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Abstract 
Aim: The aim is to delineate the patients’ opinions and experience of the treatment in the 

medical care- and prophylaxis chain when they received prescription of physical activity in 

Östergötland. The questions are: 

• What is the patients’ opinions and experience of the treatment they got at the medical 

clinic when they received prescription of physical activity? 

• What is the patients’ opinions and experience of the treatment they got from Korpens 

staff when they were phoned? 

• What is the patients’ opinions and experience of the treatment they got from the leader 

during the physical activity? 

Method: The investigation was realized on patients who lived in small cities and in the 

countryside in the county  Östergötland. Korpen has agreements with eight local authoritys to 

organize and accomplish “Prescription of physical activity” work. These were all chosen for 

the investigation. The selection was made by random sample from these local authoritys,by 

those who got “Prescription of physical activity” during 2005, with stratification for sex and 

age. Total 71 persons were selected for the investigation. The investigation was made through 

questionnaire interviews by telephone. The external falling off  became 29 persons. 

Interviews were realized with 59 % by those who were selected for the investigation. 

Results: It is mostly nurses, physiotherapists and doctors who has written “Prescription of 

physical activity”. The patients experience are that they have got good or very good treatment 

by those who have made the prescription. 57 % have not been informed that the activity is not 

subventioned by the government, which many would have liked to know. When it comes to 

being phoned by Korpens staff most of the participates have the experience that it is positive 

to get a little extra pressure to pull through with the activity. Most of the participates also 

thought that the price was reasonable, even though quite a lot thought that it was expensive in 

the beginning before they felt the results. The leaders of the activities was overall very 

popular by the participantes.  

Conclusions: The majority of the responders thought that they have got good treatment by all 

three persons or instances that the questionnaire was about. The things that were not so good 

among the questionnaire answers were mostly about faults in the organization among 

“Prescription of physical activity” work and that there is too few activities to choose from in 

the smaller cities. 
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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar: Syftet är att kartlägga patienters åsikter om och upplevelser av 

hur de har blivit bemötta i vård- och friskvårdskedjan när de fått ordination av fysisk aktivitet 

i Östergötland. Frågeställningarna är: 

• Vad har patienterna för åsikter om och upplevelser av bemötandet som de fått på 

vårdcentralen när de fått Ordination av fysisk aktivitet? 

• Vad har patienterna för åsikter om och upplevelser av bemötandet som de fått av Korpens 

personal när de blivit uppringda? 

• Vad har patienterna för åsikter om och upplevelser av bemötandet som de fått av ledaren 

under sin fysiska aktivitet? 

Metod: Undersökningen genomfördes på patienter som bodde i små städer eller på landet i 

Östergötlands län. Korpen har avtal med åtta av dem att organisera och genomföra Fysisk 

aktivitet på recept, FaR, arbete, dessa valdes ut till undersökningen. Urvalet av patienter 

gjordes slumpmässigt ur dessa kommuner, bland de som fått ”Ordination av fysisk aktivitet” 

under 2005, med stratifiering för kön och ålder. Sammanlagt 71 personer valdes ut till 

undersökningen. Undersökningen genomfördes via enkätintervjuer per telefon. Det externa 

bortfallet blev 29 personer. Intervjuer genomfördes med 59 % av de utvalda för studien. 

Resultat: Det är främst sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare som skrivit ut ”Ordination 

av fysisk aktivitet”. Patienterna upplever att de har blivit bra eller mycket bra bemötta av 

dessa.  57 % har inte blivit informerade om att aktiviteten inte ingår i högkostnadskortet vilket 

många hade velat veta. När det gäller att bli uppringd av Korpens personal så upplever de 

flesta att det är positivt att få lite extra press att genomföra aktiviteten. De allra flesta tyckte 

också att priset för aktiviteten var rimligt, även om många tyckte det var dyrt i början innan de 

kände resultaten. Aktivitetsledarna var genomgående mycket omtyckta av deltagarna. 

Slutsats: Majoriteten av de svarande tyckte att de blivit bra bemötta av alla tre personer eller 

instanser som enkäten handlade om. Det som skulle kunna göras bättre är bland annat 

organisationen kring FaR arbetet, där patienterna bland annat borde få information om att 

aktiviteten inte ingår i högkostnadskortet. Det är också önskvärt med ett bättre utbud av 

aktiviteter i de mindre orterna. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 
1.1.1 Fokhälsoläge 

Sedan 1990 har livslängden bland Sveriges befolkning ökat. Detta beror främst på att 

dödligheten i hjärt-kärlsjukdom, som är en av våra vanligaste folksjukdomar, har minskat. 

Men om man väger ihop dödligheten med sjukdomsproblemen får man en mer sann bild. 

Den ökade livslängden består i huvudsak av år med lätt ohälsa. Fler människor lever idag 

med en långvarig sjukdom än de gjorde i början av 1980- talet. Vanliga sjukdomar och 

hälsoproblem är rygg- och ledvärk, smärta och trötthet.1 Socialstyrelsen preciserar våra 

folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, typ 2 diabetes, övervikt och fetma, cancer, psykisk 

ohälsa, sjukdomar i rörelseorganen, skador, allergisjukdomar, infektionssjukdomar och 

tandhälsa.2 En del av dessa har minskat i omfattning på senare år, men de är alla 

fortfarande del av folkhälsoproblemet i Sverige.  

 

En av folksjukdomarna som har ökat mest är övervikt och fetma. Sedan 1980 har andelen 

vuxna med fetma i Sverige fördubblats. Under samma tidsperiod har andelen överviktiga 

vuxna ökat med 20 procent för männen och 30 procent för kvinnorna. Över hälften av 

Sveriges vuxna befolkning är idag överviktiga eller feta.3 De direkta kostnaderna för 

fetma och fetmarelaterade sjukdomar var år 2003 cirka två procent av de totala utgifterna 

för hälso- och sjukvård, det vill säga ungefär tre miljarder kronor. De indirekta 

kostnaderna för fetma som till exempel sjukskrivningar är inte kända, men de är sannolikt 

flerfaldigt högre. Om utvecklingen skulle fortsätta i samma takt som under 1990 talet så 

beräknas kostnaderna stiga med 120 procent mellan år 2003 och år 2030.4  

 

En stark bidragande orsak till övervikt, fetma och andra folksjukdomar är dagens 

stillasittande livsstil. Utvecklingen av IT samhället har lett till minskad 

energiförbrukning.5 Av medelålders män beräknas 25-30 procent idag vara inaktiva, bland 

                                                 
1 Gudrun Persson, Folkhälsorapport 2005, Socialstyrelsen, red. Caroline Ardbo (Edita Nordstedts tryckeri, mars 
2005) s. 14 
2 Ibid., s. 80-202 
3 Folkhälsoinstitutet, Goda matvanor och ökad fysisk aktivitet: underlag till handlingsplan, 2005, 
<http://www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/godamatvanorokadfysiskaktivitetsammanfattn0502.pdf>, (060116), 
s. 3 
4 Ibid, s. 5 
5 Statens folkhälsoinstitut, Goda matvanor och ökad fysisk aktivitet: underlag till handlingsplan,  s.3 
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medelålders kvinnor 10-15 procent och bland de från tonårs åldern upp till medelålders 

10-15procent.6  

 

1.1.2 Åtgärder 

Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet har positiva effekter på många av våra 

folksjukdomar.7 Regeringen försöker utifrån det på flera områden stoppa utvecklingen av 

ohälsa i samhället. I regeringens proposition ”Mål för folkhälsan” som överlämnades till 

riksdagen i december år 2002 anges de övergripande hälsomålen för Sverige: 

 

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 

 på lika villkor för hela befolkningen.8 

 

Detta delas upp i 12 olika målområden. Under målområde 6: en mer hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård skrivs att ”ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv 

skall genomsyra hela hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och 

behandling.”9 Under målområde 9: ökad fysisk aktivitet är målet för de samlade insatserna 

inom detta område att samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk 

aktivitet hos hela befolkningen.10 

  

En av insatserna för ökad fysisk aktivitet i samhället var att ge folkhälsoinstitutet i 

samverkan med flera andra organisationer och myndigheter uppdraget att genomföra ett 

fysiskt aktivitets år. Projektet kallades för ”Sätt Sverige i rörelse 2001” och syftade till att 

inleda ett långsiktigt arbete med att förändra inställningen till fysisk aktivitet och påbörja 

en beteendeförändring hos alla delar av Sveriges befolkning. De strategiska insatserna 

skulle ske på fyra arenor varav en var Hälso- och sjukvården.11 Målet inom hälso- och 

sjukvården var att personalen skulle ha bred kunskap om förebyggande effekter av fysisk 

aktivitet och tillämpa denna kunskap i preventivt syfte.  Ett par av insatserna inom Hälso- 

och sjukvårdsarenan var Fysisk aktivitet på recept- FaR, FYSS, framtagande av 

                                                 
6 Statens folkhälsoinstitut, Fysisk aktivitet, 051012 <http://www.fhi.se/templates/Page____194.aspx> (060125) 
7 Agneta Ståhle, FYSS: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Statens folkhälsoinstitut 
Rapport nr 2003:44 (Ödeshög: AB Danagårds grafiska, 2005) s. 34 
8 Socialdepartementet, Mål för folkhälsan: Regeringens proposition 2002/03:35, december 2002, 
http://www.social.regeringen.se/content/1/c4/12/59/ce6a4da9.pdf, (060127), s.24 
9 Ibid, s.67 
10 Ibid, s.78 
11 Statens folkhälsoinstitut, Sätt Sverige i rörelse 2001: Regional samverkan, 
<http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/regional.pdf>, (060116)  
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receptblankett för fysisk aktivitet, utbildning av förskrivande personal och aktivitetsledare 

samt en pilotstudie av FaR .12  

  

1.2 Forskningsläge 
Fler och fler regioner och landsting jobbar nu med att skriva ut fysisk aktivitet på recept 

(FaR), men det är fortfarande relativt nytt och metoden slipas det fortfarande på. De flesta 

regioner och landsting startar upp verksamheten med ett projektår som sedan ska 

utvärderas. Detta görs vanligtvis genom enkäter till de utskrivande enheterna eller 

intervjuer med ett fåtal utskrivare och koordinatorer som oftast finns på varje enhet.  

 Rapporterna från de regioner och landsting som haft ett projekt handlar bland annat om 

utvärderingar om arbetsformernas struktur som passats in utefter de regionala 

förutsättningarna. Strukturerna har ofta sin grund i pilotprojektets erfarenheter. De som 

inte har kommit lika långt i arbetet undersöker ofta fortskridandet med arbetet och kart 

lägger intresset för FaR på vårdcentralerna och i omgivande föreningsliv. Nätverk mellan 

hälso- och sjukvården och omgivande föreningsliv nämns ofta som en viktig faktor i 

implementeringen av FaR och dokumenteras ofta. Rapporterna brukar innehålla 

dokumentering av möjligheter, framgångsfaktorer och hinder för arbetet med FaR. Ofta 

identifieras liknande hinder och svårigheter för utskrivning av FaR i regionerna och 

landstingen. Det som nämns ofta är bland annat strukturella svårigheter, förankring på 

vårdcentralerna, tydlighet, mandat till arbetet och tidsbrist. 13 14 15 16 17 Tidsbrist har också 

visat sig som en av de största anledningarna i andra studier både i och utanför Sverige 18 19 
20 21. 

                                                 
12 Lena V. Kallings och Matti Leijon, Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept- FaR, Statens folkhälsoinstitut 
2003:53 (Sandvikens tryckeri, Sandviken 2003) s. 21 
13 Ibid. 
14 Leif Nilsson, ”Fysisk aktivitet på recept i primärvården – en implementeringsstudie i Örebro län”, Laboremus 
– rapportserie från samhällsmedicinska enheten, (2005:2), (Landstingstryckeriet Örebro läns landsting, 2005) 
15 Elsa Rudsby Strandberg och Eva Söderberg, Fysisk aktivitet på recept (FaR) i Jämtland – Slutrapport, 
<http://www.jll.se/download/JLL/Friskvard/Livsstil/Slutrapport_FaR.pdf>, (051212) 
16 Magnus Wemme och Mathias Nilsson, ”Utvärdering av Sätt sydvästra Skåne i rörelse, del 2”, 
<http://www.livsstilsenheten.se/images/utvdel2.pdf >, (060116) 
17 Katarina Larborn, ”Utvecklingsarbetet kring ”Fysisk aktivitet på recept” (FaR) i Halland 2004”, 041210, < 
http://www.regionhalland.se/dynamaster/file_archive/041213/00506cc6e7a94710e26d181c28f81034/Verksamhe
tsbesk%5fFaR%2004.doc>, (060127) 
18 Malin Folkesson, Läkares och sjukgymnasters inställning till fysisk aktivitet på recept , C- uppsats 10p i  
Folkhälsovetenskap C hösten 2003 vid sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad, (Halmstad: 
Högskolan i Halmstad, 2003), s. 17 
19 FC Bull m.fl., “Beliefs and behaviour of general practitioners regarding promotion of physical 
activity”,Australian journal of public health, 3(1995:19), s. 300-304 
20 DA Lawlor et al., “Increasing population levels of physical activity through primary care: GPs' knowledge, 
attitudes and self-reported practice”, Family practice, 3(1999:16), s. 250-254 
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Antal recept som skrivits ut brukar också dokumenteras och kan ses som ett mått på hur 

bra projektet har gått. Alla rapporter riktar sig till primärvården och omgivande 

föreningsliv och har fokus på organisations och personalnivå. I enstaka regioner eller 

landsting har uppföljning av patienterna undersökts och i flera planeras det att göras i 

framtiden. Detta innehåller då områden som: ändrad nivå på förändringsbenägenhet, 

ändrat beteende till en mer fysiskt aktiv livsstil, vilken effekt det har på patienternas 

livsstil och följsamheten av recepten.22 23 

 

Det är ingen av dessa rapporter i Sverige som visar hur patienterna tycker att det har 

fungerat. För att vidareutvecklas metoden kring FaR är väsentligt att veta även deras åsikt. 

Detta gäller speciellt den delen där bemötandet gentemot patienten ska utvärderas. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att kartlägga patienters åsikter om och upplevelser av hur de har blivit bemötta i 

vård- och friskvårdskedjan när de fått ”Ordination av fysisk aktivitet” i Östergötland.  

 

Frågeställningar: 

• Vad har patienterna för åsikter om och upplevelser av bemötandet som de fått på 

vårdcentralen när de fått ”Ordination av fysisk aktivitet”? 

• Vad har patienterna för åsikter om och upplevelser av bemötandet som de fått av 

Korpens personal när de blivit uppringda? 

• Vad har patienterna för åsikter om och upplevelser av bemötandet som de fått av 

ledaren under sin fysiska aktivitet? 
 

1.4 Bakgrund 
1.4.1 Vad är FYSS och FaR? 

FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) är en manual om 

betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. För 

sammanställningen står Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) som fått uppdraget av 

                                                                                                                                                         
21 BA Swinburn et al., “Green prescriptions: attitudes and perceptions of general practitioners towards 
prescribing exercise”, British  journal of general practice, 422(1997:47), s. 567-569 
22 Kallings och Leijon, Statens folkhälsoinstitut 2003:53 
23 Leif Nilsson, 2005 
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folkhälsoinstitutet. Den är dock skriven av svenska experter av olika profession inom 

respektive sjukdomstillstånd där fysisk aktivitet har dokumenterad effekt. Det finns också 

tips på motionsaktiviteter och vad man bör ta hänsyn till gällande ålder, hälsotillstånd 

m.m. Förutom att vara en kunskapsbank ska FYSS vara ett stöd till vårdpersonal som 

skriver ut fysisk aktivitet på recept.24 Det har också getts ut en bok som heter ”FYSS för 

alla”. Den är anpassad till en bred allmänhet och är skriven på ett ingående men samtidigt 

lättförståeligt sätt. Den säljs på Apoteket25.  

 

I Sverige har förskrivning av fysisk aktivitet tidigare använts i mindre organiserad form 

och kallats för exempelvis remiss till motion, motion på recept och friskvård på remiss. 

Förskrivning för olika sjukdomar har pågått olika länge. Ett av de första projekten var 

”Läkarordinerad motion” i Västmanland som startade 1976.26 Men det var under ”Sätt 

Sverige i rörelse 2001” som det satte fart på allvar och fick ett nationellt genomslag.  

Arbetsmodellen för FaR innefattar en helhetslösning med stödjande samhällsstruktur. 

Receptet kan skrivas ut av all legitimerad vårdpersonal som ersättning eller komplement 

till läkemedel. Det kan också skrivas ut till friska individer i förebyggande syfte. Via en 

eller flera koordinatorer ska patienten få hjälp fram till en lämplig aktivitetsgrupp utifrån 

vad receptet säger. På receptet kan det också anges om patienten ska utföra egen aktivitet 

som inte ingår i någon grupp, till exempel promenader27.  

 

Under ”Sätt Sverige i rörelse 2001” togs det fram en receptblankett för fysisk aktivitet 

som liknar den traditionella blanketten för läkemedel. Utskrivaren måste ha tillräcklig 

kunskap om patientens hälsostatus och känna till vilken aktivitet som kan vara lämplig. 

Receptet ska innehålla typ av aktivitet, dos av aktiviteten, förväntad effekt och tid för 

återbesök. Till hjälp kan utskrivaren ha FYSS. 

 

1.4.2 Definitioner och rekommendationer av  fysisk aktivitet. 

Vad räknas då som fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet definieras i FYSS som all form av 

aktivitet som innebär ökad energiförbrukning.28 Som regelbundet räknas fysisk aktivitet 

om den utförs: 

                                                 
24 Kallings och Leijon, Statens folkhälsoinstitut 2003:53 s.22 
25 YFA, 060213,  http://www.fyss.se/, (060402) 
26 Ibid, s.25 
27 Agneta Ståhle, s. 33 
28 Ståhle s.34 
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• De flesta av veckans dagar, helst varje dag. 

• 5 eller fler dagar i veckan om intensiteten är måttlig. 

• 3 eller fler dagar i veckan om intensiteten är hög.29 

 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) fick ett uppdrag av Statens folkhälsoinstitut att 

ta fram svenska rekommendationer för fysisk aktivitet. I september 2000 antog Svenska 

läkaresällskapets nämnd rekommendationen enligt följande: 

 

”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt 

30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, exempelvis 

rask promenad. Ytterligare hälsoeffekter kan erhållas om man utöver 

detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten.[…]”30 

 

1.4.3 Fysisk aktivitet på recept utanför Sveriges gränser. 

1.4.3.1 I världen 

I världen är föreskrivning av fysisk aktivitet inte något nytt. På Nya Zeeland har det 

skrivits ut sedan mitten av 1900- talet. Det förekommer även systematiskt i till exempel 

Storbritannien, USA, Canada och Australien.31  

 

1.4.3.2 I Norden 

Även i våra grannländer här i Norden jobbas det med fysisk aktivitet som ordination. I 

Norge kallas det för ”Grønn resept”. Det infördes på nationell nivå i oktober 2003. Det 

innebär en strukturerad vägledning och ett individuellt anpassat upplägg av fysisk aktivitet 

och/eller kost anpassat till den aktuella diagnosen. En central del är att läkarna som 

skriver ut recepten får samma ekonomiska ersättning om de skriver ut ”Grønn resept” som 

om de skriver ut recept på läkemedel. Vid tiden för artikeln fick läkarna endast föreskiva 

fysisk aktivitet till patienter med hypertoni eller diabetes typ 2, som inte samtidigt fick 

läkemedelsbehandling. Under 2004 avsatte man fem miljoner Nkr i statsbudgeten för 

uppföljning, vidareutbildning och utvärdering av ”Grønn resept”. 
                                                 
29 Statens folkhälsoinstitut, Regelbunden fysisk aktivitet, <http://www.fhi.se/templates/Page____870.aspx>, 
(060125) 
30 Statens folkhälsoinstitut, Nationella rekommendationer för fysisk aktivitet, 
<http://www.fhi.se/templates/Page____871.aspx>, (061225) 
31 Lena Kallings och Matti Leijon, ”Förskrivning av FAR – internationella erfarenheter”, Svensk idrottsmedicin 
22 (2003:4) s. 15 
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I Danmark provade man den första versionen av ”Motion på recept” under 2002-2003. 

Modellen innebär att läkaren skriver motion på recept och sedan följer upp resultatet. 

Ordinationen från läkaren går till sjukgymnasten som utformar träningsprogram, justerar 

ordinationen, realiserar ordinationen ihop med patienten och följer dessutom upp 

resultaten. För att få motion på recept ska patienten vara fysiskt inaktiv, ha en sjukdom 

som förbättras av 30 minuters daglig fysisk aktivitet, vara motiverad för att öka sin fysiska 

aktivitetsnivå och kunna betala 750 Dkr. Det finns nu även andra former av ordination på 

fysisk aktivitet i Danmark. Man har via Sundhetsstyrelsen avsatt 17 miljoner Dkr på 

regionalt utvecklingsarbete. 

 

I Finland kom arbetet med ”Recept för fysisk aktivitet” (liikkumisresepti) igång under 

2001 och under 2004 arbetade man med att få in det som en del av den ordinarie 

verksamheten. En annan viktigt aktör inom arbetet med föreskrivning på fysisk aktivitet är 

”Folkhälsan”, som är den största svenskspråkiga social- och hälsovårdsorganisationen i 

Finland. De har tagit avstånd från den receptmodell som har utvecklats nationellt i landet 

och har format en enklare variant som testas i två pilotområden. Där har det öppnats 

Fysiotek där fysiotekare tar emot receptklienter.  

 

Det finns två stora skillnader mellan Sverige och de andra nordiska länderna. Den första 

är att i Sverige får all legitimerad vårdpersonal skriva ut recepten. I Norge, Danmark och 

Finland är det bara läkare som har tillåtelse att ordinera fysisk aktivitet. Den andra stora 

skillnaden är att de andra länderna har satsat mycket mer ekonomiska resurser nationellt 

sett än vad Sverige har gjort. 32 

 

1.4.4 FaR i Sverige 

1.4.4.1 Pilotstudien 

Pilotstudien genomfördes från oktober 2001 till september 2003. De landsting som deltog 

var Halland, Kalmar, Norrbotten och Östergötland plus en företagshälsovård i Stockholm. 

Syftet med pilotstudien var att utveckla och beskriva arbetsmetoder och struktur för att i 

förebyggande och behandlande syfte förskriva fysisk aktivitet på recept. Utifrån 

erfarenheterna från studien och erfarenheter från litteratur bestod deras slutsats bland 

                                                 
32 Lena Kallings och Agneta Ståhle, ”Motion på recept i de nordiska länderna”, Svensk idrottsmedicin 
24(2005:03), s. 32 
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annat av ett antal vägledande råd för att arbeta med fysisk aktivitet på recept. Några 

exempel är: 

 

• Anpassa FaR efter lokala förutsättningar, hitta samverkan i närområdet – bilda 

lokala nätverk. 

• Utse en samordnare som ansvarar för både internt och externt arbete. 

• Skapa en tydlig och lätt kommunicerbar struktur – gärna i form av flödesschema 

eller organisationsbild. 

• Se till att kontaktpersoner finns, samt att aktuella telefonnummer, adresser, 

arbetsmaterial, broschyrer, prislistor med mera, finns framtagna när ni startar. 

• Sätt FaR i sitt sammanhang, det vill säga försök att få in det i den ordinarie 

verksamheten.33 

 

1.4.4.2 Gävleborg 

FaR har använts av primärvården i Gävleborg sedan januari 2003 och utgår från 

erfarenheterna av pilotprojektet. Informationsfolder om FaR finns att lämna ut till 

patienten samt flera olika foldrar om ”kom igång” verksamheter i länets större orter. 

Patienten får sedan själv ta kontakt med någon av dessa. Primärvården i Gävleborg 

samarbetar med Gästriklands idrottsförbund och förenings ledare, i föreningar med 

gruppverksamhet på lågintensiv nivå, har fått utbildning om FaR och FYSS. Sedan hösten 

2004 finns även speciella FaR grupper i tre av de större städerna där man kan få lite extra 

stöd. Om man får recept dit blir man uppringd av den aktuella föreningen.34 

 

1.4.4.3 Jämtland 

Jämtland Härjedalen började jobba med FaR under 2003. De använde sig mycket av 

Hallands modell som är mycket lik pilotmodellen. På varje hälsocentral finns en 

aktivitetskatalog där föreningarnas aktiviteter beskrivs. Patienten kan välja att utföra 

aktivitet på egen hand eller delta i någon förenings grupp som finns på olika nivåer. Dock 

är det mest lågintensiva aktiviteter såsom lättgympa, stavgång och promenader. Till stöd 

                                                 
33 Kallings och Leijon, Statens folkhälsoinstitut 2003:53 s.73 
34 Folkhälsosektionen i landstingen Gävleborg, FaR- Fysisk aktivitet på recept/FYSS, 050112, 
<http://www.lg.se/templates/Page.aspx?id=6865> , 060127 
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för arbetet finns samordnare både på central och lokal nivå inom hälso- och sjukvården, 

samordnare för aktivitetsarrangörerna och kontaktpersoner i varje förening.35 

 

1.4.4.4 Skåne 

I Skåne kan receptföreskrivaren ha hand om hela processen själv med motivationssamtal, 

hänvisning, uppföljning med mera eller hänvisa till Fysioteket som finns på ett antal 

platser i länet.36 Fysioteket är en sambandscentral dit man går och löser in sitt recept på 

fysisk aktivitet. På fysioteket träffar man en Fysiotekare, som har som viktigaste uppgift 

att motivera patienten till en fysiskt mer aktiv vardag. Själva aktiviteterna sker inte just på 

fysioteket utan på någon av de många idrotts- och andra föreningar som är knutna till 

Fysioteket.37  

 

1.4.4.5 Södermanland (Katrineholm)  

I Katrineholm började man skriva ut fysisk aktivitet på recept den 1 september 2005. De 

har anammat Skånes idé med Fysiotek dit patienten kan gå och lösa in sitt recept. På 

Fysioteket finns en koordinator som hjälper till med råd och motivation och kommer 

tillsammans med patienten fram till en lämplig aktivitet.38 

 

1.4.4.6 Uppland 

Upplands idrottsförbund har från och med 1 oktober 2005 i tre år framåt ett avtal med 

Landstinget i Uppsala län att jobba med FaR. Upplands idrottsförbund ska förutom ett 

lämpligt utbud i alla länets kommuner hjälpa patienterna till en lämplig aktivitet. En del i 

detta är motiverande stöd och uppföljning som sedan ska återrapporteras till utskrivaren. 

Ännu så länge är projektet bara i startgroparna och kartläggning av lämpliga aktiviteter i 

de olika kommunerna har påbörjats.39 

 

1.4.4.7 Värmland 

I Värmland ska de som får fysisk aktivitet på recept hänvisas till Friskvården i Värmland, 

där patienten får ytterligare motivation och ett anpassat aktivitetsprogram. 

                                                 
35 Elsa Rudsby Strandberg och Eva Söderberg  
36 Magnus Wemme och Mathias Nilsson  
37 Huvudfysioteket, info@fysioteket.se, ”Om Fysioteket”, 060228, <http://www.fysioteket.se/>, (060127) 
38 Catherine Forsberg, Fysisk aktivitet på recept!, http://www.katrineholm.se/templates/Page.aspx?id=41812, 
(060308) 
39 Anna-Karin Findin, ak.findin@upplandsidrotten.se, Fysisk aktivitet på recept (FaR), 060308 
<http://www.rf.se/Uppland/t3.asp?p=138464>, (060308) 
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Friskvårdskonsulenter finns på friskvårdscentraler i alla länets kommuner utom en och har 

kontakter med de lokala aktörerna. Alla som fått fysisk aktivitet på recept blir kontaktade 

av friskvården i Värmland och erbjuds en hälsoprofilbedömning (HPB) till subventionerat 

pris. Annars kan man få ett individuellt planeringssamtal med friskvården där inte HPB 

ingår. Friskvårdskonsulenten och patienten kommer sedan överens om en lämplig 

aktivitet. Patienten kan även utföra aktivitet på egen hand utan hjälp av friskvården.40 

 

1.4.4.8 Västra Götaland 

Enligt Västra Götalands förslag till regionala riktlinjer om FaR och FYSS ska utskrivaren 

av receptet efter patientens besök skicka det vidare till en ansvarig samordnare inom varje 

område, förslagsvis en samordnare i varje kommun. Samordnaren hjälper sedan 

förslagsvis patienten till avsedd aktivitet. Samordnaren ska ha kunskap om nyttan av 

fysisk aktivitet, förslagsvis en sjukgymnast, sjuksköterska eller folkhälsopedagog. Under 

den inledande perioden med fysisk aktivitet för patienten bör uppföljning ske av 

samordnaren. Uppföljning ska även ske vid ordinarie besök hos läkare eller annan 

legitimerad sjukvårdspersonal som skrivit ut receptet.41 

 

1.4.4.9 Örebro 

Örebro läns landsting började använda sig av fysisk aktivitet på recept under 2004 – 05. 

På varje vårdcentral finns en samordnare som kopierar och skickar vidare recepten till 

Örebro läns idrottsförbunds samordnare och sedan till aktivitetsaktören. 

Folkhälsoenhetens samordnare tar inom två veckor telefonkontakt med de patienter som 

fått ordinerat gruppaktivitet. I samråd med deltagaren sker hänvisning till lämplig 

aktivitet. Återrapportering sker till utskrivaren via vårdcentralens koordinator.42 

  

1.4.5 FaR arbete i Östergötland idag. 

1.4.5.1 FaR arbete i Östergötland idag 

Idag ser FaR arbetet i Östergötland lite annorlunda ut mot vad det gjorde under 

pilotprojektet. Åtta stycken av länets kommuner har samarbetsavtal med Korpen 

                                                 
40 Kaj Sundström, kaj.sundstrom@liv.se, ”Instruktion till förskrivare av FaR®”, 060221, 
<http://www.liv.se/page.jsp?node=3952> , (060127) 
41 Hans Ekman, Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli, 030827, Fysisk aktivitet på recept – Förslag till regionala 
riktlinjer, 030827, 
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/hsskansli/hskgbg/Fysisk%20aktivitet%20på%20recept%20ver
sion%202.doc>, (060127) 
42 Leif Nilsson, ”Fysisk aktivitet på recept i primärvården – en implementeringsstudie i Örebro län” 
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Östergötland. Det innefattar: Finspång, Kisa, Motala, Söderköping, Vadstena, 

Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög. Linköping samarbetar också med Korpen vilket 

inte den andra storstaden i länet, Norrköping gör. De som har samarbete med Korpen 

använder sig inte längre av de vanliga receptblanketterna för fysisk aktivitet, utan har 

ersatts med ”Ordination av fysisk aktivitet” (se bilaga 1). Detta för att många patienter 

blev förvirrade över att det inte gick att hämta ut receptet på apoteket. FaR används mer 

som ett större begrepp om hela systemet att ordinera fysisk aktivitet.  

 

Ordinationen skrivs ut av legitimerad vårdpersonal och skickas sedan vidare till Korpen. 

Undantaget är om patienten ordineras egen aktivitet, exempelvis promenad. Den nya 

blanketten är lite utförligare och ger mer bakgrunds fakta till Korpens personal som sedan 

ringer upp patienten och hjälper denne till lämplig aktivitet utifrån ordinationen. 

Aktiviteten kan vara någon gruppaktivitet inom Korpen, eller inom andra föreningar med 

lämpliga aktiviteter i området där patienten bor. Kravet är dock att aktivitetsledaren ska ha 

gått FaR utbildning vilket innefattar en heldag eller två kvällar. Detta för att få bättre 

förståelse och hjälpa den nye deltagaren utifrån dess förutsättningar. Något som ytterligare 

försvårar det för deltagaren är att ofta få hoppa in mitt i terminen när de andra deltagarna 

redan har gjort övningarna några gånger. Då kan det behövas extra stöd från ledaren för 

att den nye ska känna sig välkommen och tycka att det är roligt. 

 

När patienten rings upp av Korpens personal intervjuas denne också utifrån en enkät 

angående dess mål med aktiviteten, nuvarande fysiska aktivitetsnivå och upplevt fysiskt 

och psykiskt och socialt hälsotillstånd (se bilaga 2). Uppföljning sker efter 5 veckor 

respektive vid aktivitetens slut. Bland slutfrågorna finns även frågor angående hur de 

upplevde lokalen, ledaren, aktiviteten och träningsnivån.43 

 

1.4.5.2 Korpen 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet består av två delar. Den ena delen är 

korpidrotten som riktar in sig mot företag och enskilda personer med motion och idrott på 

olika nivåer. Den andra delen korphälsan syftar till bättre hälsa och fungerar som en 

resurs i det långsiktiga hälsoarbetet på arbetsplatsen och som partner och genomförare i 

olika folkhälsoprojekt. De består i grund och botten av de lokala motionsidrottsförbunden 

                                                 
43 Möte med Åsa Jonsson (060124) 
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och motionsidrottsföreningarna där medlemmarna själva bestämmer över sin lokala 

verksamhet. Korpen är ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet, med ett 

allmänt ansvar för idrottens utveckling, men med ett särskilt ansvar för att organisera, 

utveckla och sprida den arbetsplatsanknutna idrotten samt den hälsoinriktade motions- och 

rekreationsidrotten. Korpens målgrupper är arbetsplatser, ungdomar och seniorer och 

verksamhetsidén är att ”Alla ska platsa i korpen!”. 
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2. Metod 

 

2.1 Litteratursökning 
Den största delen av litteraturen består av rapporter från olika delar av Sverige. Dessa har 

hittats på respektive landstings hemsidor eller på Riksidrottsförbundets hemsida, beroende 

på hur samarbetet ser ut just där. Mer om litteratursökningen finns i bilaga 5.  

 

2.2 Urval 
Undersökningen genomfördes på patienter som bodde i små städer eller på landet i 

Östergötlands län. I detta län finns det 13 kommuner, varav två har ett invånarantal på ca 

130 00044. Korpen var den organisation som hade avtal med många av de mindre 

kommunerna i länet om att organisera och genomföra FaR arbete. De åtta kommuner som 

de har avtal med valdes ut till undersökningen. Dessa småkommuner har ett invånarantal 

mellan 5528 och 42015 personer45. I den största staden Motala finns det fyra vårdcentraler 

varav en valdes ut slumpmässigt. I de andra kommunerna finns det bara en vårdcentral i 

varje. Antalet ordinationer som från varje enhet skrivits ut och sedan skickats vidare till 

Korpen varierade mycket vilket visas i tabell 1. Fler ordinationer till aktiviteter som 

patienten utför själv har antagligen skrivits på enheterna, men dessa finns inte med i denna 

statistik. För att inkluderas i studien var patienterna tvungna att ha uppgivit adress och 

uppföljning skulle ha varit gjord av Korpen. De skulle också ha fullföljt ordinationen på 

aktivitet. I varje kommun fanns det avhopp av olika omfattning, dessa räknades alltså inte 

med. I Motala var det av okänd anledning många ordinationer som inte följts upp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44Statistiska centralbyrån, ”Folkmängd i riket, län och kommuner 31/12/2003 och befolkningsförändringar 
2003”, 030915, <http://www.scb.se/templates/tableOrChart____57627.asp>, (060206)  
45 Ibid 
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Tabell 1. Antal utskrivna ordinationer under 2005 

Kommuner Kvinnor/Män 

Finspång 6/6 

Kisa 2/0 

Motala 27/8 

Söderköping 13/2 

Vadstena 4/1 

Valdemarsvik 2/3 

Åtvidaberg 11/3 

Ödeshög 6/2 
 

Urvalet av patienter gjordes slumpmässigt ur dessa kommuner, bland de som fått 

”Ordination av fysisk aktivitet” under 2005, med stratifiering för kön och ålder. Tanken 

var att i varje kommun slumpmässigt välja ut fyra män och fyra kvinnor ur varje 

ålderskategori. I en del kommuner har det under 2005 inte skrivits ut fyra ordinationer i 

varje kategori. I tabell 2 visas hur många som slutligen valdes ut till studien. Efter 

stratifiering valdes alltså 48 kvinnor och 23 män ut. Sammanlagt 71 personer av 97 

möjliga personer som fått ordination. 

 
Tabell 2. Antal utvalda personer till studien. 

Kommuner 
25-45 år 

Kvinnor/Män 

45-65 år 

Kvinnor/Män 

65 år och uppåt 

Kvinnor/Män 

Sammanlagt 

Kvinnor/Män 

Finspång 2/0 4/1 0/4 6/5 

Kisa 0/0 2/0 0/0 2/0 

Motala 4/2 4/4 1/1 9/7 

Söderköping 4/0 4/2 3/0 11/2 

Vadstena 1/0 2/0 1/0 
4/1 

vet ej ålder på 0/1 

Valdemarsvik 0/0 1/2 1/1 2/3 

Åtvidaberg 4/0 4/3 0/0 8/3 

Ödeshög 0/1 3/0 3/1 6/2 
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2.3 Metodik 
För att få en övergripande blick över patienterna alla åtta kommunerna användes enkäter. 

För att få ett så litet bortfall som möjligt gjordes insamlingen via intervjuer. Eftersom 

patienterna är bosatta över hela Östergötland gjordes enkätintervjuerna per telefon.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 
2.4.1 Tillstånd 

För att få tillstånd att ta del av Korpens patientregister över de som fått ”Ordination på 

fysisk aktivitet” och för att få göra den tänkta studien med hänsyn till sekretesslagen, tog 

Korpen Östergötlands chef kontakt med Östergötlands FaR samordnare. Han ansåg att det 

gick bra så länge som patienterna visste vad det var för något de deltog i och att de olika 

vårdcentralerna som skrivit ut recepten hade godkänt det hela. Det första som gjordes var 

då att ringa och e-posta FaR - koordinatorerna på de vårdcentraler som var tilltänkta för att 

få deras godkännande. En vårdcentral ville se enkätfrågorna innan de kunde godkänna, 

vilket de fick. 

 

2.4.2 Informationsbrev 

Första kontakten med patienterna togs via ett informationsbrev som talade om vad studien 

handlade om, med betoning på att det var frivilligt och att de skulle vara helt anonyma (se 

bilaga 3). Breven skickades ut efter godkännande från de olika vårdcentralerna som 

skedde under en längre period, varför de skickades ut vid olika tillfällen. I brevet står att 

”jag kommer ringa upp er inom 1-4 veckor” vilket då räknades från den dagen då de 

förmodligen fått brevet. Korpen bistod med kopiering, kuvert och porto. 

 

2.4.3 Enkäten 

Enkäten omfattar 25 frågor utöver basfakta om personen (se bilaga 4). Grunduppgifterna 

som jag ansåg relevanta var ålderskategori, kön, vilken vårdcentral, anledning till 

ordinationen och ordinerad aktivitet. De flesta frågorna har sedan fyra svarsalternativ eller 

ja och nej alternativ. Vissa av frågorna inkluderar även kommentarer och korta öppna 

svar. Enkäten är indelad i tre delar. Den första delen handlar om hur de upplevde 

bemötandet på vårdcentralen. Del två omfattar hur de upplevde Korpens kontaktperson 

som de blev uppringda av och del tre handlar om hur de uppfattade aktivitetsledaren och 

aktiviteten. Frågor som Korpen gärna ville ha reda på var speciellt den ekonomiska 
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aspekten om priset för deltagarna i aktivitetsgrupperna. Något som jag anser hör ihop med 

det ekonomiska är även högkostnadskortet som vanligtvis gäller remisser som patienten 

får på vårdcentralen. Därför ingår en fråga om det i enkäten. 

 

2.4.4 Telefonsamtalen 

Telefonsamtalen skedde under en femveckorsperiod, beroende på att informationsbreven 

skickades ut vid olika tillfällen. I första hand ringdes patienterna upp under dagtid. Om de 

inte svarade under upprepade försök blev de sedan uppringda på kvällstid. Samtalen 

kunde ibland ta upp emot 25 minuter, men medellängden var cirka 10 minuter. Till en 

början skedde samtalen från Korpens kontor i Linköping, men övergick sedan till att 

ringas hemifrån.  
 

2.5 Bortfall 
Det externa bortfallet var sammanlagt 29 personer. Innan samtalen påbörjades kom ett 

informationsbrev i retur. Det var 13 personer som avböjde att delta när de blev uppringda, 

7 personer hade hoppat av sin aktivitet och hade då inte möjlighet att svara på frågorna. 

Efter upprepade försök var det 7 personer som jag inte lyckades få kontakt med via 

telefon och ett av telefonnumren hade slutat gälla. De 29 personer som av olika 

anledningar inte deltar i studien står för 41 % av de 71 som valdes ut för studien. 

Intervjuer genomfördes med 59 % av de utvalda för studien. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i uppsatsen är troligen god eftersom frågorna i enkäten handlar om hur 

patienten har blivit bemött på flera olika sätt. Reliabiliteten kan också anses som god. 

Frågorna har lästs innantill under intervjuerna och inte skiljt sig åt. Om inte de intervjuade 

förstått frågan har ungefär samma förklaring getts till alla.  
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3. Resultat 
 

3.1 Grunduppgifter 
3.1.1 Antal intervjuade i respektive ort. 

Totalt intervjuades 42 personer. Av dessa kom 19 % från Finspång, 19 % från 

Söderköping och 26 % från Motala. Resterande 36 % kom från de andra fem 

kommunerna. Se figur 1. 
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Figur 1. Antal intervjuade i respektive ort. 

 

3.1.2 Ålder och kön 

Av de intervjuade var 9 personer (21 %) mellan 25 och 44 år, 23 personer (55 %) mellan 

45 och 64 år och 10 personer (24 %) 65 år eller äldre. Av de intervjuade var 30 personer 

(71 %) kvinnor och 12 personer (29 %) män. 

 

3.1.3 Anledning till ordination. 

Totalt kan man se att ryggproblem är den största anledningen till ”Ordination av fysisk 

aktivitet” bland de intervjuade. Den näst största orsaken är andra kroppsliga problem som 

till exempel ont i knä eller arm. Tätt efter ligger hjärt- kärlsjukdomar, övervikt, 

ledproblem och psykiska besvär. Psykiska besvär innebär i de flesta fall 

utmattningsdepression eller liknande. Se figur 2. 
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Figur 2. Anledning till ordination. 

 

3.1.4 Aktiviteter 

Det syns tydligt att vattengympa är den aktivitet som ordineras mest. De andra 

aktiviteterna är relativt jämt fördelade. Gympa innebär oftast någon form av lättgympa 

eller liknande. I kategorin övrigt ryms bland annat cirkelträning, linedance, ryggskola och 

promenader. Man kan även se att Finspång ordinerar till alla dessa olika aktiviteter, Kisa 

ordinerar till de två patienterna som intervjuats bara vattengympa, Motala ordinerar främst 

vattengympa och styrketräning, Söderköping har här främst ordinerat gympa, 

vattengympa och övriga aktiviteter. Den enda intervjuade patienten från Vadstena blev 

ordinerad stavgång. Alla intervjuade patienter från Valdemarsvik blev ordinerade 

vattengympa vilket nästan var fallet även i Åtvidaberg där alla utom en ordinerades till 

det. Ödeshögs tre patienter som blev intervjuade var ordinerade till vattengympa, 

styrketräning och promenad. Se figur 3. 

0

5

10

15

20

25

Gym
pa

Vatt
en

gy
mpa

A
nt

al
 in

te
rv

ju
er

Åtvidaberg

Ödeshög

Valdemarsvik

Vadstena

Söderköping

Motala

Kisa

Finspång

 

Figur 3. Aktiviteter 
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3.2 Enkätsvar angående vårdcentralen. 
3.2.1 Titel på utskrivarna 

Sammanlagt är det ganska jämt mellan sjuksköterskorna, sjukgymnasterna och läkarna. 

Men om man ser till kommunerna så kan man se att i Valdemarsvik är det bara 

sjuksköterskor som har skrivit ut, i Åtvidaberg är det bara sjukgymnaster och i Ödeshög är 

det bara läkare. Även i Söderköping är det övervägande läkare som skrivit ut ”Ordination 

på fysisk aktivitet”. Ofta när det är en sjukgymnast som skrivit ut ordinationen så är det en 

fortsättning som patienten hänvisas till när de inte får gå kvar på sjukgymnastiken efter 

två terminer. Se figur 4. 
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Figur 4. Titel på utskrivarna 

 

3.2.2 Upplevt bemötande från utskrivaren. 

Patienternas upplevelser av hur de har blivit bemötta på vårdcentralen vid 

utskrivningstillfället är genomgående positivt. Alla intervjuade svarade bra eller mycket 

bra med övervikt på det senare. Totalt svarade 71 % mycket bra och 29 % bra. Ingen 

svarade de andra alternativen som var dåligt och mycket dåligt. Se figur 5. 
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Figur 5. Upplevt bemötande från utskrivaren 

 

3.2.3 Upplevelse av utskrivarens kunskaper om fysisk aktivitet. 

Totalt upplevde 36 % att utskrivaren hade mycket bra kunskaper om fysisk aktivitet, 55 % 

upplevde att utskrivaren hade bra kunskaper och 9 % upplevde att utskrivaren hade dåliga 

kunskaper om fysisk aktivitet. Ingen upplevde att utskrivarens kunskaper var mycket 

dåliga. Se figur 6. 
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Figur 6. Upplevelse av utskrivarens kunskaper om fysisk aktivitet. 
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3.2.4 Kom utskrivaren och patienten fram till aktivitet tillsammans? 

Av de 42 intervjuade personerna ansåg 33 (79 %) att de fått vara med att diskutera och 

påverka vilken aktivitet som de skulle ordineras till. De andra 9 personerna (21 %) ansåg 

inte att de fått påverka. Av de 33 personerna var det många som ansåg att de hade fått 

önska eller välja aktivitet själva. Ett par stycken hade inte fått någon specifik aktivitet 

skriven på ordinationen utan fick hjälp med det av Korpen. 

 

3.2.5 Upplevd tid som gick åt till att prata om fysisk aktivitet vid besöket. 

En övervägande del (60 %) av de intervjuade upplevde att de hade väldigt lite tid att prata 

om fysisk aktivitet med utskrivaren vid utskriftstillfället. 31 % upplevde att de hade 

mycket tid och av de resterande 9 % upplevde hälften att de hade väldigt mycket tid och 

hälften att de hade väldigt lite tid att prata med utskrivaren om fysisk aktivitet. Detta 

stämmer dock inte helt överens med nästa frågas svar. Se figur 7. 
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Figur 7. Upplevd tid som gick åt till att prata om fysisk aktivitet vid besöket. 

 

3.2.6 Tid i minuter. 

De uppskattade tiderna varierade mellan 2 minuter och 20 minuter varav 13 svarade 5 

minuter och 19 personer svarade 10 minuter. Dock kunde det ibland vara så att den som 

svarat väldigt lite tid på frågan över kunde svara 15 minuter på denna fråga och vise versa. 

Medeltiden i minuter för alla kommuner sammanlagt blev 7,3 minuter.  Det interna 

bortfallet på denna fråga var 4 personer. De i bortfallsgruppen tyckte att det var svårt att 

uppskatta tiden. En faktor var att de upplevde att det var så länge sedan. En annan faktor 

var att de träffade utskrivaren kontinuerligt under en längre period och det var svårt att 

bara se till en gång. 
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3.2.7 Information om att aktiviteten inte skulle ingå i högkostnadskort. 

På frågan om de hade fått information på vårdcentralen om att den ordinerade aktiviteten 

inte skulle komma att ingå i högkostnadskortet svarade 40 % att de hade blivit 

informerade om det. 57 % hade inte blivit informerade om detta. Det interna bortfallet på 

denna fråga var 1 person. Det var en person som inte hade högkostnadskort och inte ville 

ha någon åsikt. Det fanns dock andra svarande som inte heller hade högkostnadskort, men 

ändå upplevde att de hade en åsikt. En större del av de svarande som inte blivit 

informerade uppgav att de hade velat få information om att aktiviteten inte ingick i 

högkostnadskort.  

 

3.2.8 Nöjd med informationen på vårdcentralen. 

På frågan informationen på vårdcentralen svarade 93 % att de var nöjda. Endast 3 

personer (7 %) svarade att de inte var nöjda. 

 

3.3 Enkätsvar angående Korpens personal. 
3.3.1 Upplevelse av att bli uppringd av Korpen. 

Den allra största delen av de intervjuade patienterna upplevde att det var positivt att 

Korpen ringer upp dem. Endast två personer upplevde att det var dåligt. Ingen upplevde 

att det var mycket dåligt. Det interna bortfallet på denna fråga var 4 personer. De i 

bortfallsgruppen hade inte blivit uppringda alls av Korpen eller också hade de inget minne 

av att de blivit uppringda. En annan vanlig kommentar var att det dröjde länge innan 

Korpen hörde av sig. I en del fall missade patienten starten på terminen på grund av att de 

inte blivit uppringda före terminsstarten. De som försökt ta kontakt själva med Korpen 

upplevde att det var svårt att få tag på någon där över huvud taget. De positiva 

kommentarerna handlade om att det var bra med lite extra press när Korpen ringde upp 

och kollade hur det gick för dem. Se figur 8. 
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Figur 8. Upplevelse av att bli uppringd av Korpen. 

3.3.2 Upplevelse av bemötandet från Korpens personal vid telefonsamtal. 

Upplevelserna av bemötandet från Korpens personal som de pratat med i telefon är 

genomgående positiva. 50 % upplevde bemötandet som mycket bra och 43 % upplevde 

det som bra. Ingen upplevde det som dåligt eller mycket dåligt. Det interna bortfallet på 

denna fråga var 3 personer. 
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Figur 9. Upplevelse av bemötandet från Korpens personal vid telefonsamtal. 

 

3.3.3 Upplevelse av förståelse för sjukdomsproblem från Korpens personal vid 

telefonsamtal. 

38 % upplevde att Korpens personal hade bra förståelse för deras sjukdomsproblem och 

14 % upplevde förståelsen som mycket bra. Ingen svarade dålig eller mycket dålig. Det 

interna bortfallet på denna fråga var 20 personer (48 %). Det berodde oftast på att de 

upplevde att de inte hade pratat något om sjukdomsproblemen med Korpens personal. Se 

figur 10. 
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Figur 10. Upplevelse av förståelse för sjukdomsproblem från Korpens personal vid telefonsamtal. 

 
3.3.4 Hänvisad till den aktivitet som stått på ordinationen. 

Vid frågan om de hade blivit hänvisade till den aktivitet som stått på ordinationen svarade 

35 personer (83 %) ja. Endast en person svarade nej. Det interna bortfallet på frågan var 6 

personer (14 %).  

 

3.3.5 Nöjd med informationen från Korpen vid telefonsamtal. 

33 personer (79 %) av de intervjuade svarade att de har varit nöjda med den informationen 

som de fått genom telefonsamtalet med Korpen. Ingen svarade att de inte var nöjda utan 

de resterande 21 % var internt bortfall. En vanlig kommentar bland de som avstod från att 

svara på frågan var att de inte fick hjälp med något utan att Korpen mest bara ställde 

frågor. 

 

3.3.6 Uppgift om pris för aktiviteten vid telefonsamtal. 

Den största delen av de svarande (55 %) hade inte blivit informerade om priset för 

aktiviteten när de pratade med Korpen via telefon. 24 % hade blivit informerade om det. 

Det interna bortfallet på frågan var 9 personer (21 %). De allra flesta hade blivit 

informerade om priset när de kom till aktiviteten första gången. Några enstaka hade fått 

ett kallelsebrev från Korpen med tid och pris i förväg.  

 

3.3.7 Är det ett rimligt pris för aktiviteten? 

En klart övervägande del (74 %) av de intervjuade ansåg att priset för aktiviteten var 

rimligt. 14 % ansåg inte det. Det interna bortfallet på denna fråga var 5 personer. Många 

av de svarande som svarade ja tyckte att det var dyrt i början, men när de märkte hur bra 

de mådde av aktiviteten så tyckte de att det var värt pengarna. Se figur 11. 
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Figur 11. Är det ett rimligt pris för aktiviteten? 

 
3.4 Enkätsvar angående aktivitetsledaren. 
3.4.1 Upplevelse av bemötandet från aktivitetsledaren. 

De allra flesta upplever bemötandet från aktivitetsledaren som mycket bra. Endast en 

person upplever bemötandet som dåligt. Däremellan är det 7 personer som upplever 

bemötandet som bra. Ingen upplevde det som mycket dåligt. Det interna bortfallet var 4 

personer som inte deltagit i någon aktivitet med ledare. Se figur 12. 
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Figur 12. Upplevelse av bemötandet från aktivitetsledaren. 

 

3.4.2 Upplevelse av förståelsen för deltagarens sjukdomsproblem från 

aktivitetsledaren. 

De allra flesta upplever förståelsen för sina sjukdomsproblem från ledaren som bra (50 %) 

eller mycket bra (36 %). Två personer upplevde förståelsen som dålig, men ingen 

upplevde den som mycket dålig. Det interna bortfallet var 4 personer. Trots att så många 

svarade bra eller mycket bra, så var det många som trodde att ledaren inte visste om deras 
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sjukdomsproblem överhuvudtaget. En del av dem skulle ha känt sig tryggare och säkrare 

om de kände att ledaren visste om det och de kunde prata lite med ledaren om vad det 

innebar för dem i den speciella aktiviteten. Se figur 13. 
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Figur 13. Upplevelse av förståelsen för deltagarens sjukdomsproblem från aktivitetsledaren. 

 

3.4.3 Hur upplevdes aktiviteten?  

Alla intervjuande som svarade på frågan upplevde att aktiviteten passade bra (36 %) och 

mycket bra (55 %). Ingen svarade alltså dåligt eller mycket dåligt. Det interna bortfallet 

var 4 personer. Se figur 14. 
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Figur 14. Hur upplevdes aktiviteten? 

 
3.4.4 Var det lagom nivå på aktiviteten? 

De allra flesta (76 %) tyckte att aktiviteten låg på en lagom nivå eller kunde utföras på den 

nivå man ville. 14 % tyckte att nivån var antingen för hög eller för låg. Det interna 

bortfallet var 4 personer. Se figur 15. 
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Figur 15 Var det lagom nivå på aktiviteten? 
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4. Diskussion 
 

4.1 Syfte och svar i korthet 
Syftet med uppsatsen var att kartlägga patienters åsikter om och upplevelser av hur de har 

blivit bemötta i vård- och friskvårdskedjan när de fått ”Ordination av fysisk aktivitet” i 

Östergötland. Undersökningen visade att patienterna/deltagarna upplevde att de hade 

blivit bra och mycket bra bemötta genom hela vård- och friskvårdskedjan. Det diskuteras 

mer i de nedanstående rubrikerna. Där finns även diskussion om deltagaruppgifter, 

aktivitetstillgång och patienternas egenkostnader, som jag anser också har med 

bemötandet i ett större sammanhang att göra. 

 

4.2 Besöket på vårdcentralen. 
De flesta arbetsmodeller som används i Sverige utgår från pilotprojektet och har sedan 

modifierats för att passa de olika områdena46 47 48. Ett område som kommit fram med en 

speciell arbetsmodell är Skåne där patienterna kan lösa in sina recept på ett Fysiotek49. En 

annan kommun som anammat den modellen är Katrineholm50. Även i Värmland jobbar 

man på liknande sätt även om det där inte kallas för Fysiotek51. Ett av länen som liknar 

Östergötlands sätt att jobba är Örebro län. Där skickas alla recept till Örebro läns 

idrottsförbunds samordnare och sedan till aktivitetsaktören. Patienterna som blivit 

ordinerade gruppaktivitet blir uppringda av folkhälsoenhetens samordnare och hänvisning 

sker till lämplig aktivitet 52. I Östergötland fungerar det nästan på samma sätt med skillnad 

att det är Korpen som tar hand om alla ordinationer och står för att ringa upp patienterna 

och hänvisa dem till lämplig aktivitet53. 

 

                                                 
46 Folkhälsosektionen i landstingen Gävleborg, FaR- Fysisk aktivitet på recept/FYSS, 050112, 
<http://www.lg.se/templates/Page.aspx?id=6865> , 060127 
47 Elsa Rudsby Strandberg och Eva Söderberg 
48 Hans Ekman, Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli, 030827, Fysisk aktivitet på recept – Förslag till regionala 
riktlinjer, 030827, 
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/hsskansli/hskgbg/Fysisk%20aktivitet%20på%20recept%20ver
sion%202.doc>, (060127) 
49 Huvudfysioteket, info@fysioteket.se, ”Om Fysioteket”, 060228, <http://www.fysioteket.se/>, (060127) 
50 Catherine Forsberg, Fysisk aktivitet på recept!, http://www.katrineholm.se/templates/Page.aspx?id=41812, 
(060308) 
51 Kaj Sundström, kaj.sundstrom@liv.se, ”Instruktion till förskrivare av FaR®”, 060221, 
<http://www.liv.se/page.jsp?node=3952> , (060127) 
52 Leif Nilsson 
53 Möte med Åsa Jonsson (060124) 
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De som skrev ur flest ordinationer i denna undersökning var sjuksköterskor, 

sjukgymnaster och läkare. Av de intervjuade var 55 % mellan 45 och 64 år, av dessa var 

71 % kvinnor. Det stämmer bra överens med flera av projekten i Sverige där majoriteten 

av recepten/ordinationerna skrivs ut till kvinnor54 55 

  

 De flesta av ordinationerna skrivs ut till patienter med rygg och nackproblem och andra 

kroppsliga problem. Man kan fråga sig varför just rygg och nackproblem är överlägset 

störst. Varför har inte fler patienter med hjärt- kärlsjukdom fått ”Ordination av fysisk 

aktivitet”? Jag tror att det kan bero på okunskap från utskrivarna. Att skriva ut en 

ordination till någon med smärtproblem i knäet behövs det inte lika mycket 

bakgrundskunskap om fysisk aktivitet för, som att skriva ut en ordination till någon med 

dåligt hjärta. Konsekvenserna om utskrivaren gör något fel i ordinationen kan bli mycket 

större om det har med de inre organen i kroppen att göra, till exempel hjärtat eller 

lungorna. De flesta av de intervjuade upplevde kunskapen om fysisk aktivitet hos 

utskrivarna som bra eller mycket bra. Det var endast 9 % som upplevde att den var dålig. 

De upplevde dock oftast inte att det var något problem eftersom utskrivaren skickade dem 

vidare till någon som kunde ämnet om just fysisk aktivitet bättre. Men även om 

patienterna upplevde kunskapen som bra så kan den vara för liten för att kunna skriva ut 

till fler patienter med till exempel hjärt- kärlsjukdom. Denna teori skulle kunna förstärkas 

av att de allra flesta av de intervjuade har blivit ordinerade vattengympa. Vattengympa är 

bra träning att börja med för de som är otränade, då de slipper att bära upp sin egen vikt. 

Om utskrivaren känner sig osäker på vad som är lämpligt att skriva ut till patienten så är 

det lätt att välja vattengympa, eftersom nästan ingenting kan gå fel. Det är något som i 

princip alla klarar av. Det behöver självklart inte vara på det sätten som just beskrivits 

men jag anser att det är en möjlig förklaring till resultaten. 

 

Alla de intervjuade upplevde att de hade blivit bra eller mycket bra bemötta av 

utskrivaren, vilket självklart ses som positivt. Men detta är den första egentliga frågan 

som finns i enkäten. Det skulle kunna vara så att den svarande svarar positiva svar rent 

automatiskt eftersom man fortfarande är kvar i en ”artighetsfas”. Under vissa intervjuer är 

man givetvis kvar i den fasen hela tiden, men oftast kommer man in i ett ömsesidigt 

samtal efter ett par frågor.  

                                                 
54 Kallings och Leijon, Statens folkhälsoinstitut 2003:53, s. 56 
55 Magnus Wemme och Mathias Nilsson, s. 16 
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Tittar man närmare på de frågorna som handlar om hur mycket tid som patienterna 

upplever har gått åt till att prata om fysisk aktivitet på vårdcentralen, så kan man se att de 

intervjuade har olika tidsuppfattning. 5 minuter kunde i ett fall räknas som mycket tid och 

i ett annat fall räknas som mycket lite tid. Därför var det bra med frågan om uppskattad 

tid. Visserligen har alla olika uppfattning där med men det är antagligen mer lika än om 

man bara säger mycket eller lite. De flesta svarade mycket lite tid på fråga fem. Jag tycker 

att det är synd att utskrivarna inte har mer tid att lägga på att prata om vikten av fysisk 

aktivitet, men av svaren framgår det ju inte om patienterna egentligen var nöjda med den 

korta tiden. Möjligheten finns ju att de inte ville prata längre än det som upplevdes som de 

upplevde som lite. Detta kan också jämföras med ved utskrivarna har svarat i flera tidigare 

studier och projekt där tidsbrist har varit en av faktorerna som uppgivits som hinder för 

förskrivning av fysisk aktivitet56 57 58 59 60. De flesta i bortfallsgruppen tyckte att det var 

för svårt att uppskatta tiden. Det är förståeligt att det kan vara svårt när man träffar sin 

läkare, eller vilket yrke nu utskrivaren har, regelbundet under en längre period att se till 

bara en gång.  

 
En punkt som jag anser viktig är att 57 % inte hade blivit informerade om att aktiviteten 

inte skulle ingå i högkostnadskortet. Det var många av dessa som tyckte att det hade varit 

bra att veta om det redan från början. För en del kom det som en överraskning när de fick 

reda på priset av Korpen via telefon eller via aktivitetsledaren. Jag anser att det borde 

införas som en rutin bland de som skriver ut ordinationer på fysisk aktivitet att informera 

om att det inte ingår i högkostnadskortet. De som oftast får ordination utskriven är till 

exempel äldre som lever på pensionen och medelålders och yngre som är sjukskrivna helt 

eller delvis. Dessa är grupper som generellt sett har det sämre ekonomiskt än 

genomsnittssvensken och måste planera sin ekonomi extra noga. Att komma till en 

aktivitet som man tror ingår i högkostnadskortet och få ett inbetalningskort i handen när 

man kommer dit är säkert inte särskilt roligt i det läget. Om de får reda på hur det ligger 

till från början så kan de åtminstone planera för det. Detta har tidigare tagits upp i 

                                                 
56 Kallings och Leijon, Statens folkhälsoinstitut 2003:53, s. 29 
57 Leif Nilsson, s. 22 
58 FC Bull et al.., s. 300-304 
59 DA Lawlor et al., s. 250-254 
60 BA Swinburn et al., s. 567-569 
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rapporten från Örebro läns landsting där det nämns att det skulle underlätta om 

gruppaktiviteterna inordnades under högkostnadsskyddet61. 

 

4.3 Samtalet med Korpens personal. 
De allra flesta upplevde det som positivt att bli uppringd av Korpen. De kände oftast att 

det var bra att få lite extra press på sig. Det anmärkningsvärda i svaren på frågan var 

snarare bortfallen, där de inte kunde minnas att Korpen hade ringt över huvud taget. Det 

vore bra om Korpen tog reda på vad det beror på så att det inte händer igen. Det kan 

givetvis också vara så att de i bortfallsgruppen har blivit uppringda men inte minns det. 

Det var också en del fall där det dröjt länge innan Korpen hörde av sig. Självklart får man 

ta hänsyn till semestrar och dylikt, både på vårdcentralen och på Korpen. Men det borde 

inte vara så att patienten inte hinner informeras innan aktiviteten startar, utan missar en 

eller flera gånger.   

 

Att det interna bortfallet var så stort på frågan som handlade om förståelsen för 

sjukdomsproblem från korpens personal beror nästan enbart på att de intervjuade inte hade 

pratat något om sina sjukdomsproblem med Korpen när de ringde. Det är en 

bakgrundsfaktor som jag borde ha tänkt på att fråga Korpen om i förväg, vilket jag inte 

gjorde. Jag tog för självklart att det togs upp när de frågades om upplevt hälsotillstånd 

med mera. (Se bilaga 2.) Samma sak gäller frågan som handlar om ifall de fick den 

information som de upplevde att de behövde från Korpens personal. Där är det interna 

bortfallet också relativt stort för att jag inte tagit reda på om Korpen verkligen kom med 

någon information i det läget. Många av de i bortfallsgruppen har upplevt att de Korpen 

”bara frågade massor med saker”. På intervjuerna verkar det som att vissa har blivit 

informerade om olika saker medan en del andra inte har blivit informerade om något. Det 

kan kanske bero på om de redan har hunnit börja aktiviteten när de blivit uppringda eller 

så kan det fungera på olika sätt i olika kommuner. I frågan om ifall de fått reda på priset 

när de pratade med Korpen på telefon är det liknande problem eftersom jag inte gjorde 

någon bakgrunds forskning om hur Korpen brukar göra med prisinformation.  

 
Ett glädjande resultat var däremot att så många tyckte att det var ett rimligt pris för 

aktiviteterna. Flera sa att de tyckte det var dyrt i början, vilket man ofta kan tycka när det 

                                                 
61 Leif Nilsson, s. 23 
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är något nytt man ska prova på. Men sedan mådde de så bra av den fysiska aktiviteten att 

de var villiga att betala det priset som var. Detta tror jag även gäller andra av de 

intervjuade som tvekade lite först innan de svarade ja på frågan om det var ett rimligt pris.  

 

4.4 Aktiviteten och ledaren. 
Det man kan se tydligt i alla kommuner och i alla aktivitetsgrupper är att ledarna är 

mycket omtyckta. Bemötandet från ledarna upplevdes av deltagarna som bra eller mycket 

bra. Jag tror att ledare som leder denna sort av aktiviteter mycket engagerade i det de gör 

och delar med sig av sin glädje till deltagarna. Det som skulle kunna förbättras enligt mig 

är förståelsen för deltagarnas sjukdomsproblem. De flesta har svarat att förståelsen för 

sjukdomsproblemen var bra, men det var även många kommentarer om det skulle ha känts 

bättre om ledaren hade vetat om att de var där för att de fått ordination av fysisk aktivitet 

och vad de hade för sjukdomsproblem. Om det är någonting som skulle kännas konstigt 

då så skulle antagligen deltagarna känna sig bekvämare i att prata med ledaren. Det kan 

också vara så att ledaren vet om att patienterna har kommit dit efter att ha fått ”Ordination 

av fysisk aktivitet” och vad de har för problem, men att patienterna inte vet att 

aktivitetsledaren vet. Att deltagarna uttrycker att det skulle ha klänts bättre om ledaren 

visste hänger även ihop med vad Faskunger säger om motivation: ” […] en framgångsrik 

beteendeförändring kräver ett fortsatt förändringsarbete, eftersom risken för återfall är 

som störst precis efter den aktiva starten av handlingsplanen.”62 Utifrån det kan man dra 

slutsatsen att aktivitetsledaren har en viktig roll för de nya deltagarna genom att peppa och 

motivera dem till att fortsätta träna. Detta kan gälla speciellt när någon ny kommer in i 

gruppen mitt i terminen. En annan svår fas kan vara när terminen är slut och det är dags 

att anmäla sig till nästa omgång. Ibland borde det vara viktigare för ledaren att få en 

deltagare att fortsätta träna i stället för att försöka optimera träningen för deltagaren. Jag 

tror att de som fått ”Ordination av fysisk aktivitet” går den terminen som de blivit 

anvisade till och sedan hoppar många av dem av på grund av olika orsaker, även om man 

skulle kunna säga att deras ordination borde vara livslång. I det läget skulle det behövas 

någon som verkligen såg dem och kunde hjälpa till att motivera dem till att fortsätta.  

 

Om man tittar på vilka kommuner som har skrivit ut vilka aktiviteter så kan man se ett 

klart samband med vilket utbud som finns på orten. Finspång som har ordinerat till alla 
                                                 
62 Johan Faskunger, Motivation för motion: Hälsovägledning steg för steg, SISU Idrottsböcker (Stockholm: 
Erlanders Berlings, 2004) s. 132 
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olika aktiviteter har också ett bra utbud för de som vill ha lite lägre intensitet på 

aktiviteterna. I Motala som är den största av dessa kommuner ordineras många till 

vattengympa och styrketräning som för det mesta sker i samarbete med lokala gym och 

simhall. Ett problem i många småkommuner är att det inte finns tillgång till simhall varför 

det inte är många ordinationer till sådana aktiviteter. Det finns de patienter som väljer att 

pendla till en större ort för vattenaktiviteter men flera av de intervjuade har senare hoppad 

av då på grund av de långa pendlingsavstånden. Om en ledare vet att någon av deltagarna 

har långt att åka kanske de skulle prata lite extra med den personen i slutet av terminen för 

att om möjligt få personen att fortsätta till terminen efter. Jag tror att det är fler som 

hoppar av efter en termin i de mindre orterna där deltagarna har långt till sin aktivitet än i 

de större städerna som har ett större utbud. 

 

Det har varit flera kommentarer från de intervjuade i de mindre orterna om att utbudet av 

aktiviteter är litet. Om det fanns passande aktiviteter så skulle de röra på sig mer. De i den 

yngre åldersgruppen som fått ordination utskriven påpekade att de mer lågintensiva 

grupperna oftast bara var på dagtid, då de inte har möjlighet att delta. Tyvärr kan det 

kanske vara svårt att ha en grupp på en tid som passar både äldre och yngre personer i en 

liten stad. Om man lägger den på dagtid som det oftast är nu så har de yngre svårt att 

delta. Om man skulle lägga den på kvällstid finns det antagligen flera äldre som inte kan 

eller vill delta. Det skulle även vara svårt att hitta lokal under kvällstid. Som det är nu är 

det oftast svårt att hitta lokal även under dagtid. Om man skulle starta en grupp på dagtid 

och en grupp på kvällstid är det inte säkert att de skulle få tillräckligt med deltagare så det 

gick ihop ekonomiskt. 

 

Alla upplevde att aktiviteten som de blivit ordinerade till passade dem bra. Det tror jag 

hänger ihop med att det var många som upplevde att de fått välja eller önska aktivitet 

själva. Om man har fått vara med och bestämma så trivs man antagligen med den aktivitet 

man har valt och är mer motiverad till att fortsätta än om någon annan skulle bestämma 

vad man skulle göra. De flesta upplevde att aktiviteten låg på lagom nivå. Detta kan vara 

för att det ofta går att utföra rörelser utifrån sin egen kapacitet. Om deltagaren gör så 

mycket som han eller hon själv klarar av så ligger det på en lagom nivå för dem 
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4.5 Avslutande diskussion 
Att patienterna/deltagarna upplever att de har fått bra eller mycket bra bemötande genom 

hela vård- och friskvårdskedjan är självklart ett mycket positivt resultat. Men av det som 

jag anser också hör till bemötandet i ett större sammanhang att göra hör speciellt två 

punkter i resultaten, som är extra viktiga att lyfta fram för FaR arbetet i Sverige och i 

Östergötlands fall ”Ordination av fysisk aktivitet” ska bli ännu bättre.  

 

Den första punkten anser jag är klarhet gentemot patienterna när det gäller den 

ekonomiska biten som ofta är betydande del för den målgruppen som får ordination 

utskriven. Jag anser att alla ska vara på det klara med att aktiviteten inte ingår i 

högkostnadskortet när de går från vårdcentralen. En önskan vore självklart att aktiviteten 

kunde subventioneras på något sätt, åtminstone den första terminen av en aktivitet. Ett 

exempel skulle vara att slippa betala medlemsavgiften till föreningen, oftast Korpen, 

under den första terminen och bara betala för själva aktiviteten. Eller att man får betala 

medlemsavgiften, i vilken det ofta ligger försäkring, och få rabatt på aktivitetsavgiften 

under den första terminen.  

 

Den andra punkten anser jag är att det finns dåligt med utbud av aktiviteter i de mindre 

kommunerna. Det är förståeligt att det kan vara svårt att fylla upp flera grupper ibland. 

Om det inte finns några aktiviteter att välja på så är det också svårt för vårdcentralen att 

skiva ut ordinationer, om det inte finns någon aktivitet som passar inom rimligt avstånd. 

Jag tror att fler ordinationer skulle skrivas ut om det fanns ett bättre utbud av aktiviteter. 

 

Något som hade kunnat förändra resultaten mycket hade varit ett annat urval. Nu fick bara 

de som fullföljt aktiviteten vara med i undersökningen. De som hade fått ordination 

utskriven, men inte påbörjat aktivitet och de som av någon anledning hoppat av aktiviteten 

valdes inte ut till undersökningen, eftersom de inte skulle ha möjlighet att svara på alla 

frågor. Det skulle kunna vara dessa som egentligen har störst behov av att påbörja någon 

fysisk aktivitet. Att inkludera dessa skulle säkert ha gett intressanta svar.  

 

Självklart kan man ifrågasätta alla resultat i den här undersökningen. Det är svårt att dra 

några generella slutsatser utifrån endast 42 svarande. Dessa motsvarade 59 % av de som 

valts ut för studien. Den svarande gruppen stämde bra överens med pilotstudiens 
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undersökningsgrupp varför jag anser att resultaten borde stämma ganska bra med 

verkligheten.  

 

4.6 Förslag på vidare studier 
Det som vore mest intressant för kommande studier tycker jag vore att göra en liknande 

studie med ett annat urval. En studie där de som hoppat av eller aldrig påbörjat aktiviteten 

inkluderades. Ett annat alternativ kan vara att man koncentrerar hela studien på den 

gruppen och utesluter de som börjat och håller på med sin träning. En annan urvalsgrupp 

skulle också kunna vara de som har gått en termin på någon aktivitet, eller så länge som 

ordinationen gäller, men sedan hoppat av. Att undersöka varför de hoppat av skulle vara 

intressant för att hjälpa den gruppen av människor att fortsätta med sin aktivitet och få en 

bättre hälsa i längden. 

 

4.7 Slutsats 
Majoriteten av de som deltagit i undersökningen upplevde att de blivit bra bemötta av de 

tre personer eller instanser som enkäten handlade om. Förbättringar kan göras bland annat 

inom organisationsarbetet med FaR, där patienterna borde bli informerade om att 

aktiviteten inte kommer att ingå i högkostnadskortet. Det vore även önskvärt både från 

patienternas sida och från vårdcentralen som skriver ut med ett bättre utbud av aktiviteter i 

de mindre orterna. 



 42

5. Käll- och litteraturförteckning 
 

5.1 Muntliga källor 
Samtal med Åsa Jonsson på Korpen Östergötland, asa.jonsson@korpen.se, (060124) 

 

5.2 Tryckta källor 
Kallings Lena V och Leijon Matti, Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept- FaR, 

Statens folkhälsoinstitut 2003:53 (Sandvikens tryckeri, Sandviken 2003) 

 

Ståhle Agneta, FYSS: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 

Statens folkhälsoinstitut Rapport nr 2003:44 (Ödeshög: AB Danagårds grafiska, 2005) 

 

Faskunger Johan, Motivation för motion: Hälsovägledning steg för steg,  SISU 
Idrottsböcker (Stockholm: Erlanders Berlings, 2004)  
 
5.3 Studier 
Bull F.C. m.fl., “Beliefs and behaviour of general practitioners regarding promotion of 

physical activity”,Australian journal of public health, 3(1995:19) 

 

Kallings Lena och Leijon Matti, ”Förskrivning av FAR – internationella erfarenheter”, 

Svensk idrottsmedicin 22 (2003:4) 

 
Kallings Lena och Ståhle Agneta, ”Motion på recept i de nordiska länderna”, Svensk 

idrottsmedicin 24(2005:03) 

 

Lawlor DA et al., “Increasing population levels of physical activity through primary care: 
GPs' knowledge, attitudes and self-reported practice”, Family practice, 3(1999:16) 

 

Nilsson Leif, ”Fysisk aktivitet på recept i primärvården – en implementeringsstudie i 

Örebro län”, Laboremus – rapportserie från samhällsmedicinska enheten, (2005:2), 

(Landstingstryckeriet Örebro läns landsting, 2005) 

 



 43

Swinburn BA et al., “Green prescriptions: attitudes and perceptions of general 

practitioners towards prescribing exercise”, British  journal of general practice, 

422(1997:47) 

 

5.4 Uppsatser 
Folkesson Malin, Läkares och sjukgymnasters inställning till fysisk aktivitet på recept , C- 

uppsats 10p i  Folkhälsovetenskap C hösten 2003 vid Sektionen för hälsa och samhälle, 

Högskolan i Halmstad, (Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2003) 

 

5.5 Rapporter 
Persson Gudrun, Folkhälsorapport 2005, Socialstyrelsen, red. Caroline Ardbo (Edita 

Nordstedts tryckeri, mars 2005) 

 

5.6 Elektroniska källor 
Ekman Hans, Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli, 030827, Fysisk aktivitet på recept – 

Förslag till regionala riktlinjer, 030827, 

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/hsskansli/hskgbg/Fysisk%20aktivitet%2

0på%20recept%20version%202.doc>, (060127) 

 

Findin Anna-Karin, ak.findin@upplandsidrotten.se, Fysisk aktivitet på recept (FaR), 

060308 

<http://www.rf.se/Uppland/t3.asp?p=138464>, (060308) 

 

Folkhälsosektionen i landstingen Gävleborg, FaR- Fysisk aktivitet på recept/FYSS, 

050112, <http://www.lg.se/templates/Page.aspx?id=6865> , (060127) 

 

Forsberg Catherine, Fysisk aktivitet på recept!, 

http://www.katrineholm.se/templates/Page.aspx?id=41812, (060308) 

 

Huvudfysioteket, info@fysioteket.se, ”Om Fysioteket”, 060228, 

<http://www.fysioteket.se/>, (060127) 

 



 44

Rudsby Strandberg Elsa och Söderberg Eva, Fysisk aktivitet på recept (FaR) i Jämtland – 

Slutrapport, <http://www.jll.se/download/JLL/Friskvard/Livsstil/Slutrapport_FaR.pdf>, 

(051212) 

 

Socialdepartementet, Mål för folkhälsan: Regeringens proposition 2002/03:35, december 

2002, http://www.social.regeringen.se/content/1/c4/12/59/ce6a4da9.pdf, (060127) 

 

Statens folkhälsoinstitut, Fysisk aktivitet, 051012 

<http://www.fhi.se/templates/Page____194.aspx> (060125) 

 

Statens folkhälsoinstitut, Goda matvanor och ökad fysisk aktivitet: underlag till 

handlingsplan, 2005, 

<http://www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/godamatvanorokadfysiskaktivitetsammanfatt

n0502.pdf>, (060116) 

Statens folkhälsoinstitut, Nationella rekommendationer för fysisk aktivitet, 
<http://www.fhi.se/templates/Page____871.aspx>, (061225) 
 

Statens folkhälsoinstitut, Regelbunden fysisk aktivitet, 

<http://www.fhi.se/templates/Page____870.aspx>, (060125) 

 

Statens folkhälsoinstitut, Sätt Sverige i rörelse 2001: Regional samverkan,  

<http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/regional.pdf>, (060116)  

 

Statistiska centralbyrån, ”Folkmängd i riket, län och kommuner 31/12/2003 och 

befolkningsförändringar 2003”, 030915, 

<http://www.scb.se/templates/tableOrChart____57627.asp>, (060206) 

 

Sundström Kaj, kaj.sundstrom@liv.se, ”Instruktion till förskrivare av FaR®”, 060221, 

<http://www.liv.se/page.jsp?node=3952> , (060127) 

 

Wemme Magnus och Nilsson Mathias, ”Utvärdering av Sätt sydvästra Skåne i rörelse, del 
2”, < http://www.livsstilsenheten.se/images/utvdel2.pdf >, (060116) 
 
YFA, 060213,  http://www.fyss.se/, (060402) 
 

 



Bilaga1



 Bilaga 2 

Ordination av fysisk aktivitet - enkät 
 
Patientens namn:    Dagens datum: 
Aktivitet:    Tid: 
Plats:     Ledare: 
Sign:     
 
Enkätfrågor 
1. Vad har du för mål med ditt deltagande i Korpens/ÖIFs verksamhet? Försök 

att beskriva målen så konkret som möjligt. 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Om kravet för fysisk aktivitet sätts till minst 30 minuter, sammanlagd tid, 

och ansträngningsnivån till minst snabb promenadtakt – hur många dagar 
per vecka når du normalt upp till denna nivå eller högre? (Efter 
”Skolprojektet”) 

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

Vad?______________________________________________________________________ 
 
3. Hur upplever du din hälsa? 

A. Fysiskt (kondition, styrka, rörlighet och koordination)  
Dåligt    Mycket Bra 
1  2 3  4   
 
B. Psykiskt/Socialt (allmänt välmående, emotionell stabilitet, humör, 
gemenskap) 
Dåligt    Mycket Bra 
1 2 3  4  
 
 
Uppföljningsfrågor/5 veckors 
1. Har du påbörjat/genomfört din aktivitet?  JA  NEJ 
2. Hur går det med din målsättning? 



___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Om kravet för fysisk aktivitet sätts till minst 30 minuter, sammanlagd tid, 
och ansträngningsnivån till minst snabb promenadtakt – hur många dagar 
per vecka når du normalt upp till denna nivå eller högre? (Efter 
”Skolprojektet”) 
 0 dag/vecka  1 dag/vecka       2-3 dagar/vecka      
 4-5 dagar/ vecka       6-7 dagar/vecka  

 
4. Hur upplever du din hälsa? 

A. Fysiskt (kondition, styrka, rörlighet och koordination)  
Dåligt    Mycket Bra 
1  2 3 4 5  
B. Psykiskt/Socialt (allmänt välmående, emotionell stabilitet, humör, 
gemenskap) 
Dåligt    Mycket Bra 
1 2 3 4 5 

 
 
Uppföljningsfrågor/Avslut 
1. Har du påbörjat/genomfört din aktivitet?  JA  NEJ 
2. Hur går det med din målsättning? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Om kravet för fysisk aktivitet sätts till minst 30 minuter, sammanlagd tid, 
och ansträngningsnivån till minst snabb promenadtakt – hur många dagar 
per vecka når du normalt upp till denna nivå eller högre? (Efter 
”Skolprojektet”) 
 0 dag/vecka  1 dag/vecka       2-3 dagar/vecka      
 4-5 dagar/ vecka       6-7 dagar/vecka  

 
5. Hur upplever du din hälsa? 

A. Fysiskt (kondition, styrka, rörlighet och koordination)  
Dåligt    Mycket Bra 
1  2 3 4 5  



 
B. Psykiskt/Socialt (allmänt välmående, emotionell stabilitet, humör, 
gemenskap) 
Dåligt    Mycket Bra 
1 2 3 4 5 
 
5. Hur har du upplevt verksamheten?  
  Dåligt    Mkt bra 
Lokal  1 2 3 4 5  
Ledare  1 2 3 4 5 
Aktiviteten  1 2 3 4 5 
Träningsnivån 1 2 3 4 5 
 
Kommentar:____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 



 

Bilaga 3 

 
 

Hej! 

Mitt namn är Caroline Högberg. Jag läser sista året till Hälsopedagog på GIH i 

Stockholm. Jag skriver mitt examensarbete om ordination på fysisk aktivitet och 

skulle därför gärna vilja intervjua er om detta.  

 

Mitt syfte med studien är att kartlägga patienters upplevelser av hur de blivit 

bemötta i vård och friskvårdskedjan när de fått ordination på fysisk aktivitet.  

Studien kommer att omfatta ett 80-tal intervjuer med personer från hela 

Östergötland. 

Jag samarbetar med Korpen Östergötland och har fått ert namn genom deras 

register.  

 

Jag kommer att ringa upp er inom 1-4 veckor för en kort intervju via telefon som 

kommer att ta max 15 minuter. 

Det är självklart helt frivilligt att delta, det är bara att tacka nej när jag ringer 

om ni inte vill vara med. Har ni inte tid just då ringer jag gärna tillbaka senare. 

Du kommer självklart att vara helt anonym. 
 

Tack på förhand! 
 
Caroline Högberg 
0121-10167 
0708-131831



Bilaga 4 

Enkätfrågor 
 

25-44år 45-64år 65år + Man/Kvinna  VC__________________ 
 
Anledning till ordination_____________________Aktivitet________________________ 

 
Vårdcentralen 

 
1. Vilken titel/vilket yrke hade personen som skrev ut ordination på fysisk aktivitet 

till dig?__________________________________ 
 
2. Hur upplevde du det allmänna bemötandet från utskrivaren? 

1. Mycket dåligt               2. Dåligt 3. Bra 4. Mycket bra 
 

3. Hur upplevde utskrivarens kunskaper gällande fysisk aktivitet? 
1. Mycket dåligt               2. Dåligt 3. Bra 4. Mycket bra 
 

4. Kom ni fram till aktivitet och aktivitetsgrad tillsammans? 
Ja  Nej 
Kommentar:______________________________________________________ 

 
5. Hur mycket tid upplevde du att ni hade att prata om fysisk aktivitet? 

1. Väldigt lite     2. Lite 3. Mycket 4. Väldigt mycket 
 

6. Om du skulle beräkna tiden i minuter, hur många minuter skulle det bli då? 
__________________ 
 

7. Informerades du om att aktiviteten inte skulle ingå i högkostnadskortet? 
Ja  Nej 
 

8. Var du nöjd med den information du fick? 
Ja  Nej 
 

9. Övriga kommentarer gällande just det besöket på vårdcentralen? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Korpens kontaktperson 
 

10. Hur upplevde du att en person från Korpen ringde upp dig? 
1. Mycket dåligt               2. Dåligt 3. Bra 4. Mycket bra 
Kommentarer:______________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

11. Hur upplevde du det allmänna bemötandet från personen som ringde? 
1. Mycket dåligt               2. Dåligt 3. Bra 4. Mycket bra 
 



12. Hur upplevde du deras förståelse för dina sjukdomsproblem? 
1. Mycket dåligt               2. Dåligt 3. Bra 4. Mycket bra 
 
 

13. Blev du hänvisad till den aktivitet som du fått på ordinationen? 
Ja  Nej 
Kommentar:________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

14. Fick du den information som du upplevde att du behövde? 
Ja  Nej 
Om inte vad fattades: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

15. Fick du reda på priset för aktiviteten?  
Ja  Nej 
 

16. Tycker du att det var ett rimligt pris? 
Ja  Nej 
 

17. Övriga kommentarer gällande kontakten med Korpen via telefon? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Aktivitetsledaren 
 

18. Hur upplevde du det allmänna bemötandet från aktivitets ledaren? 
1. Mycket dåligt               2. Dåligt 3. Bra 4. Mycket bra 
 

19. Hur upplevde du förståelsen för din sjukdomsproblem från ledaren? 
1. Mycket dåligt               2. Dåligt 3. Bra 4. Mycket bra 
 

20. Hur upplevde du aktiviteten? 
1. Mycket dåligt               2. Dåligt 3. Bra 4. Mycket bra 
 

21. Låg aktiviteten på en lagom nivå för dig? 
Ja  Nej 

 
22. Övriga kommentarer om aktiviteten och ledaren? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Övriga kommentarer om hela förfarandet? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Vad? 
Ämnesord   Synonymer 
Fysisk aktivitet på recept  FaR 
FYSS   Motion på recept 
   Motion på remiss 
   Ordination på fysisk aktivitet 
   Fysisk aktivitet på remiss 
 
 
 
Varför? 
Eftersom jag sökte information om Fysisk aktivitet på recept i Sverige så sökte jag på det. 
Innan det kom ett gemensamt namn för det i Sverige så har det haft lite olika namn i olika 
delar av landet och i olika projekt. Därav sökte jag även på de olika synonymerna efter 
rapporter från tidigare projekt. 
 
 
 
Hur? 
Databas  Söksträng   Träffar Relevanta 
Swemed+  ”Fysisk aktivitet på recept” 2 2 
  FaR   93 2 
 
 
 
Kommentarer? 
Jag har även sökt på många landstings hemsidor efter rapporter. Länkar till alla landsting och 
regioner finns på Sveriges kommuner och landstings hemsida <www.skl.se>. 
 
 
 


