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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att ta reda på vilken undervisning och vilka kunskaper läkarstudenter får om FaR på 

svenska läkarutbildningar samt vilka hälsopedagogiska verktyg studenterna får med sig från 

utbildningen för att kunna arbeta med metoden i sin framtida yrkesroll. Följande 

frågeställningar formulerades; Vilken utbildning om FaR ingår i de olika läkarutbildningarna i 

Sverige samt vilka likheter och skillnader kan utläsas? Vilka åsikter har de programansvariga 

vid läkarutbildningarna om utbildningen som studenterna får gällande FaR? Hur uppfattar 

läkarstudenterna FaR som arbetsmetod och vad anser de om den utbildning som ges om 

metoden? Vilka hälsopedagogiska verktyg får läkarstudenterna med sig från utbildningen för 

att arbeta med FaR och hur ser de på hälsopedagogik kopplat till läkaryrket?  

Metod 

En kvalitativ ansats användes för att besvara dessa frågor. En kartläggning om vilken 

utbildning kring FaR som i dagsläget sker, vid sex av sju läkarutbildningar i Sverige, gjordes 

för att skapa en överblick i ämnet. Dessutom genomfördes telefonintervjuer med fem 

programansvariga vid dessa lärosäten samt en fokusgrupp med fyra läkarstudenter från 

Karolinska Institutet.  

Resultat och slutsats 

Kartläggningen visade att mängden utbildning som läkarstudenterna får om FaR skiljer sig åt 

mellan lärosätena och det var därmed svårt att dra slutsatser kring likheter och skillnader då 

det inte gavs konkreta svar om exakt hur mycket utbildning som ingår. De programansvariga 

var generellt positiva till FaR som metod men synen på hur FaR skulle integreras i 

läkarutbildningen skiljde sig åt. Även läkarstudenterna var positiva till FaR som arbetsmetod 

men ansåg att de får lite utbildning om metoden generellt och hur den ska användas. Trots att 

studenterna fått undervisning i MI upplevde de det som svårt att motivera patienter till ökad 

fysisk aktivitet. De efterfrågade också mer kunskaper om hur de bör individanpassa fysisk 

aktivitet till olika sjukdomstillstånd. Hälsopedagogik var inget som specifikt framkom i deras 

utbildning men åsikterna var att området behöver utvecklas inom hälso- och sjukvården och 

är relevant att ha kunskaper om som läkare. Att ge läkarstudenter mer utbildning i metoderna 

FaR och MI skulle kunna hjälpa framtida läkare att bättre stödja patienter att själva förebygga 

ohälsa genom att anamma hälsosamma vanor.  

Nyckelord: FaR, Motiverande samtal, läkarutbildning, läkarstudent, hälsopedagogik. 
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1. Inledning 

Fysisk inaktivitet är en stor riskfaktor för prematur död då det leder till en förhöjd risk att 

drabbas av ett flertal välfärdssjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ II, 

metabola syndromet och högt blodtryck. Fysisk aktivitet utgör därmed en friskfaktor då det 

har både förebyggande och behandlande effekter på ett stort antal sjukdomstillstånd, samt 

ökar det allmänna välbefinnandet. (Ståhle 2008, s. 5) I Sverige har ett antal arbetsmetoder 

tagits fram för att främja fysisk aktivitet hos befolkningen i syfte att förbättra folkhälsan. En 

av dessa åtgärder är införandet av förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR®
1
) inom 

hälso- och sjukvården. (FHI a 2012-02-20) FaR får förskrivas av all legitimerad 

sjukvårdspersonal och det finns god evidens för att metoden ökar patienternas fysiska aktivitet 

(Nilsson 2010, s. 5). 

 

Då läkarkåren årligen kommer i kontakt med en stor andel av den svenska befolkningen har 

de stora möjligheter att påverka patienterna till förbättrade livsstilsvanor, såsom ökad fysisk 

aktivitet (Kallings 2011, s. 81). Resultat från Vårdbarometern 2010
2
 visar att 74 % av 

respondenterna är positivt inställda till att läkare och annan sjukvårdpersonal diskuterar 

livsstilsfrågor vid besök i sjukvården (SKL 2011, s. 26). För att få till stånd 

livsstilsförändringar krävs ofta mer än bara information vilket innebär att verktyg som att 

kunna genomföra ett Motiverande samtal (MI) med patienterna är en viktig del i 

förskrivningen av FaR. I en nationell utvärdering av fysisk aktivitet på recept var en av 

slutsatserna att ökad utbildning för vårdpersonal om FaR och MI var viktiga faktorer för att 

öka förskrivningen av FaR. Som förslag till fortsatt arbete med metoden FaR är också en av 

slutsatserna i utvärderingen att det vore ”[…] naturligt att inkludera metoden i 

grundutbildningen för läkare och annan sjukvårdspersonal.”. (Nilsson 2010, s. 54-55) 

 

Ambitionen är att denna studie ska redogöra för hur mycket utbildning dagens studenter får på 

de svenska läkarutbildningarna angående arbetsmetoden FaR. Genom telefonintervjuer med 

programansvariga och en fokusgrupp med läkarstudenter undersöks dessa informanters 

åsikter och uppfattningar kring den utbildning som sker inom området idag. Resultat från 

                                                 
1
 FaR® - är ett registrerat varumärke men för att underlätta för läsaren i denna uppsats väljer 

vi att endast skriva ut FaR i texten.  

2
 Vårdbarometern mäter medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på den 

svenska hälso- och sjukvården. För mer information se: http://www.vardbarometern.nu/om-

vardbarometern.aspx 
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tidigare studier tyder på att läkarstudenter är positivt inställda till FaR som arbetsmetod, men 

upplever att de inte får tillräcklig utbildning i ämnet. Skulle mer undervisning om FaR på 

Sveriges läkarutbildningar kunna vara en framgångsfaktor i det fortsatta arbetet med att öka 

och effektivisera förskrivningen av FaR? Om läkarstudenter får med sig fler 

hälsopedagogiska verktyg från utbildningen, skulle de då arbeta mer sjukdomsförebyggande i 

sitt framtida yrke? 

 

1.1 Bakgrund 

Under detta avsnitt presenteras relevant bakgrundsinformation för att sätta studien i ett 

sammanhang. Bland annat presenteras information om fysisk aktivitet, 

sjukdomsförebyggande arbete samt utbildningens betydelse för användningen av FaR.  

1.1.1 Fysisk aktivitet och hälsa 

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

sammandragning och som därmed resulterar i ökad energiförbrukning (Shepard & Balady 

1999 se Henriksson & Sundberg 2008, s.11). Det finns evidens för att en ökad fysisk 

aktivitetsnivå leder till positiva hälsoeffekter som förbättrad självskattad hälsa samt minskad 

risk för psykisk ohälsa, sjukdomar och förtida död. Sjukdomar som kan behandlas och 

förebyggas genom fysisk aktivitet är exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 

depression och det metabola syndromet. (Henriksson & Sundberg 2008) Det starka sambandet 

mellan fysisk aktivitet och hälsa har lett till att det finns framtagna rekommendationer kring 

fysisk aktivitet på global nivå (WHO 2010). På nationell nivå har Yrkesföreningar för fysisk 

aktivitet (YFA) tagit fram svenska rekommendationer kring fysisk aktivitet för vuxna, som 

antogs av Svenska Läkaresällskapet 2011. De svenska rekommendationerna tar exempelvis 

upp följande punkt: ”Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i 

sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet 

rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även 

kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 

minuter.”. Utöver detta rekommenderas också att man utför någon form av muskelstärkande 

aktivitet minst två gånger per vecka för majoriteten av kroppens stora muskelgrupper samt att 

man undviker långvarit stillasittande. (YFA 2011-10-24) Vid en total bedömning av den 

svenska befolkningens fysiska aktivitetsnivå utifrån samtliga undersökningars 

självrapporterade data, framkom att: ”ungefär halva den vuxna befolkningen når den 

rekommenderade fysiska aktivitetsnivån för att upprätthålla god hälsa”. Utöver detta så 
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konstaterades att ca 40 % har en riskabelt låg aktivitetsnivå samt att var tionde person tillhör 

en högriskgrupp som ett resultat av en fysiskt inaktiv livsstil. (Kallings 2011, s. 57)  

 

Fysisk aktivitet har stor betydelse för folkhälsan då det är en av de absolut viktigaste 

påverkbara faktorerna för att förhindra sjukdom och död. Fysisk inaktivitet är den fjärde 

största anledningen till förtida död i världen och ligger bakom 3 miljoner dödsfall varje år. Av 

levnadsvanor är det bara tobaksanvändning som orsakar fler dödsfall. (WHO 2004) I 

“Folkhälsopolitisk rapport 2010” har man räknat fram att sjukdomar som är relaterade till 

fysisk inaktivitet som t.ex. depression, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, bröstcancer 

m.fl. kostar samhället 7 miljarder kronor per år. En annan grupp av sjukdomar som kostar 

samhället 18 miljarder kronor per år är sjukdomar som är en följd av för högt BMI, t.ex. 

stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. Totalt sett redovisas i rapporten att hälso- och 

sjukvårdens tillkommande kostnader uppgår till 830 miljoner kronor för sjukdomar relaterade 

till fysisk inaktivitet och 4 miljarder kronor för sjukdomstillstånd relaterade till höga BMI-

värden. Dessa tillkommande kostnader har räknats fram baserat på risken för en individ, som 

är fysiskt inaktiv eller har högt BMI, att insjukna i någon av de tidigare nämnda sjukdomarna. 

(FHI 2010, s. 36-37)   

1.1.2 Sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård 

Sjukdomsförebyggande insatser avser att förhindra att sjukdom utvecklas. Dessa insatser kan 

vara specifika för olika sjukdomstillstånd men kan även rikta sig mot ohälsosamma 

levnadsvanor som gemensamt utgör riskfaktorer för en rad sjukdomar, som exempelvis 

alkohol- och tobaksbruk, fysisk inaktivitet och dåliga kostvanor. (Landstinget i Östergötland, 

2005-12-06) 

              

I dagsläget används endast ca 5 % av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna till 

sjukdomsförebyggande arbete. Resterande resurser går till behandlande och rehabiliterande 

verksamhet. (FHI 2005, s. 6) År 2003 beslutade riksdagen om en ny folkhälsopolitik som 

innefattar 11 målområden där målområde 6 går ut på att skapa en mer hälsofrämjande hälso- 

och sjukvård (Ibid, s. 5) Målområde 9 syftar till att främja ökad fysisk aktivitet i befolkningen 

(FHI b 2010-10-11). FaR är ett lämpligt verktyg inom hälso- och sjukvården för att främja 

fysisk aktivitet och samtidigt bidra till att hälso- och sjukvården bedriver ett arbete som är 

mer inriktat på förebyggande insatser. (Faskunger et al. 2007, s. 6-7) 
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År 2011 kom Socialstyrelsen med nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

inom hälso- och sjukvården. Där konstaterades att hälso- och sjukvården behöver fokusera 

mer på att motverka ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga sjukdom som en följd av 

levnadsvanorna. För att stödja patienter till att förändra dessa ohälsosamma levnadsvanor 

behöver vårdpersonal fråga och samtala kring detta i större utsträckning än vad som sker idag. 

(Socialstyrelsen 2011, s. 40) De ohälsosamma levnadsvanor som riktlinjerna prioriterar är 

tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. 

Grunden i de rekommenderade sjukdomsförebyggande metoderna är att personer med 

ohälsosamma levnadsvanor som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården erbjuds 

rådgivande samtal om sin livsstil. Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna rekommenderar 

även Socialstyrelsen förutom det rådgivande samtalet ett tillägg av skriftlig ordination av 

FaR, stegräknare samt särskild uppföljning då detta har visat sig ge större effekt. (Ibid, s. 7-

33) För att riktlinjerna ska kunna efterföljas tar Socialstyrelsen upp utbildning och 

kompetensutveckling som ett område som behöver utvecklas (Ibid, s. 41).   

 

Under år 2009 besökte svenska befolkningen en läkare i genomsnitt 2,8 gånger per person 

(Bergmark & Schmid 2011, s. 36), vilket innebär att hälso- och sjukvården når en stor del av 

populationen inklusive de grupper i samhället som är mest stillasittande. Till dessa brukar 

man räkna socioekonomiskt svaga grupper, äldre människor och sjukskrivna. (Faskunger et 

al. 2007, s. 6) Då läkarkåren årligen kommer i kontakt med majoriteten av den svenska 

befolkningen har de stora möjligheter att diskutera allmänt hälsotillstånd och motivera till 

förändring av livsvanor såsom ökad fysisk aktivitet. Läkare och annan sjukvårdspersonal 

anses dessutom av befolkningen vara pålitliga källor när det gäller hälsoinformation. (Ibid, s. 

15) Av respondenterna i Vårdbarometern 2010, uppger 74 % att de är positivt inställda till att 

läkare och annan vårdpersonal tar upp och diskuterar livsstilsfrågor vid besök i sjukvården 

(SKL 2011, s. 26). En majoritet av respondenterna instämmer också helt eller delvis i 

påståendet om att hälso- och sjukvården bör kräva att patienter ändrar sina levnadsvanor, som 

t.ex. kost- och motionsvanor, eftersom detta kan ge likvärdig eller t.o.m. bättre effekt än att 

enbart förskriva läkemedel (Ibid, s. 27). I Vårdbarometern 2009 framgår att 31 % av de som 

besökt vården det senaste året uppger att vårdgivaren tagit upp livsstilsrelaterade frågor (SKL 

2010, s. 18). Enligt denna undersökning är andelen patienter som fått ett FaR-recept 24 %, 

vilket innebär att denna procentsats inte har ökat sedan år 2006 (Ibid, s. 19). 
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1.1.3 FaR och FYSS 

FaR är en förhållandevis ny arbetsmetod som implementerades i Sverige under åren 2001-

2003. År 2001 fick Statens folkhälsoinstitut (FHI) i uppdrag av regeringen att genomföra en 

rad insatser som skulle förändra människors inställning till fysisk aktivitet. Året gick under 

benämningen ”Sätt Sverige i rörelse” och i samband med detta påbörjades bland annat arbetet 

med FaR. (FHI c 2010-10-11) Till sin hjälp vid förskrivning av FaR har hälso- och sjukvården 

en manual; Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling – FYSS. Denna 

arbetades fram av YFA och innehåller rekommendationer av fysisk aktivitet till de flesta 

sjukdomstillstånd där detta har en dokumenterad effekt (FHI d 2010-10-11). De som får 

ordinera FaR är legitimerad personal som arbetar inom hälso- och sjukvården. De bör ha 

kunskaper om; patientens aktuella sjukdomsläge, hur fysisk aktivitet kan användas preventivt 

och behandlande, FaR som arbetsmetod, samt hur man genomför ett patientcentrerat samtal. 

(Kallings 2011, s. 167) 

 

I det patientcentrerade samtalet utgår man från patientens hälsotillstånd, eventuella 

riskfaktorer och vad som känns möjligt för patienten att genomföra gällande behandling. När 

det gäller ett FaR-recept bör förskrivaren tillsammans med patienten komma överens om hur 

den fysiska aktiviteten ska bedrivas för att öka patientens delaktighet och följsamhet. En 

förutsättning vid förskrivning av FaR är att patienten är, eller under samtalets gång blir, 

beredd på att genomföra en förändring av sitt beteende gällande fysisk aktivitet. Viktigt är 

därför att bedöma patientens motivation till förändringen och vilket behov av stöd patienten 

kan tänkas behöva. Samtalet ska till slut leda fram till en utskrift av ordinationen på en 

receptblankett som en överenskommelse mellan förskrivare och patient. (Ibid, s. 15) 

 

Uppföljning av behandling inom hälso- och sjukvården är en lagstyrd uppgift och uppföljning 

av fysisk aktivitet ska inte skilja sig från annan behandling. Först och främst är det viktigt att 

följa upp effekten av behandlingen med FaR på det aktuella hälsotillståndet och utvärdera om 

behandlingen behöver justeras på något sätt. Uppföljning bör även ske för att; ge legitimitet åt 

behandlingen, kunna uppmärksamma bristande motivation och följsamhet, samt stödja 

patienten i sin beteendeförändring. (Ibid, s. 118) Då den fysiska aktiviteten som ordineras allt 

som oftast ska ske utanför hälso- och sjukvården är det viktigt att ha en bra samverkan med 

lokala aktivitetsarrangörer. Att förskrivarna har en bra uppfattning om aktivitetsutbudet kan 

förenkla själva förskrivningen gällande vilken typ av aktivitet som patienten kan ägna sig åt. 
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En god samverkan med arrangörerna kan stödja och hjälpa patienten att komma igång med sin 

aktivitet. (Ibid s. 115) 

1.1.4 Hälsopedagogiska verktyg och FaR 

En metod för att öka patientens motivation till beteendeförändring är det Motiverande 

samtalet (Motivational Interviewing, MI). Miller och Rollnick (2002, s. 43) definierar 

motiverande samtal på följande sätt: ”[…] som en klientcentrerad, styrande metod för att höja 

den inre motivationen för förändring genom att utforska och lösa ambivalens.”. MI är alltså 

en förändringsinriktad samtalsmetodik med fokus på patienten, som används inom främst 

livsstilsområdet. Miller och Rollnick menar att man bör se på metoden som ett 

tillvägagångssätt för att kommunicera med patienten, snarare än en uppsättning tekniker 

(Ibid.). Livsstilsförändringar är krävande för individen och därmed kan det motiverande 

samtalet vara en avgörande faktor för att individen ska fullfölja sitt FaR-recept. (FHI e 2010-

10-11) Vid en beteendeförändring som exempelvis nya motionsvanor, krävs att patienten själv 

deltar i sin förändringsprocess eftersom det måste ligga i personens egna intressen att förändra 

sig, annars kommer inte förändringen att äga rum (Miller & Rollnick 2002, s. 44). Att 

förskrivaren genomför ett MI-samtal har utpekats som en framgångsfaktor på samma sätt som 

individuell ordination och uppföljning i arbetet med FaR (Kallings & Leijon 2003).   

 

Den transteoretiska modellen är en beteendeförändringsmodell som arbetsmetoden FaR 

delvis grundar sig på. I denna modell ses förändringsarbete som en process som successivt 

utvecklas i flera olika stadier. Utifrån individers benägenhet och beredskap till förändring har 

fem olika stadier identifierats; ej beredd, begrundande/osäker, förberedelse, handling samt 

vidmakthållande. Beroende på i vilket stadium individen/patienten befinner sig i 

förändringsprocessen måste den behandlande personen, exempelvis förskrivaren av ett FaR-

recept, anpassa sina åtgärder och strategier. Exempel på åtgärder kan vara att ge patienten mer 

information kring varför han/hon behöver genomföra en förändring, att diskutera eventuella 

för- och nackdelar med förändringen och att försöka göra patienten medveten om orsaker och 

samband till ett visst beteende. (Kallings 2011, s. 104)   

1.1.5 Utbildningens betydelse för användningen av FaR  

I Socialstyrelsens (2005, s. 8) kartläggning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

insatser från september 2005 skriver man följande: ”Utbildningen i hälsoarbete och dess 

metoder bör förstärkas i grundutbildningen för läkare och sjuksköterskor samt i landstingens 

fortbildning av hälso- och sjukvårdspersonalen.”. Vidare konstaterar man också att det 
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föreligger en risk för att stödet till patienternas hälsoutveckling uteblir om vårdpersonalen inte 

får den utbildning som krävs i förebyggande hälsoarbete. I rapportens slutsatser lyfter 

Socialstyrelsen fram att läkar- och sjuksköterskeutbildningarna har ett stort ansvar när det 

gäller att studenterna får utbildning i hälsofrämjande arbete och dess metoder, som t.ex. MI-

samtal. Man poängterar också betydelsen av utbildning när det gäller vårdpersonalens egna 

attityder och värderingar, som annars riskerar att få en alltför betydande roll i deras arbete 

kring levnadsvanor. Socialstyrelsen menar att man genom utbildning av vårdpersonal delvis 

kan få bukt med dessa problem. (Ibid, s. 47) 

 

Socialstyrelsen tar även upp utbildning och kompetensutveckling som ett viktigt 

förändringsområde i de nya nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Där 

konstateras att för att kunna genomföra de åtgärder som Socialstyrelsen rekommenderar krävs 

särskild kompetens inom till exempel samtalsteknik och hälsopedagogik, samt specifik 

kompetens kring de ohälsosamma levnadsvanornas problematik. Deras bedömning är att en 

stor del av personalen inom hälso- och sjukvården inte kan erbjuda de åtgärder som 

riktlinjerna rekommenderar eftersom de saknar tillräcklig utbildning och kompetens inom 

området. Denna kompetens anser Socialstyrelsen på längre sikt ska kunna ges i läkar- och 

sjuksköterskeutbildningar samt i andra vårdutbildningar. Hur och i vilken omfattning det 

förebyggande arbetet i dagsläget är invävt i vårdyrkenas grundutbildningar är oklart, men 

sannolikt är skillnaden stor vid olika lärosäten och i olika utbildningar. (Socialstyrelsen 2011, 

s. 43)    

 

1.2 Forskningsläge 

Nedan redovisas de rapporter, studier och utvärderingar som vi funnit relevanta att presentera 

i denna studie för att ge en bild kring forskningsläget om FaR och läkarutbildningar. 

1.2.1 Nationell utvärdering av FaR 

En nationell utvärdering av FaR publicerades 2010 och visar att det finns god evidens för FaR 

som arbetsmetod då aktuell forskning pekar på att individanpassad förskrivning av FaR ökar 

patienternas fysiska aktivitet. FaR har även visat sig ha samma grad av följsamhet bland 

patienter som andra långtidsbehandlingar. Slutsatserna av denna utvärdering är att det behövs 

stöd och insatser på ett antal områden i konceptet FaR, och det handlar bl.a. om att utöka 

utbildningen av legitimerad personal. (Nilsson 2010, s. 5) Under förslag till fortsatt arbete 

som nämns i rapporten finns utbildning med som ett arbetsområde. Rapporten uppmanar 
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landstingen att stödja den personal inom hälso- och sjukvården som förskriver FaR och ge 

dem mer utbildning i metoden MI-samtal. Författaren menar att det även behövs mer 

utbildning i arbetsmetoden FaR för att öka förskrivningarnas effektivitet. (Ibid, s. 54-55) I den 

enkät som skickades till landstingen i samband med utvärderingen formulerade en respondent 

en synpunkt på följande sätt: ” tt första viktigt steg vore att införa       a  i 

grundutbildningen av läkare.  ärutöver obligatorisk fortbildning av redan verksamma 

doktorer.  etta är enligt min mening avgörande faktorer för att lyckas i större omfattning. 

Denna utbildningssatsning bör även gälla all legitimerad personal inom hälso- och 

s ukvården som har rätt att ordinera  a .” (Ibid, s. 32). 

1.2.2 Studier inom ämnet 

En amerikansk studie från 2001 undersökte hur dekaner och direktörer för 72 olika 

läkarutbildningar i USA uppfattade vikten av fysisk aktivitet och motion (Connaughton, 

Weiler & Connaughton 2001). Studien undersökte också hur dekanerna och direktörerna 

uppfattade avgångsstudenternas grundläggande färdigheter och kompetenser när det gäller 

fysisk aktivitet på recept. I tidigare studier hade det framkommit att läkare menade att ett 

hinder för att arbeta med fysisk aktivitet på recept, var att det saknades utbildning och övning 

inom området, vilket gjorde att läkarna ifrågasatte sin egen förmåga till att vägleda 

patienterna på ett korrekt sätt. Denna studie genomfördes med hjälp av enkäter och bl.a. 

visade resultatet att endast 10 % av respondenterna sa att deras studenter kunde utforma ett 

recept på fysisk aktivitet. Det framkom också att bara 6 % av respondenterna rapporterade att 

deras universitet/utbildning genomförde en kurs som behandlar ”The American College of 

Sports and Medicine Guidelines for Excercise Testing and Prescription”. Det är en bok 

utgiven av The American College of Sports and Medicine med riktlinjer och instruktioner 

kring hur man förskriver fysisk aktivitet, liknande vår svenska version FYSS.  Studiens 

slutsats är att resultaten pekar på att det behövs mer utbildning kring fysisk aktivitet och 

fysisk aktivitet på recept på läkarutbildningar. (Connaughton, Weiler & Connaughton 2001)  

 

I en annan studie från 2002 undersöktes i vilken utsträckning de dåvarande läroplanerna för 

de amerikanska läkarutbildningarna behandlar området fysisk aktivitet (Garry, Diamond & 

Whitley 2002). Enkäter skickades ut till den assisterande dekanen för varje utbildning och 

totalt fick man 102 svar. Resultaten visade att endast 13 av de totalt 102 svarande skolorna 

tillhandahöll utbildning för läkarstudenterna om hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Endast 

sex av dessa skolor krävde att det skulle ingå i deras läroplan. Hos de resterande 89 skolorna 
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ingick inte området fysisk aktivitet i läroplanen och 76 % av dessa hade heller inga planer på 

att införa det. Resultaten visade också att 61 % av respondenterna tyckte att det var deras 

ansvar att se till så att studenterna fick utbildning kring fysisk aktivitet. Däremot var det 

endast 24 % som upplevde att deras avgångsstudenter var tillräckligt förberedda för att ge 

rådgivning om fysisk aktivitet till framtida patienter. Slutsatsen är att en av de viktigaste 

förändringarna man kan göra i läkarutbildningarna idag är att ge studenterna tillräckligt med 

kunskap för att kunna fråga patienter om motionsvanor, bedöma deras fysiska aktivitetsnivå 

samt ge råd kring fysisk aktivitet. (Garry, Diamond & Whitley 2002) 

 

År 2009 publicerades en studie där man testade effekterna av att träna läkarstudenter i att 

hålla Motiverande samtal (Opheim et al. 2009). Studenterna delades in i två randomiserade 

grupper där den ena gruppen fick delta i en workshop om MI-samtal innan de höll i en 

simulerad patientkonsultation på 10 minuter. Den andra studentgruppen fick delta i 

workshopen först efter att de hade genomfört den simulerade patientkonsultationen. Alla 

samtal videofilmades och utvärderades sedan med hjälp av MISC (Motivational Interviewing 

Skill Code). Studenterna fick också fylla i en enkät där de skulle utvärdera workshopen och 

bedöma MI-samtal som ett tillvägagångssätt för att arbeta med livsstilsförändringar. 

Resultatet av denna studie visar att fyra timmars träning i att hålla MI-samtal, har en mätbar 

effekt på studenternas sätt att kommunicera och deras beteende i simulerade 

patientkonsultationer. (Opheim et al. 2009)  

 

En amerikansk studie genomfördes mot bakgrund av att endast ett fåtal läkarutbildningar 

inkluderar träning i rådgivning angående beteendeförändringar i sina läroplaner (Bell & Cole 

2008). Syftet med studien var att utforma och utvärdera en formell läroplan som skulle ge 

läkarstudenterna insikt i principerna med MI-samtal vilket bl.a. skulle förbättra deras kunskap 

och självförtroende när det gäller att ge råd till patienter om beteendeförändring. Totalt deltog 

53 läkarstudenter som gick tredje året på utbildningen i fyra stycken tvåtimmars pass (under 

totalt fyra veckor) som bl.a. inkluderade videodemonstrationer, rollspel och interaktiva 

övningar. Före och efter kursen svarade studenterna på en enkät som mätte deras 

självförtroende och kunskap inom området. Dessutom utvärderades studenterna i ett simulerat 

patientmöte som videofilmades. Resultatet visar att deltagande i en kurs om motiverande 

samtalsteknik signifikant ökade läkarstudenternas kunskap, självförtroende och kompetens 

inom området. Författarna skriver också i diskussionen att denna kunskap kan hjälpa 
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studenterna att lyckas med att främja goda hälsovanor hos framtida patienter. (Bell & Cole 

2008)  

 

I uppsatsen ”Framtida läkares inställning till och kunskap om Fysisk aktivitet på recept” 

framkom att läkarstudenterna vid Karolinska Institutet i Stockholm endast får delta i ett 

seminarietillfälle som behandlar FaR under sin utbildning (Bohlin & Engborg 2010). Endast 7 

% av de tillfrågade studenterna i studien ansåg sig ha fått tillfredsställande praktisk och 

teoretisk utbildning kring FaR, medan 74 % av respondenterna uppgav att de inte alls fått 

någon tillfredsställande utbildning kring FaR. Endast 13 % av studenterna uppgav att de 

någon gång under utbildningen använt FYSS som kurslitteratur. (Ibid, s. 7-8) Det framkom 

också i uppsatsen att en övervägande majoritet (86 %) är positivt inställda till FaR och tror att 

det fungerar som sjukdomsbehandling (Ibid, s. 9). 102 av totalt 172 studenter kryssade för 

alternativet – ”Otillräcklig kunskap om förskrivning av FaR” – på frågan om vilka hinder de 

upplevde för att kunna arbeta med FaR som sjukdomsbehandling och sjukdomsprevention 

(Ibid, s. 11). Slutsatsen i denna uppsats var att läkarstudenterna på Karolinska Institutet får 

otillräcklig kunskap om FaR. Ett citat från en av de respondenterna speglar detta tydligt: ” et 

skulle behövas betydligt mer information om  a  inom läkarutbildningen. […]  a  borde 

komma in i utbildningen mycket tidigare och på ett naturligare sätt. Speciellt eftersom det 

rekommenderas att vi vänder oss till      innan  A  .” (Ibid, s. 12).  

 

I ett examensarbete i folkhälsopedagogik undersöktes inställningen och attityden till FaR hos 

sista terminens studenter vid läkar-, sjuksköterske-, sjukgymnast- och 

arbetsterapeututbildningar, samt huruvida utbildningarna gett studenterna förutsättningar för 

att kunna arbeta med metoden i framtiden. Studien genomfördes genom en kvantitativ 

enkätundersökning vid två lärosäten i Skåne län. Resultaten visade att studenternas attityd till 

FaR var positiv. Däremot gick det inte att utläsa en sammanhållen bild av innehållet kring 

FaR i utbildningarna utifrån respondenternas svar. (Ahlin & Andersson 2007, s. 2) När det 

gäller läkarutbildningen så uppgav en stor majoritet av studenterna att utbildningen hade 

innehållit fysisk aktivitet ur ett sjukdomsförebyggande respektive sjukdomsbehandlande 

perspektiv. Emellertid uppgav endast drygt hälften av läkarstudenterna, 52 % (n=33), att de 

kommit i kontakt med FaR under sin utbildning. På frågan om läkarutbildningen tagit upp 

metoder för hur studenterna kan arbeta med fysisk aktivitet i ett sjukdomsförebyggande 

respektive sjukdomsbehandlande syfte, uppgav 49 % respektive 39 % att det hade ingått. 

(Ibid, s. 25-26) 
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1.3 Problemområde 

Mot bakgrund av de framkomna kraven på mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbete i hälso- och sjukvården är det intressant att belysa läkarens hälsopedagogiska funktion. 

Läkare som yrkesgrupp möter årligen en stor del av befolkningen och har därmed goda 

möjligheter att främja hälsa och förebygga sjukdom (Kallings 2011, s. 81). Författarnas åsikt 

är därmed att läkare behöver besitta en pedagogisk kompetens för att främja hälsa. FaR har 

konstaterats vara en metod för att öka individers fysiska aktivitetsnivå. En ökad fysisk 

aktivitet generar positiva hälsoeffekter och motverkar sjukdom och ohälsa (Kallings 2011, s. 

12). Arbetsmetoden FaR har därför angetts som ett verktyg i hälso- och sjukvårdens 

hälsofrämjande arbete (Ibid, s. 13). Socialstyrelsen har uppgett att en viktig aspekt för att 

kunna genomföra de åtgärder man rekommenderar i Nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder 2011 är särskild kompetens inom exempelvis samtalsteknik 

och hälsopedagogik. Därtill krävs specifik kompetens kring de ohälsosamma levnadsvanornas 

problematik. De bedömer att en stor del av personalen inom hälso- och sjukvården i dagsläget 

inte har tillräcklig utbildning och kompetens inom området. I framtiden anser Socialstyrelsen 

att dessa färdigheter ska utvecklas på landets vårdutbildningar och i dagsläget är det oklart i 

vilken omfattning det förebyggande arbetet ingår i vårdyrkenas grundutbildning. 

(Socialstyrelsen 2011, s. 43) Att kartlägga och jämföra vilken utbildning läkarstudenter får 

om FaR vid de olika lärosätena kan visa på om något inom detta område behöver förändras 

eller utvecklas och därmed bidra till det fortsatta implementeringsarbetet med FaR. 

Författarnas tro är att om landets läkarstudenter får bra kunskaper gällande FaR redan på 

läkarutbildningen så kan det bidra till en ökad användning av FaR.    

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur mycket undervisning och vilka kunskaper framtida 

läkare får om FaR på svenska läkarutbildningar, samt vilka hälsopedagogiska verktyg 

blivande läkare får med sig från utbildningen för att arbeta med metoden i sitt framtida yrke. 

Följande frågeställningar har utformats för att besvara syftet: 

● Vilken utbildning om FaR ingår i de olika läkarutbildningarna i Sverige – likheter och 

skillnader? 

● Vilka åsikter har de programansvariga vid läkarutbildningarna om utbildningen som 

läkarstudenterna får gällande FaR? 
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● Hur uppfattar läkarstudenterna FaR som arbetsmetod och vad anser de om den 

utbildning som ges om metoden? 

● Vilka hälsopedagogiska verktyg får läkarstudenterna med sig från utbildningen för att 

arbeta med FaR och hur ser de på hälsopedagogik kopplat till läkaryrket? 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Nedan definieras ett antal olika centrala begrepp som används i denna studie. Genomgången 

görs dels för att ge en förståelse för hur dessa begrepp kan beskrivas men också för att 

avgränsa betydelsen av begreppen och klargöra hur de används i just denna uppsats.  

1.5.1 Hälsopedagogik och hälsopedagogiska verktyg 

Pedagogik utgör ett praktiskt verksamhetsområde där man med olika teoretiska och praktiska 

utgångspunkter avser att förbättra människors möjligheter att utveckla kunskaper, värderingar 

och handlingsmönster (Svederberg & Svensson 2001, s. 17). Området hälsopedagogik 

handlar om att göra människor medvetna om hälsa och ohälsa och avser att stödja individer 

att själva förebygga ohälsa genom att anamma hälsosamma vanor som får dem att må bättre 

( hlson 2002, s. 20 .  edagogik handlar om lärande- och kommunikationsprocesser, därför 

kan hälsopedagogik ses som ett övergripande begrepp för dessa processer inom 

hälsofrämjande och förebyggande verksamhet (Olsson, 2001). Hälsopedagogik är ett 

tvärvetenskapligt ämne som kommer till uttryck inom flera olika områden. Det utgör både ett 

kunskaps- och ett verksamhetsområde. På samhällsnivå kan hälsopedagogik relateras till 

hälsopolitik och folkhälsa, på utbildnings- och forskningsnivå är det ett kunskapsämne och på 

verksamhetsnivå innebär det att pedagogiskt främja hälsa genom praktisk utövning. (Ivarsson 

2000, s. 14-15) Hälsopedagogik återfinns exempelvis inom folkhälsoarbete, hälsofrämjande 

arbete, hälsoutbildning och omvårdnad. Alla dessa områden kan relateras till yrkesutövning 

och vårdutbildningar inom hälso- och sjukvård. (Ibid)  

 

FaR som arbetsmetod kräver kunskaper inom det hälsopedagogiska fältet då förskrivaren ska 

kunna förmedla kunskaper kring hur och varför patienten ska bedriva fysisk aktivitet, bedöma 

patientens förändringsbenägenhet, samt motivera till beteendeförändring. De 

hälsopedagogiska verktyg som utifrån litteraturgenomgången har identifierats som relevanta 

för den personal som ska förskriva FaR är att: 

● kunna informera om vikten av att bedriva fysisk aktivitet 
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● kunna individanpassa ordinationen av olika typer av fysiska aktiviteter till olika 

patienter 

● kunna bedöma hur beredd en patient är att genomföra en beteendeförändring enligt 

den transteoretiska modellen 

● kunna genomföra MI-samtal för att motivera en patient till att genomföra en 

beteendeförändring      

1.5.2 Fördom och attityd 

Författarna menar att fördom och attityd som begrepp tangerar varandra i sin betydelse och 

anser att dessa sannolikt hänger ihop på ett eller annat sätt - varför uppsatsen diskuterar och 

knyter an till båda begreppen. Det man inte har kunskap om kan resultera i att man istället 

grundar sina beslut eller agerar på ett sätt som snarare bygger på fördomar eller attityder. 

Därmed tror vi att dessa begrepp kan vara relevanta att ha med i resultatet och diskussionen 

för att analysera hur fördomar och attityder står i relation till varandra när det gäller 

studenternas utbildning och kunskap om FaR. För, som tidigare nämnts, så menar 

Socialstyrelsen (2005, s. 47) att utbildning av vårdpersonal är viktig för att undvika att 

personalens egna attityder och värderingar får en alltför betydande roll i deras arbete med 

levnadsvanor.  

 

Termen fördom beskrivs i Nationalencyklopedin som en negativ inställning till antingen 

personer eller företeelser. Vidare skriver man också att begreppet fördom betyder att man 

faktiskt dömer något eller någon i förväg - vilket man baserar på vad man tror snarare än vet 

om denna någon eller något. Fördomar kan också vara svåra att bli av med då de ofta grundar 

sig i oriktiga djupt rotade föreställningar. (Nationalencyklopedin a) Författaren Myers (2008, 

s. 316) menar att olika sociala institutioner som t.ex. skolor eller media bidrar, antingen 

medvetet eller omedvetet, till att främja eller stödja vissa fördomar vilket gör att de kan leva 

vidare. Vi väljer att i denna uppsats se på begreppet fördom så som det beskrivs ovan. 

 

Myers (2008, s. 120) ser på termen attityd som en positiv eller negativ utvärderande reaktion 

mot någon eller något baserat på förutfattade meningar vilket yttrar sig i individens känslor 

eller uppförande mot personen eller objektet. Utöver denna tolkning är även 

Nationalencyklopedins beskrivning av begreppet attityd relevant: ”Termen attityd används 

ofta för en varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till 

uttryck i att man är för eller emot något.” (Nationalencyklopedin b .  
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1.6 Teoretisk utgångspunkt 

I denna uppsats används ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö, 2000). Grundtanken 

inom den sociokulturella teorin är att kunskap först existerar i samspelet med andra 

människor och kan därefter bli en del av ens eget tänkande och handlande (Ibid, s. 9). Det 

sociokulturella perspektivet på lärande har valts som teoretisk ram i denna uppsats för att 

kunna analysera och diskutera hur blivande läkare, genom den utbildning de får, blir rustade 

att arbeta med FaR tillsammans med andra hälsopedagogiska verktyg. Säljö menar att 

kunskap inte bör ses som en uppsättning ”färdigpackade enheter” av information, utan 

kunskaper är snarare något man använder i vardagen för att lösa olika problem eller för att 

hantera kommunikativa situationer. Säljö skriver vidare att även om man besitter information 

är steget långt till att inneha kunskap. (Säljö 2000, s. 125) Kunskap bör även ses som 

behärskande av sammanhang vilket betyder att en stor del av läroprocessen, enligt den 

sociokulturella teorin, handlar om att kunna avgöra vilken information eller färdighet som är 

lämpligt i ett visst sammanhang. Det är alltså inte bara viktigt att inneha rätt sorts information, 

färdigheter och förståelse utan man bör dessutom veta när det är relevant att använda dessa 

kunskaper. (Ibid., s. 141) I tillägg till detta menar Säljö att lärande inte är en statisk företeelse 

utan förändrar sig i takt med olika kulturella villkor och historiska epoker. ”Den typ av 

kunskap som blir funktionell och produktiv har ändrats genom århundradena och kommer 

ständigt att ändras som en funktion av omvärldens krav och möjligheter.” (Ibid, s. 13  

 

En viktig term inom det sociokulturella perspektivet är redskap som symboliserar de resurser, 

både språkliga och fysiska, som vi människor har tillgång till och använder oss av när vi 

förstår och agerar i vår omvärld. Säljö skriver också om begreppet appropriering som han 

menar är en process i vilken man stiftar bekantskap med och lär sig att använda nya redskap i 

olika miljöer och där man sedan gradvis skaffar sig större erfarenhet av hur man kan använda 

dessa redskap mer produktivt. Säljö menar att appropriering kan vara: ”[…] ett resultat av 

medvetet lärande i en utbildningssituation, men det behöver inte nödvändigtvis vara fallet. Vi 

approprierar många komplicerade färdigheter i andra miljöer.”. (Ibid., s. 152  Det 

läkarstudenterna lär sig behöver alltså inte enbart vara ett resultat av en medveten 

utbildningssituation inom universitetets fyra väggar utan kunskap existerar också, precis som 

Säljö menar, i samspelet med andra människor. Kommunikationen studenterna emellan och 

praktiktillfällen kanske genererar kunskaper som inte går att utläsa i utbildningens kursplaner.  
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2. Metod 

Under detta avsnitt presenteras bland annat information kring val av metod, urval, 

genomförande och analysmetod.  

2.1 Kvalitativ intervjustudie 

Denna studie genomfördes med en kvalitativ ansats och anledningen är att författarna gärna 

vill utveckla och fördjupa kunskapen kring vilken utbildning läkarstudenter får när det gäller 

FaR. År 2010 genomförde författarna en enkätstudie med läkarstudenter på Karolinska 

Institutet (Bohlin & Engborg 2010) och tanken är nu att fördjupa sig inom samma ämne, den 

här gången med hjälp av kvalitativa metoder. En kvalitativ ansats ger enligt Hassmén och 

Hassmén (2008, s. 105  en möjlighet att: ”[…] finna sammanhang och strukturer, att gå på 

djupet och få riklig information om (oftast) ett fåtal undersökningsdeltagare.”. Två olika 

kvalitativa metoder har använts i denna studie; fokusgrupp och telefonintervju vilka beskrivs 

mer utförligt nedan.   

2.1.1 Fokusgrupp 

En fokusgrupp är en form av gruppintervju där alla deltagare fokuserar på ett och samma 

ämne och försöker skapa klarhet i ämnet tillsammans (Halkier 2010, s. 7-8). Kombinationen 

av gruppinteraktion och ämnesfokus gör fokusgrupper lämpade för att producera empirisk 

data som säger något om meningsskapandet i grupper, som exempelvis normer, värderingar 

och tolkningar. Gruppen kan användas som medel för att producera mer komplex data genom 

den sociala interaktionen som sker mellan deltagarna. De kan ställa frågor till varandra och 

kommentera varandras erfarenheter och förståelser utifrån en annan kontextuell förförståelse 

jämfört med forskaren. (Ibid, s. 10-12) Gruppinteraktionen kan dock minska moderatorns 

kontroll av intervjuns förlopp och intervjuutskrifterna kan bli svårare att analysera (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 166). En fokusgrupp kan genomföras med olika nivåer av struktur och 

involvering av moderatorn. En stramare modell med en tydlig struktur och relativt stor 

involvering av moderatorn genom många specifika frågor är att föredra vid studier där fokus 

ligger mer på innehållet i diskussionen än interaktionen mellan deltagarna. (Halkier 2010, s. 

37-38) Fokusgrupp ansågs vara en passande metod för denna studie då förhoppningen var att 

läkarstudenternas erfarenheter och tankar tillsammans skulle bidra till djupare samtal jämfört 

med enskilda kvalitativa intervjuer. För att besvara syftet och frågeställningarna i denna 

studie var det mer intressant att analysera innehållet i diskussionen snarare än interaktionen 

mellan deltagarna och därför valdes en stramare modell där deltagarna fick besvara specifika 
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frågor uppdelade i olika teman (bilaga 4). Författarna ansåg också att ämnet för denna studie 

inte kunde uppfattas som privat eller komplext att prata om i grupp, varför fokusgrupp ansågs 

vara en lämplig metod.  

2.1.2 Telefonintervju 

Av praktiska skäl genomfördes telefonintervjuer med de programansvariga vid 

läkarutbildningarna. De geografiska avstånden var alldeles för stora för att kunna genomföra 

intervjuer med informanten på plats varför telefonintervju ansågs som en lämpligare metod. I 

enlighet med Hassmén och Hassméns rekommendationer har telefonintervjuerna hållits korta, 

dvs. mellan 10-20 minuter. Telefonintervjuerna har också följt en stram struktur för att kunna 

hållas mer kortfattade och för att inte missa centrala frågor (bilaga 3). Langemar (2008, s. 82) 

betonar också betydelsen av att telefonintervjuerna spelas in med hjälp av diktafon eller 

liknande hjälpmedel och då är det av extra stor vikt att tala om för informanten att 

ljudupptagning sker då denne inte har någon möjlighet att se det.  

2.2 Urval 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har intervjuer genomförts med läkarstudenter och 

utbildningsansvariga vid läkarutbildningar i Sverige. Som tidigare nämnts har ett flertal 

legitimerade yrkesgrupper möjlighet att ordinera Fa . Inriktningen mot just läkarstudenter 

och läkarutbildningen gjordes eftersom läkare som yrkesgrupp regelbundet kommer i kontakt 

med en stor del av den svenska befolkningen vilket skapar möjligheter att påverka 

befolkningens hälsa. FaR har visat sig vara en effektiv metod till att öka individers fysiska 

aktivitet och därmed generera positiva hälsoeffekter. Den förförståelse och de kunskaper 

läkarstudenterna får med sig från utbildningen om FaR kan därmed ha effekt på hur väl 

arbetsmetoden kommer att implementeras i framtidens hälso- och sjukvårdsarbete. Att även 

undersöka de övriga legitimerade yrkesgruppernas utbildningar hade blivit för omfattande för 

denna studie. Emellertid skulle sådana studier vara önskvärda för att få en helhetsbild kring 

den utbildning om FaR som sker på andra vårdutbildningar.         

 

Hassmén och Hassmén (2008, s. 263) skriver följande om urvalet till en fokusgrupp: 

”Deltagarna handplockas ofta utifrån syftet med studien för att de anses kunna ge mest 

informationsrik data och väljs också utifrån möjligheten att få en för deltagarna bekväm 

gruppdynamik.”. Urvalet av de intervjuade studenterna till denna studie gjordes utifrån ett 

antal premisser. För det första skulle studenterna läsa sista terminen (termin 11) på 
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läkarutbildningen eftersom de då har tagit del av nästan alla utbildningsmoment och 

förhoppningsvis har den bästa helhetsbilden kring utbildningens innehåll gällande FaR och 

hälsopedagogik. Utifrån detta resonemang kan man säga att vi delvis handplockade vårt urval 

då vi enbart vände oss till studenter som gick termin 11. För det andra valdes läkarstudenter 

från läkarprogrammet på Karolinska Institutet i Stockholm av praktiska och geografiska skäl. 

På detta sätt kunde fokusgruppen genomföras utan en lång resväg. Slutligen blev urvalet 

något slumpmässigt utifrån vilka av de kontaktade studenterna på termin 11 som var villiga 

att delta. Det slutliga urvalet till fokusgruppen bestod av 4 deltagare. Vi ansåg det irrelevant 

för studiens resultat att fokusera på gruppens sammansättning gällande ålder och kön, det 

viktigaste kriteriet var helt enkelt att de skulle läsa termin 11.  

 

För telefonintervjuerna kontaktades programdirektörerna vid de svenska läkarutbildningarna. 

Av sex tillfrågade programdirektörer var det fem som gav sitt medgivande till att bli 

intervjuade via telefon. Urvalet definieras som handplockat vilket Hassmén och Hassmén 

(2008, s. 110) menar att man gör, då man anser att just de deltagare som man väljer ska kunna 

ge den mest relevanta informationen utifrån studiens syfte. Vidare kan det handplockade 

urvalet göras utifrån olika faktorer (Ibid) och detta urval gjordes utifrån kriteriet att samtliga 

informanter skulle vara programdirektörer eller motsvarande för läkarprogrammet vid 

respektive lärosäte. För att kunna jämföra resultaten från telefonintervjuerna ansågs det viktigt 

att informanterna skulle inneha en liknande roll med liknande befogenheter vid respektive 

lärosäte.        

2.3 Genomförandet 

Inför genomförandet av intervjuerna skapades två intervjuguider; en för fokusgruppen med 

läkarstudenterna (bilaga 4) och en för telefonintervjun med programdirektörerna (bilaga 3). 

Intervjuguiden är enligt Hassmén och Hassmén (2008 s. 255 : ”[…] en h älp för interv uaren 

att hålla sig till den uppgjorda planen, att avverka frågorna i avsedd ordning.”  

Vidare är en annan viktig aspekt med intervjuguiden också att den ska hjälpa författarna att 

inte skifta fokus under intervjuns gång eller se till att man inte missar viktiga delar som är 

centrala för studiens resultat (Ibid). Intervjuguiderna delades upp schematiskt i olika teman 

med relevanta frågor utifrån studiens syfte och frågeställningar. Denna strukturering var till 

stor hjälp för att kunna analysera och diskutera resultaten av intervjuerna på ett relevant sätt. 
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2.3.1 Kartläggning av utbildning vid de olika lärosätena 

För att få en överblick över hur utbildningen kring FaR och FYSS ser ut på samtliga Sveriges 

läkarutbildningar genomfördes först en kartläggning. Denna kartläggning bygger på 

telefonsamtal och mailkorrespondens med ansvariga personer vid respektive lärosäte. 

Resultatet av alla telefonsamtal och mail redovisas i en sammanfattande tabell (s. 22). Örebro 

universitet uteslöts ur denna kartläggning då läkarutbildningen endast funnits vid lärosätet ett 

år. Det är därmed för tidigt för att kunna uttala sig om en helhetsbild när det gäller 

utbildningen kring FaR vid det lärosätet. 

2.3.2 Genomförande av fokusgrupp 

Utifrån de frågeställningar som denna studie har, skapades fem olika teman som 

intervjuguiden bygger på. Utifrån dessa teman skrevs ett antal exempelfrågor med förslag på 

följdfrågor som skulle fungera som stöd till samtalsledarna vid själva intervjutillfället. Tanken 

med ordningsföljden av dessa teman var att det första temat; Utbildning om FaR, skulle vara 

ett inledande ämne med bakgrundsfrågor av enklare karaktär, så att deltagarna kunde bli 

”varma i kläderna”. De följande temana (2-4) har frågor av lite djupare karaktär vilket skulle 

leda till mer tankar och åsikter samt en djupare diskussion. Det avslutande temat; 

Sammanfattande synpunkter skulle ge deltagarna och oss författare en chans att summera 

diskussionerna och kunna lägga till eventuell information som inte framkommit tidigare. 

 

Något som Kvale menar är viktigt för att skapa ett tryggt och stimulerande samtal, är att hålla 

pilotintervjuer där man testar intervjuguidens konstruktion och får respons på ordningsföljden 

av frågorna etc. (Kvale 1997, s. 137). Författarna genomförde en pilotstudie av fokusgruppen 

där några av våra klasskamrater deltog som informanter. Genomförandet av pilotstudien 

bidrog bland annat till att vissa frågekonstruktioner reviderades och omformulerades med 

hjälp av den feedback vi fick. Pilotstudien gjorde också att vi kunde få en uppskattning om 

ungefärlig tidsåtgång för fokusgruppen samt att vi kunde testa ljudupptagningen.  

 

Då det till en början var svårt att få deltagare till fokusgruppen, bland annat eftersom 

studenterna den här sista terminen är ute på olika placeringar och praktikplatser samt generellt 

har mycket att göra sista terminen på utbildningen, bestämde vi oss för att genomföra 

fokusgruppen under studenternas lunchrast. Vi hade med oss lunchmat som vi bjöd på och 

fick även komprimera ihop tiden för fokusgruppen till en timme mot den från början 

planerade tiden som var en och en halv timme. Komprimeringen av tiden anser vi inte har 
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påverkat resultatet av fokusgruppen utan bidrog snarare till ett effektivt och givande samtal. I 

samband med fokusgrupper är det enligt Halkier (2008, s. 61) vanligt att man ger deltagarna 

något som tack för deras medverkan. Deltagarna i denna studie fick därför en gåva i form av 

varsin biobiljett efter fokusgruppens slut. 

 

I enlighet med Hassmén och Hassméns (2008 s. 264) rekommendationer delade vi upp 

rollerna mellan oss författare - vilket gjorde att den ena fungerade som moderator under 

fokusgruppen och den andra förde anteckningar. Fokusgruppen inleddes med att moderatorn 

berättade kortfattat om studiens syfte och frågeställningar samt delgav informanterna 

nödvändig information om fokusgruppens genomförande och tidsramar m.m. Därefter 

informerades deltagarna om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, att den 

information som framkom under samtalet behandlas konfidentiellt och att inga namn 

publiceras i den färdiga uppsatsen. Efter varje tema sammanfattades vad deltagarna sagt och 

kommit fram till enligt de anteckningar som tagits under diskussionens gång. Detta gav 

informanterna en möjlighet att omedelbart ändra eller lägga till kommentarer till samtalet så 

att ingen viktig information förlorades. 

2.3.3 Genomförande av telefonintervjuer 

Precis som vid fokusgruppen skapades en intervjuguide till telefonintervjuerna som fungerade 

som underlag och stöd vid intervjutillfällena. Intervjuguiden säkerställde att vi kunde hålla 

intervjun under relativt kort tid, mellan 10-20 minuter, samt att inga centrala frågor missades. 

Utifrån frågeställningen som handlar om vad de programansvariga anser om den utbildning 

som läkarstudenterna får kring FaR, skapades tre teman med tillhörande exempelfrågor och 

följdfrågor (bilaga 3). Samtliga telefonintervjuer i denna studie har spelats in med hjälp av 

diktafon efter samtycke med informanten. Inspelningen har därefter transkriberats och sedan 

skickats till respektive intervjuperson för genomläsning och godkännande. Innan 

telefonintervjuerna genomfördes fick intervjupersonerna ta del av ett informationsbrev som 

bl.a. kortfattat förklarade studiens syfte samt konfidentialitet, ljudupptagning m.m. (bilaga 1).  

2.4 Analys av data  

Både fokusgruppen och de fem telefonintervjuerna har transkriberats för att underlätta 

analysen och bearbetningen av materialet. För att bearbeta materialet från fokusgruppen 

användes först kodning och kategorisering för att få en överblick av datamaterialet och kunna 

reducera det på ett systematiskt sätt. Kodning innebär en förtätning av fokusgruppsutskriften 
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genom att ge en tematisk huvudrubrik åt varje del som hänger ihop betydelsemässigt, vilket 

gjorde det enklare att på ett översiktligt sätt se vad studenterna sagt. (Halkier 2010, s. 70-71) 

Därefter kategoriserades koderna genom att de samlades ihop under specifika teman. På detta 

vis framkom om koderna fick konsekvenser för varandra genom att se vilka som hörde ihop 

och om det var några som stod i motsättning till varandra. (Ibid s. 73) Utifrån denna 

sammanställning valdes relevant data ut för denna studie vilket redovisas i resultatdelen. De 

fem telefonintervjuerna bearbetades först genom att med utgångspunkt från de tre temana i 

intervjuguiden markera liknande stycken i intervjuerna med hjälp av markeringspennor i olika 

färger, så kallad tematisering. Detta görs för att plocka ut meningsfulla stycken av 

information ur texten som har betydelse för studien. Materialet kategoriserades därefter 

genom att lägga samman de stycken som färglagts i samma färg till ett tema (Côté, Salmela & 

Baria 1993, s. 131). Analysen av telefonintervjuerna gjordes med en deduktiv ansats för att 

kunna besvara de teman vi hade ställt upp i intervjuguiden och för att kunna hitta likheter och 

skillnader i respondenternas svar. En induktiv ansats användes också för att kunna upptäcka 

eventuella nya teman eller företeelser utifrån intervjupersonernas svar.   

2.5 Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp fyra etiska riktlinjer som man bör beakta när man 

använder sig av intervjumetodik. Dessa fyra riktlinjer är; samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser samt forskarens roll. (Ibid, s. 84) Kravet på samtycke kan i denna studie 

säkerställas då alla informanter i god tid innan deltagande i fokusgrupp eller telefonintervju 

fick ta del av ett informationsbrev som i stora drag förklarade studiens syfte och innehåll, 

samt information om konfidentialitet och vem som kommer att ha tillgång till 

intervjumaterialet (bilaga 1 & 2). Då syftet med studien inte är att utvärdera enskilda 

informanters kunskaper så har alla intervjupersoner behandlats konfidentiellt för att säkra 

anonymitet. Det innebär att inga namn används i resultatdelen, att intervjuprotokollen sköts 

konfidentiellt och att intervjupersonerna inte citeras på ett sätt som kan röja deras identitet. 

Samtliga intervjupersoner deltog frivilligt i studien och hade när som helst rätt att avbryta sitt 

deltagande. Angående konsekvenserna för informanterna i denna studie anser vi inte att det 

finns några negativa effekter som kan drabba personerna efter deras deltagande. Däremot 

anser vi att deras deltagande kan bidra till mer kunskap kring hur utbildningssituationen ser ut 

gällande FaR, FYSS och hälsopedagogiska verktyg vilket kanske ligger i informanternas 

intresse att få reda på. När det gäller forskarens roll är den mycket mångfacetterad och 

innebär enligt Kvale (1997, s. 112  att man bl.a. bör beakta: ”[…]det vetenskapliga ansvaret, 
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relationen till undersökningspersonerna och forskarens oberoende.”. I denna studie har 

författarnas strävat efter en hög grad av vetenskapligt förhållningssätt då målet är att bidra 

med kunskaper som enligt författarnas vetskap inte funnits tidigare. Dessutom anses att 

relationerna till informanterna har kunnat hållas neutrala och även oberoende då författarna 

inte kände deltagarna sedan tidigare, vilket enligt Kvale ibland kan få forskaren att bortse från 

viss information (Ibid.).  

2.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008, s. 135) kan man när det gäller kvalitativa studier tala om 

tillförlitlighet, pålitlighet och upprepbarhet istället för begreppet reliabilitet. För att öka 

tillförlitligheten och pålitligheten i denna studie har samtliga intervjuer och fokusgruppen 

spelats in med hjälp av diktafon vilket innebär att vi kan citera våra intervjupersoner korrekt 

och även skicka ut en kopia av det transkriberade materialet till respektive informant för 

godkännande. Att dessutom ha all data nerskriven är en säkerhet då man alltid kan gå tillbaka 

och verifiera uttalanden eller citat. Upprepbarheten i denna uppsats styrks genom att 

tillvägagångssätt, urval och analys noga beskrivs i metodavsnittet vilket möjliggör en 

upprepning av studien. Även validitet brukar man inom kvalitativa studier tala om på ett lite 

annorlunda sätt jämfört med kvantitativ forskning. Här använder man hellre begrepp som 

trovärdighet och överförbarhet. För att skapa trovärdighet i en studie bör man ha lagt ner 

tillräckligt mycket tid på att samla in data och vara fokuserad på de delar av intervjun som 

verkligen har relevans för studiens syfte (Hassmén & Hassmén 2008, s.155-156). För att 

uppfylla kraven på trovärdighet i denna uppsats skapades först två intervjuguider utifrån syfte 

och frågeställningar för att säkerställa att vi under fokusgruppen och telefonintervjuerna 

verkligen fokuserade på våra förutbestämda teman vilket även underlättade analysarbetet. 

Dessutom genomfördes en pilotstudie av fokusgruppen vilket ytterligare bidrar till studiens 

trovärdighet. 

3. Resultat 

Under detta avsnitt redovisas resultaten av kartläggningen, fokusgruppen och de fem 

telefonintervjuerna.  

3.1 Undervisning om FaR på Sveriges läkarutbildningar 

Nedan presenteras den information som är ett resultat av kartläggningen som gjorts över hur 

mycket utbildning om FaR som ingår i de olika läkarprogrammen vid Sveriges 
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läkarutbildningar. Örebro universitets uteslöts ur kartläggningen på grund av att 

läkarutbildningen endast funnits vid detta lärosäte i ett år och därmed är det för tidigt att uttala 

sig om enstaka moment som ingår i utbildningen. Kartläggningen har genomförts med hjälp 

av åtskilliga telefonsamtal samt mailkontakt, med ansvariga personer vid respektive lärosäte. 

Det var generellt svårt att få konkreta svar kring utbildningen om FaR vilket resulterade i att 

vi ständigt blev hänvisade till olika personer innan vi fick svar. Denna kartläggning är ett 

försök att på ett översiktligt sätt presentera hur utbildningssituationen kring FaR ser ut på 

landets läkarutbildningar. Vi vill dock poängtera att eftersom det varit svårt att få fram 

konkreta svar kring den exakta utbildningen så ska nedanstående tabell endast ses som ett 

försök till en sammanställning över utbildningsläget vilket alltså betyder att avvikelser kan 

förekomma.  

Tabell 1 – Sammanställning av kartläggningen över FaR/FYSS på Sveriges läkarutbildningar 

Lärosäte Utbildning om FaR/FYSS Ingår i kurs/moment När under 

utbildningen: 

Karolinska 

Institutet, 

Stockholm 

Nej, inte för de som går det “nya” 

läkarprogrammet. Det ingick tidigare ett 

seminarium, för de som läste det 

“gamla” läkarprogrammet, kring Fa  i 

samband med att studenterna läste på 

Centrum för allmänmedicin (CEFAM). 

 

--------------- 

 

--------------- 

Uppsala 

universitet 

Ja, men ej år 2011; 

föreläsningstillfället ströks pga. 

jullovet. 

 Termin 11 

Göteborgs 

universitet 

Ja. Valbart moment under 

en vecka (termin 3) + en 

vecka som behandlar 

livsstil (termin 7 kursen 

Invärtesmedicin.) 

Termin 3 respektive 

termin 7. 

Lunds 

universitet 

Nej --------------- --------------- 

Linköpings 

universitet 

Ja, dock har vi ej fått besked om exakt 

i vilka kurser eller under vilka 

terminer. 

  

Umeå 

universitet 

Ja, introduktionsföreläsning + 30 

minuters gruppdiskussion respektive 

seminarium med patientfall (ca 1,5 

timme) 

“Vård utanför sjukhus” 

respektive 
under termin 8 

 

“Vård utanför sjukhus” = 

termin 6. Seminarium 

med patientfall = termin 

8. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att två av lärosätena, Lunds universitet samt Karolinska 

Institutet, i dagsläget inte har utbildning om FaR utifrån de uppgifter som framkommit efter 

telefonsamtal och mailkontakt med programansvariga vid respektive lärosäten. Dock kan 
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fysisk aktivitet eller FaR givetvis nämnas vid enstaka utbildnings- eller praktiktillfällen, men 

verkar alltså sakna en given plats i utbildnings- och kursplaner. Vid Umeå universitet får 

studenterna som går termin sex en introduktionsföreläsning om FaR på ca 30 minuter. 

Därefter under termin åtta får studenterna delta i en gruppdiskussion respektive ett 

seminarium där man tar upp och diskuterar olika patientfall där FaR skulle kunna vara en 

lämplig ordination till patienten. På Göteborgs universitet har studenterna på termin tre 

möjlighet att i ett valbart moment under en vecka välja en kurs om FaR. Utöver det ingår även 

utbildning kring FaR på termin sju i kursen Invärtesmedicin då man pratar om livsstil. 

3.2 Programansvarigas syn på utbildningen 

Under detta avsnitt presenteras resultatet från telefonintervjuerna med de programansvariga 

för läkarutbildningar vid fem olika lärosäten i Sverige. Resultaten presenteras utifrån de tre 

temana som intervjuguiden bygger på (bilaga 3). 

 

Målet med det första temat i telefonintervjuerna var att ta reda på vad de programansvariga 

visste om utbildningen som studenterna får när det gäller fysisk aktivitet på recept. Svaren 

som framkom skiljer sig ganska mycket åt. Två av programdirektörerna hade detaljkoll på 

exakt hur mycket utbildning som idag ingår i kursplanen för läkarprogrammen vid deras 

respektive lärosäten och under vilka terminer dessa moment ligger. De andra tre 

respondenterna var mer tveksamma angående mängden och placeringen i programmet. En av 

respondenterna hade också gjort ett försök att maila ut till alla som var ansvariga för 

respektive termin på läkarprogrammet, dvs. termin 1-11, för att få lite mer information kring 

detta vilket resulterade i väldigt få svar. På ett lärosäte framhöll också den 

utbildningsansvarige att just en fördjupning om FaR fanns som en valbar kurs under tredje 

terminen, men han påpekade också att endast en åttondel av studenterna får möjlighet att läsa 

den eftersom det finns begränsat med platser. En av informanterna nämner också: ”Det vill 

säga våran strategi är inte att när det gäller fysisk aktivitet över lag eller fysisk aktivitet på 

recept […] tänka i gamla banor, nämligen att man lägger det på ett visst ställe eller ett visst 

antal timmar eller dagar.” Informanten menar att man istället försöker integrera sådana här 

metoder eftersom de passar bra att ta upp i flera olika sammanhang. En av de andra 

informanterna nämner också att man helst önskar att man kunde få in det som en naturlig del i 

all undervisning men att själva implementeringsprocessen inte alltid är så enkel.  
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När det gäller de utbildningsansvarigas egen uppfattning om FaR som metod så var åsikterna 

spridda men samtliga var ändå överens om att det är en bra metod. En av informanterna var 

dock skeptiskt till om det verkligen är själva receptet i sig, dvs. det man skriver ut till 

patienten som är en framgångsfaktor, eller om det snarare handlar om att följa upp 

ordinationen och att det i sin tur blir ett sätt att visa för patienten att man som läkare bryr sig 

och är engagerad.  

 

Tema två behandlade hälsopedagogik på läkarutbildningen och målet var att ta reda på hur de 

programansvariga ser på hälsopedagogik kopplat till läkarutbildningen och en läkares 

yrkesroll. Först fick informanterna svara på hur de själva skulle definiera begreppet 

hälsopedagogik eller om det hade någon särskild betydelse för dem. Flera av respondenterna 

hade svårigheter att definiera begreppet och gissade på att hälsopedagogik handlar om bra 

kost, bra motion och råd kring rökning. I denna uppsats utgår vi ifrån definitionen av Ohlson 

(2002, s. 20) som menar att området hälsopedagogik handlar om att göra människor medvetna 

om hälsa och ohälsa för att stötta individer att själva förebygga ohälsa genom att anamma 

hälsosamma vanor som får dem att må bättre. En av informanterna snuddar dock vid 

definitionen ovan: ”Men att man måste ta ansvar även som patient och att vi då måste kunna 

förklara det här då och... för våra patienter och kunder.”. 

 

Nästa fråga under detta tema handlade om vilka hälsopedagogiska inslag som de 

programansvariga anser finns på läkarutbildningen i dagsläget. Sammanfattningsvis hade 

respondenterna svårt att svara på denna fråga och en person sa att det också kunde vara ett 

moment som är inbakat lite här och där i programmet och som kanske benämns inom området 

professionell utveckling som löper över hela läkarprogrammet. Informant 3 kunde inte svara 

konkret på vilka hälsopedagogiska inslag som finns men var övertygad om: ” […] att de 

lärarna och forskarna som håller på med detta också förmedlar det till våra studenter.”. 

Informant 5 menade att definitionen av begreppet hälsa och hälsopedagogik i någon mening 

ingick i lärandemålen för den allra första kursen på läkarprogrammet men menade också att: ” 

[…] men sedan tror  ag att hälsopedagogik är, är ganska begränsat i, i liksom  a som 

renodlat koncept...”. 

 

Sista frågan under detta tema handlade om Motiverande samtal (MI) och om denna metod i 

dagsläget ingår i utbildningarna på läkarprogrammen. Tre av respondenterna nämnde i 

samband med detta något som kallas PU - Professionell Utveckling / Professionella 
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Utvecklingsområden, dvs. viktiga områden som ska återkomma och genomsyra programmet 

under alla läkarutbildningens terminer. ”Det handlar till exempel om mänskliga rättigheter 

och etik och vetenskapligt förhållningssätt... ledarskap men också då om just 

kommunikation.”. Fyra av respondenterna hade dock svårigheter att svara exakt på om det 

specifikt ingick utbildning i MI som metod eller om det sker utbildning i andra typer av 

samtalstekniker och kommunikation. Två citat speglar osäkerheten kring om motiverande 

samtal verkligen ingår i programmet. ”Jag skulle bli förvånad om det inte gör det, jag måste 

erkänna att  ag inte har full koll […]”. Eller som en programansvarig uttryckte det: ”Det tror 

jag väl ändå. Men jag menar ånyo, har jag ju inget konkret att ge dig.” 

 

I det sista avslutande temat var syftet att ta reda på hur det sjukdomsförebyggande 

perspektivet lyfts fram på läkarutbildningarna med anledning av Socialstyrelsens nya 

riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder inom hälso- och sjukvården. Svaren på denna 

fråga skiljde sig mycket åt och därför presenteras samtliga fem respondenters svar. Informant 

1 sade i slutet av intervjun att han hade blivit intresserad och som han uttryckte det 

“fundersam”, över våra frågor och teman och planerade att ta upp det gemensamt med hela 

ledningsgruppen till hösten för att se var man eventuellt kunde placera detta i utbildningen. 

Informant 2 berättade om att de stod inför en utredning om hur läkarutbildningen ska se ut 

och menade att det är ett arbete som kommer att pågå under det här året. Dessutom hade 

respondenten funderingar kring om Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer skulle läggas till 

i Högskoleverkets nationella mål för läkarutbildningen: ”[…] för gör man det så, så  a då ska 

vi förhålla oss till det så att säga […] naturligtvis då måste vi göra någonting utav det så att 

man ser att, att vi uppfyller de nationella målen […] ”. Informant 3 menade att det 

sjukdomsförebyggande arbetet inte ska ha ett eget utrymme i utbildningen utan ska integreras 

där det passar att tas upp i de olika ämnena och kurserna: ”Det ska integreras i varje 

delmoment så att säga, det hör naturligt hemma... jag menar pratar man om diabetes på 

någon kurs så är det ju naturligt att diskutera hälsoförebyggande åtgärder relaterat till det så 

att säga.”. Informant 4 ansåg att de redan i den nuvarande utbildningsplanen hade satsat 

mycket på att ge studenterna undervisning i förebyggande sjukvård men konstaterade också: 

”Så att jag vill säga att detta är någonting som vi redan har försökt sätta ordentligt på kartan 

i det nuvarande curriculumet men därmed inte att jag ska bli självgod på något sätt, utan det 

är ju ingenting som inte kan bli bättre.”  espondenten menar alltså att det finns utrymme för 

förbättringar och hon berättade också att detta är frågor som man diskuterar i 

ledningsgruppen. Till skillnad mot informant 4 så menade informant 5 att man vid detta 
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lärosäte löst det sjukdomsförebyggande perspektivet bland annat genom att i slutet av ett antal 

terminer ha valbara kurser och moment där detta ingår. Informanten menar att det då blir en 

slags “win-win-situation” eftersom: ”[…] det är en del som inte ska ägna sig alls, kanske i 

väldigt liten omfattning om ja, prevention i någon mening och då... men de som ska göra det 

eller är intresserade av det, går den kursen.”. Vidare pratade informanten om att man kanske 

ska se det sjukdomsförebyggande perspektivet i en större kontext: ”[…]  ag ser nog att det 

kommer att bli mera fokus på hälsofrämjande arbete lite över lag i den ordning som 

sjukvården tar till sig liksom, ett nytt paradigm så där va.”.  espondenten upplevde också att 

det finns en betydande tidsaspekt gällande Socialstyrelsens nya riktlinjer där erfarenheter 

visar att det kan ta betydligt längre än ett år innan det händer något. Sammanfattningsvis 

menade också informant 5 att det finns utvecklingsmöjligheter när det gäller det innehållet av 

ett sjukdomsförebyggande perspektiv på läkarprogrammet: ”[…] på så sätt har liksom  a, har 

jag en känsla av att programmet är välbalanserat men det är klart vi kan säkert utveckla det, 

på något sätt.”.   

 

Utöver dessa tre ovanstående teman framkom också andra aspekter och perspektiv när 

intervjumaterialet analyserades. Ett av dessa områden som tre av informanterna nämnde är att 

läkarutbildningen redan i dagsläget är en omfattande och lång utbildning som sätter stopp för 

att nya moment eller kurser kan implementeras utan att andra då måste uteslutas. Här 

resonerar informant 5 kring detta: ”[…] det är många intressenter som vill ha in många saker 

och det var fullt redan för 20 år sedan.”. Eller som informant 1 sade: “Nej och sedan är det ju 

ett packat program så det är svårt att hinna saker så det är liksom, det är alltid ett bekymmer 

ju men, men man får ta bort annat i så fall.”. Ett annat tema som togs upp av en av 

informanterna är att det finns traditioner inom läkarkåren på hur man traditionellt behandlar 

patienter. Detta citat speglar informantens syn: ”läkarperspektivet har ett litet annat syfte där 

är det, går det hela ut på att med interventioner i form av läkemedel eller kirurgi eller på 

annat sätt behandla tillstånd men […] ska man nå längre än vad läkarprofessionen kan göra i 

sin vanliga, sitt vanliga arbetssätt så kanske man måste vidga perspektivet och se på, särskilt 

om man ska syssla med folkhälsa och prevention.”. Informanten menar också att folkhälsa och 

prevention kanske inte är det som man har störst fokus på inom varken läkarutbildningen eller 

på hela lärosätet. Ett annat genomgående tema som flertalet av respondenterna nämnde var 

också att studenterna förväntas tillgodogöra sig mycket kunskap kring FaR och andra 

hälsopedagogiska verktyg under sina olika praktiktillfällen och även vidare efter 

grundutbildningen när studenterna gör sin AT- och ST-tjänstgöring. ”På så sätt känner jag 
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mig bekväm med att innehåll av det här slaget kommer med på ett sätt som sjukvården idag 

levererar det […] som behandling och fysisk aktivitet på recept och liknande saker kommer 

man att få se precis på det sättet som sjukvården idag använder de här fenomenen.” 

3.3 Resultat fokusgrupp 

Resultaten av fokusgruppen med de fyra studenterna som läser termin elva på Karolinska 

Institutets läkarutbildning presenteras nedan utifrån valda kategorier och teman från 

bearbetningen av fokusgruppsdatan. 

3.3.1 Utbildning och kunskaper om FaR 

Denna kategori sammanfattar resultaten av fokusgruppsdatan utifrån följande identifierade 

teman; ”Kunskaper om Fa ”, ”Utbildning om Fa ”, samt ”Har utbildningen kring Fa  varit 

tillräcklig”. 

 

Studenterna uppgav att de fått lite undervisning kring FaR. De kom ihåg att de fått en 

föreläsning i ämnet på termin sju när studenterna hade undervisning på CEFAM
3
. Detta 

stämmer överens med kartläggningen som gjorts angående vilken utbildning om FaR som 

tidigare skett på KI. Studenterna har emellertid fått mycket information kring fysisk aktivitet 

och dess behandlande och förebyggande effekter på hälsa, exempelvis vid tal om 

livsstilsjukdomar, men då har inte FaR nämnts specifikt. De uppgav att de inte kommit i 

kontakt med FYSS under utbildningen och kunde inte påminna sig om att den stått med som 

kurslitteratur vid någon kurs. De hade ingen uppfattning om vad FYSS innehåller och hur den 

kan användas, och detta förtydligades därför av författarna vid tillfället för fokusgruppen. På 

den föreläsning som behandlade FaR hade studenterna fått se den receptblankett som ska 

användas vid förskrivning av FaR, men de hade inte fått öva på att själva fylla i blanketten. 

När studenterna fick berätta om sina kunskaper gällande FaR så framkom det att de visste att 

ett FaR-recept kan innebära vissa förmåner för patienten i form av exempelvis rabatterade 

priser på friskvård. De var medvetna om att flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården får 

förskriva FaR och att denna metod har visat sig ha bättre effekt för att öka patienters fysiska 

aktivitetsnivå jämfört med att enbart ge muntliga råd.  

 

                                                 
3
 CEFAM - Centrum för allmänmedicin http://www.cefam.se/ 
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Vid slutet av fokusgruppen ombads studenterna dra egna slutsatser om den utbildning som de 

fått kring FaR och om de kunde se några förbättringsområden. Alla höll med om att 

utbildningen inte kändes tillräcklig för att använda sig av FaR när de börjar jobba som läkare. 

För att metoden ska bli en naturlig del i arbetet behöver den tas upp fler gånger under 

utbildningen och nämnas i de sammanhang där FaR kan vara en eventuell behandlingsmetod.  

De ansåg att de borde fått träna på att jobba praktiskt med FaR genom att titta i FYSS och öva 

på att fylla i recept utifrån givna patientfall. En student påpekade att bara genom att delta i 

fokusgruppen och den diskussion som förts om FaR hade gett honom nya kunskaper: ”Precis, 

lite mer specifikt alltså. Bara att sitta såhär har gjort att jag nu vet om att det här finns på ett 

annat sätt, jag hade nog inte tänkt så mycket på det annars. Det här med FYSS hade jag 

överhuvudtaget ingen koll på.” 

3.3.2 Kunskaper och åsikter om FaR som arbetsmetod 

Under denna kategori redovisas följande teman; ”Kunskaper om Fa  som arbetsmetod”, 

”Varför läkare ska arbeta med Fa ”, samt ”Utmaningar och hinder kopplat till Fa ”. 

   

Studenterna fick diskutera vad de visste och ansåg om FaR som arbetsmetod, alltså hur en 

arbetsprocess med FaR kan se ut gällande exempelvis förskrivning och uppföljning. Generellt 

sett visste de inte specifikt hur denna process går till, men gemensamt resonerade de kring ett 

eventuellt tillvägagångssätt. De tog upp att frekvens för träningen bör anges på receptet och 

att det är viktigt att utgå från vad individen gillar när gäller val av fysisk aktivitet, samt att en 

träningsdagbok kunde vara ett bra komplement till FaR-receptet. Vidare diskuterades olika 

effektmått som kunde användas för att mäta behandlingens effekt såsom att mäta bukmått, 

blodtryck och kondition. En förevändning till sådana effektmått var att hälsoeffekter av fysisk 

aktivitet inte är momentana utan något som först kan utläsas på längre sikt vilket måste 

beaktas vid en bedömning av behandlingens resultat. När det gäller uppföljning ansågs det 

vara viktigt med en relativt snabb uppföljning av behandlingen, eventuellt via telefon, för att 

förvissa sig om att patienten kommit igång med sin fysiska aktivitet. Generellt ansåg 

studenterna inte att en behandling med FaR borde skilja sig från annan medicinsk behandling 

gällande tillvägagångssättet. Efter den information studenterna fått höra om FYSS under 

fokusgruppsdiskussionerna var de positivt inställda till boken och uppgav att de kunde tänka 

sig att använda den som en mall att utgå från vid framtida förskrivningar av FaR. Däremot 

påpekade de att det ofta är problematiskt med generella rekommendationer då det kan finnas 

stora variationer i vad olika individer kan och vill göra gällande fysisk aktivitet.          
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Studenterna hade många teorier om varför läkare ska arbeta med FaR och vilka fördelar de ser 

med arbetsmetoden. Att läkare arbetar med FaR i ett primärpreventivt syfte ansågs vara bra då 

det är billigt och minskar belastningen på sluten- och specialistvården. Informanterna menade 

vidare att metoden FaR även kan generera positiva folkhälsoeffekter. Det är bättre att ändra 

på livsstilsproblematik och ohälsosamma vanor istället för att behandla komplikationer till 

följd av dessa. En av studenterna sa att det är mer “peppande” att kunna hjälpa och behandla 

en patient framgångsrikt genom att förändra personens livsstil jämfört med att enbart 

förskriva läkemedel. Att FaR som metod är evidensbaserad utpekades som en viktig aspekt 

för att läkare bör arbeta med metoden, som en student uttryckte det: ”If it works, it works!”. 

Vidare belyste studenterna viktiga etiska aspekter som kan komma av att arbeta med FaR. 

Genom att ha kunskapen och ett tydligt verktyg för att rekommendera motion till de patienter 

som behöver det skulle det kunna leda till bättre struktur och att patienter behandlas mer lika. 

Detta skulle kunna minska risken för att läkarens egna fördomar och attityder får styra vilken 

behandling som ska ges, vilket en student nämnde: ”Ja, men det är så att när man inte vet så 

får fördomarna styra istället...”.  

 

När studenterna fick diskutera vilka utmaningar och hinder de kunde se med FaR som 

arbetsmetod uppgav de framförallt praktiska svårigheter. Dessa åsikter tog sig uttryck i oro 

för att metoden kan leda till ytterligare ”pappersgöra” och att det eventuellt inte finns 

ordentliga verktyg på datorn eller i journalsystemet för metoden. Sådana praktiska problem 

ansåg de skulle utgöra ett stort hinder mot att förskriva FaR-recept. Andra synpunkter var att 

det redan finns så mycket annat som en läkare måste känna till och arbeta med och att det 

även finns en generell motsträvan till förändringar och nya arbetsmetoder bland läkare. En 

student uttryckte sig på följande vis: ”[…] egentligen kanske det blir lättare för oss som är i 

den nya generationen att ta till sig, det är ju ett nytt moment som ska in som en rutin och det 

finns en väldig motsträvan generellt till sådana saker tror jag.“. En annan student ansåg att 

det egentligen inte finns så stora hinder för att arbeta med FaR så länge han får öva på att 

använda metoden några gånger så att han får in vanan.  

3.3.3 Hälsopedagogik inom läkarutbildningen 

Denna avslutande kategori behandlar dessa teman; ”Vad är hälsopedagogik”, 

”Hälsopedagogik i utbildningen”, ” elevansen av hälsopedagogik i hälso- och sjukvården”, 

”Fysisk aktivitet i samband med utbildningen”, ” ådgivning av fysisk aktivitet”, 
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”Individanpassning av fysisk aktivitet”, ”Läkarens roll i arbetet med beteendeförändringar”, 

”Utbildning gällande beteendeförändring”, samt ”Samarbete med andra yrkesgrupper”.  

 

Studenterna ombads att definiera vad hälsopedagogik som begrepp betyder för dem vilket 

resulterade i relativt vaga svar. De sa att det antagligen handlar om att lära människor om hur 

hälsan fungerar och förmedla vikten av att motionera, bra kostvanor och att inte röka. I detta 

sammanhang tog de även upp Motiverande samtal då det inom hälsopedagogik är viktigt att 

veta hur man kan få människor att bli motiverade. För att ge studenterna en tydligare bild av 

vad hälsopedagogik kan vara så fick de ta del av Ohlsons (2000, s.22) definition. På frågan 

om hur mycket hälsopedagogik som ingått i deras utbildning svarade informanterna att det 

hade kommit upp som små spår och punkter här och var, dock inte specifikt under 

benämningen hälsopedagogik, samt att det inte har uppfattats som något grundläggande i 

utbildningen. Däremot ansåg de att de hade fått mycket utbildning om compliance (jfr. 

följsamhet) och att det är viktigt att förklara för patienterna varför de får en viss behandling. 

Rent generellt påpekade de att det hälsopedagogiska området har diskuterats mer på 

studentnivå än vad de upplevde att det framkommit i själva utbildningen. Överhuvudtaget 

ingår det relativt lite primärvård i utbildningen och informanterna ansåg att det finns mycket 

mer att göra inom det hälsopedagogiska området. Relevansen av hälsopedagogik inom hälso- 

och sjukvården ser studenterna som stor då det är grundläggande att en patient tar emot och 

fullföljer en behandling på det sätt som avses. En student kommenterar:  

”Det är ju fundamentalt för att få, vi har ju en agenda med, vi vill erbjuda en behandling och vi vill få 

patienten frisk och allt det där, och för att han ska ta emot och fullfölja den behandling på det sättet 

som vi avser så krävs det att han är motiverad och han vet vad det innebär och vad det kommer att 

krävas och ge för fördelar och nackdelar, vinning och alltihopa… det är fundamentalt.” 

Emellertid upplever inte studenterna hälsopedagogik som en självklarhet inom vården, även 

om det finns exempel på engagerade doktorer som visar gott föredöme inom området. 

 

Studenterna fick även besvara frågor kring de identifierade hälsopedagogiska verktygen som i 

denna uppsats kopplats samman med förskrivning av FaR. När det gäller fysisk aktivitet 

upplever studenterna att de har blivit väl informerade om dess positiva hälsoeffekter både i 

förebyggande och behandlande syfte och dess betydelse för vissa sjukdomstillstånd. 

Emellertid anser de att informationen har legat på en relativt ytlig nivå och att det sällan tagits 

upp hur de bör gå till väga för att förmedla informationen till patienterna. En kommentar från 
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en av studenterna belyser denna problematik: ”… man går inte steget längre än att säga att 

det är bra om ni får dem att motionera”. 

 

Studenternas kunskaper kring de aktuella riktlinjerna gällande fysisk aktivitet för vuxna skilde 

sig åt. En nämnde att 30 min fysisk aktivitet per dag rekommenderades, en annan sa att det 

gäller att komma upp i maxpuls någon gång per vecka. De två övriga studenterna hade ingen 

kunskap om hur riktlinjerna ser ut. Riktlinjerna hade nämnts någon gång under utbildningen, 

men det var inte någon information studenterna lagt på minnet. Att ge råd om fysisk aktivitet 

till patienter var dock inget som studenterna upplevde som problematiskt eller svårt, trots att 

en av dem nämnde att det kan kännas som att ”kasta sten i glashus”. Däremot menade 

studenterna att det ofta är svårt att motivera patienten till fysisk aktivitet. Vid frågan om de 

upplever att de fått tillräckliga kunskaper för att individanpassa fysisk aktivitet till olika 

patienter så svarade de att vid lite enklare och uppenbara fall, som vid exempelvis artros eller 

övervikt, så har de tillräckliga kunskaper. Vid mer avancerade fall, eller andra 

sjukdomstillstånd, ansåg de att de behöver mer djupgående kunskaper. En student sa att ofta 

rekommenderar han bara träning och sedan sätter han punkt utan att det sker någon 

individanpassning. Vidare uppgav studenterna att de hade otillräckliga kunskaper om hur de 

ska specificera ordinationen på receptet och hur de kan hänvisa patienten vidare. Den strategi 

de förmodligen skulle använda sig av är att utgå från vad patienten gillar för typ av fysisk 

aktivitet och eventuellt använda sig av FYSS för att individanpassa ordinationen.        

 

På frågan om vilken roll studenterna tycker att läkare har i samband med 

beteendeförändringar hos patienter ansåg de att läkaren har en viktig roll. En läkare har en 

viss auktoritet och om den används på rätt sätt kan den påverka patienter att förändra sitt 

beteende för att minska risken för ohälsa. Exempelvis kan en läkare motivera till 

beteendeförändring genom att informera och göra patienten medveten om vad om händer i 

kroppen vid osunda levnadsvanor. Studenterna uppgav att den utbildning de fått i 

Motiverande samtal (MI) ingick i temaveckor som behandlade beroendeproblematik. Under 

en dag fick de både teoretisk och praktisk utbildning i metoden och fick bl.a. delta i ett 

seminarium där man simulerade ett motiverande samtal med skådespelare vilket följdes upp 

med feedback från övriga seminariedeltagare. Studenterna berättade också att de under denna 

dag fått information kring den Transteoretiska modellen men hade svårt att minnas exakt 

vilka delar som berörts. Informanterna tyckte att utbildningen kring MI kändes relevant, men 

de hade skilda uppfattningar om kvaliteten på innehållet och de olika delarna. Även om det 
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nämndes att MI är en generell metod som kan användas i flera olika sammanhang upplevde 

studenterna att utbildningen kopplades mycket till behandling av beroendeproblematik. En 

annan synpunkt var att de inte fick möjlighet att använda metoden praktiskt förrän långt 

senare, då flera andra utbildningsmoment kom emellan, vilket gjorde att många av de 

kunskaper de fått glömdes bort. 

 

En avslutande fråga var hur studenterna ställde sig till att samarbeta med andra yrkesgrupper i 

hälso- och sjukvården gällande exempelvis livsstilsfrågor och beteendeförändringar hos 

patienter. I grund och botten var de positivt inställda till att samarbeta med andra 

yrkesgrupper gällande dessa frågor då de är komplexa och kräver mycket olika kunskaper, 

men de påpekade att det först och främst är en finansieringsfråga inom hälso- och sjukvården. 

De anser dock att behovet av exempelvis hälsopedagoger finns då denna yrkesgrupp besitter 

djupare kunskaper i det hälsopedagogiska området. En idé var att hälsopedagoger skulle 

kunna finnas på vårdcentraler så att läkarna kan remittera vidare patienter med ohälsosamma 

levnadsvanor som behöver hjälp med att genomgå en beteendeförändring på samma sätt som 

de idag exempelvis kan remittera patienter till sjukgymnaster vid problem i rörelseapparaten. 

En sådan funktion uppgavs kunna förenkla läkarnas arbete. 

4. Diskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur mycket undervisning och vilka kunskaper 

framtida läkare får kring FaR på svenska läkarutbildningar, samt vilka hälsopedagogiska 

verktyg blivande läkare får med sig från utbildningen för att arbeta med metoden i sitt 

framtida yrke. Nedan presenteras vår diskussion av de resultat som framkommit med 

kopplingar till bakgrunden och den teoretiska utgångspunkten. Diskussionsavsnittet är 

uppdelat efter uppsatsens frågeställningar, samt ett avsnitt om övriga teman som framkommit 

under studiens gång. 

4.1 Utbildning kring FaR på Sveriges läkarutbildningar 

Vilken utbildning kring FaR ingår i de olika läkarutbildningarna i Sverige? Vilka likheter och 

skillnader kan utläsas? 

För det första menar vi att det är ett resultat i sig att det var så oerhört svårt att få konkreta 

svar om hur mycket utbildning kring FaR och hälsopedagogiska verktyg som egentligen ingår 

på de olika läkarutbildningarna. Kartläggningen av utbildningen om FaR vid de olika 

lärosätena visade sig var mer komplicerad och tidskrävande än väntat. Detta tyder enligt vår 
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mening på att moment som t.ex. FaR, som dessutom är ganska nya verktyg inom hälso- och 

sjukvården, tar tid innan de når fram till grundutbildningarna, implementeras där och blir en 

självklar del i utbildningen. När det gäller likheter och skillnader i utbildningen om FaR på de 

olika lärosätena menar vi att det är svårt att dra några konkreta slutsatser av det som 

framkommit. Vi känner helt enkelt att ingen av de personer vi pratade med - varken specifika 

kursansvariga eller programdirektörer hade detaljkunskap om utbildningen vilket gör att 

denna kartläggning endast bör ses som ett försök till en sammanställning över 

utbildningsläget. Om det hade funnits mer tid för genomförandet av denna uppsats hade vi 

gärna velat ta del av respektive lärosätes utbildningsplan för att själva kunna undersöka 

detaljer kring utbildningen men tyvärr hanns det inte med. Precis som Socialstyrelsen (2011, 

s.43) skriver i sin rapport skiljer det troligtvis mycket mellan olika lärosäten och utbildningar 

när det gäller vilket utrymme det förebyggande arbetet får.  

 

Två av lärosätena, Göteborg och Umeå, verkar ha kommit ganska långt med utbildning om 

FaR och här fick vi fram konkret fakta om vilken termin utbildningen ligger under samt i 

vilka kurser den ingår. Tre av lärosätena; Uppsala universitet, Lunds universitet samt 

Karolinska Institutet hade föregående år (år 2011) ingen konkret utbildning om FaR av lite 

olika anledningar (se tabell s. 22). Detta tyder enligt vår mening på att utbildningen kring FaR 

inte är högprioriterad på dessa lärosäten då t.ex. jullovet gjorde att man på Uppsala universitet 

fick stryka föreläsningstillfället om FaR. Kartläggningen som gjorts i denna uppsats stämmer 

väl överens med internationella studier (Connaughton, Weiler & Connaughton 2001 och 

Garry, Diamond & Whitley 2002) där man också kommit fram till att utbildningen om fysisk 

aktivitet och FaR för blivande läkare är låg vilket bidrar till att läkarstudenterna inte anser sig 

förberedda för att kunna ordinera FaR till patienter. Även det som framkommit i tidigare 

studentuppsatser (Ahlin & Andersson 2007, Bohlin & Engborg 2010) kring hur mycket 

utbildning som läkarstudenterna får om FaR stämmer väl överens med resultaten i vår studie. 

I B-uppsatsen av Bohlin och Engborg (2010, s. 11) framkom att 102 av totalt 172 svarande 

studenter hade kryssat för alternativet – ”Otillräcklig kunskap om förskrivning av FaR” – när 

de fick frågan om vilka hinder de upplevde för att kunna arbeta med FaR i framtiden. Även i 

den nationella utvärderingen av FaR (Nilsson 2010, s. 54-55) menar man att det behövs mer 

utbildning av de legitimerade vårdyrkena i arbetsmetoden FaR för att kunna öka 

förskrivningarnas effektivitet, något som enligt vår kartläggning inte verkar uppfyllas i 

dagsläget.  
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4.2 De programansvarigas åsikter om FaR 

Vilka åsikter har de programansvariga vid läkarutbildningarna om utbildningen som 

läkarstudenterna får gällande FaR? 

De programansvarigas kunskaper kring vilken utbildning läkarstudenterna får i FaR och andra 

hälsopedagogiska verktyg varierade. Vår fundering, efter att ha genomfört både 

kartläggningen och telefonintervjuerna blir då vem som egentligen har detaljkunskaper om 

utbildningen om det inte är den programansvariges ansvar? Vem har i så fall kunskap om 

detta? En synpunkt som flera av de programansvariga framförde var att de menade att 

metoder som FaR skulle integreras och bli en naturlig del av undervisning där det lämpar sig 

att tas upp, men hur säkerställer man då att studenterna verkligen tillgodogör sig dessa 

kunskaper så att de senare kan använda sig av metoden i sin framtida yrkesroll? Vi menar att 

så länge dessa moment inte skrivs in i utbildnings- och kursplaner och man från ledningens 

sida enbart hoppas på att lärarna ska nämna det där det passar, finns det en risk för att 

studenterna inte får tillräckliga kunskaper för att arbeta med metoden i framtiden. 

Socialstyrelsen (2005, s. 47) framhäver ju också som tidigare nämnts att läkar- och 

sjuksköterskeutbildningarna har ett stort ansvar när det gäller att studenterna får utbildning i 

hälsofrämjande arbete och dess metoder. Om man ska göra t.ex. FaR och motiverande samtal 

till naturliga inslag i utbildningen tror vi att det krävs att dessa metoder också finns med i 

kursplanen och omnämns i flera olika sammanhang. 

 

En annan åsikt som flera av de programansvariga uttryckte var att de räknar med att 

studenterna ska lära sig och tillägna sig kunskap om FaR under sina praktiktillfällen. Säljö 

beskriver att begreppet appropriering är den process då man stiftar bekantskap med nya 

redskap i olika miljöer och successivt lär sig hur man använder dessa redskap mer produktivt. 

Han menar också att appropriering inte behöver vara resultatet av en medveten 

utbildningssituation utan att vi approprierar många färdigheter i andra miljöer. Detta stämmer 

överens med att mycket av den kunskap som studenterna tillägnar sig under sin utbildning 

antagligen kommer att ske då de är utplacerade på praktik vilket alltså är positivt. Vi anser 

dock att man kanske inte enbart ska förlita sig på praktikplatsen som den enda plattformen för 

kunskap när det gäller vissa arbetsmetoder som t.ex. FaR. Informant 5 menade att när 

studenterna är ute på praktik kommer de att få ta del av dessa metoder i den utsträckning som 

sjukvården idag använder dem. Problemet som vi kan se med det här synsättet är dock att 

studenterna kan komma att få väldigt skilda kunskaper i t.ex. FaR som metod och hur den 
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fungerar i praktiken, eftersom metoden används i olika grad på olika vårdcentraler och 

sjukhus. En anledning till att FaR i dagsläget inte används i den utsträckning det skulle kunna 

göra är kanske just att det inte alltid ingår i vårdutbildningarnas grundutbildningar 

(Socialstyrelsen 2005; 2011). Vi menar att man då får en ond cirkel där de 

utbildningsansvariga tycker att studenterna får ta del av metoder ute i ”verkligheten” på det 

sätt som de används där, istället för att ge studenterna en grundläggande utbildning i metoden 

så att de sedan kan komma ut i arbetslivet och använda den utifrån sina egna kunskaper de har 

med sig. 

  

Sammanfattningsvis vill vi också framhäva det faktum att flera av de programansvariga sade 

under intervjun att våra frågor hade väckt ett intresse kring FaR och hälsopedagogik och att 

man skulle diskutera vidare hur man kan integrera dessa metoder och vart de eventuellt skulle 

kunna få plats i utbildningen. Detta ser vi som mycket positivt och glädjande att vår uppsats 

bidragit som en tankeställare till de programansvariga. 

4.3 Studenternas uppfattningar om FaR 

Hur uppfattar läkarstudenterna FaR som arbetsmetod och vad anser de om den utbildning 

som getts om metoden?  

Utifrån resultaten av kartläggningen, fokusgruppen samt tidigare forskning om FaR på några 

svenska läkarutbildningar (Ahlin & Andersson 2007, Bohlin & Engborg 2010) går det att 

konstatera att svenska läkarstudenter generellt sett får lite utbildning om FaR. Trots detta visar 

tidigare forskning (Ibid.) och den genomförda fokusgruppen att tillfrågade läkarstudenter har 

en positiv inställning till FaR som metod, även om studenterna som deltog i fokusgruppen i 

denna studie saknade betydelsefulla kunskaper för att detaljerat kunna beskriva hur de 

uppfattar metoden. Fokusgruppsdeltagarna angav att läkare bör arbeta med FaR bl.a. för att 

det är viktigt att arbeta med prevention, och att det är bättre att förändra ohälsosamma 

levnadsvanor än att behandla komplikationer av dessa. Det sjukdomsförebyggande 

perspektivet behöver utvecklas i hälso- och sjukvården och därför har Socialstyrelsen kommit 

med nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete. Otillräcklig fysisk aktivitet är en av de 

ohälsosamma levnadsvanor som riktlinjerna prioriterar. Studenterna uppgav att de fått mycket 

information om de positiva hälsoeffekter som ökad fysisk aktivitet ger, men de fick sällan 

höra hur de bör gå till väga för att främja fysisk aktivitet hos sina patienter. Mer specifik och 

praktisk utbildning inom detta område var därmed ett önskemål. Att studenterna uppgav att de 

saknade denna kunskap stämmer överens med ett sociokulturellt perspektiv på lärande där 
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Säljö menar att kunskap först uppstår när man använder den i vardagen för att lösa olika 

problem och hantera kommunikativa situationer, och även om man besitter information så är 

steget långt till att inneha kunskap (Säljö 2000, s. 125). På läkarutbildningen vid Umeå 

Universitet får läkarstudenterna delta i ett seminarium där de diskuterar när och hur man kan 

ordinera FaR kopplat till olika patientfall. Utifrån fokusgruppsdeltagarnas åsikter och vår 

teoretiska utgångspunkt kan ett sådant moment vara positivt då studenterna inte bara får 

information om FaR som metod utan de får även veta i vilka sammanhang och hur de bör 

ordinera FaR. Säljö (2000, s. 141) menar att kunskap bör ses som behärskande av 

sammanhang, vilket innebär att en stor del av läroprocessen handlar om att kunna avgöra 

vilken information eller färdighet som är lämpligt i ett visst sammanhang. Återigen är det 

skillnad på att besitta information om fysisk aktivitet och FaR jämfört med att ha kunskapen 

om när och på vilket sätt det är relevant att använda sig av metoden.        

 

Studenterna ansåg också att en fördel med FaR är att de får ett konkret verktyg för att 

rekommendera motion till de patienter som behöver det. Dessutom skulle metoden kunna 

säkerställa att samma behandling ges till patienter med samma livsstilsproblematik. 

Socialstyrelsen (2005, s. 8) poängterar att det finns en risk för att stödet till patienternas 

hälsoutveckling uteblir om vårdpersonalen inte får den utbildning som krävs i 

sjukdomsförebyggande arbete. Risken med otillräcklig utbildning är även att vårdpersonalens 

egna attityder och värderingar får spela en avgörande roll när det gäller arbetet med 

patienternas levnadsvanor (Ibid, s. 47). Genom att ge studenterna specifik utbildning och 

redskap i sjukdomsförebyggande metoder, som t.ex. FaR, minskar risken för att läkarens egna 

attityder och fördomar kring patienten och levnadsvanor, som exempelvis fysisk aktivitet, 

avgör vilken behandling patienten ges. 

4.4 Studenternas uppfattningar om hälsopedagogik 

Vilka hälsopedagogiska verktyg får läkarstudenterna med sig från utbildningen för att arbeta 

med FaR och hur ser de på hälsopedagogik kopplat till läkaryrket? 

Studenterna i fokusgruppen kunde inte definiera vad begreppet hälsopedagogik innebär för 

dem, och utifrån den definition som använts i denna uppsats tyckte de inte att begreppet 

framkommer i deras utbildning eller att det utgör en naturlig del i dagens hälso- och sjukvård. 

Studenterna ansåg dock att hälsopedagogik i allra högsta grad är sammankopplat med 

läkaryrket då det är fundamentalt att som läkare kunna förmedla kunskaper till en patient så 

att han/hon fullföljer en behandling på det sättet som avses. Studenterna ansåg också att det 
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var en större framgång att lyckas behandla en patient genom att förändra ett ohälsosamt 

beteende jämfört med att enbart förskriva läkemedel. Om hälsopedagogik skulle ingå på ett 

tydligare sätt i läkarnas utbildning skulle sannolikt det sjukdomsförebyggande perspektivet 

prioriteras mer då studenterna skulle få bättre kunskaper i att stödja patienter att själva 

förebygga ohälsa genom att anamma hälsosamma vanor. 

 

När det gäller utbildning i de hälsopedagogiska verktyg som identifierats som viktiga för att 

effektivt kunna arbeta med FaR hade vissa moment tagits upp mer än andra. Studenterna 

ansåg att de hade goda kunskaper om fysisk aktivitet ur ett behandlande och förebyggande 

perspektiv och upplevde det inte som problematiskt att ge patienter råd om ökad fysisk 

aktivitet. Det som däremot uppgavs som svårt var att kunna individanpassa ordination av 

fysisk aktivitet till vissa mer avancerade sjukdomsfall samt att få patienterna motiverade till 

att förändra sitt beteende gällande fysisk aktivitet. Just att kunna individanpassa ett FaR-

recept och att genomföra ett MI-samtal i samband med förskrivningen har utpekats som 

framgångsfaktorer för att öka följsamheten till receptet (Kallings & Leijon 2003). Även 

Socialstyrelsen (2011, s. 43) konstaterar att för att deras nya riktlinjer för en mer 

sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård ska kunna efterföljas så behöver 

sjukvårdspersonalen särskild kompetens inom t.ex. samtalsteknik och hälsopedagogik, samt 

specifik kompetens kring de ohälsosamma levnadsvanornas problematik. Denna kompetens 

anser Socialstyrelsen på sikt borde ges i bl.a. läkarutbildningen (Ibid). 

 

Studenterna hade fått utbildning i MI men deras uppfattningar om kvaliteten på utbildningen 

skiftade och de hade även olika åsikter om hur väl det hade framgått att det var en generell 

metod som kunde användas oavsett vilken beteendeförändring som en patient behövde 

motiveras till att genomföra. En synpunkt på momentet var också att det var svårt att enbart få 

en dags utbildning utan att direkt få börja använda metoden i praktiken, vilket hade gjort att 

kunskaperna delvis glömdes bort. Denna problematik kan knytas till grundtanken inom den 

sociokulturella teorin som säger att kunskap först existerar i samspelet med andra människor 

och kan därefter bli en del av ens eget tänkande och handlande (Säljö 2000, s. 9). Då 

studenterna inte fick chans att öva på MI praktiskt i nära anslutning till utbildningsdagen blev 

kunskaperna aldrig en naturlig del i deras kunnande. Som tidigare nämnts är det i samband 

med beteendeförändring och förskrivning av FaR viktigt att kunna identifiera hur beredd 

patienten är på att kunna genomföra denna förändring i enlighet med den Transteoretiska 

modellen. Liknande information togs upp på den utbildningsdag studenterna hade om MI, 
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men någon övrig utbildning om beteendeförändringar har inte förekommit. Internationella 

studier (Bell & Cole 2008, Opheim, Andreasson, Brandell Eklund & Prescott 2009) har visat 

att utbildning i MI på amerikanska läkarutbildningar gett positiva effekter på studenters sätt 

att kommunicera med patienter och utbildningen ökade läkarstudenternas kunskap, 

självförtroende och kompetens i metoden. I en av studiernas slutsatser står det att denna 

kunskap kan hjälpa studenterna att främja goda hälsovanor hos framtida patienter (Bell & 

Cole 2008). Vår tro är att om svenska läkarstudenter lär sig mer om MI genom att metoden tas 

upp fler gånger och används praktiskt under läkarutbildningarna skulle de bli bättre rustade 

för att motivera patienter till exempelvis ökad fysisk aktivitet, vilket studenterna i 

fokusgruppen efterfrågade.   

4.5 Övriga teman 

I Vårdbarometern 2009 (SKL b 2010, s. 19) framgår att procentsatsen för förskrivningen av 

FaR inte har ökat sedan 2006. Vi menar därför, i enlighet med Socialstyrelsens (2011) nya 

riktlinjer, att om man ska kunna vidareutveckla metoden FaR likväl som andra 

sjukdomsförebyggande metoder måste bl.a. synsättet på vårdutbildningarna förändras. Ett 

problem som vi anser är ett hinder till att nya sjukdomsförebyggande metoder inte får en 

naturlig plats i hälso- och sjukvården, är att det inom läkarkåren finns starka traditioner kring 

hur en läkare ska arbeta. Myers (2008, s.316) menar ju att bland annat skolor kan, antingen 

medvetet eller omedvetet, bidra till att främja eller stödja fördomar vilket också resulterar i att 

fördomarna kan leva vidare. Socialstyrelsen (2005, s. 47) framhäver också i sin rapport att 

betydelsen av utbildning är stor för att minska risken för att vårdpersonalens egna värderingar 

och attityder annars tar överhand i deras arbete kring levnadsvanor. Vi menar att det kan 

finnas fördomar som är knutna till starka traditioner som existerar inom läkarkåren och som 

handlar om vilka behandlingsformer eller interventioner som läkaren från början är utbildad 

till att utföra. Informant 5 menade att läkarperspektivets syfte är att behandla tillstånd genom 

interventioner av t.ex. läkemedel eller kirurgi men han nämner också i samma mening att om 

man ska kunna nå längre än vad läkarprofessionen gör med sitt arbetssätt i dagsläget måste 

man kanske vidga perspektivet och arbeta mer med folkhälsa och preventiva insatser. Även en 

av deltagarna i fokusgruppen hade identifierat traditioner som finns inom läkarkåren och den 

generella motsträvan till nya moment som ska implementeras i arbetet, men studenten 

hoppades samtidigt på att det kanske blir lättare för de läkare som utbildas idag och som är av 

den nya generationen att ta till sig dessa metoder, som exempelvis FaR. Detta resonemang går 

också att koppla till attityd-begreppet som vi tidigare beskrev som en bestående inställning 



39 

 

som har byggts upp genom erfarenheter och som innebär att man är för eller emot något 

(Nationalencyklopedin 2012-02-23). Om man på läkarutbildningarna i dagsläget inte utbildar 

studenterna i sjukdomsförebyggande metoder så att de själva får välja vilken attityd de ska ha 

till dessa metoder så tror vi att många kommer att ha fördomar eller vara negativt inställda till 

dessa metoder eftersom det är så traditionen också säger att det ska vara. Om inte alla 

studenter får samma baskunskap via sin utbildning kommer deras inställning till och kunskap 

om sjukdomsförebyggande metoder att bygga enbart på deras egna erfarenheter och attityder. 

Fördomar bygger ju som nämnts tidigare på okunskap, dvs. att man dömer någon eller något i 

förväg vilket man baserar på vad man tror snarare än vet om denna någon eller något 

(Nationalencyklopedin 2012-02-24). Om sjukdomsförebyggande metoder som FaR och 

motiverande samtal ska få en naturlig plats inom hälso- och sjukvården och på 

vårdutbildningar anser vi att dessa traditioner och fördomar kring behandlingsformer måste 

brytas. Traditionerna och fördomarna kan motverkas exempelvis genom att läkare och annan 

vårdpersonal får samma sorts grundutbildning kring sjukdomsförebyggande metoder och FaR. 

Under förutsättning att alla har samma kunskapsbas att stå på menar vi att en del av dessa 

fördomar och attityder kring behandlingsformer kommer att försvinna eller åtminstone 

minska i vårdpersonalens dagliga arbete.  

 

En annan viktig aspekt hämtar vi från Säljö som menar att lärande inte på något sätt är ett 

statiskt fenomen utan förändrar sig i takt med olika kulturella och historiska epoker. Han 

menar att eftersom omvärldens krav och möjligheter ständigt förändras kommer den typ av 

kunskap som är funktionell och produktiv också att förändras (Säljö 2000, s.13). Vi menar att 

Socialstyrelsens nya riktlinjer, om att hälso- och sjukvården måste börja arbeta mer 

sjukdomsförebyggande, är ett krav från omvärlden som alltså därmed borde förändra synen på 

lärande och kunskap på läkarutbildningarna. Detta är kanske t.o.m. nödvändigt för att inte 

belasta sjukvården för mycket i framtiden? Med förebyggande metoder som FaR kan patienter 

blir friskare och kosta samhället mindre genom att sluten- eller specialistvård kan undvikas. 

Läkarstudenterna som medverkade i denna uppsats såg positivt på ett samarbete med 

hälsopedagoger inom hälso- och sjukvården och vi menar att detta skulle vara ett alternativ 

för att kunna avlasta läkarna i deras arbete kring levnadsvanor och beteendeförändringar. Ett 

problem som flera av de programansvariga och även studenterna i fokusgruppen nämnde är 

att läkarstudenterna har en omfattande och fullspäckad utbildning i dagsläget. Det är svårt att 

pressa in fler moment utan att behöva ta bort andra delar eller förlänga utbildningen 

ytterligare. Ett alternativ skulle kunna vara att anställa hälsopedagoger inom hälso- och 
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sjukvården, som skulle få ansvar för motivering och uppföljning kring FaR. Dock ska man 

komma ihåg att läkarna har en speciell auktoritet hos patienter som gör att man litar på det de 

säger och de anses vara pålitliga källor när det gäller hälsoinformation (Faskunger et al. 2007, 

s.15). Vilket kan betyda att om en hälsopedagog ger samma råd kring en beteendeförändring 

kanske det inte tas emot på samma sätt av patienten - därmed kan vi inte uttala oss om ifall 

denna metod blir lika effektiv som att låta läkarna arbeta mer med beteendeförändring. 

4.6 Metoddiskussion 

Generellt är vi nöjda med våra val av metoder, både fokusgruppen och telefonintervjuerna har 

fungerat mycket bra och i enlighet med det vi föreställde oss. Vi upplevde att diskussionen 

var givande under fokusgruppen och det fördes framförallt ett samtal studenterna emellan 

utan så mycket inblandning från oss författare, vilket också var något som vi eftersträvade. 

Däremot hade det givetvis varit intressant att genomföra en eller ett par fokusgrupper till för 

att kunna jämföra diskussionerna och få mer data, något som vi diskuterar vidare under 

avsnittet om Förslag på vidare forskning. Med tanke på att ingen av oss tidigare hade 

genomfört en fokusgrupp var vi snabbt tvungna att läsa in oss på metoden och försöka skapa 

en intervjuguide som kunde passa även för en fokusgrupp. Genomförandet av pilotstudien där 

vi testade våra frågor och utrustningen kändes väldigt givande och var definitivt en 

bidragande orsak till att fokusgruppen med läkarstudenterna kunde genomföras helt enligt 

planerna. Vi är väl medvetna om att de fyra läkarstudenternas åsikter inte kan generaliseras 

och representerar inte på något sätt landets övriga läkarstudenter. Fokusgruppens resultat ska 

endast ses som ett sätt att fördjupa kunskapen kring hur några läkarstudenter på Karolinska 

Institutet ser på FaR och den utbildning de fått i ämnet. Kartläggningen blev mer omfattande 

och tidskrävande än vi hade trott på förhand. Om vi haft mer tid på oss hade det kanske varit 

givande att, som komplement, granska respektive lärosätes utbildningsplan för att själva få 

svar på hur mycket utbildning om FaR som egentligen ingår. Angående valet av att 

genomföra telefonintervjuer med de programansvariga kändes detta som det enda tänkbara 

alternativet då vi av geografiska skäl inte hade kunnat genomföra intervjuerna på plats med 

informanterna. Telefonintervjuerna hölls också relativt korta för att informanterna skulle 

kunna ha möjlighet att ställa upp. Vi anser dock att vi fick svar på de frågor vi hade och att 

tiden för telefonintervjuerna var fullt tillräcklig.  
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5. Slutsatser 

Utifrån studiens syfte har följande slutsatser identifierats. Den mängd utbildning som svenska 

läkarstudenter får om FaR är enligt denna studies resultat liten och varierar mellan olika 

lärosäten. Studenterna som deltog i fokusgruppen ansåg att de får mycket information om 

fysisk aktivitet och dess positiva hälsoeffekter. Däremot saknar de kunskap om hur de ska 

förmedla denna information till patienterna. Detta stämmer överens med Säljös (2000) 

resonemang om att steget är långt mellan att besitta information till att inneha kunskap, samt 

veta när man ska använda dessa kunskaper. Studenterna upplevde det även det som svårt att 

motivera patienter till ökad fysisk aktivitet. Mer utbildning i exempelvis MI skulle kunna vara 

ett sätt att ge framtida läkare bättre förutsättningar att motivera sina patienter till 

beteendeförändring. De behöver också mer kunskaper om hur man kan individanpassa en 

ordination av ett FaR-recept till patienter med olika sjukdomsbilder och livsstilsproblematik. 

Att ge läkarstudenter mer utbildning i metoderna FaR och MI skulle kunna hjälpa framtida 

läkare att bättre stödja patienter att själva förebygga ohälsa genom att anamma hälsosamma 

vanor. Detta skulle kunna resultera i att framtidens läkare förebygger sjukdom på ett mer 

effektivt sätt vilket efterfrågas av Socialstyrelsen (2011).  

5.1 Förslag på vidare forskning 

Vi menar att det skulle vara givande att göra samma sorts kartläggning och hålla fokusgrupper 

på övriga vårdutbildningar i Sverige, t.ex. sjuksköterskeutbildningarna och 

sjukgymnastutbildningarna eftersom även dessa legitimerade yrkeskategorier får förskriva 

FaR. Om en sådan studie gjordes skulle man kunna jämföra hur mycket utbildning om FaR 

och hälsopedagogiska verktyg som de olika yrkesutbildningarna innehåller. Det skulle även 

vara intressant att genomföra fokusgrupper med läkarstudenter från alla de övriga lärosätena i 

Sverige för att se om deras åsikter skiljer sig åt på grund av de olika utbildningar de får. Som 

en direkt fortsättning på denna uppsats tycker vi också att det vore mycket intressant att om 

ett eller ett par år, göra en uppföljning på kartläggningen och intervjuerna för att se om 

utbildningen kring FaR och de hälsopedagogiska verktygen har förändrats vid respektive 

lärosäte. Vi anser att samtliga ovanstående förslag på vidare forskning skulle hjälpa till att 

utveckla arbetsmetoden FaR vilket i förlängningen skulle gynna människors hälsa då det är 

tydligt att hälso- och sjukvården i framtiden måste börja arbeta mer hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev till de programansvariga 

 

 

Studie om FaR på svenska läkarutbildningar 

 

Hej! 

Vi heter Anna och Theresa och läser sista året på Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- 

och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats som handlar 

om vilken utbildning Sveriges läkarstudenter får kring Fysisk aktivitet på Recept (FaR). 

 

År 2011 kom Socialstyrelsen med nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens bedömning är att en stor del av personalen inom 

hälso- och sjukvården inte kan erbjuda de åtgärder som riktlinjerna rekommenderar eftersom 

de saknar tillräcklig utbildning och kompetens inom området. Denna kompetens anser 

Socialstyrelsen på längre sikt ska kunna ges i ges i läkar- och sjuksköterskeutbildningar samt i 

andra vårdutbildningar. 

(Läs mer på: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18484/2011-11-

11.pdf ) 

 

Med detta som bakgrund genomför vi en kartläggning över vilken utbildning om FaR som 

sker på Sveriges samtliga läkarutbildningar. För att följa upp denna kartläggning är vi 

intresserade av att komma i kontakt med dig som programansvarig/programdirektör för att 

genomföra en kortare telefonintervju (max 20 min). Vi tror att du som 

programdirektör/programansvarig har en övergripande bild av vilken utbildning som ingår på 

läkarprogrammet vid ert lärosäte och hoppas därför att du har möjlighet att ställa upp! 

 

Telefonintervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Den information som 

framkommer behandlas konfidentiellt och inga namn publiceras i den färdiga uppsatsen. 

Deltagandet är helt frivilligt och du som informant kan när som helst välja att avbryta 

intervjun. 

Angående tidpunkt för telefonintervjun så är vi flexibla både dag- och kvällstid så återkom 

gärna till oss med en tid som passar bäst för dig någon gång under nästkommande vecka 

(vecka 7). Hör vi ingenting ifrån dig försöker vi kontakta dig per telefon inom de närmsta 

dagarna.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Bohlin & Theresa Engborg  

Hälsopedagogprogrammet 

Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm 
 

Kontaktuppgifter: 
Theresa: tel. 070-XXX XX XX eller theresa.engborg.5459@stud.gih.se 
Anna: tel. 070-XXX XX XX eller anna.bohlin.5460@stud.gih.se 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18484/2011-11-11.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18484/2011-11-11.pdf
mailto:theresa.engborg.5459@stud.gih.se
mailto:anna.bohlin.5460@stud.gih.se


 

Bilaga 2 - Informationsbrev till läkarstudenterna 

 

 

 

 

 

 

Hej! 
 
Vi heter Anna och Theresa och läser sista året på Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- 

och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats som handlar 

om vilken utbildning Sveriges läkarstudenter får kring Fysisk aktivitet på Recept (FaR). 

Forskning visar att FaR är en bra arbetsmetod för hälso- och sjukvården att arbeta 

sjukdomsförebyggande genom att främja fysisk aktivitet. Därför vill vi undersöka vilka tankar 

och åsikter ni läkarstudenter har kring FaR som arbetsmetod och den utbildning ni fått i 

ämnet.   
 
Vi undrar om du vill ställa upp i en fokusgrupp för att diskutera FaR på din läkarutbildning. 
Vårt mål är att bilda en fokusgrupp på 4-6 deltagare där vi som samtalsledare kommer att ge 

gruppen givna teman och frågeställningar att diskutera kring. Samtalet kommer att spelas in 

med diktafon och samtalsledarna för även löpande anteckningar under hela samtalet. 

Fokusgruppen tar cirka 1 timme och förhoppningen är att samtalet kommer att upplevas som 

intressant och givande för alla inblandade. 
 
Den information som framkommer under samtalet behandlas konfidentiellt och inga namn 

publiceras i den färdiga uppsatsen. Deltagandet är helt frivilligt och du som informant kan när 

som helst välja att avbryta ditt deltagande. 
 
Tack på förhand! 
 

 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna Bohlin & Theresa Engborg 
Hälsopedagogprogrammet 
Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm 
 

 

Kontaktuppgifter: 
Theresa: tel. 070-XXX XX XX eller theresa.engborg.5459@stud.gih.se 
Anna: tel. 070-XXX XX XX eller anna.bohlin.5460@stud.gih.se 
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Bilaga 3 – Intervjuguide till telefonintervjuerna 

Intervjuguide till telefonintervju med programansvariga 

 
Introduktion - tema 1: 
Socialstyrelsen tog fram nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder inom 

hälso- och sjukvården år 2011. Med anledning av dessa riktlinjer undersöker vi hur mycket 

utbildning Sveriges läkarstudenter får om Fysisk aktivitet på Recept som alltså är en bra 

metod för att arbeta sjukdomsförebyggande. 
 
Tema 1: Utbildning om FaR 
Syfte: Att ta reda på vad programansvariga vid läkarutbildningar i Sverige anser om 

utbildningen som läkarstudenterna får gällande FaR? 
 

 Känner du till om studenterna vid ditt lärosäte får utbildning i Fysisk aktivitet på 

Recept? 

o Om ja, vad tycker du om kvaliteten och omfattningen på den utbildningen? 

o Om nej, varför inte? Finns planer på att införa det? 

o Vad är din egen uppfattning om Fysisk aktivitet på recept? 

 
 
Introduktion - tema 2: Vidare menar Socialstyrelsen att för att kunna uppnå de nya 

Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder krävs särskild kompetens inom 

exempelvis samtalsteknik och hälsopedagogik. I framtiden anser de att dessa färdigheter ska 

utvecklas på landets vårdutbildningar. 
 
Tema 2: Hälsopedagogik på läkarutbildningen 
Syfte: Att ta reda på hur de programansvariga ser på hälsopedagogik kopplat till 

läkarutbildningen och en läkares yrkesroll. 

 Hur skulle du definiera begreppet hälsopedagogik? 

 Vilka hälsopedagogiska kunskaper bör en läkare besitta? 

 Vilka hälsopedagogiska inslag anser du finns på er läkarutbildning? 

 Får läkarstudenterna utbildning i Motiverande Samtal? 

o Andra liknande samtalstekniker?   

Området hälsopedagogik handlar om att göra människor medvetna om hälsa och ohälsa och 

avser att stödja individer att själva förebygga ohälsa genom att anamma hälsosamma vanor 

som får dem att må bättre. 

 
 
Tema 3: Sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård 
Syfte: På vilka sätt lyfts det sjukdomsförebyggande perspektivet fram i läkarutbildningen. 

 Vilka förändringar har skett/kommer att ske inom läkarutbildningen på ditt lärosäte för 

att följa Socialstyrelsens riktlinjer gällande en mer sjukdomsförebyggande hälso- och 

sjukvård? 



 

Bilaga 4 – Intervjuguide till fokusgruppen 

Tema 1: Utbildning om FaR 
Syfte: Vad anser läkarstudenterna om den utbildning de givits om FaR på läkarutbildningen? 

 (Kortfattat) – Vad vet ni om FaR rent allmänt? 

 Hur mycket undervisning/utbildning kring FaR har ni fått? 

 Har boken FYSS ingått i er utbildning på något sätt? (kurslitteratur) 

 Om inte, har ni själva kommit i kontakt med boken på andra sätt inom utbildningen 

(t.ex. vid praktiktillfällen)? 

 Har ni i er utbildning fått se/använda den gula receptblanketten som ska användas vid 

förskrivning av FaR? 

 
Tema 2: FaR som arbetsmetod 
Syfte: Att ta reda på hur läkarstudenterna uppfattar FaR som arbetsmetod. 

 Vad vet ni om FaR som arbetsmetod?  

 Tror ni att ni skulle ha användning av FYSS i samband med eventuell förskrivning av 

FaR? 

 Varför ska läkare arbeta med FaR? 

 Vilka utmaningar/hinder tror ni finns för läkare när det gäller arbetet med FaR? 

 På vilket sätt tror ni att läkare har nytta av FaR i arbetet? 

 

 
Tema 3: Hälsopedagogik på läkarutbildningen 
Syfte: Att ta reda på hur studenterna uppfattar begreppet hälsopedagogik utifrån sin 

utbildning och kommande yrkesroll. 
 

 Vad betyder begreppet Hälsopedagogik för er?  

 Är begreppet Hälsopedagogik något som har tagits upp under utbildningen?  

 Om så är fallet, i vilket sammanhang?  

 Tycker ni att ett hälsopedagogiskt perspektiv är viktigt i hälso- och sjukvården? 

Varför, varför inte? 

o (Hur hör hälsopedagogik ihop med er kommande yrkesutövning?) 

 

 
Tema 4: Hälsopedagogiska verktyg kopplat till FaR 
Syfte: Vad anser läkarstudenterna om relevansen för dessa hälsopedagogiska verktyg kopplat 

till arbetsmetoden FaR? 

 I vilka sammanhang har fysisk aktivitet tagits upp i samband med utbildningen? 

o Har fysisk aktivitet främst diskuterats ur ett sjukdomsbehandlande eller 

sjukdomsförebyggande perspektiv? 

o Vad vet ni om de rekommendationer och riktlinjer som tagits fram kring fysisk 

aktivitet för vuxna? 

 Hur förtrogna är ni med uppgiften att ge råd om fysisk aktivitet? 



 

o Skulle ni utifrån de kunskaper ni fått på er utbildning kunna individanpassa 

och ordinera olika typer av fysisk aktivitet för en patient? 

 Vad anser ni om läkarens roll i arbetet med beteendeförändring hos patienter?  

o Har ni fått utbildning i att arbeta med beteendeförändring? Om ja, vad tycker 

ni om den utbildning ni fått? 

 I arbetet med beteendeförändringar är det viktigt att kunna identifiera hur pass 

förberedd en patient är på att genomföra en beteendeförändring och därmed kunna 

anpassa sina strategier. Är detta något ni känner igen från er utbildning? (Stages of 

change-model) 

 Att kunna genomföra ett Motiverande samtal (MI) i samband med förskrivning av 

FaR har pekats ut som en framgångsfaktor. 

o Vad vet ni om MI-samtal? Har ni fått någon utbildning? 

o Om ja, hur upplevde ni utbildningen? 

o Om nej, har ni fått annan liknande utbildning i andra samtalstekniker? 

 
Tema 5: Sammanfattande synpunkter 
Syfte: Att studenterna efter samtal om Tema 1-4 får chans att ge sina avslutande reflektioner 

inom ämnet. 
 

 Tycker ni att den utbildning som ni har fått är tillräcklig för att arbeta med FaR i 

framtiden? 

o Om nej, vad skulle behöva utvecklas när det gäller utbildningen kring FaR? 

 Hur ser ni på ett samarbete med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården för att 

jobba med livsstilsfrågor och beteendeförändringar? 

o Exempelvis hälsopedagoger? Hur skulle denna yrkesgrupp kunna hjälpa er? 

 

 

 



 

Bilaga 5 - Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att ta reda på hur mycket undervisning 

och vilka kunskaper framtida läkare får om FaR på svenska läkarutbildningar, samt vilka 

hälsopedagogiska verktyg blivande läkare får med sig från utbildningen för att arbeta med 

metoden i sitt framtida yrke. Följande frågeställningar har utformats för att besvara syftet:  
Vilken utbildning om FaR ingår i de olika läkarutbildningarna i Sverige? Vilka likheter och 

skillnader kan utläsas?  

Vilka åsikter har de programansvariga vid läkarutbildningarna om utbildningen som 

läkarstudenterna får gällande FaR?  

Hur uppfattar läkarstudenterna FaR som arbetsmetod och vad anser de om den utbildning 

som ges om metoden?  

Vilka hälsopedagogiska verktyg får läkarstudenterna med sig från utbildningen för att arbeta 

med FaR och hur ser de på hälsopedagogik kopplat till läkaryrket? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Physical activity on prescription 

Medical education 

Motivational Interviewing 

Läkarstudent 

Hälsopedagogik 

Fysisk aktivitet på recept 

Sociokulturellt perspektiv 

 

Var har du sökt? 
EBSCO Host, PubMed, KI:s bibliotekskatalog, Google Scholar, GIH:s bibliotekskatalog, 

Folkhälsoinstitutet (FHI.se) 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: Fysisk aktivitet på recept + läkarstudent 

EBSCO host: Physical activity on prescription (and) medical education 

EBSCO host: Motivational interviewing (and) medical education 

KI:s bibliotekskatalog: hälsopedagogik 

KI:s bibliotekskatalog: sociokulturellt perspektiv 

GIH:s bibliotekskatalog: Hälsopedagogik 

 

Kommentarer 
Vi upplevde att EBSCO Host var den databas som gav mest relevanta träffar för vårt ämne, 

men även PubMed samt KI:s bibliotekskatalog var till hjälp vid litteratursökningen. En del 

litteratur hittades också via andra artiklars eller uppsatsers litteraturlistor.  

 


