
 
Stockholm 2009-01-19     
Fysisk aktivitet på recept på hälso- och vårdcentraler i Sverige 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm som avser skriva  
C-uppsats under våren. Syftet är att undersöka hur ett antal faktorer påverkar förskrivning av 
fysisk aktivitet på recept (FaR) på hälso- och vårdcentraler i Malmö, Stockholm och Umeå. 
 
Ditt deltagande är av stor vikt och vi önskar att du tar dig tid att besvara vår korta enkät 
bestående av kryssfrågor. Undersökningen görs anonymt, vilket innebär att det inte är möjligt 
att spåra vem som har svarat vad. Svaren sammanställs och analyseras statistiskt. Vår 
förhoppning är att resultaten ska vara till hjälp vid utveckling och framtida arbete med FaR, 
både för dig och din hälso-/vårdcentral. 
 
Om så önskas, sänder vi gärna en kopia av den färdigställda rapporten. 
Vid eventuella frågor se kontaktuppgifter nedan. 
 
Svara gärna så snart som möjligt, dock senast 11 februari 2009. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Frida Rönquist 
ihsXXXX@stud.ihs.se 
073-xxxxxxx 
 
Gustaf Greitz 
ihsXXXX@stud.ihs.se  
070-xxxxxxx 
 



 

Bilaga 5 
 
WEBBENKÄT 
 
1. Kön 

Kvinna 

Man 
 
 
2. Ålder 

≤ 30 år  

31-45 år 

46-60 år 

≥ 61 år 
 
 
3. Befattning 

Läkare 

Sjukgymnast 

Sjuksköterska 

Annat:  
 
 
4. Inom vilket landsting arbetar du? 

Region Skåne 

Stockholms läns landsting 

Västerbottens läns landsting 

Annat:  
 
 
5. Arbetar din vårdcentral med fysisk aktivitet på recept (FaR)? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
 
 
6. Till hur många patienter ger du (i genomsnitt per vecka) muntliga 
rekommendationer om fysisk aktivitet i ditt arbete? 

Ca: gånger / vecka 
 
 
7. Till hur många patienter ger du (i genomsnitt per vecka) skriftliga 
rekommendationer om fysisk aktivitet (FaR) i ditt arbete? 

Ca: gånger / vecka 



 

8. Använder du råd från FYSS i samband med förskrivning av fysisk aktivitet på 
recept (FaR)? 

Ja, alltid/ofta 

Ja, ibland 

Nej, sällan 

Nej, aldrig 

Känner inte till FYSS 
 
 
9. Hur ofta motionerar du? 

5 ggr/vecka eller mer 

3-4 ggr/vecka 

1-2 ggr/vecka 

Mindre än 1 ggr/vecka 

Aldrig 
 
 
10. Samarbetar din vårdcentral med någon friskvårdsaktör? 

Ja, flera 

Ja, en 

Nej 

Vet ej 
 
 
11. Finns det någon som ansvarar för fysisk aktivitet på recept (FaR) på din 
arbetsplats? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
 
 
12. Jag har gått följande utbildning/utbildningar om fysisk aktivitet på recept 
(FaR): (OBS! Du kan välja flera svarsalternativ) 

Specifik utbildning om fysisk aktivitet på recept (FaR) 

I samband med annan utbildning 

Del i min grundutbildning  

Ingen alls 

Annan:  
 
 
Ta ställning till följande påståenden om fysisk aktivitet på recept (FaR): 
 
 



 

13. Jag vet vart jag kan hänvisa patienter med fysisk aktivitet på recept (FaR). 

Stämmer helt  

Stämmer bra  

Stämmer dåligt  

Stämmer inte alls  
 
14. Jag avstår från att förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR) för att det 
förlänger patientbesöken. 

Stämmer helt  

Stämmer bra  

Stämmer dåligt  

Stämmer inte alls  
 
15. Jag har god kunskap i att motivera patienter till fysisk aktivitet. 

Stämmer helt  

Stämmer bra  

Stämmer dåligt  

Stämmer inte alls  
 
16. I mitt arbete med fysisk aktivitet på recept (FaR) har jag tydliga riktlinjer 
från min arbetsgivare. 

Stämmer helt  

Stämmer bra  

Stämmer dåligt  

Stämmer inte alls  
 
17. Jag har god kunskap om vilka sjukdomstillstånd som kan behandlas med 
fysisk aktivitet. 

Stämmer helt  

Stämmer bra  

Stämmer dåligt  

Stämmer inte alls  
 
18. Jag följer regelbundet upp patienter som förskrivits fysisk aktivitet på 
recept (FaR). 

Stämmer helt  

Stämmer bra  

Stämmer dåligt  

Stämmer inte alls  
 
Avsluta genom att klicka på knappen nedan. 



 

Bilaga 6 
 
KODLISTA 
 
Variabel Innebörd Kodning 
    
V1 Kön 1 = Kvinna 
  2 = Man 
 
V2 Ålder 1 = ≤ 30 år 
  2 = 31-45 år 
  3 = 46-60 år 
  4 = ≥ 61 år 
 
V3 Befattning 1 = Läkare 
  2 = Sjukgymnast 
  3 = Sjuksköterska 
  4 = Dietist 
  5 = Kurator 
  7 = Arbetsterapeut 
  8 = Psykolog 
 
V4 Landsting 1 = Region Skåne 
  2 = SLL 
  3 = VLL 
 
V5 Arbetar med FaR 1 = Ja 
  2 = Nej 
  3 = Vet ej 
 
V6 Muntliga rek. Öppen fråga 

 
V7 Skriftliga rek (FaR) Öppen fråga 
 
V8 FYSS 1 = Ja, alltid ofta 
  2 = Ja, ibland 
  3 = Nej, sällan 
  4 = Nej, aldrig 
  5 = Känner inte till FYSS 
 
V9 Egen motion 1 = 5 ggr/vecka eller mer 
  2 = 3-4 ggr/vecka 
  3 = 1-2 ggr/vecka 
  4 = Mindre än 1 ggr/vecka 
  5 = Aldrig 
 
V10 Samarbete 1 = Ja, flera 
  2 = Ja, en 
  3 = Nej 
  4 = Vet ej 
 
V11 FaR-ansvarig 1 = Ja 
  2 = Nej 
  3 = Vet ej 
 
 



 

V12 Utbildning 1 = Specifik om FaR 
  2 = Samband med annan utbildning 
  3 = Del i grundutbildning 
  4 = Ingen alls 
  5 = Info på arbetsplats 
  6 = Info från Fysiotek 
  7 = HP om fysisk aktivitet 
  8 = Föreläsningar/utbildningar 
  9 = Motivationssamtal 
 
V13 Hänvisning  1 = Stämmer helt 
  2 = Stämmer bra 
  3 = Stämmer dåligt 
  4 = Stämmer inte alls 
 
V14 Tidsbrist  1 = Stämmer helt 
  2 = Stämmer bra 
  3 = Stämmer dåligt 
  4 = Stämmer inte alls 
 
V15 Samtalsmetodik  1 = Stämmer helt 
  2 = Stämmer bra 
  3 = Stämmer dåligt 
  4 = Stämmer inte alls 
 
V16 Riktlinjer  1 = Stämmer helt 
  2 = Stämmer bra 
  3 = Stämmer dåligt 
  4 = Stämmer inte alls 
 
V17 Sjukdomsbehandling  1 = Stämmer helt 
  2 = Stämmer bra 
  3 = Stämmer dåligt 
  4 = Stämmer inte alls 
 
V18 Uppföljning  1 = Stämmer helt 
  2 = Stämmer bra 
  3 = Stämmer dåligt 
  4 = Stämmer inte alls 



 

Bilaga 7 
 
KODLISTA 2: NYA VARIABLER EFTER OMKODNING 
 
Variabel Innebörd Kodning 
    
V3_New Befattning 1 = Läkare 
  2 = Sjukgymnast 
  3 = Sjuksköterska 
  4 = Annan 
 
V6_New Frekvens av muntliga rek. 1 = >0-10 ggr/vecka 
  2 = >10 ggr/vecka 
 
 
V7_New FaR-ordination 1 = Ja 
  2 = Nej 
 
V7_New2 Frekvens av FaR-ordination 1 = >0-1 ggr/vecka 
  2 = >1 ggr/vecka 
 
V8_New FYSS 1 = Ja 
  2 = Nej 
 
V9_New Egen motion 1 = Ja 
  2 = Nej 
 
V10_New Samarbete 1 = Ja 
  2 = Nej / vet ej 
 
V11_New FaR-ansvarig 1 = Ja 
  2 = Nej / vej ej 
 
V12_New Utbildning 1 = Specifik om FaR 
  2 = Annan 
  3 = Ingen alls 
 
V13_New Hänvisning  1 = Stämmer 
  2 = Stämmer inte 
 
V14_New Tidsbrist  1 = Stämmer 
  2 = Stämmer inte 
 
V15_New Samtalsmetodik  1 = Stämmer 
  2 = Stämmer inte 
 
V16_New Riktlinjer  1 = Stämmer 
  2 = Stämmer inte 
 
V17_New Sjukdomsbehandling  1 = Stämmer 
  2 = Stämmer inte 
 
V18_New Uppföljning  1 = Stämmer 
  2 = Stämmer inte 



 

Bilaga 8 
 
KONTAKTLISTA 
 
Malmö
ID Namn Antal Svar Tel (VC) Kontakt Tel (kontakt) E-post Status

Stockholm
ID Namn Antal Svar Tel (VC) Kontakt Tel (kontakt) E-post Status

Umeå
ID Namn Antal Svar Tel (VC) Kontakt Tel (kontakt) E-post Status

 

 
ID: Hälso-/vårdcentralens identifikation (ex. m5) 

Namn: Hälso-/vårdcentralens namn 

Antal: Antal vidarebefordringar som skett (utskickade enkäter) 

Svar: Antal inkomna enkäter från respektive hälso-/vårdcentral 

Tel (VC): Telefonnummer till hälso-/vårdcentralen 

Kontakt: Namn på kontaktperson 

Tel (kontakt): Telefonnummer till kontaktperson 

E-post: E-postadress till kontaktperson 

Status: Datum + aktuell status (ex. 3/2 Påminnelse skickad, 20/1 Enkät vidarebefordrad, 19/1 Enkät skickad) 

 


