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Abstract
Aim: To implement and evaluate the effectiveness of a Physical, Mental and Social healthcare
concept on primary care patients in the municipality of Botkyrka. This included a medical
examination with questionnaires, motivational interviewing and a physical examination before and
after a seven week period with physical activity on prescription led by an instructor and theoretical
sessions about health.

Method: All together twelve patients from two health centres in municipality Botkyrka received
physical activity on prescription. All the prescriptions were identically formulated. Both the
intervention group and control group consisted of six patients each. For the intervention group a
“FMS Personal profile” was used which comprised of questionnaires based on behavioural habits and
KASAM, a physical examination and motivational interviewing. The control group, which had to carry
out the physical activity on its own, answered predetermined questions about their behavioural habits
and a reduced group carried out physical examination. Physical activity in a group was carried out for
the intervention group twice a week during a seven week period. Another training session was to take
place weekly single-handed and was to be recorded in a journal. As well as physical activity, five
theoretical sessions were held which consisted of exercise, nutrition, heart and pulse, stress and
recuperation and behavioural changing. During the project the participants were also able to visit a dr.
of naparapathy for treatment and consultation.

Results: After the project, four out of six participants in the intervention group experienced a better
health and all had increased their level of physical activity. The participants’ level of KASAM was
overall unchanged after the project. All the subjects except for one increased their leg strength which
was the most appreciable strength gain noted generally for the intervention group. The most
significant improvement within the movability tests was seen in the back and hip-joint tests. All
participants improved their balance. No significant change was seen on the cardiac output test within
the intervention group after the training period. The majority of the participants in the control group
showed an unchanged or a deteriorated evaluated health during the time of the project. Neither was
any considerable change to be seen generally on the physical examination within the reduced control
group.

Conclusions: Our results show that one single prescription with physical activity does not lead to
any improvements worth mentioning within behavioural habits or physical status. After participating
in the healthcare concept, in spite of the relatively short period, improvements were to be seen within
behaviour habits such as level of physical activity, experienced health and nutrition habits. Also some
physical status improvements were to be seen with regard to movability, strength and balance. We
should have liked our research to continue further on to find out if more important health gains could
have been achieved over a longer period of time.
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Sammanfattning
Syftet med studien var att genomföra och undersöka effekten av ett Fysiskt, Mentalt och
Socialt friskvårdskoncept på patienter i primärvården i Botkyrka kommun. Konceptet bestod
av hälsoundersökning med enkäter, motiverande samtal och fysiologiska tester, före och efter
en sju veckors period, med ledarledd fysisk aktivitet förskrivet på recept (FaR) och teoretiska
pass om hälsa.

Metod: Sammanlagt 12 patienter från två vårdcentraler i Botkyrka kommun erhöll varsitt FaRrecept. Alla recept var identiskt formulerade. Undersöknings- och kontrollgrupp utgjordes av sex
personer vardera. För undersökningsgruppen användes ”FMS Personalprofil” innefattandes
enkätundersökningar om livsstilsvanor och KASAM (känsla av sammanhang), fysiologiska tester
och motiverande samtal. Kontrollgruppens individer, som skulle bedriva fysisk aktivitet i egen
regi, svarade på utvalda livsstilsfrågor och en reducerad grupp genomförde fysiologiska tester.
För undersökningsgruppen bedrevs gemensam gruppträning två dagar i veckan under en sju
veckors period. Även ett eget träningspass skulle bedrivas per vecka som skulle registreras i en
träningsdagbok. Utöver träningen hölls fem teoripass vilka behandlade motion, kost, hjärta och
puls, stress och återhämtning samt beteendeförändring. Under projekttiden fick deltagarna även
besöka en naprapat för behandling och rådgivning.

Resultat: Efter studien upplevde fyra av sex personer i undersökningsgruppen en bättre hälsa
och samtliga hade ökat sin fysiska aktivitetsnivå. Försökspersonernas KASAM-värde var i stort
sett oförändrat efter projektet. Alla deltagare, undantaget en, förbättrades i benstyrketestet, där
den mest markanta styrkeökningen noterades generellt för gruppen. De mest framträdande
förbättringarna vid rörlighetstesterna sågs i rygg och höftled. Samtliga deltagare förbättrade sitt
balanstest. Ingen nämnvärd förändring av undersökningsgruppens kondition före och efter
träningsperioden noterades. En majoritet av kontrollgruppens individer visade under projekttiden
en oförändrad eller försämrad upplevd hälsa. Inte heller sågs under projekttiden några generella
förändringar av de fysiologiska testerna för kontrollgruppen som helhet som endast i detta
avseende var reducerad.

Slutsats: Våra resultat visar på att enbart ett recept med fysisk aktivitet inte leder till några
nämnvärda

förbättringar

av

livsstilsvanor

eller

fysiologiska

test.

Efter

genomfört

friskvårdskoncept syntes, trots den relativt korta perioden, förbättringar inom livsstilsvanor såsom
fysisk aktivitetsnivå, upplevd hälsa samt kostvanor. Även vissa fysiologiska förbättringar kunde
ses inom framförallt rörlighet, styrka och balans. Det hade varit önskvärt att undersöka om fler
betydelsefulla hälsoförbättringar kunde ha uppnåtts om konceptet fått fortskrida över en längre
period.
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Klassificeringen av ”risk”, ”var uppmärksam”
hälsoundersökningen för undersökningsgruppen.

och

”frisk”

i

1. Introduktion

1.1 Inledning
Det finns idag behov av att finna nya arbetssätt inom hälso- och sjukvården, som inte enbart
handlar om att behandla utan också om att förebygga sjukdom 1 . Fysisk aktivitet är den enda
behandlingsmetoden som kan förskrivas mot samtliga hälsopåverkande riskfaktorer och
diagnoserna övervikt, stillasittande, hypertoni, hyperlipidemi och diabetes typ 2. Istället för
att behandla alla enskilda sjukdomar/riskfaktorer för sig, med olika mediciner, så kan man
med fysisk aktivitet förebygga eller behandla alla dessa riskfaktorer samtidigt 2 . Både
patienter och landsting kan tjäna på att erbjuda fysisk aktivitet som komplement till, eller
istället för, farmakologisk behandling. Risken för biverkningar är dessutom liten om man
anpassar träningen efter individen och dennes förutsättningar 3 .

Ett övergripande mål för folkhälsan är att fler ska leva längre och med god hälsa. För oss
framtida hälsopedagoger utgör målområde nr 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
och målområde nr 9: Ökad fysisk aktivitet de två mest intressanta målområdena inom de
nationella folkhälsomålen. Inom målområde 6 vill man att sjukvården ska inta en roll även
som sjukdomsförebyggare, vilket skall komma att vara en självklar del i all vård och
behandling 4 . Ett samarbete mellan frisk- och sjukvården ser vi som en ypperlig idé då det är
sjukvården som har den stora kontaktytan gentemot patienterna. En svårighet för friskvården
har alltid varit att locka till sig de människor som verkligen behöver dess hjälp. Genom ett
nära samarbete mellan dessa två aktörer har man lättare att nå ut till de människor som inte
dyker upp på eget initiativ inom hälso- och friskvården.

Målområde 9 handlar om att öka den fysiska aktiviteten för Sveriges befolkning. Detta skall
ske genom mer fysisk aktivitet i skolor, på arbeten, under fritiden och att sjukskrivna skall
erbjudas möjligheter till motion 5 . Med hänsyn till målområdena 6 och 9 blir Fysisk aktivitet

1

Lena V. Kallings & Matti Leijon, Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept – FaR (Stockholm: Statens
Folkhälsoinstitut rapport 2003:53), s. 9
2
Ibid., s. 18
3
Ibid., s. 18
4
Bernt Lundgren <info@fhi.se> Folkhälsomål, 2004-06-28 <http://www.fhi.se/templates/Page____111.aspx>
6: Hälso- och sjukvård (2005-04-18)
5
Bernt Lundgren <info@fhi.se> Folkhälsomål, 2004-06-28 <http://www.fhi.se/templates/Page____111.aspx >
9: Ökad fysisk aktivitet (2005-04-18)
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på Recept (FaR) en möjlighet och länk till ett samarbete mellan hälso-/friskvårdsaktör och
sjukvården.

Nulägesanalysen visar att det arbetas med Fysisk aktivitet på Recept (FaR) på flera håll i
Sverige, men att det sker i olika stor utsträckning och på olika sätt beroende på de lokala
förutsättningarna 6 . Det är inte lätt att få en helt fysiskt inaktiv människa att börja röra på sig.
Beteende- och livsstilsförändringar är svåra och tidskrävande och vi tror att receptet med
fysisk aktivitet som sådant inte räcker för att få de flesta inaktiva människorna att på eget
initiativ göra en livsstilsförändring och börja röra på sig. Det behövs något mer, en sluss som
hjälper patienten att ta steget ut bland myllret av friskvårdsaktörer.

Enligt vår mening har patienten större förutsättning att lyckas uppnå och bibehålla god hälsa
och välbefinnande med hjälp av ett inledande helhetskoncept där både de fysiska, mentala
och sociala faktorerna berörs. Helhetskoncept bör bestå av fysisk aktivitet enskilt och/eller i
grupp, motiverande samtal, teorigenomgångar, socialt umgänge och uppföljning med
hälsoundersökning inkluderat enkätundersökning och fysiologiska tester, före och efter en
träningsperiod. Med detta som utgångspunkt ville vi undersöka effekten vårt helhetskoncept
har på patienter med fysisk aktivitet på recept i Botkyrka kommun.

1.2 Bakgrund
1.2.1 Folkhälsan idag
Idag finns det flera tecken på negativ hälsoutveckling, exempelvis när det gäller värk och
upplevd psykisk hälsa. Andra vanliga sjukdomar och hälsoproblem som drabbar många i
befolkningen är exempelvis fetma, diabetes, smärta samt hjärt- och kärlsjukdom 7 . Hjärt- och
kärlsjukdomar är den grupp som orsakar flest förtida dödsfall samtidigt som denna
diagnosgrupp ofta innebär långvariga hälsoproblem och funktionsnedsättningar. Idag
insjuknar och dör allt färre människor i hjärt- och kärlsjukdomar där den viktigaste
förklaringen är sjukvårdens insatser med mediciner och operationer. Uppskattningsvis räddas
drygt 3000 fler människor till livet varje år jämfört med för 15 år sedan tack vare hjärt- och

6

Kallings, s. 9
Gudrun Persson, Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2005, red. Caroline Ardbro (Stockholm: Socialstyrelsen,
2005) s. 14
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kärlsjukvården 8 . Sannolikt kan den siffran komma att stiga med ytterligare satsningar inom
hälso- och sjukvården genom förbättrade levnadsvanor.
Mer än hälften av männen och drygt en tredjedel av kvinnorna i åldern 16-74 i Sverige är
överviktiga eller har fetma. I alla åldrar, även bland barn i skolåldern, ökar andelen
överviktiga. Troligen beror viktökningen på att man äter för mycket i förhållande till hur
mycket man rör på sig. Fetma ökar risken för sjukdomar och besvär i rörelseorganen, högt
blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2 9 .

Omkring 300 000 personer uppskattas ha diabetes i Sverige, varav ca nio tiondelar har typ 2diabetes. Andelen diabetiker ökar svagt bland den vuxna befolkningen 10 .

Mellan 20 och 40 procent av befolkningen uppskattas idag lida av psykisk ohälsa, alltifrån
sjukdomstillstånd som psykoser och depression till lättare psykiska problem som ängslan,
oro, ångest och sömnproblem 11 .

Samtliga deltagare i studien hade någon av dessa ovannämnda sjukdomsdiagnoser alternativt
smärta och obehag (se metoddelen).

1.2.2 Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet är all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Detta innebär all typ av
muskelaktivitet, exempelvis trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion
och träning 12 . Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, har på uppdrag av Statens
folkhälsoinstitut tagit fram rekommendationer för fysisk aktivitet enligt följande: ”Alla
individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten
bör vara åtminstone måttlig, exempelvis rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas
om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten” 13 .

8

Ibid., s. 15
Gudrun Persson, Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2005, red. Caroline Ardbro (Stockholm: Socialstyrelsen,
2005) s.15
10
Ibid., s.15
11
Ibid., s. 16
12
Kallings, s. 17
13
Eva Jansson, ”Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet”, i FYSS - Fysisk aktivitet i
Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2003),
s. 67
9

9

World Health Organisation (WHO) beräknar att upp till 50 procent av jordens befolkning är
otillräckligt aktiva. Det vill säga inte så aktiva att det bedöms medföra positiv effekt på
överlevnad 14 .
Fysisk inaktivitet anses vara den största enskilda faktorn för ohälsa i vårt land – större än
rökning, dåliga kostvanor och stress. Andelen inaktiva i Sverige är bland medelålders män
25-30 procent, medelålders kvinnor ca 10-15 procent och alla i tonåren upp till medelåldern
10-15 procent. De som är fysiskt aktiva till viss del, men inte tillräckligt för att det ska ge
hälsovinster, är inte medräknade i dessa siffror 15 .

1.2.3 Fysisk aktivitet på Recept
Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) startade under hösten 1998 sin verksamhet som
ett fristående utskott inom Svensk Idrottsmedicinsk Förening. Målsättningen för denna
yrkesförening var att, med representation från olika yrkeskategorier, initiera en stor nationell
satsning för att främja fysisk aktivitet bland den svenska befolkningen. Satsningen skulle ske
dels genom kunskapsspridning om metoder rörande träning och motion i hälsofrämjande och
sjukdomsbehandlande syfte samt genom att ta initiativ till lokalt arbete i landsting,
kommuner och frivilliga organisationer 16 .

I mars 1999 togs ett beslut inom föreningen YFA att utforma en nätbaserad
informationskälla,

vilken

skulle

vara

tillgänglig

främst

för

sjukvårdspersonal.

Informationskällan skulle sammanfatta i vilken utsträckning fysisk aktivitet kunde användas
för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd 17 . Resultatet blev FYSS, en manual
innehållandes råd och rekommendationer för lämpliga motionsaktiviteter samt risker med
fysisk aktivitet för olika patientgrupper.

På uppdrag av regeringen gjorde Statens folkhälsoinstitut, tillsammans med en del andra
myndigheter och organisationer, 2001 till ett fysiskt aktivitetsår. Syftet med ”Sätt Sverige i
Rörelse 2001” (SSIR) var att inleda ett långsiktigt arbete med att förändra inställningen i

14

Mats Börjesson, Agnetha Ståhle, Annika Strandell, ”Fysisk aktivitet på recept”, i FYSS - Fysisk aktivitet i
Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2003),
s. 33
15
Lena Vistam <info@fhi.se> Fysisk aktivitet, 2005-02-24 < http://www.fhi.se/templates/Page____194.aspx>
(2005-04-20)
16
Jan Henriksson, ”Bakgrund”, i FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, red.
Agneta Ståhle (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2003), s. 7
17
Ibid., s. 7
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samhället till fysisk aktivitet och så småningom få till en beteendeförändring i
befolkningen 18 . För att uppnå målen användes och utarbetades ett antal insatser och
arbetsmetoder såsom informationsspridning, Fysisk aktivitet på Recept – FaR, FYSS,
framtagande av receptblankett för fysik aktivitet, pilotstudie av FaR samt utbildning av
förskrivande personal och aktivitetsledare 19 .

Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt
som ett läkemedel, det vill säga man tar upp anamnes, ger ordination på en receptblankett
samt följer upp behandlingsresultatet. Fysisk aktivitet på recept kan användas både i
förebyggande och behandlande syfte. Receptet ska vara individuellt anpassat avseende
dosering (intensitet och duration per pass, frekvens, behandlingsperiodens längd) och typ av
aktivitet 20 . Som hjälpmedel och handledning vid förskrivning och ordination av fysisk
aktivitet används FYSS - Fysisk aktivitet vid Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling.
Det finns idag, som tidigare nämnts, ett flertal olika modeller för hur FaR kan bedrivas i
kommuner och landsting. Metoden är relativt ny och det finns inget tillvägagångssätt som är
det ”rätta”. Här menar Matti Leijon och Lena Kallings, författare till rapporten ”Erfarenheter
av Fysisk aktivitet på recept – FaR”, att arbetet med FaR oftast bygger på samverkan mellan
förskrivare samt friskvårdsorganisationer och tar oftast utgångspunkt i lokala förutsättningar,
vilket innebär att den ena modellen inte blir den andra lik. En patient kan få ett recept till
aktiviteter som görs i egen regi, men också som en hänvisning till någon friskvårdsaktör 21 .

1.2.4 Rekommenderad träning för olika diagnoser
I FYSS ges rekommenderade träningsformer separat för olika diagnoser.

Bästa träningsresultat får man vid fetma/obesitas genom en kombination av minskat
energiintag och ökad fysisk aktivitet. Lågintensiv träning ger bra effekter på kapacitet av
lipidoxidationen, vilket man eftersträvar vid övervikt. Ett träningsprogram bör omfatta två till
tre 45-60 minuterspass per vecka på en intensitetsnivå omkring två tredjedelar av maximal
syreupptagningsförmåga.

Kontraindikationer

för

behandling

av

fetma

består

av

18

Strandell A, Tranqvist J, Kalling L, Lamming P. Sätt Sverige i rörelse – 2001 – redovisning och erfarenheter.
Stockholm: Statens folkhälsoinstitut <http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/slutrapp.pdf> (2005-03-22)
19
Kallings, s. 21
20
Folkhälsoinstitutet, Håll Sverige i rörelse, <http://bli.fysisktaktiv.nu/> FaR och FYSS (2005-03-22).
21
Kallings, s. 9
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komplikationer i muskel- och ledapparaten. Lämpliga aktiviteter är lätt motionsgymnastik,
vattengymnastik, cykling och simning 22 .

Allmänt kan sägas att inaktivitet är en riskfaktor för sänkt insulinkänslighet och man har sett
att man kan hindra utvecklingen av typ 2-diabetes genom fysisk träning på grund av ökad
insulinkänslighet, minskad blodfettsprofil och sänkt blodtryck. Medelintensiv fysisk aktivitet
dagligen i minst 30 minuter rekommenderas, såsom raska promenader och cykling och om
ytterligare hälsoeffekter vill uppnås kan detta kombineras med något intensivare träning två
till tre gånger i veckan såsom motionsgymnastik och skidåkning 23 .

Fysisk träning har i ett flertal studier visat sig ha positiv effekt vid depression. Att göra
patienten motiverad tycks vara en viktig uppgift för behandlaren och träningen kan bestå av
styrke- eller konditionsträning, exempelvis jogging eller stavgång, två till tre gånger i veckan.
Träningen kan leda till ökad styrka, bättre kondition samt ökat välbefinnande 24 .

De vanligaste symptomen vid resttillstånd efter polio är nedsatt muskelkraft samt led- och
muskelsmärtor. Alltför hög aktivitetsnivå med risk för överbelastning kan förekomma varför
råd förespråkas om lämplig aktivitetsnivå samt i vissa fall noga övervakad träning. Exempel
på lämpliga träningsformer är vattengymnastik, lätt motionsgymnastik och stavgång 25 .

1.2.5 Aktuella forskningsläget kring FaR-arbetet
Fysisk aktivitet på recept är ingen ny företeelse, varken i Sverige eller i övriga världen. I
Västmanlands läns landsting började det, på försök, skrivas ut ”Läkarordinerad motion”
redan 1976. ”Remiss till motion” och ”Remiss till friskvårdsgrupper” startade 1988 i
Sollentuna och används där än 26 . På Nya Zeeland har man ordinerat fysisk aktivitet sedan
mitten av 1990-talet 27 .

22

Per Björntorp, ”Obesitas”, i FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, red.
Agneta Ståhle (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2003), s. 296
23
Claes-Göran Östenson, ”Diabetes mellitus – typ 2-diabetes”, i FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention
och Sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2003), s. 147
24
Bengt Kjellman, ”Depression”, i FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, red.
Agneta Ståhle (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2003), s. 131
25
Carin Willén, Gunnar Grimby, ”Resttillstånd efter polio”, i FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och
Sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2003), s. 323
26
Kallings, s. 25
27
Kallings, s. 70
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Walsh och medarbetare (1999) undersökte hur väl utbrett rådgivning för fysisk aktivitet eller
förskrivningen av fysisk aktivitet på recept är i USA. 175 läkare deltog i
enkätundersökningen och två tredjedelar av dem svarade att de frågade sina patienter om
fysisk aktivitet. 43 % angav att de handlett och givit information till patienterna om motion
och 14 % hade skrivit ut fysisk aktivitet på recept. 12 % av läkarna var medvetna om
American Collage of Sports Medicine’s (ACSM) rekommendationer om 30 minuters fysisk
aktivitet dagligen. Anledningen till varför de inte använde sig av rådgivning och
receptutskrivningen var tidsbrist och avsaknaden av kunskap om samtalsteknik inom
beteendeförändring 28 .

En rapport från U.S Department of Health and human services har fokuserat på fysisk
aktivitet som förebyggande av sjukdom. I rapporten summeras befintlig litteratur rörande
fysisk aktivitet som sjukdomsprevention. Slutsatserna i rapporten var bland andra:
•

Tydliga hälsovinster kan fås genom att inkludera måttlig fysisk aktivitet så gott som
varje dag. Genom en måttlig ökning av dagliga aktiviteter kan de flesta amerikaner
förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande.

•

Ytterligare hälsovinster kan uppnås genom ökad mängd fysisk aktivitet. De som kan
bevara regelbundenheten av aktiviteten som är av högre intensitet och/eller pågår
under en längre tid får troligtvis ännu bättre hälsa.

•

Fysisk aktivitet minskar risken av för tidig död i allmänhet och risken för hjärt- och
kärlsjukdom, högt blodtryck, cancer i tarmarna och diabetes typ 2 i synnerhet.
Regelbunden fysisk aktivitet verkar även ha en positiv inverkan på depression och
ångest 29 .

Enligt en undersökning gjord av Riddoch och medarbetare (1998) blir förskrivning av fysisk
aktivitet allt vanligare inom primärvården. Syftet med undersökningen var att samla och
utvärdera resultaten från ett flertal studier som rör arbetet med förebyggande fysisk aktivitet i
primärvården i England. De flesta studier rapporterar någon form av förbättring av
patienternas fysiska aktivitetsnivå. Man fann att träningsprogram inte bara gav intryck på
patienten utan dessutom på vårdpersonal och vänner samt kollegor till alla inblandade.
Effekter på patienter noterades mest på det sociala och psykosociala planet. Patienten får
28

JM Walsh, DM Swangard, T Davis, SJ McPhee., “Exercise counselling by primary care physicians in the era
of managed care”, American Journal of Preventive Medicine, 1999:16.
29
U.S Department of health and human services, <ccdinfo@cdc.gov>, Physical Activity and Health,
<http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/summary.htm> introduction, summary, (2005-03-22)
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stöd, ett socialt liv och självförtroende. Deltagarna upplever även ökad livskvalitet. Patienter
med ångest och depression har visat tydligast förbättring. Individuellt utformade recept och
övervakning sågs som viktiga faktorer, speciellt för patienter som inledningsvis var rädda för
att träna 30 .

Harland och medarbetare (1999) undersökte olika typer av modeller för att gynna fysisk
aktivitet inom primärvården i New Castle. En vårdcentral i city användes och 523 patienter i
åldrarna 40-64 år delades upp i fyra olika studiegrupper samt i en kontrollgrupp. Alla
patienter (även de i kontrollgruppen) fick genomgå en hälsoundersökning inkluderat
blodtrycksmätning, vikt i förhållande till längd, aktivitetsnivå, syreupptagning samt svara på
frågor angående tobaksvanor och alkoholkonsumtion. De fick också ett informationshäfte om
fördelar med fysisk aktivitet och andra livsstilsfaktorer, rekommenderad träning för kvinnor
och män i olika åldrar samt 19 broschyrer på gym och aktiviteter som fanns tillgängliga
lokalt. Grupperna ett och två fick efter två veckor genomgå ett motiverande
beteendeförändrande samtal kring resultaten och framtiden. Grupp nummer tre och fyra fick
sex motiverande samtal till beteendeförändring inom 12 veckor, med det första samtalet inom
två veckor efter hälsoundersökningen. Resultaten visar att alla fyra grupper som fick
beteendeförändrande och motiverande samtal förbättrade sin fysiska status väsentligt mycket
mer än kontrollgruppen. De visar också att gruppen med mest intensivt arbete var den som
påvisade bäst resultat. Likaså visade det sig att patienterna inte förblev fysiskt aktiva på lång
sikt, vilket leder till att upphovsmakarna till studien ifrågasätter de resurssvaga försöken med
förebyggandet av fysisk inaktivitet inom primärvården i England 31 .

Stevens och medarbetare (1998) undersökte hur ett program inom primärvården var för att få
fysiskt inaktiva människor i åldrarna 45-74 år mer aktiva. 714 patienter från två vårdcentraler
i London blev indelade i två grupper varav den ena utgjorde kontrollgrupp.
Undersökningsgruppen

fick

träffa

en

personlig

tränare

och

fick

ett

personligt

träningsprogram på 10 veckor för att öka sin fysiska aktivitetsnivå på lokala gym och
aktiviteter. Kontrollgruppen fick hemskickat broschyrer om de lokala gymmen och

30

Chris Riddoch, Anna Puig-Ribera, Ashley Cooper,” Effectiveness of physical activity promotion schemes in
primary care: a review”, 1998, <http://www.hda-online.org.uk/documents/effective_primcare.pdf > Executive
summary (2005-04-01)
31
Jane Harland, Martin White, Chris Drinkwater, David Chinn, Lorna Farr, Denise Howel, “The Newcastle
exercise project: a randomised controlled trial methods to promote physical activity in primary care”, British
Medical Journal, 2000: 319
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aktivitetsanläggningarna som fanns lokalt. Alla försökspersoner följdes upp efter åtta
månader. Andelen fysiskt aktiva ökade mer för undersöknings- jämfört med kontrollgrupp 32 .

Att fysisk aktivitet som behandlingsmetod är kostnadseffektivt visade Hambrecht och
medarbetare (2004) i en studie om hjärt- och kärlsjuka patienter där hälften av
försökspersonerna fick genomföra en ballongsprängning i kranskärlen och den andra hälften
fick daglig fysisk aktivitet. Antalet komplikationsfria deltagare efter behandling var påtagligt
fler inom gruppen som fick daglig fysisk aktivitet, dessutom sågs hos denna grupp en rad
andra fysiologiska förbättringar såsom ökat syreupptag och ökad fysisk kapacitet. Därutöver
var det dubbelt så kostnadseffektivt att använda fysisk aktivitet (3708 $) som behandling i
jämförelse med ballongsprängning i kranskärlen (6086 $) 33 .

Elley och medarbetare (2003) undersökte effekterna av deras ”gröna recept” program, ett
initiativ som baserades på muntlig och skriftlig rådgivning samt vägledning för att öka
patienters fysiska status. 42 vårdcentraler inom en region på Nya Zeeland gjorde en förfrågan
till alla inaktiva patienter i åldern 40-79 år som besökte sin läkare under ett års tid. Läkarna
gav till en undersökningsgrupp både ett muntligt och skriftligt råd om fysisk aktivitet under
läkartiden varefter patienterna kontaktades per telefon och per post av specialister inom
fysisk aktivitet. Kontrollgruppen fick vanlig vård. Man mätte fysisk aktivitetsnivå,
livskvalité,

kardiovaskulär

risk

och

blodtryck

under

en

12

månaders

period.

Energiförbrukningen ökade hos patienterna i undersökningsgruppen med 9.4 kcal/kg/vecka
och de bedrev 34 minuter mer motion i veckan än dem i kontrollgruppen. Även den allmänna
hälsan,

livskvalitén

kontrollgruppen.

och

Man

kroppsliga

såg

en

smärtan

trend

till

förbättrades
sjunkande

betydligt

blodtryck

mer

under

än

hos

året

för

undersökningsgruppen. Ingen signifikant skillnad för minskad kardiovaskulär risk inom fyra
år kunde dock utläsas. Slutsatsen i studien var att rådgivning och vägledning för patienter att
öka sin fysiska status och livskvalité under en period på 12 månader sågs som väldigt
framgångsrik 34 .

32

W Stevens, M Hillsdon, M Thorogood, D McArdle, Stevens W, Hillsdon M, Thorogood M, McArdle D,
“Cost-effectiveness of a primary care based physical activity intervention in 45-74 year ld men and women: a
randomised controlled trial”, British Medical Journal 1998:32
33
R Hambrecht, C Walter, S Möbius-Winkler, S Gielen, A Linke, K Conradi, S Erbs, R Kluge, K Kendziorra,
O Sabri, P Sick, G Schuler, “Percutaneous coronary angioplasty compared with exercise training in patients
with stable coronary artery disease: a randomized trial”, Circulation 2004 Mar 23;109
34
C Raina Elley, N Kerse, B Arroll, E Robinson, “Effectiveness of counselling patients on physical activity in
general practice: cluster randomised controlled trial”, British Medical Journal 2003:326
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Smith och medarbetare (2000) undersökte på en grupp inaktiva vad ett recept med fysisk
aktivitet med eller utan postad information om detsamma, skrivet av läkare, hade för inverkan
på patienter jämfört med en kontrollgrupp som ej erbjöds något av dessa alternativ. 27
mottagningar i New South Wales i Australien deltog i studien där 386 patienter bildade en
kontrollgrupp. 380 patienter fick ett recept med fysisk aktivitet och en tredje grupp på 376
patienter fick recept med fysisk aktivitet samt material och information angående fysisk
aktivitet hem i brevlådan. Uppföljning genom intervjuer angående fysisk aktivitetsnivå
utfördes vid start, efter sex till tio veckor samt efter sju till åtta månader. Gruppen som erhöll
både recept och postad information visade på högre fysisk aktivitetsnivå än både
kontrollgruppen och gruppen som bara fick ett recept. Slutsatsen i studien var att recept
tillsammans med information kan leda till högre aktivitetsnivå på kort tid samt att ett recept
med fysisk aktivitet ensamt inte var effektivt 35 .

1.2.6 FaR i Sverige
På initiativ av Statens folkhälsoinstitut genomfördes pilotstudien om FaR i landstingen
Halland, Kalmar, Norrbotten och Östergötland från oktober 2001 till september 2003. Även
en företagshälsovård i Stockholm ingick i studien. Pilotstudien gick dels ut på att finna
arbetsformer för FaR-arbetet och dels på att, efter 12 månader, följa upp de patienter som fått
FaR 36 . Här tas endast den första delen upp, då den andra delen i nuläget inte är klar. I studien
var de vanligaste diagnoserna, på patienter som fått FaR, smärta och övervikt. Den vanligaste
ordinationen

var

konditionshöjande

aktiviteter

som

promenad,

stavgång

och

motionsgymnastik. Även en del styrketräning ordinerades. 37 Enligt pilotprojektet tros en
viktig framgång med fysisk aktivitet på recept vara att ”… patienter som tidigare varit
mycket svårbehandlade, med övervikt och värk, som till följd av motionen gått ner i vikt,
blivit hyggligt lindrade från värk och har börjat må mentalt mycket bättre”. Detta sågs på ett
flertal fall av de medverkande i pilotstudien.38

Landstinget i Dalarna har under ett antal år hos befolkningen identifierat flertalet
hälsoproblem, exempelvis psykisk ohälsa, tobaksbruk, hjärt- och kärlsjukdom, fetma samt
ökat antal långtidssjukskrivna. De har därför, sedan 2002, arbetat med en projektplan för FaR
35

BJ Smith, AE Bauman, FC Bull, ML Booth, MF Harris “Promoting physical activity in general practice: a
controlled trial of written advice and information materials”, British Journal of Sports Medicine, 2000 Aug;
34(4):262-7.
36
Kallings, s. 10
37
Ibid., s. 10f.
38
Ibid., s. 44
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som sträcker sig fram till år 2006. I projektplanen tar de upp fysisk aktivitet som en självklar
del i befolkningens vårdplanering och menar att journalförande av patienternas motionsvanor
är grundläggande för ett fungerande stödarbete. Arbetet inom vården ska även inkludera
fysisk aktivitet och väntetiden inför behandling hos läkare kan användas i hälsofrämjande
syfte. Inom Landstinget Dalarna har alla vårdcentralers personal kompetens att bedriva
motivationssamtal med människor som behöver förändra sin livsstil. Landstinget deltar i ett
nationellt kvalitetssäkringsprogram där flera landsting granskar varandras aktiviteter rörande
fysisk aktivitet. De ser att FaR kommer att ingå som en obligatorisk del i förebyggande och
behandling av olika sjukdomstillstånd år 2006. Vikt läggs vid att FaR ska uppfattas som
något positivt av befolkningen i Dalarna 39 .

I ett flerårsprojekt på Södermalm och Gamla stan, som pågår sedan juni 2004, ingår att sprida
och implementera FaR. Syftet med projektet är att, genom ökad fysisk aktivitet, förebygga
sjukdom och främja hälsa hos befolkningen. Projektet riktar sig i nuläget främst till husläkaroch

distriktssköterskemottagningar,

mödravårdscentraler,

barnavårdscentraler

samt

distriktssjukgymnaster/arbetsterapeuter. Det långsiktiga målet med detta projekt är att minska
livsstilsrelaterade sjukdomar och sänka sjukvårds- och läkemedelskostnaderna med hjälp av
livsstilsförändringar. Ett samarbete har även startats med ett projekt rörande Fysisk aktivitet
på Recept på Lidingö. Detta för att i framtiden utbyta erfarenheter och ha gemensamma
utbildningar för FaR-ledare och vårdpersonal. Slutrapporten beräknas vara klar i maj 2008 40 .

Genom att delta i pilotprojektet som initierades 2001 under ledning av Statens
folkhälsoinstitut startade Halland sitt arbete med FaR. Två vårdcentraler ingick initialt i
projektet. Efter pilotprojektet har arbetet med FaR vidareutvecklats i Halland, med Region
Halland som främsta samordnare. Huvudsakliga syftet är att öka kunskapen om betydelsen av
fysisk aktivitet för hälsan. Dessutom vill man med FaR-arbetet göra det lättare för patienterna
att bedriva fysisk aktivitet genom att motivera och skapa förutsättningar för detta. Eftersom
deras erfarenheter visar att förändringsarbetet tar mycket tid, räknar de med att kunna
utvärdera insatserna först efter 5-7 år. Sedan 2001 har 36 hälso- och sjukvårdsenheter
utbildats i Hallands län, inkluderande ca 470 personer. Under 2004 utbildades 52

39

Projektplan för FaR 2003-2005, Landstinget Dalarna, I författarens ägo
Projektplan ”Rörelse är receptet”, Stockholms Läns sjukvårdsområde, Paramedicin Södra Rehab Södermalm,
I författarens ägo
40
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föreningsledare och i december 2004 fanns 16 aktiva FaR-grupper. 74 föreningar deltar och
presenteras i aktivitetsnätverk i Halland 41 .

I Enköpings kommun startade arbetet med att utveckla FaR i augusti 2002 och då som ett 1årigt projekt. Projektets syfte var att kontakta de patienter som fått FaR och skicka de till
lämplig fysisk aktivitet. Syftet var även att skapa kontakter mellan sjukvård, friskvårdsaktörer
och patient. Målet med projektet var bland annat att de som ordinerats fysisk aktivitet skulle
bli fysiskt aktiva samt att få arbetsgivare att ta ansvar för förebyggande friskvård.
Uppföljning sker efter 6 samt efter 12 månader då patienterna får svara på en enkät. I svaren
har hittills framkommit att personlig stöttning är av stor vikt för att komma igång och
fortsätta vara fysiskt aktiv 42 .

I Stockholm har det startats ett Hälsoprojekt vid namn Stockholm FaR nätverk under 2004
och 2005. Syftet med projektet är att främja samarbete mellan dem i vården som skriver ut
recept på fysisk aktivitet samt friskvårdsaktörer som finns inom idrottsrörelsen. Dessutom
vill projektet lyfta fram personligt anpassade fysiska aktiviteter som behandlings- och
rehabiliteringsform, men även som en hälsofrämjande och förebyggande åtgärd. Nätverket
omfattar SISU Idrottsutbildarna, Stockholms Idrottsförbund, Gymnastikförbundet, Korpen
Stockholms län, Stockholm stads Idrottsförvaltning samt Idrottshögskolan i Stockholm 43 .

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien var att genomföra och undersöka effekten av ett Fysiskt, Mentalt och
Socialt friskvårdskoncept på patienter i primärvården i Botkyrka kommun. Konceptet
innehöll hälsoundersökning med enkäter, motiverande samtal och fysiologiska tester, före
och efter en sju veckors period, med ledarledd fysisk aktivitet förskrivet på recept (FaR)
och teoretiska pass om hälsa.

Frågeställningar:
•

Förändras upplevd hälsa, Känsla Av Sammanhang och andra livsstilsvanor för FaRpatienter efter genomfört Fysiskt, Mentalt och Socialt friskvårdskoncept?

41

Utvecklingsarbetet kring ”Fysisk aktivitet på Recept” (FaR) i Halland 2004, Region Halland, I författarens
ägo
42
Utveckling av arbetet kring ”fysisk aktivitet på recept” (FaR) i Enköping, I författarens ägo
43
Ulf Klasson <ulf.klasson@stockholmsidrotten.se> 2005 <http://www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm/t2
.asp?p=100975> (2005-04-11)
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•

Förändras kondition, styrka, rörlighet och balans för FaR-patienter efter genomfört
Fysiskt, Mentalt och Socialt friskvårdskoncept?

2. Metod
2.1 Litteratursökning
Använda databaser och sökta ämnesord redovisas i bilaga 1.

2.2 Urval av försökspersoner
Storvretens vårdcentral och Tullinge vårdcentral i Botkyrka kommun kontaktades. På
respektive vårdcentral hölls ett informationsmöte tillsammans med en läkare, ansvarig från
FMS Hälsocenter, författarna till C-uppsatsen och en handledare från Idrottshögskolan. På
mötet genomgicks läkarinstruktioner till patienterna samt tillvägagångssättet för FaRprojektet. Under en två-veckors period erhöll sammanlagt 15 patienter varsitt identiskt
formulerat FaR-recept (bilaga 2). Tillsammans med receptet fick patienterna ett
välkomstbrev, som närmare förklarade projektet (bilaga 3). Därefter kontaktades vi av
läkarna som gav oss namn och telefonnummer till de patienter som visat intresse av att
medverka. De intresserade patienterna kontaktades av författarna och fick en mer ingående
beskrivning av studien. Vid denna första kontakt bestämdes även tid för samtal,
hälsoenkätundersökning och fysiologiska tester. Varannan person vi blev tilldelade
placerades i kontroll- respektive undersökningsgrupp. I undersökningsgruppen kontaktades
initialt åtta och i kontrollgruppen totalt sju personer. En person i undersökningsgruppen
avböjde på grund av tidsbrist att delta redan efter första telefonsamtalet med oss. En annan
person deltog endast i hälsotesterna initialt i projektet och avbröt därefter på grund av besvär
av sitt sjukdomstillstånd. Således bestod bortfallet i undersökningsgruppen av totalt två
personer. Sammanlagt sex personer utförde hela projektet med FMS Personalprofil. Även en
person från kontrollgruppen avböjde att delta i projektet efter det första telefonsamtalet med
oss. Sammanlagt sex personer utgjorde kontrollgrupp under projekttiden.

2.3 Försökspersoner
2.3.1 Undersökningsgrupp
För de sex FaR-patienter (fem kvinnor och en man) som utförde hela FMS-konceptet
redovisas ålder, kroppsmått, BMI och kön i tabell 1.
19

Tabell 1. Undersökningsgruppens ålder, vikt, längd och BMI vid projektstart (A). Individuella
värden för den studerade mannen (M1) och alla kvinnor (K1-K5) samt medelvärdet (mv) för
kvinnorna presenteras. Värden för vikt och BMI i slutet av projekttiden redovisas även (B). Av
anonymitetsskäl är ordningen på försökspersonerna i denna tabell helt skiljt från resterande
tabellers försökspersonsordning.

K1
K2
K3
K4
K5
mv

Ålder
(år)
38
45
49
48
48
46

M1

51

Vikt (kg)
A
B
115 111
80 80
70 70
125 124
74 74
93 92
101

101

Längd
(cm)
163
168
160
175
164
166
159

2

BMI (kg/m )
A
B
43 42
28 28
27 27
41 40
28 28
33 33
40

40

Sjukdomsdiagnoserna på personerna i undersökningsgruppen har sammanställts utifrån
information från läkarna på respektive vårdcentral. Samtliga personer var heltidssjukskrivna
undantaget en som arbetade deltid. Två personer hade diagnosen depression varav en
dessutom var obes medan den andra led av smärta i axlar och nacke. En person hade diabetes,
var obes samt led av ett flertal besvär i rörelseapparaten som opererats och
sjukgymnastbehandlats. En annan person hade astma och opererade axelbesvär. En femte
person hade muskelatrofi och nedsatt muskelfunktion i höger kroppshalva på grund av polio
och den återstående personen var obes, hade hypertoni samt lungbesvär.

2.3.2 Kontrollgrupp
För de sex FaR-patienter (fem kvinnor och en man) som utgjorde kontrollgrupp redovisas
ålder, kroppsmått, BMI och kön i tabell 2. Kontrollgruppen besvarade utvalda frågor i
livsstilsenkäten (bilaga 4) samt utförde fysiologiska tester före och efter projekttiden. Ingen i
kontrollgruppen genomförde enkätundersökningen med KASAM-frågorna (se nedan).
Tabell 2. Kontrollgruppens ålder, vikt, längd och BMI vid projektstart (A). Individuella värden för
den studerade mannen (M1) och alla kvinnor (K1-K5) samt medelvärdet (mv) för
kvinnorna presenteras. Värden för vikt och BMI i slutet av projekttiden redovisas även (B). Av
anonymitetsskäl är ordningen på försökspersonerna i denna tabell helt skiljt från resterande
tabellers försökspersonsordning.

K1
K2
K3
K4
K5
mv

Ålder
(år)
36
61
63
47
49
51

M1

38
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Vikt (kg)
A
B
115 115
63 64
82 80
71 71
64 63
79 79
100

100

Längd
(cm)
163
154
150
163
159
158
186

2

BMI (kg/m )
A
B
43 43
27 27
36 36
27 27
25 25
32 32
29

29

Kontrollgruppens sjukdomsdiagnoser har sammanställts utifrån information från läkarna på
respektive vårdcentral. I kontrollgruppen var en person heltidssjukskriven med diagnosen
depression, en annan deltagare arbetade halvtid och led av hjärtklappning, muskelvärk och
migrän. En person var förtidspensionerad och hade diagnoserna hypertoni och depression.
Resterande personer i kontrollgruppen arbetade heltid. Två av deltagarna var obesa. Av dessa
hade den ena därutöver diagnosen hypertoni och den andra depression. Den återstående
personen hade stora problem med ryggsmärtor och värk i benen.

2.4 Medicinsk status
Samtliga deltagare fyllde i ett utförligt medicinskt frågeformulär (bilaga 5) inför projektstart.
Detta formulär har inte sammanställts eller använts vidare i projektet utan fungerade som en
informationsblankett inför fysiologiska tester och kommande fysisk aktivitet.

2.5 Friskvårdskoncept
2.5.1 Personalprofil
För att utvärdera den fysiska och mentala hälsan hos FaR-patienterna användes ”FMS
Personalprofil”. Personalprofilen bestod av: 1) fysiologiska tester (bilaga 6), 2) två
hälsoenkätsundersökningar rörande livsstilsvanor (bilaga 7) och Känsla Av Sammanhang KASAM (bilaga 8) och 3) ett individuellt motiverande samtal. Upphovskvinna till profilen
är Acki Wästlund, delägare i FMS Hälsocenter i Botkyrka kommun.

2.5.1.1 Fysiologiska tester
De fysiologiska testerna utgjordes av totalt 26 olika mätningar av kondition, balans, rörlighet
och styrka. Nedan redogörs i text och bild hur respektive test utfördes.

Konditionstest
Konditionstestet bestod av Åstrands cykelergometertest 44 .

44

Per-Olof Åstrand, Ergometri konditionsprov, (Monark Exercise AB) h.
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Balanstest
Balanstestet

utfördes

på

en

balansbräda

(3x5x40cm). Försökspersonen balanserade på
valfri fot, med sko på, under en minuts tid.
Antalet fotisättningar registrerades 45 .

Rörlighetstester
Sammanlagt 20 rörlighetstester utfördes i nacke (4st), skuldror (6st), rygg/bål (5st), bröst
(1st) och bäcken/höftled (4st). Testerna graderades utifrån ett standardmått som skulle
uppnås, benämnd ”OK”. Ej uppnått standardmått resulterade i ”ej OK”. Testerna (illustrerade
nedan) är framtagna av FMS 46 i samarbete med legitimerade naprapater. Att de enkla måtten
”OK”, ”ej OK” används har ett rent pedagogiskt syfte. Värdena förtydligas vid samtalet.
Instruktionen inför respektive rörlighetstest beskrivs nedan. Intaget ytterläge (”OK”
respektive ”ej OK”, se nedan) bedömdes manuellt av testledarna.

Nacke
Rotation vänster/höger
Sitt på en stol. Luta ryggen mot stolsryggen för att
förhindra vridning i axlarna. Vrid så långt som möjligt
åt sidorna. Det är ”OK” om man kan vrida huvudet så
långt åt båda sidorna att hakan nästan är i linje med
axlarna (ca 90 grader).

Lateralflexion vänster/höger
Sitt på en stol med händerna under stolsitsen. Luta örat
mot axeln så långt som möjligt. Det är ”OK” om man
kan luta huvudet minst 45 grader.

45

Lars-Magnus Engström, Björn Ekblom, Artur Forsberg, Maria v Koch, Jan Seger, Livsstil – Prestation –
Hälsa Liv90 Rapport 1, (Folksam, Högskolan för lärarutbildning, Idrottshögskolan, Karolinska Institutet,
Korpen, Riksidrottsförbundet), s. 72
46
www.fms.se
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Skuldror
Nudda skulderblad uppifrån vänster/höger
För armen upp över axeln och försök nå skulderbladet
uppifrån diagonalt, utan att höja den andra axeln. Det är ”OK”
om man enkelt kan nå övre delen av skulderbladet.

Nudda skulderblad nedifrån vänster/höger
För armen bakom ryggen och försök att nå skulderbladet
underifrån diagonalt. Det ”OK” om man enkelt kan nå
skulderbladets nedre del.

Möt med fingrarna uppifrån vänster/höger
Försök att få fingertopparna att mötas diagonalt bakom
ryggen. Det är ”OK” om fingertopparna möts åt båda hållen.

Rygg/bål
Rotation vänster/höger
Sitt omvänt på en stol med ryggstöd. Lås höfterna genom
att pressa knäna mot ryggstödet. Lägg en stång bakom
axlarna med handlederna hängande över. Vrid så långt det
går och håll kvar i maxläget i 10 sekunder. Det är ”OK”
om man kan vrida axlarna minst 60 grader. (Stången är
riktvisare till de tejpade markeringarna på golvet).

Sidoböjning vänster/höger
Stå mot en vägg med handflatorna utefter sidorna. Böj åt
sidan så långt som möjligt. Låt handflatorna följa med
rörelsen. Ryggen har hela tiden kontakt med väggen och
båda hälarna är kvar i golvet. Det är ”OK” om handen rör
sig mer än 20 cm nedåt från upprätt utgångsläge.
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Framåtböjning
Böj framåt med raka ben. Det är ”OK” om man kan nå
med fingertopparna i golvet.

Bröst
Bröststretch
Stå i ett 90 graders hörn med ena foten i hörnet. Placera
underarmarna mot de båda väggarna med 90 grader i både
armbågsled och axelled. Tryck bröstet så långt det går in mot
hörnet. Det är ”OK” om man bara har ca 5 cm mellan väggen
och axeln.

Bäcken/höftled
Iliopsoastest vänster/höger
Ligg på rygg på en bänk så att benet kan hänga fritt över
kanten. Håll runt ena knät och dra upp benet mot bröstet
tills svanken nätt och jämt ligger an mot underlaget. Det
andra benet hänger avspänt. Det är ”OK” om lårbenet
hänger i höjd med eller under horisontalplanet.

Hamstringstest vänster/höger
Ligg på rygg. Kamrat placerar ena handen på eller strax
under knäskålen och sitt eget ben lätt lutat mot motsatt lår
för att hålla det kvar mot underlaget. Tryck sedan med
hjälp av skuldran benet så högt det går utan att motsatt
ben lyfts. Det är ”OK” om man kan lyfta benet 90 grader
(kvinna) och 80 grader (man).
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Styrketester
Totalt fyra styrketester utfördes för muskulaturen i ben (1), rygg (1st), armar (1st) och
mage/höftböjare (1st). Testerna i profilen används på rekommendation av Folkhälsan i
Finland 47 .

Ben
Styrkan i benen mättes genom ”sittande stolen”, med 90
grader i höft- och knäled. Försökspersonerna skulle sitta så
länge som möjligt under tidtagning. Antal sekunder
registrerades.

Rygg
Styrkan i ryggen mättes genom rygglyft liggandes på
mage med en ribba 40 cm ovanför mattan. Ryggen lyfts så
att ryggkotan C7, där halsrygg övergår i bröstrygg, nuddar
ribban. Rörelsen utfördes i lugn takt. En person höll i
vaderna som stöd. Maximalt antal övningar registrerades.

Mage/höftböjare
Styrkan i buk- och höftböjarmuskulaturen mättes från
ryggliggande position med armarna i kors framför bröstet
och 90 grader i knälederna. En person höll i fötterna som
stöd. Sit-ups utfördes i en lugn rörelse till dess att
armbågarna nuddade knäna. Maximalt antal övningar
registrerades.

47

Selän ja niksa.hariaseudun suorituskykytestistö terveydenhuollon terveystarkastuksiin : Tuki. ja liikunta
elinsairauksien ehkäisy työssa -ohjelma. Osa projekti 1.1 / Alaranta Hannu, Soukka Anni, Harju Riitta,
Heliövaara Markku.Helsinki : työsuojelurahasto: Invaliidisäätiö 1990
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Arm
Armstyrkan mättes sittandes på en stol med ryggstöd och
tyngder i händerna, 5 kg för kvinnor och 10 kg för män.
Händerna hölls vid axlarna. Växelvis lyftes en arm i taget
mot taket till rak arm och ner mot axlarna igen. Övningen
gjordes i lugn takt och räknades som en utförd gång när
båda armarna lyfts uppåt. Maximalt antal lyft
registrerades.
Vikt
Vikten mättes av testledare på samma våg vid ungefär samma tidpunkt vid båda
testtillfällena.

2.5.1.2 Kategorisering och analys av delmomenten i FMS Personalprofil
Enkät om livsstilsvanor
Initialt svarade försökspersonerna på 20 frågor rörande sina livsstilsvanor på en
livsstilsblankett (bilaga 7). På samtliga frågor fanns fem olika svarsalternativ numrerade 1-5
där 5 var det optimala alternativet. Svarsalternativen från livsstilsblanketten fördes generellt
direkt över på motsvarande rubrik på sammanfattningsblanketten (bilaga 9) under det
motiverande samtalet (undantaget frågorna 1, 2, 3, 16 och 17). För de sistnämnda frågorna
utfördes tre speciella sammanslagningar. Sammanfattningsblankettens graderingar på varje
svarsalternativ illustrerades i en figur med hjälp av FMS Datorprogram där klassificeringen
”frisk” illustrerades grönt, ”var uppmärksam” gult samt ”risk” rött. Gråa zoner indikerar
internt bortfall (figur 1 sid. 35). I sammanfattningsblanketten (bilaga 9) markerades rutorna
som indikerar ”riskfaktor” med mer markerade kantlinjer vilket vanligtvis var siffrorna ”1”
och ”2” (röd färg i figur 1). Klassificeringen ”var uppmärksam” hade vanligtvis siffran ”3”
(gul färg) och klassificeringen ”friskfaktor” hade vanligtvis siffrorna ”4” och ”5” (grön färg),
med enstaka undantag (frågorna e, g, h, i). Klassificeringsresultaten (1-5) för respektive
försökspersoner redovisas även i tabellform i resultatdelen (sid. 34). Nedan följer ett
klassificeringsexempel. Svarsalternativ ”1” (mkt ofta) och ”2” (ofta) på frågorna ”symptom
kroppsliga” (11) i livsstilsblanketten var ”riskfaktorer” i sammanfattningsblanketten (j) och
erhåller därmed markerade kantlinjer (röd färg). Hade svarsalternativet på samma fråga (j)
varit ”3” (då och då), hade klassificeringen hamnat inom ”var uppmärksam” zonen (gul färg).
Svarsalternativen ”4” (sällan) eller ”5” (aldrig) resulterar i klassificeringen ”frisk” (grön
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färg), se figur 1. För fråga 1, 2, 3, 16, 17 utfördes sammanslagningar enligt följande
beskrivning. Ett högsta värde av de två första frågorna angående ”vardagsmotion” (1) och
”träning” (2) fördes över på sammanfattningsblanketten under rubriken ”fysisk aktivitet” (a).
Det högsta värdet från ”träning” (2) och ”fritidsaktiviteter” (3) fördes över till rubriken
”fritidsaktiviteter” (b) och lägsta värdet av de två frågorna om ”sömn” (16 och 17) fördes
över till rubriken ”sömn” (o, bilaga 9).
All information angående graderingarna för "risk-", "var uppmärksam" samt "friskfaktorer"
inom FMS Personalprofil (livsstils- och KASAM-blankett samt fysiologiska tester) redovisas
i bilaga 10.

Enkät om Känsla Av Sammanhang – KASAM
Försökspersonerna fick i samband med ifyllnad av enkät för livsstilsvanor fylla i en enkät
med 13 frågor 48 angående deras Känsla Av Sammanhang (bilaga 8). Enkäten försöker spegla
i vilken utsträckning försökspersonerna upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och
hanterbar 49 . Samtliga siffror i ikryssade rutor räknades samman utom för frågorna 1, 2, 3, 7
och 10. Dessa skalor omvändes så att 1=7, 2=6 och så vidare tills man uppnådde en
slutsumma som enligt tabellen nedan skattades som lågt, medel eller högt KASAM 50 .
Tabell 3. Poängfördelning för lågt, medel och högt KASAM

Lågt KASAM
Medel KASAM
Högt KASAM

30-60
61-75
76-91

Styrka
Även slutresultatet på styrketesterna graderades som ”risk-”, ”var uppmärksam” och
”friskfaktorer” (tabell 8 och figur 1). De fyra värdena från respektive styrketest graderades
utifrån nedanstående tabell 51 och fördes in i sammanfattningsblanketten (bilaga 9).
Styrkeresultat för en kvinna var till exempel 15 sekunder i bentest (2, svag), 28st
ryggresningar (3, medel), 2st armlyft (1, mycket svag) och 20 sit-ups (2, svag). Medelvärdet
för graderingen av de separata styrkevärdena gav det ”allmänna styrkeresultatet” (2 i detta
exempel) för försökspersonen. I detta exemplifierade fall klassas styrkevärdet som riskfaktor
(se bilaga 9).
48

Aaron Antonovsky, Hälsans Mysterium (Stockholm: Natur och Kultur, 2003), s. 227
Ibid., s. 13
50
Birgitta Klang Söderqvist, Patientundervisning (Studentlitteratur 2001), s. 45
51
Selän ja niksa.hariaseudun suorituskykytestistö terveydenhuollon terveystarkastuksiin : Tuki. ja liikunta
elinsairauksien ehkäisy työssa -ohjelma. Osa projekti 1.1 / Alaranta Hannu, Soukka Anni, Harju Riitta,
Heliövaara Markku.Helsinki : työsuojelurahasto: Invaliidisäätiö 1990
49
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Tabell 4. Klassificering, 1-5, av styrketesterna för ben-, rygg-, arm- och mage/höftböjare. Värdena baseras på
ett finskt styrketest gjort på 35 - 54 åriga män och kvinnor.

Ben
Ben
Rygg
Rygg
Arm
Arm
Mage
Mage

man
kvinna
man
kvinna
man
10 kg
kvinna 5 kg
man
kvinna

mycket svag
1
0 – 35
0 – 12
0 – 16
0 – 14
0 – 11
0 – 12
0 – 18
0 – 17

svag
2
36 – 42
13 – 26
17 – 25
15 – 23
12 – 16
13 – 17
19 – 27
18 – 25

medel
3
43 – 57
27 – 41
26 – 34
24 – 32
17 – 21
18 – 23
28 – 37
26 - 33

stark
4
58 – 75
42 – 62
35 – 43
33 – 42
22 – 25
24 – 30
38 – 48
34 – 42

mycket stark
5
76 63 44 43 26 31 49 43 -

Rörlighet
Summan av antalet klarade rörlighetstest (”OK”), inom respektive kroppssegment (nacke,
skuldror etc.) fördes över till sammanfattningsblanketten och resulterade i graderingen 1-5
där ”1” och ”2” bedöms som riskfaktorer. Medelvärdet för graderingen av rörligheten i de
separata kroppssegmenten (huvudgrupperingarna) gav det ”allmänna rörlighets” resultatet (se
exempel i bilaga 9).

Kondition
Försökspersonernas kondition i l/min och ml/kg/min värderades också utefter en skala 1-5
(tabell 5). Värderingen fördes över på sammanfattningsblanketten och bildade en ”risk-”,
”var uppmärksam” eller ”friskfaktor” (bilaga 9).
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Tabell 5. Klassificering, 1-5, av konditionstest (syreupptagning) uttryckt i liter/min (övre värdet) och ml/kg x
min (undre värdet) för kvinnor och män i olika åldrar[1].
Ålder

Kvinnor

Mycket låg

Låg

Genomsnittlig

Hög

1

2

3

4

5

15-19

-1,7

1,8-2,1

2,2-2,6

2,7-2,9

3,0-

-29

30-37

38-45

46-52

53-

20-29

-1,9

2,0-2,4

2,4-2,8

2,9-3,1

3,2-

-31

32-39

40-47

48-55

56-

-1,8

1,9-2,1

2,2-2,6

2,7-2,9

3,0-

-27

28-35

36-43

44-51

52-

-1,6

1,7-1,8

1,9-2,3

2,4-2,7

2,8-

-23

24-30

31-37

38-44

45-

50-59

-1,3

1,4-1,6

1,7-2,1

2,2-2,5

2,6-

-20

21-26

27-32

33-39

40-

60-69

-1,2

1,3-1,5

1,6-2,0

2,1-2,3

2,4-

-17

18-22

23-28

29-34

35-

15-19

-2,1

2,2-2,8

2,9-3,5

3,6-4,2

4,3-

-32

33-39

40-47

48-55

56-

-2.5

2,6-3,1

3,2-3,8

3,9-4,5

4,6-

-33

34-41

42-50

51-59

60-

-2,2

2,3-2,8

2,9-3,5

3,6-4,3

4,4-

-28

29-35

36-44

45-53

54-

40-49

-1,8

1,9-2,4

2,5-3,1

3,2-3,8

3,9-

-24

25-32

33-40

41-48

49-

50-59

-1,6

1,7-2,1

2,2-2,7

2,8-3,3

3,4-

-22

23-28

29-35

36-42

43-

60-69

-1,3

1,4-1,8

1,9-2,3

2,4-2,8

2,9-

-18

19-23

24-29

30-36

37-

30-39
40-49

Män

20-29
30-39

Mycket hög

All information angående graderingarna för ”riskfaktorer”, ”var uppmärksam” samt
”riskfaktorer”, inom FMS Personalprofil (livsstils- och KASAM-blankett samt fysiologiska
tester) redovisas, som tidigare nämnts, i bilaga 10.

2.5.2 Uppföljande samtal
Försökspersonerna deltog, efter genomförda fysiologiska tester och ifylld livsstilsenkät, i ett
beteendeförändringssamtal under en timme och en kvart tillsammans med en testledare.
Under samtalet resonerades det kring deltagarens livsstilsvanor där personen motiverades att
ta ansvar för sina motions-, kost-, tobaks- och övriga livsstilsvanor samt att finna eventuella
lösningar på vänskapsrelationer, ensamhet och stress. Redovisade resultat från enkät före och
efter perioden sammanställdes under det uppföljande samtalet i samråd mellan testledare och
respektive deltagare. Likaså samtalades det kring individens uppmätta kondition, styrka och
smidighet och vilken betydelse dessa värden hade i personens liv.

2.5.3 Genomförd träning
Träningsformerna valdes ut efter rekommendationerna i FYSS. Gemensam gruppträning
genomfördes, i testledarnas regi, två dagar i veckan under sju veckors tid. Ytterligare en dags
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egen fysisk aktivitet skulle bedrivas under projekttiden. Gruppträningen bestod av ett
stavgångspass samt under veckan ett annat pass, vars innehåll varierade mellan
motionsgymnastik, vattengymnastik och cirkelträning (bilaga 11). Samtliga pass var en
timme långa och bedrevs på FMS Hälsocenter alternativt Storvretsbadet i Botkyrka kommun.
Ledarens målsättning var att intensiteten på samtliga pass skulle vara måttlig till
ansträngande enligt Borgskalan 52 . Vid flera tillfällen fick deltagarna använda pulsklockor på
träningspassen för att rätt intensitet skulle kunna upprätthållas under träningstiden.
Arbetspulsen beräknades utefter det initiala cykeltestet vid projekttidens början. Gångstavar
fick deltagarna låna hem under projekttiden av dem som önskade.

2.5.4 Teori
Totalt hölls fem teoripass á 30 minuter. Dessa behandlade motion, kost, hjärta och puls, stress
och återhämtning samt beteendeförändring. Vid varje teoritillfälle fick deltagarna ett häfte
med sig hem som sammanfattade teoripasset (bilaga 12-15). Vid det sista träningstillfället
genomfördes en tipsrunda (bilaga 16) med frågor rörande de teoripass som presenterats, dels
som repetition och dels som utvärdering av teoripassen. Vid projektets avslutning fick alla
deltagare ett häfte på olika fysiska aktiviteter samt idrottsanläggningar de kunde vända sig till
för fortsatt aktivitet. Likaså fick de med sig hem information från ett urval av sidorna i
inspirationshäftet ”Motivation för motion” 53 . Här behandlas bland annat de olika
motivationsstadier man går igenom för att nå och upprätthålla aktivitetsstadiet samt snedsteg
och hinder på vägen.

2.5.5 Naprapat
Under projekttiden fick alla deltagare vid ett valfritt tillfälle besöka en naprapat för
behandling och rådgivning under cirka 45 minuter. Vid besöket tilldelades personen även
övningar som skulle utföras i hemmet för att förbättra eventuella kroppsliga symptom.

2.5.6 Träningsdagbok
Vid projektstart delades en träningsdagbok ut, tillverkad av testledarna (bilaga 17). Syftet
med ifyllandet av träningsdagboken var dels för att se om ordinerad träningsmängd följts
samt uppmuntra till fortsatt träning. Tillsammans med träningsdagböckerna fick samtliga

52
53

Gunnar Borg, Borg´s precived exertion and pain scales (Champaign, IL: Human Kinetics, 1998), p. 47
Johan Faskunger, Motivation för motion, (Farsta: Sisu Idrottsböcker, 2003), h.
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deltagare en Borgskala som hjälp för att under passen skatta upplevd ansträngning som skulle
registreras i träningsdagböckerna. En träningsdagbok delades även ut vid projekttidens slut.

2.6 Bortfall
2.6.1 Internt bortfall
En person i undersökningsgruppen utförde inte iliopsoastestet vid båda testtillfällena. En
annan deltagare svarade inte på KASAM-enkäten vid start och uppföljning. Deltagaren
uppgav anledningen vara för personliga frågor.

Endast tre personer i kontrollgruppen utförde de uppföljande fysiologiska testerna. Den ena
personen som avstod hade ej följt ordinerad fysisk aktivitet och avböjde därför deltagande vid
det andra fysiologiska testtillfället. Den andra personen blev avrådd av läkare att utföra
testerna på grund av ögonsjukdom och den tredje avböjde de fysiologiska testerna vid
uppföljningen på grund av avsaknad av motivation.

2.6.2 Externt bortfall
För externt bortfall var god se information under rubriken ”Urval av försökspersoner”.

3. Resultat
3.1 Närvaro
Undersökningsgruppens deltagarnärvaro under de sammanlagt 15 ledarledda träningspassen
presenteras i tabell 6 och på de fem teoripassen i tabell 7.

Tabell 6. Undersökningsgruppens deltagarnärvaro (x) under de 15 ledarledda träningspassen. Försökspersonsordningen i denna och
alla efterföljande tabeller är densamma.

Fp1
Fp2
Fp3
Fp4
Fp5
Fp6

28-feb

02-mar

07-mar

09-mar

14-mar

16-mar

21-mar

stavgång

cirkel

stavgång

gympa

vatten stavgång stavgång

X

x

x

x

X

x

x

x

x

X

-

x

x

x

X

x

-

-

x

-

x

x

x

-

-

-

Fys. Test

23-mar

28-mar

cirkel

stavgång

x

-

-

x

x

X

x

x

x

-

-

x

x

X

x

x

x

x

X

x

-

x

-

-

x

30-mar 04-apr 06-apr 11-apr 13-apr

18-apr

gympa stavgång cirkel vatten stavgång stavgång

-

-

x

x

x

x

x

-

x

x

x

-

x

x

x

x

x

-

-

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

-

-

x

x

x

-
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Tabell 7 Undersökningsgruppens deltagarnärvaro (x)

Fp1
Fp2
Fp3
Fp4
Fp5
Fp6

på de fem

teoripassen.

07-mar

21-mar

28-mar

04-apr

fysisk aktivitet

kost

hjärta/puls

stress

18-apr
fortsatt
aktivitet

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
-

Majoriteten av personerna deltog vid de olika erbjudna passen undantaget fyra tillfällen vid
de praktiska och två tillfällen vid de teoretiska passen (tabell 6 och 7).

3.2 Hälsoundersökning för undersökningsgruppen
I bilaga 7 redovisas medelvärdet från ”livsstilsblankettens” 20 studerade frågor för
undersökningsgruppen före (F) och efter (E) projekttiden med fysisk aktivitet, motiverande
samtal och teoretiska pass. I tabell 8 och figur 1 redovisas undersökningsgruppens resultat
gällande ”risk-”, ”var uppmärksam” och ”friskfaktorer” samt bortfall från hälsoundersökning
inkluderande enkäter och fysiologiska tester. Nedan behandlas först försökspersonernas
resultat från hälsoenkätundersökningen, bortfall från hälsoenkätundersökningen om livsstil
och KASAM, inkluderat motiverande samtal, numrerade 1-21. Resultaten från de
fysiologiska testerna samt vikt (faktor 22-25) behandlas i nästföljande avsnitt.

3.2.1 Livsstilsenkät
I livsstilsenkäten framkom en förbättring av medelvärdet för 14 av de totalt 20 frågorna. En
förbättring sågs för vardagsmotion (1), träning (2), övriga fritidsaktiviteter (3), friskmat (4),
riskmat (5), alkohol (8), symptom kroppsliga (11), symptom diffusa (12), mediatid (15),
insomnande (16), sömnkvalitet (17), medicinintag (18), upplevd hälsa (19) och egen tid (20).
För innebörden av förbättringsgrad inom varje svarsalternativ hänvisas till bilaga 7. Ingen
förändring av gruppens medelvärde före jämfört med efter projekttiden noterades på frågorna
om rökning (6), snusning (7), dopning umgänge (9), narkotikaumgänge (10), stress på
fritiden (13) och vänskapsrelationer (14). Nedan lyfts fram resultat från vissa av de studerade
frågorna i livsstilsenkäten. För vidare jämförelser av olika resultat än vad som beskrivs i
texten hänvisas till tabell 8, figur 1 och bilaga 7. Fyra av de sex försökspersonerna tillhörde
riskgruppen för kategorin ”fysiska aktiviteter” i hälsoenkätundersökningen om livsstil före
projekttiden. Detta innebar att svaret på frågorna, om vardagsmotion (promenad,
kroppsrörelse i arbetet, cykling…) samt träning (ombytt aktivitet), var att de aldrig,
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alternativt 30 minuter 1-4 gånger i veckan, utförde vardagsmotion eller aldrig tränade,
alternativt en gång i veckan. Efter projekttiden tillhörde ingen försöksperson riskgruppen för
Tabell 8. Försökspersonernas resultat på hälsoundersökningen
inkluderande motiverande samtal. För varje enskild faktor (1-25) anges
antal försökspersoner klassificerade som riskfaktor (R), var
uppmärksam (U), friskfaktor (F), och bortfall (B) före och efter
projekttiden. För vidare beskrivning se metoddelen.
Före
R

U

Efter
F B

R

U

alternativt minst utförde 2-3 ombytta

4

2

6

2

4

6

3. friskmat

1

4

1

1

2

3

4. riskmat

3

1

2

1

2

3

5. rökning

1

5

1

6

6

7. alkohol

6

6

8. doping umgänge

6

6

9. narkotika umgänge

6

6

5

12. stress på fritiden

2

2

13. vänskapsrelationer

4

1

1

1

3

1

2

2

2

2

2

6

6
6

14. mediatid

3

3

15. sömn

5

1

3

2

1

16. medicin

3

2

3

1

2

17. upplevd hälsa

5

1

2

1

3

18. egen tid

3

1

2

1

4

1

19 KASAM

3

2

3

2

20. hjärt/kärl

1

5

1

5

21. diabetes

1

5

1

5

22. kondition

3

23. allmän styrka

6

24. allmän rörlighet

4

25. vikt

6

1

1

2

1
1

3

2

5

1

1

träningsaktiviteter i veckan.

5

6. snusning

11. symptom diffusa

utförde 30 minuters vardagsmotion
fem gånger i veckan, eller mer,

2. fritidsaktiviteter

6

innebar att alla hade svarat att de

F B

1. fysiska aktiviteter

10. symptom kroppsliga

kategorin fysiska aktiviteter vilket

3

På frågan om hur försökspersonerna
upplevde sin hälsa (17) befann sig fem
vid

projektstart

inom

riskklassificeringen, vilket innebar att
de upplevde sin hälsa som ”mkt dålig”
eller ”dålig”. Efter projektet upplevde
alla personer, utom en, en förbättrad
eller lika bra hälsa jämfört med
1

projektets start.
Vid projektets slut upplevde blott två

1
2 1

6

försökspersoner deras hälsa som ”mkt
dålig”

eller

”dålig”,

en

person

upplevde sin hälsa som ”varken eller”

och tre personer hamnade inom klassificeringen ”frisk” och upplevde sin hälsa som ”bra”
eller ”mkt bra” (tabell 9A och B).
Tabell 9A. Undersökningsgruppens ”upplevda hälsa” utifrån
livsstilsenkäten före projektstart.

Mkt
dålig
Fp1
Fp2
Fp3
Fp4
Fp5
Fp6

dålig

varken
eller

bra
x

X

Tabell B. Undersökningsgruppens ”upplevda hälsa” utifrån
livsstilsenkäten efter avslutat projekt.

mkt
dålig

mkt bra

dålig

varken
eller

Fp1
Fp3

x

Fp6

mkt bra

x

Fp2
x
x
x

bra

x
x

Fp4

x

Fp5

x
x

Inom klassificeringen ”risk” på frågan om ”symptom kroppsliga” (10, tabell 8) befann sig
samtliga sex försökspersonerna vid projektstart, vilket innebar att de hade besvär ”mycket

33

ofta” eller ”ofta” i axlar, rygg eller nacke. Vid projektets slut reducerades detta antal personer
till fyra. Två personer hade då förbättrats varav en upplevde besvären ”då och då” och en
annan ”sällan” eller ”aldrig”. Likaså befann sig initialt majoriteten av deltagarna inom
klassificeringen ”risk” vid förfrågan om ”diffusa symptom” vilket innebar att de ”ofta” eller
”mkt ofta” hade huvudvärk, magont eller trötthet, där flertalet upplevde tröttheten och
huvudvärken som de mest dominerande faktorerna. Efter projekttiden noterades en viss
förbättring då endast tre personer upplevde ovanstående symptom ”mkt ofta” eller ”ofta”, en
person ”då och då” och två personer upplevde ”sällan” eller ”mkt sällan” besvär inom
kategorin ”symptom diffusa”. Andra exempel på, under projektet förbättrade faktorer
bedömd enligt ”risk-”, ”var uppmärksam” och ”friskkategorierna” för två eller flera i
undersökningsgruppen var ”sömn” (15), ”mediatid” (14), ”egen tid” (18), ”riskmat” (4), och
”friskmat” (3).

3.2.2 Enkät om KASAM – Känsla Av Sammanhang
Försökspersonernas medelvärde före och efter projekttiden på de olika frågorna i KASAMenkäten redovisas i bilaga 8. Bedömningen ”risk-”, ”var uppmärksam” samt ”friskfaktor”
redovisas i tabell 8 och figur 1. Försökspersonernas KASAM var i stort sett oförändrat före
och efter projektet. Dock sågs för två personer en viss förbättring av den sammanlagda
summan efter jämfört med före projekttiden.
Tabell 10. Individuella sammanlagda poäng för
undersökningsgruppens KASAM före och efter
projekttiden.

Fp1
Fp2
Fp3
Fp4
Fp5
Fp6

34

Före
36
64
50
43
61

Efter
26
66
48
52
74

Figur 1. Antalet individer i undersökningsgruppen klassade som ”risk”, ”var uppmärksam” och ”frisk” för
respektive studerad kategori (1-25) i hälsoundersökningen före och efter projekttiden.

3.2.3 Fysiologiska tester för undersökningsgruppen
I tabell 11 redovisas de individuella absoluta värdena för testerna av kondition, styrka, balans
och rörlighet före och efter projekttiden. I figur 1 och tabell 8 åskådliggörs utfallet av
kategorierna ”risk-” ”var uppmärksam” och ”friskfaktorerna” för de olika fysiologiska
testerna. Medelvärden på de fysiologiska testresultaten har ej sammanställts.
Kondition
Generellt

sågs

för

alla

försökspersoner

ingen

påtaglig

förändring

av

syreupptagningsförmågan efter träningsperioden, varken uttryckt i l/min eller ml/kg/min
(tabell 11). En tendens till förbättrade värden noterades dock för tre av försökspersonerna där
Fp2 visade en förbättring med 0,3 l/min. En av de sex som utförde konditionstestet i
undersökningsgruppen redovisas inte i tabell 11 på grund av intag av blodtryckssänkande

35

mediciner, som försvårar analys av resultatet för denna person. Dock noterades ingen
sänkning av pulsfrekvensen.

Styrka
Den mest framträdande förbättringen bland de fysiska testerna sågs under benstyrketestet,
(tabell 11). Här förbättrades alla deltagare utom en. Två personer förbättrades påtagligt i
ryggstyrketestet. Övriga deltagare visade i stort oförändrade värden och en person ett
försämrat värde. En person (Fp2) förbättrades betydligt i styrketestet för arm/skuldra. En viss
förbättring sågs hos ytterligare två försökspersoner (Fp3 och Fp4). Två deltagare kunde inte
utföra testet på grund av operation av axelbesvär samt polioskada. En person visade
oförändrat värde. Hos hälften, det vill säga tre personer, sågs en viss förbättring av
styrketestet för buk-/höftböjarmuskulatur (Fp2, Fp4 och Fp5). Tre överviktiga klarade inte av
att utföra någon repetition i buk-/höftböjartestet vid det första testtillfället och två av dem inte
heller vid uppföljningstillfället.

Rörlighet
De mest framträdande förbättringarna generellt för försökspersonerna vid rörlighetstesterna
sågs i rygg (5 av totalt 6 försökspersoner) och höftled (4 av totalt 6 försökspersoner). Endast
enstaka deltagare visade förbättringar på övriga tre rörlighetstester (nacke, skuldror samt
bröst).

Balans
Samtliga deltagare förbättrade sitt balanstest med färre antal fotisättningar vid det andra
jämfört med det första testtillfället.

Vikt
Inga tydliga skillnader i vikt kunde utläsas för försökspersonerna före jämfört med efter
projekttiden (tabell 1). Den mest påtagliga förändringen sågs hos en deltagare (Fp6) vilken
gick ner fyra kilo under studien.
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Tabell 11. Resultaten för konditions-, styrke-, rörlighets- och balanstester för respektive individ inkluderat fem kvinnor och en man
före (Test 1) och efter (Test 2) projekttiden. Mannen redovisas inte separat på grund av anonymitetsskäl. Totala antal rörlighetstest,
bedömda OK/ej OK, var för nacke 4, skuldror 6, rygg 5, bröst 1, höftled 4. Se metoddelen för utförlig beskrivning av testerna.
Fp1

Fp2

Fp3

Test 1

Test 2

Test 1

Test 2

Test 1

l/min

2,7

2,7

1,8

ml/kg/min

34

33

24

Ben (sek)

31

46

5

36

55

Rygg (antal)

20

11

24

25

20

Arm/skuldra (antal)

0

0

0

12

Mage/höftböjare (antal)

20

20

13

Nacke

3/4 ok

3/4 ok

Skuldror

2/6 ok

2/6 ok

Rygg

4/5 ok

5/5 ok

Fp4
Test 2

Fp5

Fp6

Test 1

Test 2

Test 1

Test 2

Test1

Test 2

2,1

2,8

2,9

2,3

2,1

1,6

1,8

28

24

26

33

31

16

17

10

10

21

28

91

7

10

21

11

40

22

39

5

6

10

13

8

11

0

0

5

5

16

0

0

0

9

8

16

0

0

1/4 ok

1/4 ok

2/4 ok

4/4 ok

4/4 ok

3/4 ok

4/4 ok

4/4 ok

0/4 ok

1/4 ok

3/6 ok

3/6 ok

2/6 ok

3/6 ok

1/6 ok

3/6 ok

4/6 ok

4/6 ok

2/6 ok

2/6 ok

1/5 ok

3/5 ok

2/5 ok

3/5 ok

0/5 ok

5/5 ok

4/5 ok

5/5 ok

0/5 ok

0/5 ok

Kondition

Styrka

Rörlighet

Bröst

0/1 ok

0/1 ok

0/1 ok

0/1 ok

0/1 ok

0/1 ok

0/1 ok

1/1 ok

0/1 ok

0/1 ok

0/1 ok

0/1 ok

Bäcken/höftled

4/4 ok

4/4 ok

4/4 ok

4/4 ok

3/4 ok

2/4 ok

0/4 ok

4/4 ok

2/4 ok

3/4 ok

1/4 ok

2/4 ok

Balans (antal)

4

1

5

0

12

10

15

12

7

4

15

9

Enligt bedömningen ”risk-”, ”var uppmärksam-” och ”friskfaktorer” (figur 1 och tabell 8)
sågs efter jämfört med före projekttiden en förbättring av ”allmän rörlighet” för alla
försökspersoner och endast för en gällande ”allmän styrka”. Ingen visade någon förändring
med denna klassificering gällande ”kondition” och ”vikt”.

3.2.4 Träningsdagbok
Hälften, det vill säga tre av sex deltagare, fyllde i sin träningsdagbok väl medan resterande
noterade endast enstaka träningar, om ens någon. Av denna anledning presenteras inga
resultat av träningsdagboken i denna rapport.

3.3 Hälsoundersökning för kontrollgruppen
I tabell 12 redovisas kontrollgruppens resultat gällande ”risk-”, ”var uppmärksam” och
”friskfaktorer” samt bortfall från enkätundersökning om livsstil (n=6) och fysiologiska tester
(n=3). Ingen figur med denna kategorisering ges för kontrollgruppen. Kontrollgruppen
besvarade endast ett urval av frågorna i livsstilsenkäten (bilaga 18) och inte alls enkäten om
KASAM. Först behandlas försökspersonernas resultat från enkätundersökningen om livsstil.
Resultaten från de fysiologiska testerna samt vikt (22-25) behandlas därefter.
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3.3.1 Livsstilsenkät
I bilaga 18 redovisas för kontrollgruppen medelvärdet från de utvalda frågorna i
livsstilsblanketten före (F) och
Tabell 12. Kontrollgruppens (n=6) resultat på enkätundersökningen. För de
separat utvalda faktorerna anges antal försökspersoner klassificerade som
risk (R), var uppmärksam (U), frisk (F), och bortfall (B) före och efter
projekttiden. För vidare beskrivning se metoddelen.
Före
R

U

ämnad att utföra den fysiska

Efter
F B

R

3

2

3

2. fritidsaktiviteter

5

1

4

10. symptom kroppsliga

3

2

1

2

4

11. symptom diffusa

4

1

1

5

1

12. stress på fritiden

3

3

3

2

16. medicin

2

17. upplevd hälsa

4

20. hjärt/kärl

3

4

aktivitet som utskrivits på recept i

U

1. fysiska aktiviteter

F B

4
3

egen regi. Generellt för de sex

4
2

inkluderade

sågs inget tydligt mönster av
förändring

4
1

1

3

6

till

6

1

1

4

2

4

23. allmän styrka

1

1

1 3

1

2 3

2

1 3

25. vikt

5

2

1

1 3

5

för

dessa

livsstilsfrågor under projekttiden

3

22. kondition
24. allmän rörlighet

kontrollpersonerna

1

2

2

21. diabetes

efter (E) projekttiden vilken var

skillnad

mot

undersökningsgruppen (se ovan).
En viss förbättring sågs dock för

1

frågorna om ”vardagsmotion” (1),
”intag av mediciner” (18), medan ingen eller minimerad förändring sågs för frågorna om
”träning” (2), ”symptom kroppsliga” (11), ”symptom diffusa” (12), ”stress på fritiden” (13)
eller ”upplevd hälsa” (19). Generellt sågs inte heller någon förändring av de olika
klassificeringarna på de utvalda frågorna i livsstilsenkäten före jämfört med efter
projekttiden. Nedan lyfts ändå fram några av resultat från vissa av de studerade frågorna i
livsstilsenkäten. För vidare jämförelser av olika resultat än vad som nedan beskrivs i texten
hänvisas till tabell 8, figur 1 och bilaga 18.

Tre av sex försökspersoner i kontrollgruppen var inom ”risk” på fysiska aktiviteter i
hälsoenkätundersökningen

före

projekttiden.

Efter

projekttiden

befann

sig

två

försökspersoner fortfarande inom ”risk” och en person hade ökat sin fysiska aktivitetsnivå
och hamnat inom klassificeringen ”frisk” (tabell 12).
På frågan om hur försökspersonerna i kontrollgruppen upplevde sin hälsa, före studien,
befann sig fyra inom ”risk”, (”dålig” eller ”mkt dålig”) och efter studien upplevde samma
antal försökspersoner sin hälsa som oförändrad. Två deltagare hade höjt sin upplevda hälsa
från ”dålig” till ”varken eller” respektive ”varken eller” till ”bra” (tabell 13A och B).
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Tabell 13A. Kontrollgruppens upplevda hälsa före studien utifrån
livsstilsenkäten.

Mkt dålig
FpA
FpB
FpC
FpD
FpE
FpF

dålig

varken eller

bra

Tabell B. Kontrollgruppens upplevda hälsa efter studien utifrån
livsstilsenkäten

mkt bra

x
x
x
x
x
x

mkt dålig
FpA
FpB
FpC
FpD
FpE
FpF

Dålig

varken eller

bra

mkt bra

x
x
x
X
X
X

På frågan om ”symptom kroppsliga” var svarsalternativen i stort sett oförändrade före och
efter studien. Fyra personer befann sig inom ”risk” för symptom diffusa (”mkt ofta” eller
”ofta” huvudvärk, trötthet eller magont) vid projekttidens start och efter projekttiden hade
antal deltagare inom ”risk” ökat till fem.

3.3.2 Fysiologiska tester för kontrollgruppen
Endast tre av de sex försökspersonerna i kontrollgruppen utförde de fysiologiska testerna. I
tabell 14 redovisas de individuella värdena för testerna av kondition, styrka, balans och
rörlighet före och efter projekttiden. I tabell 12 åskådliggörs utfallet av kategorierna ”risk-”
”var uppmärksam” och ”friskfaktorerna” för dessa tester.
Kondition
Ingen klar trend gällande förändring av konditionen för denna lilla grupp före och efter
träningsperioden noterades, varken uttryckt i l/min eller ml/kg/min. Dock förbättrades
konditionen hos FpB med 0,9 l/min. En av de tre som utförde konditionstestet i
kontrollgruppen redovisas inte i tabell 12 på grund av intag av blodtryckssänkande mediciner,
som försvårar analys av resultatet för denna person. Dock noterades ingen sänkning av
pulsfrekvensen.

Styrka
Ingen av styrketesterna förbättrades generellt för gruppen som helhet.

Rörlighet
Inga förbättringar sågs generellt för personerna i kontrollgruppen vid någon av
rörlighetstesterna.
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Balans
En deltagare förbättrade sitt balanstest, medan för de två övriga noterades ingen påtaglig
skillnad.

Vikt
Inga skillnader i vikt kunde utläsas för personerna i kontrollgruppen före jämfört med efter
projekttiden (se tabell 2).

Tabell 14. Resultaten för konditions-, styrke-, rörlighets- och balanstester för respektive individ
(tre kvinnor). Totala antal rörlighetstest, bedömda OK/ej OK, var för nacke 4, skuldror 6, rygg 5,
bröst 1, höftled 4. Se metoddelen för utförlig beskrivning av testerna.
FpA
Test 1

FpB
Test 2

FpC

Test 1

Test 2

Test 1

Test 2

l/min

2.4

ml/kg/min

21

3.3

2

1.8

28

31

28

Kondition

Styrka
Ben (sek)

65

65

48

64

65

18

Rygg (antal)
Arm/skuldra
(antal)
Mage/höftböjare
(antal)

33

45

50

51

11

0

20

30

40

40

10

7

9

7

7

13

0

2

Nacke

4/4 ok

3/4 ok

4/4 ok

4/4 ok

2/4 ok

2/4 ok

Skuldror

3/6 ok

3/6 ok

5/6 ok

6/6 ok

6/6 ok

6/6 ok

Rörlighet

Rygg

2/5 ok

3/5 ok

5/5 ok

5/5 ok

2/5 ok

2/5 ok

Bröst

0/1 ok

0/1 ok

1/1 ok

1/1 ok

0/1 ok

0/1 ok

Bäcken

4/4 ok

3/4 ok

3/4 ok

4/4 ok

2/4 ok

2/4 ok

12

11

12

11

13

5

Balans (antal)

Enligt bedömningen ”risk-”, ”var uppmärksam-” och ”friskfaktor” (tabell 12) sågs efter
jämfört med före projekttiden ingen generell förändring avseende kategorierna kondition,
styrka, rörlighet, balans och vikt för kontrollgruppen som helhet.
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4. Diskussion
4.1 Hälsoenkätundersökning inkluderat uppföljande samtal
Fem av sex försökspersoner i undersökningsgruppen skattade sin hälsa som ”dålig” eller
”mkt dålig” vid projekttidens start. Många upplevde smärtor i rörelseapparaten, hade
huvudvärk och klagade på ständig trötthet. Efter Fysiskt, Mentalt och Socialt
friskvårdskoncept under sju veckor upplevde samtliga utom en, en bra eller förbättrad hälsa.
Resultaten från vår studie om upplevd hälsa är i linje med tidigare visade fynd av Riddoch
och medarbetare (1998), att träningsprogram med fysisk aktivitet i grupp eller individuellt ger
ett ökat socialt liv, ökat självförtroende och en ökad livskvalitet 54 . Kontrollgruppen svarade
på samma fråga som undersökningsgruppen angående självskattad hälsa före och efter
projekttiden. Även om ringa statistiska beräkningar utförts i denna studie framkom dock en
klart motsatt trend för kontrollgruppen. En majoritet av dessa individer visade under
projekttiden oförändrad eller en sämre upplevd hälsa. Resultaten i vår studie talar för att ett
ensamt recept med fysisk aktivitet sannolikt inte är tillräckligt för att leda till förhöjd
självskattad hälsa.

En aktiv ledning, organisation och uppföljning, gärna av en hälsopedagog, av patienternas
fysiska aktivitet och många andra hälsoinsatser för livsstilsförändring krävs enligt vår
mening. Detta för att uppnå de många positiva effekter fysisk aktivitet har i
sjukdomsbehandlande syfte 55 . Samtliga deltagare i undersökningsgruppen höjde sin fysiska
aktivitetsnivå (vardagsmotion samt träning) påtagligt efter projekttiden. Samtliga utförde då
träning 2-3 gånger i veckan. De sammantagna enkätresultaten från våra försökspersoner är i
linje med rapporten från U.S Department of Health and human services, som beskriver att de
flesta kan förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande genom ökad mängd fysisk aktivitet 56 .
Deltagarna i kontrollgruppen svarade också på frågan angående deras fysiska aktivitetsnivå
(vardagsmotion och träning), som till skillnad mot undersökningsgruppen, visade på
avsaknad eller endast minimal förändring i dessa avseenden. Receptet med fysisk aktivitet
hade således generellt inte haft någon inverkan på dem, vilket överensstämmer med resultatet
från Smith och medarbetare (2000) som visade att recept med fysisk aktivitet ensamt inte

54

Riddoch
FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Stockholm:
Statens folkhälsoinstitut, 2003), passim
56
U.S Department of health and human services
55
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leder till någon höjd aktivitetsnivå på kort tid57 . Där kan vi se att vi som hälsopedagoger har
en viktig roll att fylla genom att slussa deltagarna vidare från sjuk- till friskvård och hitta en
lämplig motionsform för varje enskild individ. Det räcker sannolikt inte med att ge en patient
endast ett FaR-recept eftersom personen därav vanligtvis inte förändrar sina livsstilsvanor.
Liksom Kallings och medarbetare (2003) anser vi att patienterna måste få hjälp med att ”lösa
in” sitt recept 58 . Intressant var även att i vår studie noterades för flera i
undersökningsgruppen till skillnad från i kontrollgruppen en viss förbättring av flertalet
därutöver ställda livsstilsfrågor rörande exempelvis kostvanor, kroppsliga symptom, diffusa
symptom, sömn, media tid, intag av smärtstillande och lugnande mediciner samt egen tid.

Fem försökspersoner (ett bortfall) i undersökningsgruppen fick både före och efter studien
svara på 13 frågor om deras KASAM, som innehöll frågor om i vilken utsträckning
personerna upplevde tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar 59 . Svaren visade inte
på några betydelsefulla skillnader före och efter projekttiden. En tolkning av detta resultat
kan vara att försökspersonernas oförbättrade KASAM inte hade någon betydelse för den
förbättrade upplevda hälsan och de förbättrade livsstilsvanorna. Det är möjligt att så är fallet
på längre sikt. En del av deltagarna hade svårigheter att besvara KASAM-enkäten, vissa på
grund av svårigheter med att förstå texten. En person uppgav att frågorna var för personligt
ställda och ville inte svara på dem. Denna person utgjorde bortfallet på KASAM-enkäten.
Dessa orsaker kan ha bidragit till att svaren på frågorna inte är så valida som vi hade hoppats
på. Dock kan man fråga sig om inte KASAM frågorna till viss del borde spegla hur
individerna upplever sin hälsa som helhet. Förklaringen till diskrepansen av dessa resultat i
studien är oklar.

Vi har inget resultat på hur just de uppföljande samtalen påverkade patienterna till
beteendeförändring. Vår bestämda uppfattning är dock, liksom vad Björn Ekblom och Jonny
Nilsson har beskrivit, att metoden med hälsoundersökning inkluderat fysiologiska tester i sig
påverkar patienten till ett ändrat beteende 60 . Dessutom tycker vi att det är ett ovärderligt
verktyg för uppföljning och utvärdering av förändrade beteenden över en längre tid. Inom
sjukvården utreds, kartläggs och behandlas en mängd fysiska parametrar ur ett patologiskt
synsätt. Alla dessa handhavanden frambringar givetvis kostnader för sjukvården. I studien
57
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Björn Ekblom, Johnny Nilsson, Aktivt liv (Farsta: Sisu Idrottsböcker, 2000), s. 86-89
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använda hälsoundersökningar och fysiska tester speglar det salutogena perspektivet. Denna
arbetsmetod är nödvändig att sjukvården inkluderar idag för att öka individers hälsa samt
sannolikt för att minska samhällets kostnader.

4.2 Fysiologiska tester
En av de mest påtagliga förändringarna av undersökningsgruppens fysiska tester sågs under
benstyrketestet, där alla undantaget en deltagare förbättrade sina värden. Ekblom och
medarbetare (2000) skriver om stavgångens betydelse för aktivering av såväl bålens som
benens muskulatur 61 . Att vi bedrivit stavgång med deltagarna en gång i veckan samt att de
även fått låna med sig stavar hem kan vara en framträdande orsak till att de flesta ökat
benstyrkan. Den person som förbättrade sig mest stod vid det andra testtillfället hela en minut
och tre sekunder längre än vid det första tillfället, vilket vi anser vara en markant förbättring
efter endast sju veckors träning. Hög närvaro samt ett stort engagemang och vilja till att bli
mer fysiskt aktiv kan vara förklaringar. Den deltagare som inte förbättrat sina värden hade
istället försämrat resultatet med 45 sekunder vilket anses som förvånande av testledarna. En
möjlig förklaring till det försämrade värdet skulle kunna vara att personen vid
uppföljningstillfället var stressad, irriterad och på gränsen till förkyld.

En deltagare förbättrade sina värden vid uppföljningslaborationen överlag oerhört mycket
vilket även var fallet för ytterligare en individ. Till exempel kan nämnas att den förstnämnda
personen vid testtillfälle två utförde 29 fler ryggresningar än vid det första. Alla styrkeresultat
och balanstest förbättrades för denna individ. Dessutom sågs för rörligheten hos samma
person en förbättring för fyra av fem muskelgrupper. Detta trots att deltagaren var
frånvarande från fyra av totalt 15 träningspass. Närvaron borde ha spelat stor roll för
resultaten av de fysiska testerna under en sådan här kort träningsperiod. Denna deltagare har
detta till trots visat på stora förbättringar. Under hela projekttiden har personen ifråga varit
otroligt motiverad och viljan att lyckats har verkligen lyst igenom. Tre av de sex personerna i
undersökningsgruppen förbättrade det kombinerade buk-/höftböjartestet (sit-ups) medan två
personer inte vid något tillfälle kunde utföra övningen. Det senare är en viktig iakttagelse.
Detta talar för en icke tillräcklig styrkekapacitet i denna muskulatur som i sig har samband
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med

ospecificerade

ländryggsbesvär.

Det

sistnämnda

gäller

även

styrka

i

ryggmuskulaturen 62 .
Två personer i undersökningsgruppen förbättrades påtagligt i ryggstyrketestet. Övriga
deltagare visade i stort oförändrade värden och en person ett försämrat värde. Det försämrade
värdet kan, enligt testledarna och deltagaren, bero på att personen vid ett tidigare skede i
gymmet fått muskelkramp i nackmuskeln trapezius och därefter kände rädsla för att uppleva
samma smärta igen och därför inte tog ut sig maximalt. Inslaget av specifik
ryggmuskelträning under projekttiden skulle kunna ha utökats för att uppnå förbättrad
ryggstyrka hos alla. Dock framkom det positiva fyndet i vår studie att grad av besvär i
rörelseapparaten generellt hade minskat.

Vid

rörelsetesterna

sågs

de

mest

framträdande

förbättringarna

generellt

för

undersökningsgruppen i rygg/bål (5 av 6 personer) och höftled (4 av 6 personer). Endast
enstaka deltagare visade förbättringar även på övriga tre rörlighetstester (nacke, skuldror samt
bröst). Förbättrad rörlighet i rygg/bål och höftled är av vikt vid förebyggande och behandling
av ospecifika ryggbesvär 63 .

Samtliga sex deltagare i undersökningsgruppen förbättrade sitt balanstest med färre antal
fotisättningar vid det andra jämfört med det första testtillfället. I kontrollgruppen förbättrade
endast en deltagare sitt balanstest märkbart medan ingen påtaglig skillnad noterades för de
två övriga. Då god balans är en viktig faktor för att förebygga fallskador och därmed
frakturer i hög ålder 64 ser vi även denna förbättring som viktig för deltagarnas framtida hälsa.
Ledin och medarbetare (2003) har visat att bland annat utmanande balansövningar,
gruppträning samt promenader utomhus på ojämnt underlag bör ordineras till personer med
nedsatt balansförmåga 65 . Trots att ingen av deltagarna i undersökningsgruppen ordinerats
FaR på grund av yrsel eller balansrubbningar kan vi se att vår träning som bestod av
ovanstående moment resulterat i bättre balans hos samtliga försökspersonerna.
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Generellt sågs för samtliga försökspersoner, både i undersöknings- och kontrollgrupp, ingen
påtaglig förändring av syreupptagningsförmågan efter jämfört med före projekttiden. Dock
noterades en tendens till förbättrade värden hos tre av de sex personerna i
undersökningsgruppen samt hos en av tre personer i kontrollgruppen. Vi hade förväntat oss
en större ökning av konditionen hos fler deltagare i undersökningsgruppen då samtliga
personer ökat sin fysiska aktivitetsnivå. Dock är vi medvetna om flera möjliga felkällor som
kan påverka pulsfrekvensen såsom exempelvis nervositet samt intag av kaffe och nikotin före
test 66 . Parametrar som få deltagare och kort träningsperiod ser vi också som avgörande för
detta fynd.

4.3 Egna reflektioner kring FaR arbetet
Under detta projekt har olika erfarenheter erhållits. Vid planeringen av projektet och dess
tidsram insåg vi att tiden var knapp. Önskan var att läkarna som kontaktats skulle skriva ut 20
FaR-recept på en vecka så vi hade kunnat bedriva den praktiska delen av projektet under så
lång period som möjligt. Vid besöken på vårdcentralerna erhölls uppfattningen om att det inte
skulle vara ett problem, vi var således begränsade av de tidsramar tillägnade för att bedriva
examensarbetet, då det var fler läkare på varje vårdcentral som kunde hjälpas åt att skriva ut
recepten. Senare visade det sig att läkaren från den ena vårdcentralen ej fått någon hjälp med
att skriva ut FaR-recept av sina kollegor samt att läkarkontakten på den andra vårdcentralen
ej haft tid med detta. Ärendet lämnades då över till kollegor på vårdcentralen. Tidsbrist är
även något som Walsh och medarbetare (1999) tar upp som en anledning till att läkare i USA
inte skriver ut recept på fysisk aktivitet 67 . När deltagarna kontaktades av oss märkte vi att de
flesta fått informationen att de skulle bedriva träning tillsammans med oss. Läkarna hade fått
information om att inte beskriva projektet närmare utan överlåta det åt oss. Det kan ha blivit
så att en del viktig information gick förlorad då läkaren som vi haft kontakt med delegerade
förskrivningen till sina kollegor på vårdcentralen. Vi är dock mycket tacksamma för
samarbetet med de två vårdcentraler som tilldelade oss de patienter som ingick i studien. Vi
var även glada över att snabbt få telefonkontakt med varje enskild individ för att beskriva vårt
projekt. Det märktes dock att de som skulle bedriva träning på egen hand blev besvikna.

Läkare och annan sjukvårdspersonal har en hög auktoritet i vårt samhälle och de flesta
patienter har respekt för denna yrkeskategori och försöker samtliga följa de
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rekommendationer och ordinationer som ges 68 . Ett par av de personer som visade intresse för
vårt projekt gentemot läkarna visade sig inte ha samma intresse för projektet när vi väl
kontaktade dem utan avböjde medverkan direkt.
Innan projektstart hade beslutats att den första personen som kontaktades skulle placeras i
undersökningsgruppen och därefter varannan deltagare i kontroll- respektive
undersökningsgrupp. Detta var svårare än vi först kunnat ana. Efter att snart ha läst tre år till
Hälsopedagog så är viljan att hjälpa andra, speciellt de som verkligen vill ha hjälp, oerhört
stark. Det kändes svårt att meddela personer, som uttryckligen ber om råd, att de ska klara sig
själva och att de inte kommer få den hjälp de önskar av oss. Att dessutom undanhålla att det
fanns en grupp som skulle bedriva träning i vår regi gjorde inte saken lättare. Tanken att detta
var en studie fick hela tiden dominera.

Vår tidsram sprack redan första veckan då det inte gick att samla alla till ett fysiologiskt
testtillfälle, det ersattes av elva olika testtillfällen vilket medförde att testerna drog ut på tiden
och den fysiska aktiviteten startade senare än beräknat. Under sju veckor bedrev vi
gemensam fysiskt aktivitet för deltagarna, vilket vi tror var i det kortaste laget för att få till en
bestående beteendeförändring. Att full närvaro under hela projekttiden var av stor betydelse
betonades initialt av oss. Det var inte någon av deltagarna som närvarade vid alla tillfällen
även om närvaron generellt sett var hög. Om en deltagare inte kunde närvara på ett pass
skulle denne ringa. Dock var det ofta vi testledare som ringde upp och frågade varför de inte
kommit eller uppmuntrade dem att komma på nästa pass. Alltemellanåt kunde deltagare ha på
sig fel kläder eller skor till passen fast information gått ut angående utrustning och typ av
aktivitet. Motivationen att ge allt under träningspassen lyste alla gånger inte igenom. Att
stavgången, till exempel, skulle ses som ett träningspass och inte förknippas med en långsam
söndagspromenad tror vi inte hade uppfattats av alla deltagare. Det fanns dock dem som
kämpade i både mot- och medgång och det gav oss ledare otroligt mycket stimulans att se
dem utvecklas under projekttidens gång.

Vid första träningstillfället fick alla i undersökningsgruppen en träningsdagbok samt
information om hur den skulle fyllas i under projektets gång. Meningen var att deltagarna
skulle fylla i all fysisk aktivitet de bedrev tillsammans med oss samt den de bedrev på egen
hand. Under träningsperioden följde vi dåligt upp träningsdagböckerna vilket resulterade i att
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majoriteten inte fyllde i dem som önskat. Vi tror oss dock generellt kunna utläsa från
träningsdagböckerna att deltagarna inte har bedrivit den mängd fysisk aktivitet som vi hade
hoppats på. I många fall har deltagarna varit sjuka och missat ett antal träningstillfällen, vilka
inte har tagits igen vid ett senare tillfälle.

Vid det sista stavgångspasset genomfördes en tipspromenad, med frågor rörande det som
tagits upp på de fem teoripassen. Efter tipspromenaden gick vi igenom svaren på frågorna
gemensamt och resultatet var mycket glädjande. Alla som var med hade snappat upp det
mesta som sagts under teorin och haft alla rätt eller bara något fel på tipspromenaden. Ökad
kunskap inom till exempel kost kan ha påverkat resultaten i hälsoundersökningen då de ”fått
upp ögonen” kring vad exempelvis ”friskmat” innebär och insett att de kanske inte åt så bra
som de trodde. Även om man var lätt sjuk hade vi framfört önskan att man skulle delta på
teoripassen. Sannolikt därför var majoriteten närvarande under dessa pass.

De flesta av deltagarna i undersökningsgruppen har varit motiverade till träning och verkat
vilja bli bättre. Frågan vi ställer oss är dock om personerna kommer att bedriva träning på
egen hand när projektet avslutats. En del av dem visade sig måna om att exempelvis nå
viktnedgång samtidigt som de inte verkade beredda att träna på egen hand. Majoriteten ville
ha fortsatt kontakt med oss för att på så sätt upprätthålla sin fysiska aktivitet.

Vid de uppföljande fysiologiska testerna var det svårt att locka tillbaka kontrollgruppen till
oss. För en person tog det en dryg vecka innan vi fick kontakt. Personen kom till slut och
fyllde i enkäten, men avstod då från att utföra de fysiologiska testerna på grund av brist på
motivation. Denna deltagare hade börjat promenera något sedan receptförskrivningen, men
annars hade inga fysiska aktiviteter påbörjats. En annan deltagare uppgav, efter flertalet
telefonsamtal, att ordinerad fysisk aktivitet ej följts och tyckte därför inte att det var någon
idé att utföra de uppföljande testerna.

Noterbart var att alla i undersökningsgruppen var heltidssjukskrivna utom en som arbetade
deltid. Några deltagare i projektet uppgav att de gärna ville gå tillbaka till sitt arbete, dock
inte på heltid. Denna lösning verkar vara problematiskt. Det verkar som arbetsplatsen inte vill
ha tillbaka personal på deltid. Personer som vill arbeta deltid verkar inte ha någon naturlig
plats i samhället, vilket är tråkigt. Vi tror att en del av de vi träffat skulle må bättre av att
komma tillbaka till sin arbetsplats initialt på deltid för att hålla sig sysselsatt under dagarna
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samt umgås med kollegor. En risk kan dock vara att arbetsgivaren indirekt kräver att man ska
hinna i stort sett lika mycket på deltid som de tidigare gjorde på heltid vilket gör
arbetssituationen ohållbar. För handhavande av individers hela livssituation samt för att
komma fram till möjliga lösningar behövs samordnande diskussioner mellan patient,
vårdcentrals personal, arbetsgivare, försäkringskassan, en hälsopedagog och andra
friskvårdsaktiva. En hälsopedagog med sin gedigna breda utbildningsbakgrund, passar enligt
vår mening ypperligt för att samordna detta nätverk effektivt i syfte att förbättra livsstil för
individer samt spara kostnader för samhället. Kostnadseffektivitet med fysisk aktivitet visade
Hambrecht och medarbetare (2004) i studien om fysisk aktivitet som behandlingsmetod
istället för ballongsprängning i kranskärlen 69 .
Enligt tidigare både svensk 70 och internationell 71 forskning bör recepten på fysisk aktivitet
vara individuellt utformade. Detta är inte något vi följt utan vi sa till läkarna på de båda
vårdcentralerna vad de skulle skriva på recepten. Alla patienter som deltog i projektet har fått
likadana recept. Utefter FYSS-rekommendationerna passar dock 30 minuters promenad sju
dagar i veckan samt två-tre mer intensiva pass i veckan på samtliga sjukdomsdiagnoser som
ingick i studien. Vi valde, i samråd med handledare, att visa för läkarna vilken standardiserad
typ av aktivitet (samt frekvens, duration och intensitet) de skulle skriva ut på grund av önskan
om en standardisering mellan de två grupperna för att underlätta jämförelse vid
uppföljningen.

Standardisering av utförandet av de olika fysiologiska testerna gjordes så likartat som möjligt
vid de olika testtillfällena i regi av en och samma testledare i syfte att minimera påverkan av
olika felkällor.

Generaliserbarheten för våra resultat uppskattar vi som relativt god i förhållande till personer
som liknar vårt urval, det vill säga den grupp inaktiva människor som idag besöker
primärvården. Karaktäristiken för våra deltagare tror vi representerar, i generella drag, den
inaktiva vuxna populationen. Inom våra två grupper hade vi ett antal olika
sjukdomsdiagnoser vilka är bland de vanligast förekommande inom Sveriges befolkning.

4.4 Slutsats
69

Hambrecht
Kallings, s. 24
71
Riddoch
70
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Våra resultat stödjer erfarenheterna om att enbart recept med fysisk aktivitet inte leder till
några nämnvärda förbättringar av livsstilsvanor eller fysiologiska test. Efter genomfört
friskvårdskoncept syntes, trots den relativt korta perioden, förbättringar inom livsstilsvanor
såsom fysisk aktivitetsnivå, upplevd hälsa samt kostvanor. Även vissa fysiologiska
förbättringar kunde ses inom framförallt rörlighet, styrka och balans. Det hade varit önskvärt
att undersöka om fler betydelsefulla hälsoförbättringar kunde ha uppnåtts om konceptet fått
fortskrida över en längre period.

4.5 Fortsatt forskning
De ultimata målet med ett helhetsprojekt såsom det vi bedrev under sju veckor bör vara att
individen uppnår en ihållande aktiv livsstil under en längre period. Tyvärr är det dock så,
vilket Riddoch och medarbetare (1998) menade, att de flesta utvärderingar som finns kring
detta endast analyserar några få månader. Uppföljning efter lång tid är viktigt för att kunna se
meningsfulla hälsovinster 72 . De menade på att aktiv ledning under träningstidens gång sågs
som en viktig faktor 73 . Det har tyvärr även visats att patienter som får motiverande samtal
kring beteendeförändring, information kring fysisk aktivitet samt ”guidning” till
idrottsanläggningar under en kortare period inte förblir fysiskt aktiva under en längre
tidsperiod, enligt Harland och medarbetare (1999) 74 . Detta faktum bör även beaktas så
individerna i efterförloppet kan slussas vidare till lämpliga friskvårdsaktörer för fortsatt
handhavande. Vi tror att ett helhetskoncept som beskrivits i denna studie ger betydelsefulla
hälsoförbättringar men att det bör bedrivas under en längre tid, förslagsvis väldigt intensivt
under en tre månaders period med utvärdering genom hälsoenkäter och fysiologiska tester
före och efter den intensiva perioden samt efter ett och två år efter konceptets slut.

Då den forskning som bedrivits inom ämnet verkar ha fokuserat mestadels på dem som
förskriver fysisk aktivitet på recept, antal recept som skrivits ut, vårdcentraler och den träning
som bedrivits skulle det vara önskvärt med mer forskning som belyser patientens tankar och
åsikter kring fysisk aktivitet på recept. Intressanta frågeställningar skulle kunna vara:
•

Vad tycker patienterna om att få fysisk aktivitet utskrivet på recept?

•

Hur väl följs förskrivet recept? Direkt, efter ett och två år?

72

Riddoch
Ibid
74
Harland, The Newcastle exercise project
73
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•

Är du (patienten) motiverad till en livsstilsförändring?

•

Vad behövs för att höja motivationsgraden?

Vi är framför allt nyfikna på vad patienterna tycker om att ha fått ett recept på fysisk aktivitet
samt hur benägna de är att följa recepten. Om förskrivet recept inte följts skulle det vara
intressant att få veta varför. Beror det på för mycket eget ansvar, för lite socialt stöd eller
något annat? Det är bra att få veta hur många recept som förskrivits, av hur många
läkare/sjuksköterskor och så vidare, men fokus måste, som vi ser det, förflyttas till
patienterna. Det har ingen betydelse hur många recept som skrivs ut om patienterna ändå inte
följer ordinationen. Målet måste väl vara att finna metoder som gör att patienterna är
motiverade nog att bedriva fysisk aktivitet och få till en livsstilsförändring och då tror vi att
fler måste bedriva forskning med patienten i fokus.

En annan aspekt som skulle vara intressant att forska vidare på är om det är så att vissa
sjukdomsgrupper är mer benägna att bli friska och komma tillbaka till arbetet än andra. Kan
det även vara så att det skiljer sig mellan kvinnor och män? Unga och de som är något äldre?
Om det skiljer sig, vad skulle det då kunna bero på?

Vi efterfrågar mer forskning kring området och väntar med spänning på Lena Kallings
patientutvärdering som förväntas publiceras inom kort. Stor medvetenhet inför den fortsatta
utvecklingen med FaR-arbetet bör läggas vid att beteendeförändring tar tid. Vi kan efter detta
projekt bekräfta att mer forskning och uppföljning på FaR-patienter behövs så som Kallings
och medarbetare (2003) även påpekat 75 .

75

Kallings, s. 27
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Bilaga 1

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING
VAD?
Vilka ämnesord har du sökt på?
Ämnesord
Fysisk Aktivitet på Recept
Behandling
Rådgivning
Promotion
Hälsovård

VARFÖR?
Varför har du valt just dessa ämnesord?
Vår studie kommer i största grad kretsa kring fysisk aktivitet i samband med FaR. Begreppet
ledde till många träffar vilket gjorde så att vi fick använda oss av andra sökord för att hitta
mer specifika studier kring vårt område. Hälsovård och promotion blev två bra komplement
till fysisk aktivitet. Genom att använda oss av sökordet rådgivning, vilket vi också tycker att
vi använder mycket i studien, fick vi mer specifikt intressanta träffar.

HUR?
Hur har du sökt i de olika databaserna?
Databas
Söksträng
ArtikelSök
”fysisk Aktivitet på Recept”
Libris
”fysisk aktivitet OCH Behandling”
SweMed+
”fysisk Aktivitet på Recept”
PubMed
“physical activity on prescription”
PubMed
“physical activity AND counselling AND promotion
AND health care”
PubMed
“physical activity AND prescription AND
counselling”

Antal träffar
19
6
6
292
65
24

KOMMENTARER:
Vi valde de artiklar vi lättast kunde knyta an ämnet. Det fanns otroligt mkt på Fysisk Aktivitet
och hälsovård vilket ledde till att det svåraste blev att sålla bort artiklar.

Bilaga 2

Bilaga 3

Hej!
Det finns idag behov av att finna nya arbetssätt inom hälso- och
sjukvården, som inte enbart handlar om att behandla utan också att
förebygga sjukdom. En fysiskt aktiv livsstil medför en minskad risk att
utveckla sjukdomstillstånd som t ex hjärt- och kärlsjukdom, typ 2diabetes och depressioner. Det är också idag allmänt känt att fysisk
aktivitet utgör en viktig del i sjukdomsbehandling. Vi tror att både
patienter och landstinget kan tjäna på att erbjuda fysisk aktivitet som
komplement till, eller istället för farmakologisk behandling.
Vi är två blivande hälsopedagoger som läser sista terminen på
Idrottshögskolan i Stockholm. Under 10 veckor kommer vi att bedriva ett
hälsoprojekt tillsammans med FMS Hälsocenter och läkare på två av
vårdcentralerna i Botkyrka kommun.
Metod: Fysisk Aktivitet på Recept kommer att skrivas ut till ca 19 andra
patienter med blandade sjukdomstillstånd i Botkyrka kommun. Samtliga
kommer att träffas på FMS Hälsocenter där en hälsoundersökning med
fysiska tester samt hälsofrågor kommer att äga rum. Efter åtta veckors
fysisk aktivitet kommer samma hälsoundersökning att äga rum på FMS
Hälsocenter.
Ditt deltagande i projektet ska vara helt frivilligt och du kan avbryta
deltagandet när helst du vill.
Ni och ert deltagande är otroligt viktigt för oss då vår vision med
projektet är att bygga upp en väl fungerande verksamhet kring Fysisk
Aktivitet på Recept i Botkyrka kommun. Vi hoppas och ser fram emot ett
framtida samarbete tillsammans med er.
Mvh
Sofia Engberg
0733-72 32 14
sofiaengberg@hotmail.com

Madeleine Larsson
073-630 85 31
mad_larsson@hotmail.com
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Hälsoenkät för patienter med Fysisk aktivitet på Recept, FaR
Ringa in ditt svar.
1. Känner du dig för närvarande fullt frisk?

Ja

Nej

Sätt ett kryss i den kategori som stämmer bäst på dig under frågorna 2-8.
2. Hur upplever du din hälsa…
Mkt dålig

dålig

varken eller

bra

mkt bra

3. Hur mycket vardagsmotion bedriver du, såsom promenad, kroppsrörelse i arb, cykling…
Sällan/aldrig

30 min 1-4ggr/v

30 min 5ggr/v

45 min 5ggr/v

60 min 5ggr/v

4. Hur mycket träning bedriver du, ombytt aktivitet…
Aldrig

1 gång/v

2-3 ggr/v

3-4 ggr/v

>4 ggr/v

5. Hur ofta känner du av kroppsliga symptom, såsom besvär i rygg/axlar/nacke…
Mkt ofta

ofta

då och då

sällan

aldrig

Vilket av symptomen är det dominerande?

6. Hur ofta känner du diffusa symptom, såsom trötthet, magont, huvudvärk…
Mkt ofta

ofta

då och då

sällan

aldrig

sällan

aldrig

Vilket av symptomen är det dominerande?

7. Hur ofta upplever du stress på din fritid?
Mkt ofta

ofta

då och då

1
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8. Hur ofta tar du medicin mot värk eller i lugnande syfte?
Mkt ofta

ofta

då och då

sällan

aldrig

9. Av vilken anledning sökte du läkarvård/är du sjukskriven idag?

Sätt ett kryss i den ruta som passar bäst in på dig.
10. Hur värderar du ditt sjukdomstillstånd idag på en skala 1-10?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

All data och information ni har lämnat kommer att behandlas konfidentiellt.

Datum:____________________Underskrift:____________________________
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Medicinsk status
Datum:__________________________________________________________________
Namn:___________________________________________________________________
Adress:__________________________________________________________________
Postadress:_______________________________________________________________
Telefonnummer:___________________________________________________________
Ålder:___________________________________________________________________
Kön:____________________________________________________________________
Civilstånd:_______________________________________________________________
Ringa in ditt svar, frågorna 1 – 16. Om du svarar ja på någon av frågorna vänligen
specificera typ av besvär eller sjukdom samt hur länge du haft besvären eller sjukdomen.
Förekommer det eller har det hos dig förekommit följande sjukdomar eller besvär?
1. Ofta förekommande förkylningar, ont i
halsen, halsfluss, halsmandelinflammation? Nej
Ja___________________
________________________________________________________________________
2. Astma och/eller allergiska besvär?
Nej
Ja___________________
________________________________________________________________________
3. Diabetes?
Nej
Ja___________________
________________________________________________________________________
4. Lungsjukdom?
Nej
Ja___________________
________________________________________________________________________
5. Hjärt- och/eller kärlsjukdom?
Nej
Ja___________________
________________________________________________________________________
6. Högt blodtryck?
Nej
Ja___________________
________________________________________________________________________
7. Magsår, mag- eller tarmkatarr?
Nej
Ja___________________
________________________________________________________________________
8. Led- eller muskelsjukdom?
Nej
Ja___________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Besvär i rygg, axlar och/eller nacke?
Nej
Ja___________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. Ofta förekommande, långvarig huvudvärk? Nej
Ja___________________
________________________________________________________________________
11. Annan sjukdom eller annat besvär?
Nej
Ja___________________
________________________________________________________________________
12. Har du varit intagen på sjukhus?
Nej
Ja
Om ja, var, när och för vad?_______________________________________________
13. Har du blivit opererad någon gång?
Nej
Ja
Om ja, när och för vad?__________________________________________________
14. Har du besökt läkare de sista två åren?
Nej
Ja
Om ja, ungefär antal gånger och orsak?______________________________________

Bilaga 5
15. Har du ordinerats mediciner för långtidsbruk? Nej
Ja
Om ja, vad, när och tas de fortfarande?______________________________________

Ditt deltagande ska vara helt frivilligt och du kan avbryta projektet när helst du vill.
Upplever du några symptom som yrsel, smärta i bröstet eller liknade ska du avbryta
deltagandet.
Härmed har jag tagit del av personinformationen. Jag deltar på egen risk, vilket innebär
att Idrottshögskolan inte har någon olycksfallsförsäkring som täcker eventuell skada som
uppstår i samband med aktiviteterna.

Datum:____________________Underskrift:_____________________________________

Bilaga 6

Bilaga 7
Bilaga

Försökspersonerna i undersökningsgruppens
resultat (mv), före (F) och efter (E) projekttiden.

1.
2.

2.3 F
1.3 F

3E
3E

3.
3F

4.
5.

4E

3 F 3.5 E
2.1 F

3.3 E

6.

4.5 F+E

7.

5 F+E

8.

3.8 F 4 E

9.

5 F+E

10.

5 F+E

11.
12.

1.5 F 2.3 E
2 F 2.8 E

13.

3.2 F+E

14.

4.3 F+E

15.

2.5 F 2.7 E

16.

2.5 F 2.8 E

17.
18.
19.
20.

2.7 F 3.2 E
2.5 F 2.7 E
1.5 F 2.3 E
2.7 F 3.2 E
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Försökspersonernas resultat (mv), före (F)
och efter (E) projekttiden.

3 F 3.4 E

4.8 F 5.6 E

6 E 6.2 F

4.2 E 4.8 F

3.6 E

4.4 F

3.8 F

4.4 E

3.2 E 3.8 F

4.2 E

3.4 F

5F

4.6 E

4.2 E 5 F

3.8 F 4 E

4.2 F 4.6 E

4F

5.4 E
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Exempel för en kvinna

k.

15 2 28 3 2 1 20 2

l.
Exempel

m.
n.
o.
p.
q.
r.

LIVSSTILSFAKTORER

Fysisk aktivitet

Risk
röd

Var upp.
gul

Frisk
grön

Beräkning av frisk riskfaktor

Vardagsmotion
Träning

1-2
1-2

3

4-5

Högsta värdet av de båda

Fritidsaktiviteter

Träning
fritidsaktiviteter

1-2
1-2

3
3

4-5
4-5

Högsta värdet Träning och
fritidsaktiviteter

Friskmat
Riskmat
Rökning
Snusning
Alkohol

Friskmat
Riskmat
Rökning
Snusning
Alkohol

1-2
1-2
1-4
1-2
1-4

3
3

4-5
4-5
5
5
5

Dopingumgänge
Narkotikaumgänge
Symptom kroppsliga
Symptom diffusa

Dopingumgänge
Narkotikaumgänge
Rygg axlar nacke
Trötthet magont
huvudvärk
Stress på fritiden

1-4
1-4
1-2
1-2

3
3

5
5
4-5
4-5

1-2
1-2
1-2

3
3
3

4-5
4-5
4-5

1-2

3

4-5

1-2
1-2
1-2
1-2

3
3
3
3

4-5
4-5
4-5
4-5

Ml O2
LO2

1-2
1-2

3
3

4-5
4-5

3 kolumner ska fyllas i
Puls Watt Borgskala(anstr)
Steady state ska skrivas in som
i steptest. I tabellen ”värdering
anst. och arb puls gör mentorn
en manuell värdering av
maxpulsen
Om låg eller hög maxpuls ska
inga värden i LO2 och MlO2
räknas ut.
Ålderskorrektion enl tabell
ML O2 fås genom att LO2
divideras med antal kg
kroppsvikt x 1000

Styrka Ben
Styrka Rygg
Styrka Arm
Styrka Mage

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

3

3-5
3-5
3-5
3-5
4-5

1-2

3

4-5

Enligt tabell för vuxna
Enligt tabell
Enligt tabell
Enligt tabell
Medelvärde Ben rygg arm
mage
Se sammanfattningsblankett
vad 1,2,3,4,5 står för

1-2

3

4-5
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Stress på fritiden
Vänskapsrelationer
Mediatid

Sömn

TV Video Data

När somnar du ..på
kvällen
Hur sover du

Medicin
Upplevd hälsa
Egen tid

FYSISKA FAKTORER
Kondition

Allmän styrka
Rörlighet nacke
rotation vä
ej ok - ok
Rotation hö
ej ok - ok
Sidoböjn vä
ej ok - ok
Sidoböjn hö
ej ok - ok
Rörlighet skuldra
Nudda uppifrån vä
Nudda uppifrån hö
Nudda nerifrån vä
Nudda nerifrån hö
Möt diagonalt
Möt diagonalt
Rörlighet bål
Rot vä
Rot hö
Sido vä
Sido hö
Bljn fram
Rörlighet bröst
stretchrörelse
Rörlighet bäcken
Rörlighet vä
höftböjare
Rörlighet hö
höftböjare

3

vid fyllda 18 ska 1-2 vara
riskvärde 3-5 friskvärde

Lägsta värdet av de båda

_”_

_”_
1-2

3

1

1-2

4-5

5

3

4-5

Endast en övning Därför finns
ej 2,3,4

Frisk
/riskvärden
1

stapel

Specialare

Ja

Om en person får risk
även på ML O2
endast 1 riskvärde
och inte 2 men 2
friskvärden

1

Ja

1
1
1
1
1

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

1
1
1
1

Ja
Ja
Ja
Ja

1
1
1

Ja
Ja
Ja

1

Ja

1
1
1

Ja
Ja
Ja

1

Ja

1

Ja

Riskfaktor endast om
risk på Fysiska
aktiviteter alltså 1-2
annars blir även 1-2
friskfaktor

Se fys aktivitet

Bilaga 10

Bilaga 11

Träningsschema
Vecka

Tid

Måndag
Hälsoundersökning

Tid

Onsdag

-

Hälsoundersökning

v.8

-

v.9

15:30-17:00

Info/Stavgång

9:00-10:00

Cirkelträning

v.10

15:30-17:00

Teori/Stavgång

8:00-9:00

Motionsgympa

v.11

8:00-9:00

Vattengympa

8:00-9:00

Stavgång

v.12

15:30- 17:00

Teori/Stavgång

8:00-9:00

Cirkelträning

v.13

15:30-17:00

Teori/Stavgång

8:00-9:00

Motionsgympa

v.14

15:30-17:00

Teori/Stavgång

8:00-9:00

Cirkelträning

v.15

8:00-9:00

Vattengympa

8:00-9:00

Stavgång

v.16

15:30-17:00

Teori/Stavgång

-

Hälsoundersökning

När det är cirkelträning och motionsgympa, vänligen
medtag kläder för inomhusträning.

Bilaga 12

Magisk balans
ÄTA

Motion
- För att ge år till livet och fö
för

att ge liv till åren.
MOTION

VILA

Vad vinner jag på det?
Fysisk inaktivitet är den
största enskilda riskfaktorn
totalt sett för ohälsa i vårt land
– större än rökning, dåliga
kostvanor och stress.

- Ökad kondition
- Minskad risk fö
för hö
högt
- Ökad hjä
blodtryck.
hjärtkapacitet
- Ökat immunfö
- Minskad dö
immunförsvar
dödlighet i
- Ökad muskelmassa
hjä
hjärtrt-kärlsjukdom
- Ökad fettmetabolism
- Minskad diabetesrisk
- Ökad koordination, balans
- Minskad överviktsrisk
- Ökad sjä
självkä
lvkänsla, sjä
självfö
lvförtroende - Minskad osteoporosrisk
- Ökad uthå
- Minskad risk fö
uthållighet
för ångest
- Ökad reaktionsfö
och depression
reaktionsförmå
rmåga
- Ökad lungkapacitet
- Minskad risk fö
för tjocktjock- Ökad hå
tarmscancer
hållbarhet hos ligament
senor och leder
- Minskad trö
trötthet

Motionsformer

Hur mycket bör jag motionera?

- Vardagsmotion – gå i trappor, jobba i
trä
trädgå
dgården, stä
städa,
cykla till jobbet osv.
- Trä
Träningsmotion – ombytt aktivitet =
motionsgympa,
simning, styrketrä
styrketräning
osv.

Vi bö
bör, helst varje dag,
dag, vara fysiskt
aktiva i sammanlagt minst 30
minuter, med måttlig intensitet
(rask promenad).

1
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Hur mycket bör jag motionera?
För att fö
förbä
rbättra kondition, styrka och rö
rörlighet
Konditionsträ
Konditionsträning 3-5 ggr/v

1212-16 Borg

2020-60 min

Styrketrä
Styrketräning

2-3 dag/v

> 16 Borg

1 set 88-10 övn.
vn.

Rörlighet

2-3 dag/v

(10(10-30 sek) ggr 4/muskelgrupp

Finns något för mig?
- Promenad
- Stavgå
Stavgång
- Simning
- Styrketrä
Styrketräning
- Pilates
- Yoga
- Cirkelträ
Cirkelträning
- Skidå
Skidåkning
- Vattengympa

- Golf
- Bollsport
- Friluftsliv
- Jogging
- Kampsport
- Motionsgympa
- Cykling
- Skridskor
- QiQi-gong

Motionstips!
- Hitta en motionsform du tycker om och trivs med!
- Om tiden är knapp, fö
försö
rsök att öka på
på vardagsmotionen, gå
gå
i trappor, gå
gå till centrum, cykla till jobbet osv.
- Hitta en ”trä
träningskompis”
ningskompis”, det är alltid lä
lättare om man är
flera.
- Försö
rsök att få
få motionen till en ”vardagsvana”
vardagsvana”
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Magisk balans
ÄTA

Kost
VILA

MOTION

Varför äter vi?

Energibehov

Energi: för orken!

- Kvinnor:
- Män:

Näring: friska och vä
välmå
lmående.
- Energi: kolhydrater, protein, fett och
alkohol (mä
(mäts i kcal).
kcal).
- Näring: vitaminer, mineraler och vatten.

Hur mkt energi innehåller en
chokladkaka?
• Det krä
krävs 9 timmar i soffan fö
för att fö
förbrä
rbränna en

ca 2000 - 2300 kcal/dygn
kcal/dygn
ca 2500 – 2800 kcal/dygn
kcal/dygn

Vad på
påverkar energiå
energiåtgå
tgången?
- En tung kropp krä
kräver mer energi än en lä
lätt
- En yngre individ krä
kräver mer energi än en äldre
- Män krä
kräver mer energi än kvinnor
- Ju mer vä
välträ
ltränad du är desto stö
större blir energiå
energiåtgå
tgången
- Ämnesomsä
mnesomsättningen är lä
lägre under nattetid

Hur ska vi äta?
- Tallriksmodellen anger proportionerna
mellan de olika livsmedlen i en må
måltid.

100 g chokladkaka.

• Det krä
krävs 86 minuters lö
löpning fö
för en normal
Svensson.

• Det krä
krävs 30 minuters lö
löpning fö
för en vä
välträ
ltränad

K

G

P
Lågförbrukare

K

G
P

Medelförbrukare

K

G
P

Högförbrukare

person.
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Ex. livsmedelsfö
livsmedelsförbrukning fö
för en person som
förbrukar ca 2200 kcal/dygn.
kcal/dygn.
Livsmedel
Cerealier
Brö
Bröd
Spannmå
Spannmål

6 skivor/dag varav 60% fullkorn
minst 1 port/dag av antingen ris, pasta eller gryn/flingor

Potatis, Grö
Grönsaker och rotfrukter
Potatis
2-3 st nästan varje dag
Grö
2 port/dag
Grönsaker, rotfrukter
Torkade baljvä
1-2 port/vecka
baljväxter
Frukt och bä
bär
Frukt
2 st/dag
st/dag
Juice
1 dl/dag
Mejeriprodukter
Mjö
Mjölk, fil
Ost

- Minska på
på det mä
mättade fettet. Det finns ffa i de animaliska

-

4 dl/dag (lä
(lättprodukter)
2 skivor/dag (mager ost)

Kött, fisk och få
fågel
Kött korv, få
fågel 5 port/vecka av magra sorter
Fisk, mager
2 port/vecka
Fisk, fet
1 port/vecka
Ägg
3-4 st/vecka
st/vecka
Matfett
Matfett till:
Smö
Smörgå
rgås:
Matlagning
Dressing

Vad ska vi äta?

Mängd per dag eller vecka och portion

-

produkterna så
såsom smö
smör, grä
grädde, ost, mjö
mjölk, kö
kött och korv. Fö
Försö
rsök
byta ut dessa produkter till magrare alternativalternativ- då kan man spara in
flera kg fett/å
fett/år!! Fisk är fullt med nyttigt fett som är viktigt fö
för oss
att få
få i oss, 3 port/v.
Byt ut smö
smöret till olja i så
så stor utsträ
utsträckning det gå
går, olja liksom fisk
innehå
innehåller nyttigare fett.
6 skivor brö
bröd/dag (fullkornsbrö
(fullkornsbröd då
då det är fullt av fibrer som hjä
hjälper
till med ämnesomsä
mnesomsättningen).
Frukt och Grö
Grönt – 500 g/dag (t ex 3 frukter och 200g grö
grönsaker),
studier har visat på
på mindre risk i dö
dödlighet vid intag av f. och g.
Ta bort det onö
onödiga sockret. Akta er fö
för vissa juicer, yoghurt, mü
müsli,
ketchup, lä
läs nä
näringsinnehå
ringsinnehållet.

knappt 5 tsk lä
lättmargarin/dag
2-3 tsk flytande margarin/dag
1 tsk olja/dag

Mat-metoder
– Nyckelhå
Nyckelhålet = visar ett magrare fettalternativ, inte om det
är mindre kcal eller mindre socker.

När ska vi äta?
- Det vä
värsta man kan gö
göra är att helt hoppa över en må
måltid

– GI metoden = GI är ett må
mått på
på höjningen av blodsockret i
vår kropp då
då vi äter nå
någonting, detta anges i siffror.
Referensvä
Referensvärde = 100 som är vitt brö
bröd. Ju lä
längre tid det tar fö
för
kroppen att bryta ned livsmedlet desto lä
lägre
GI. Dä
Däremot tar inte GI hä
hänsyn till
Blodsocker
portionsstorlek, variationen inom livsmedler,
livsmedler,
- Högt GI
energi och nä
näringsvä
ringsvärde eller att tillagning
påverkar GI vä
värdet.
- Lågt GI
Tid

– Atkins metoden = Utesluter helt kolhydrater ur kosten.

-

då kroppen gå
går in i sparlå
sparlåga och lagrar allt du ätit under
nästa må
måltid.
Fem må
mål om dagen:
Frukost + Lunch + Middag + 2 mellanmå
mellanmål
Bättre med fler små
små mål än nå
några vä
väldigt stora.
Viktigt och nyttigt att äta direkt efter trä
träning då
då kroppen
lagrar det du äter som muskler (hä
(här passar det bra med
ett av mellanmå
mellanmålen).

Folk äter mindre. Vet ej hur det på
påverkar oss i framtiden.
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Hjärta
&
Puls

Hjärtats minutvolym
• Den blodmä
blodmängd varje hjä
hjärthalva pumpar ut varje
•
•
•
•
•

minut.
HF*SV
Till exempel: En person med puls 72 slag/ minut och
en slagvolym på
på 70 ml/ hjä
hjärtslag har en minutvolym på
på
(72*70=) 5040 ml/minut.
5 liter är en vanlig minutvolym hos en vuxen
genomsnittsperson i vila.
Friskt hjä
hjärta kan variera mv beroende på
på behov.
Kraftig fysisk ansträ
ansträngning kan den öka 55-6 gå
gånger.

Hjärtat
• Pump som forslar blodet med syre och näringsämnen
genom kroppen.
• Väger ca 300 gram hos en vuxen individ och slår
totalt ca 3 miljarder gånger.
• Två hålrum, förmak och kammare, i varje ”hjärthalva”.
• Klaffar gör att blodet bara kan strömma i en riktning.

Vart gå
går ökningen av minutvolymen?
Muskler
Njurar
Matspjä
Matspjälkn.
lkn. syst
Hud
Hjä
Hjärta
Hjä
Hjärna

Vila
1 200
1 100
1 400
500
250
750
5 200

Hårt fysiskt arbete
12 500
600
600
1 900
750
750
17 100 ml/minut

Hjärtfrekvens = puls

Förändring under träning

- Hjä
Hjärtfrekvensen hos en ung frisk individ

• Syrebehovet i de arbetande

kan öka frå
från 6060-75 i vila till ca 200 vid
kraftig fysisk ansträ
ansträngning.

- Även slagvolymen kan öka vid kraftig
fysisk aktivitet.

- Fysisk ansträ
ansträngning leder till att sv i vila
ökar och hf sjunker.

musklerna
• Anvä
Användning av nä
näringsä
ringsämnen.
• Långvarig f.a eller f.a i vä
värme Æ
kroppstemp.
• Allt med syfte att tillgodose
systemets ökade krav och arbeta så
så
effektivt som mö
möjligt.

1
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Puls (vila)

Puls (steady state)

• ~60~60-80/ minut
• 2828-40 Æ 100
• Sjunker med ålder.
• Kan öka beroende på
på höjdmeter och

• Hf reflekterar den mä
mängd arbete hjä
hjärtat må
måste

temperatur.
• Vilopuls:
Vilopuls: total vila, tidig morgon, innan
man kliver upp ur sä
sängen.

-

utfö
utföra fö
för att mö
möta de ökade kraven frå
från kroppen
under arbete.
Konstant arbete på
på submaxsubmax-nivå
nivå leder till ”Steady
statestate-platå
platå” efter ca 55-6 minuter.
Om arbetet ökas nå
når man steady state efter ca 11-2
minuter igen.
Lägre steady state vid given belastning = bä
bättre
fysisk kondition.
Kan dä
därfö
rför anvä
användas fö
för att mä
mäta hjä
hjärtats
effektivitet.
Lägre puls = mer effektivt hjä
hjärta.

Puls (max)
• När trä
träning bö
börjar ökar pulsen i

proportion till ökad intensitet.
• Strax innan utmattning: level off =
HRHR-max.
max.
• Samma dagdag-dag,
dag, sjunker 1 slag/ år.
• ”220220-ålder”
lder”
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Sömnstadier

Sömn, Stress
och
Återhämtning

Sömnen delas in i fem stadier.
- Stadium 1: Dåsighet – övergå
vergångsfas frå
från vakenhet till
sömn (saknar återhä
terhämtningsvä
mtningsvärde).

- Stadium 2: Lätt sö
sömn – ”basbas-sömnen”
mnen” som fyller hä
hälften av
sömnperioden (å
(återhä
terhämtning sker men inte
maximalt).

- Stadium 3 och 4:
sömn – låg muskelspä
muskelspänning och
4: Djup sö
avslappning, ca 1515-20% (max.
återhä
terhämtning).

- REMmovement”, hä
här drö
drömmer vi frä
främst
REM-sömn: ”rapid eye movement”
med lå
låg muskelaktivitet.

Sömnbehovet
- Sömn är motsatsen till stress.
- Nedreglering (blodtryck, hjä
hjärtfrekvens) och uppbyggnad
(immunfö
(immunförsvar).
- REM: ökning av ämnesomsä
mnesomsättningen men även en extrem
avslappning.
- 1 sö
sömnlö
mnlöst dygn = prestationsfö
prestationsförmå
rmågan vara halverad.
- 2 sö
sömnlö
mnlösa dygn = prestationsfö
prestationsförmå
rmågan i botten och
insomningsrisken stä
ständig.

Vad kan det bero på?
– Fysiskt obehag
– Miljö
Miljön (buller, temperatur, lukt, då
dålig sä
säng, vä
värme,
ljus)
– Dygnsrytmstö
Dygnsrytmstörningar (resor, skiftarbete)
–
–
–

Sociala stö
störningar (konflikter, bekymmer)
Psykiatriska symtom (stress, ångest, depression)
Livsstilsfaktorer (bruk/missbruk av kaffe, alkohol,
tobak, narkotika)
– Läkemedel (lä
(läkemedelsbiverkningar)

- Nedre sö
sömngrä
mngräns är 55-6 timmar/natt. Rekommenderat
sömnbehov är 77-8 timmar.

Vad kan jag göra själv?
- Mörker, tystnad och svalka i rummet.
- Anvä
Använd inte sä
sängen till ngt annat än sö
sömn!
- Undvik cocacoca-cola, kaffe och alkohol 6
timmar innan sä
sänggå
nggående.
- Var fysiskt aktiv under dagen.
- Gå inte och lä
lägg dig utan att vara sö
sömnig.
- Nedvarvningstid före sä
sänggå
nggåendet (2 tim).

Vad är stress?
- Stress är en psykosomatisk reaktion, en kroppslig
reaktion som fö
följer på
på psykologiska faktorer.
- När det hä
händer nå
något sä
särskilt: att du nä
nära på
på blir
överkö
verkörd vid ett övergå
vergångsstä
ngsställe, eller att du tä
tänker på
på en
något speciellt som oroar dig mycket, gö
gör sig kroppen
beredd på
på att kä
kämpa eller fly. Blodtrycket hö
höjs, pulsen
ökar och blodet gå
går frå
från huden till musklerna.
- För urtidsmä
urtidsmänniskan var detta nö
nödvä
dvändigt fö
för att kunna
ta upp kampen eller fly. Så
Så kan det till exempel ha varit
när ett rovdjur kom fö
för nä
nära, valet stod mellan att gå
gå till
anfall eller springa fö
för livet.

1
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Så här kan du minska du sin stress

Är du stressad?

-

För dagbok över stressen i ditt liv och hur dina stressreaktioner ser ut. Fundera
Fundera över
om du kan undvika eller ändra på
på de situationer som utlö
utlöser stress.

-

Dela upp en cirkel i olika tå
tårtbitar, skriv det du ser som viktigt i ditt liv i bitarna.
Jämfö
mför denna drö
drömtå
mtårta med hur det fö
förhå
rhåller sig i dagslä
dagsläget och se om du kan ändra
på något redan i dag. Skapa balans mellan arbete, familj, fritid och egenvå
egenvård och
schemalä
schemalägg hur mycket tid/utrymme de olika delarna ska få
få.

-

Pyssla om dig och gö
gör saker som stä
stärker sjä
självkä
lvkänslan; sov och ät på
på regelbundna
tider, reservera egen tid som du kan ägna åt dig sjä
själv, nå
något fritidsintresse,
avslappning eller motion.

-

Sök socialt stö
stöd hos mä
människor som ger kraft och glä
glädje.

-

Prioritera och vä
välj bland olika aktiviteter, trä
träna dig i att sä
säga nej, till andra och dig
sjä
själv.

-

Sätt rimliga må
mål och minska prestationskraven, trä
träna dig i att lå
låta tidningar ligga
framme, att ha dammrå
dammråttor under sä
sängen och att inte ha maten fä
färdig nä
när gä
gästerna
kommer. Att det få
får vä
vänta en stund leder inte till nå
någon katastrof.
Källa: Stressmottagningen, Karolinska institutet

*) Det är inte må
många som vet, att stress kan gö
göra
dig fet

Råd: Eftersom stress kan leda till utveckling av ett
metaboliskt syndrom är det viktigt att tä
tänka på
på intaget
av energi och nä
näring.

*) Är du en hå
hårdträ
rdtränande bantare, riskerar du att
bli en fet klantare

Råd: Undvik energibrist vid hå
hård trä
träning eftersom det
kan leda till ökad fettandel på
på kroppen och på
påverkar
även den mentala kapaciteten.
kapaciteten.

*) Trä
Träning utan mat ger inga bra resultat

Råd: Se till att äta ordentligt, så
såväl fö
före, som efter
trä
träning. Annars kan du inte nå
nå optimala resultat utan
kan rent av utveckla ett överträ
verträningssyndrom.
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1. Hur fysiskt aktiv bör man minst
vara varje dag för att det skall ge
hälsofrämjande effekter?

2.Hur skall min tallrik se ut om
jag är lågenergiförbrukare?

1. 20 minuter/dag
1.

X.

2.

X. 30 minuter/dag
Grönt

2. 40 minuter/dag

Pasta

Grönt

Pasta

Kött
Kött

3. Hur mycket bör vi
sova per natt?
1. 5-6 timmar

Pasta
Grönt
Kött

4. Hur stor del av världens befolkning
är tillräckligt fysiskt aktiva?

1. 80%

X. 6-7 timmar

X. 70%

2. 7-8 timmar

2. 50 %

5. Vad händer med hjärtat vid
regelbunden träning?
1. Inget speciellt, min
kondition har inget med
mitt hjärtat att göra.
X. Det blir starkare och
effektivare och min puls
ökar vid samma
belastning.
2. Det blir starkare och
effektivare och min puls
minskar vid samma
belastning.

6. Hur mycket bör vi äta varje
dag?
1. 500g frukt och grönt, lätta
mejeriprodukter och
3 portioner fisk/vecka.
X. 300 g frukt och grönt, 5
skivor bröd och 2 port
fisk/vecka.
2. 500g frukt och grönt, 5-6
potatisar och 2 ägg.

1
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7.Vad händer vid stress?
1.

Du får en bättre fettmetabolism och ditt blodtryck och din puls ökar.

X.

Du får en sämre fettmetabolsim, din puls minskar och ditt blodtryck
ökar.

2. Du får en sämre fettmetabolism, din puls ökar och ditt blodtryck ökar.

8.Vad ger oss energi?
1. Kolhydrater, protein, fett
och alkohol
X. Vitaminer, mineraler
och vatten.
2. Fett, alkohol och
vitaminer.

9. Genom att vara fysiskt aktiv förebygger jag
den vanligast förekommande dödsorsaken vilket
är…?

10. Vad vinner jag på att vara
fysiskt aktiv?

1. Cancer

1. Ökat självförtroende, ökad
muskelmassa och bättre
fettförbränning.

X. Hjärt- och
kärlsjukdom

X. Ökat immunförsvar, bättre
hållbarhet i leder och
ligament och ökad
reaktionsförmåga.

2. Diabetes typ 2

2. Minskad risk för diabetes,
trötthet och depression.

11. Hur mycket energi behöver
normalt en kvinna respektive en
man per dag?
1. 3700 kcal resp.
4200 kcal.
X. 1600 kcal resp.
2100 kcal.
2. 2200 kcal resp
2700 kcal.

12. Vad anger Nyckelhålet
respektive GI?
1. Energisnålare alt. resp.
blodsockrets svar på
livsmedlet i kroppen.
X. Fettsnålare alt. resp.
hur mkt socker ett
livsmedel innehåller.
2. Fettsnålare alt. resp.
blodsockrets svar på
livsmedlet i kroppen.
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Träningsdagbok
för patienter med
Fysisk Aktivitet
på Recept.

© FMS Hälsocenter

Datum

Fysisk aktivitet Duration,
Intensitet

Februari
Bilaga 17
28
Stavgång
Mars
1
Motionsgympa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Datum
Fysisk
aktivitet
17
18
19
20
21
22

Upplevd känsla

50min/13 borg

Kändes jobbigt

60min/14 borg

Bra, roligt!

Duration,
intensitet

Upplevd känsla

Datum
28
29
30
31
April
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Datum

Fysisk aktivitet

Duration,
intensitet

Upplevd känsla

Fysisk aktivitet Duration,
intensitet

Upplevd känsla

Bilaga 17

Bilaga 18

Försökspersonerna i kontrollgruppens resultat
(mv), före (F) och efter (E) projekttiden.

1.
2.

2.5 F 3.2 E
1.7 F+E

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2.3 F+E
1.8 F+E
2.3 F 2.5 E

14.
15.
16.
17.
3.6 E 4.2 F

18.
19.
20.

2.2 F 2.3 E

