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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om vårdpersonal använder fysisk aktivitet på recept  

(FaR) som behandling till personer med depression. 

 Frågeställningar: 

 -Ordinerar vårdpersonal FaR som behandling till personer med depression? 

 -Arbetar vårdpersonalen utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (2010) gällande 

patienter med depression? 

 

Metod 

Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod och analyserad utefter en innehållsanalys. 

Intervjumetoden är av semistrukturerad art med en frågeguide på elva öppna frågor som 

underlag. Av de fyrtio kontaktade verksamhetschefer som i sin tur gick ut och frågade sina 

anställda om de var någon som ville ställa upp så intervjuades fyra stycken respondenter. Alla 

fyra informanterna var utbildade läkare inom allmänmedicin eller psykiatri som antingen 

arbetade inom primärvården (3) eller som specialist inom psykiatrin (1).  

 

Resultat 

Resultaten visar att alla intervjupersoner var positivt inställda till fysisk aktivitet som del i 

behandling till personer med depression. Även om själva FaR metoden ansågs som ett 

trubbigt och komplicerat verktyg så tyckte informanterna ändå att det gav positiva resultat för 

deras patienter att komma igång och aktivera sig. Det framkom att enklare budskap till 

vårdpersonal gällande de nationella riktlinjerna möjligen kan öka användningen av FaR för 

deprimerade inom hälso- och sjukvården, och på så sätt bidra till att fler patienter uppnår en 

förbättrad psykisk hälsa. I analysen framkom att de flesta hade många års erfarenhet av att 

arbeta med deprimerade. 

 

Slutsats 

Det kan rekommenderas att se över bristande rutiner i uppföljning med FaR för patienter som 

har depression samt en förenkling av journalinförandet och det digitala receptet. Med grund i 

denna studies resultat kan man dra slutsatsen att Socialstyrelsens nationella riktlinjer gällande 

personer med depression behöver lyftas fram och implementeras ytterligare i den svenska 

hälso- och sjukvården.  

 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Depression som problem .................................................................................................... 1	  

 1.1 Definition av fysisk aktivitet (FA) .................................................................................. 1	  

 1.2 Definition av depression ................................................................................................. 2	  

   1.2.1 Typer av behandling .................................................................................................. 2	  

   1.2.2 Nationella riktlinjer för personer med depression ..................................................... 3	  

 1.3 Vad är Fysisk aktivitet på recept (FaR)? ........................................................................ 4	  

 1.4 Nationella rapporter av effekter av fysisk aktivitet ........................................................ 5	  

 1.5 Forskning som belyser fysisk aktivitet och dess påverkan på depressiva symptom ...... 6	  

 1.6 Forskning om förskrivning ............................................................................................. 8	  

 1.7 Outforskat område ........................................................................................................ 10	  

 1.8 Syfte och frågeställningar ............................................................................................. 10	  

2 Metod ................................................................................................................................ 10	  

 2.1 Datainsamlingsmetod ................................................................................................... 11	  

 2.2 Urval ............................................................................................................................. 12	  

 2.3 Genomförande .............................................................................................................. 12	  

 2.4 Dataanalys ..................................................................................................................... 13	  

 2.5 Etiska överväganden ..................................................................................................... 13	  

3 Resultat ............................................................................................................................. 14	  

 3.1 Vem ............................................................................................................................... 15	  

    3.1.2 Bakgrund ................................................................................................................. 15	  

   3.1.3 Utbildning FaR ........................................................................................................ 15	  

 3.2 Hur ................................................................................................................................ 16	  

   3.2.1 Behandlingsformer .................................................................................................. 16	  

   3.2.2 Nationella riktlinjer .................................................................................................. 17	  

 3.3 När ................................................................................................................................ 18	  

   3.3.1 FaR förskrivning ...................................................................................................... 18	  

   3.3.2 Styrkor FaR .............................................................................................................. 19	  

   3.3.3 Uppföljning .............................................................................................................. 22	  

 3.4 Varför ............................................................................................................................ 22	  

   3.4.1 FA effekt .................................................................................................................. 22	  

   3.4.2 FA motivation .......................................................................................................... 25	  

4 Diskussion ......................................................................................................................... 26	  



 

 

 4.1 Förskrivarnas syn och erfarenheter av FaR .................................................................. 27	  

 4.2 FaR förskrivning ........................................................................................................... 27	  

 4.3 Nationella riktlinjer ....................................................................................................... 29	  

 4.4 Övriga resultat .............................................................................................................. 29	  

 4.5 Styrkor och svagheter ................................................................................................... 31	  

5. Fortsatt forskning ............................................................................................................. 32	  

6. Slutsats ............................................................................................................................. 33	  

Referens, Käll- och litteraturförteckning ............................................................................. 35	  

 

 

Bilaga 1 Käll- och litteratursökning 

Bilaga 2 DSM-V 

Bilaga 3 Informationsblad 

Bilaga 4 Intervjuguide 

 

Figur 1 –Hierarkisk modell ......................................................................................................  



1 

 

1 Depression som problem 

”Depression (latin depreʹssio ’nedtryckande’, av deʹprimo ’trycka ned’, ’böja’), nedstämdhet, 

sänkt grundstämning.” 

   J.-O. Ottosson, Psykiatri (3:e upplagan 1988) 

 

En av de vanligaste psykiska sjukdomarna i Sverige är depression. En individ kan få 

depression utan någon tydlig utlösande faktor men personen ska ha varit nedstämd varje dag i 

minst två veckor och tillståndet vara av mer djupare och ihållande karaktär samt vara i behov 

av behandling för att få diagnosen depression. (Hassmén & Hassmén, 2005, s.30).  

 

Den drabbade är ofta nedstämd, trött, känner varken glädje eller intresse och tappar lusten för 

vanliga aktiviteter. Så för att minska individens lidande och långvariga frånvaro från arbetet 

och det sociala livet krävs tidig upptäckt, diagnos samt behandling. Långvarig depression 

påverkar också viktiga centra i hjärnan negativt och den lidande riskerar koncentrations- och 

minnesstörningar. Retrospektiva studier visar att risken för självmordsförsök ökar vid 

depression. Självmordstankar eller försök till självmord är tillstånd som ofta kräver adekvat 

medicinsk och psykologisk behandling tidigt och att upptäcka depression är därmed en viktig 

suicidprofylaktisk åtgärd. (Läkemedelsboken 2014, s. 1038)  

 

I Socialstyrelsens rapport Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 

2010, framgår det att cirka 25 % av alla kvinnor och 15 % av män någon gång under livet 

behöver få behandling för depression. Depression ökar även bland befolkningen 

internationellt. Världshälsoorganisationen (WHO) har beräknat sjukdomsbörda enligt DALY 

(Disability Adjusted Life Years), funktionsjusterande levnadsår, vilket betyder att hänsyn tas 

för både tidig död (YLL) och funktionsnedsättning (YLD).  Det betyder att ett friskt levnadsår 

går förlorat på grund av sjukdom. Därmed beräknas depression bli en av de tre största 

andelarna av sjukdomsbördan i världen år 2030. (Socialstyrelsen 2010, s. 12) 

 

1.1 Definition av fysisk aktivitet (FA) 

Innebörden av fysisk aktivitet (FA) är all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens kontraktion och ger en ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet 

påverkar många olika system i kroppen samtidigt, både psykiska och fysiska, vilket ger flera 
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positiva effekter för hälsan i stort. Det finns tydlig evidens som visar på att regelbunden fysisk 

aktivitet som utförs, sannolikt förbättrar individens hälsa totalt sett. Sambandet mellan hälsa 

och kondition är dock mer studerat än sambandet mellan hälsa och beteendet fysisk aktivitet, 

även om det finns starka dos–responssamband mellan fysisk aktivitet och kondition. Det finns 

också starka indikationer mellan fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal hälsoaspekter, från 

självskattad hälsa till olika risker för ohälsa, till andra faktorer som sjukdomar och för tidig 

död. (Folkhälsomyndigheten 2015-05-07) 

 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet är all fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och den fysiska 

kapaciteten utan att leda till skada eller utgöra en risk. Motion är en planerad eller 

strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla en eller flera 

komponenter av fysisk kondition som till exempel syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, 

muskeluthållighet, balans och koordination, rörlighet och kroppssammansättning. 

Motionsaktiviteter innebär oftast ett ombyte till träningskläder. (Hassmén & Hassmén 2005, 

s.136 f ) 

1.2 Definition av depression  

Depression räknas in i något som kallas för förstämningssyndrom och delas in i två grupper, 

unipolär affektiv sjukdom samt bipolär affektiv sjukdom. Det finns ett diagnostiskt system 

som heter DSM-V och som gäller över hela världen (bilaga 2). Där har ett antal kriterier satts 

upp för att kunna ge diagnos. Fem av nio symtom i minst två veckor ska uppfyllas såsom 

nedstämdhet, irritabilitet, oförmåga att känna glädje, aptitstörning/viktförändring, 

sömnstörning, psykomotorisk störning, energilöshet, känslor av värdelöshet eller skuld, 

svårighet med koncentration, ta beslut samt dödsönskan eller planer på självmord där minst 

ett av symtomen 1) nedstämdhet eller 2) oförmåga att känna glädje/ointresse för aktiviteter 

behöver ingå för att kunna ställa depressionsdiagnos. (Läkemedelsboken 2014, s.1038 f) 

 

1.2.1 Typer av behandling  

Lindriga till medelsvåra depressioner rekommenderas att behandlas i primärvården. De 

depressioner som är av djupare karaktär ska istället behandlas inom den psykiatriska 

specialistvården enligt Socialstyrelsen senaste riktlinjer (2010) för vård av depression och 

ångest. Det ska också inom vården finnas en hög tillgänglighet för en första bedömning och 

en struktur för diagnos, god kontinuitet, uppföljning och utvärdering av insatt behandling, 
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bedömning av självmordsrisk samt sammansatta och anpassade åtgärder för individen. Enligt 

Läkemedelsboken är det viktigt att behandla tills inget symtom finns kvar eftersom det annars 

finns risk för att patienten får kognitiva funktionsstörningar som koncentrationsproblem, 

sämre arbetsminne, försämrad simultankapacitet samt mindre tolerans för stress. 

(Läkemedelsboken 2014, s.1043 f) 

 

Behandlingsprinciperna för depression är följande; två former av samtalsterapi, kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och interpersonlig terapi (IPT), samt farmakologisk behandling med 

antidepressiva läkemedel har dokumenterad effekt. Vid måttlig depression rekommenderas 

antidepressiva läkemedel och KBT eller IPT, gärna i kombination med fysisk aktivitet. Det 

finns ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för (evidensstyrka) för att fysisk träning 

reducerar depressionssymtom i samma omfattning som KBT. Det finns i dagsläget dock ingen 

jämförelse av långtidseffekterna mellan de två behandlingarna och det finns heller inget 

dataunderlag som gör det möjligt att jämföra om KBT och fysisk träning ger någon skillnad i 

livskvalitet eller ej (Cooney, Dwan, Greig, Lawlor, Rimer, Waugh, & Mead, 2013, s.2). 

 

Det finns många olika anledningar till att en patient i hälso- och sjukvården bör erbjudas FaR. 

Orsakerna bör vara att individen är otillräckligt fysiskt aktiv ur hälsosynpunkt och att fysisk 

aktivitet kan användas i prevention och behandling av sjukdom. Individen behöver klara 

träning och fysisk aktivitet utanför hälso- och sjukvården, det vill säga på någon 

motionsanläggning eller liknande. En förutsättning är givetvis att individen är, eller under 

samtalets gång blir, beredd att förändra sitt beteende när det gäller fysisk aktivitet. Vid 

depression gäller det därför att ändra beteendet eftersom det ofta är präglat av passivitet, 

negativa känslor, tillbakadragenhet och social fobi (torgskräck). Fysisk träning kan ge positiv 

effekt såsom ökad tilltro, positiva tankar och känslor som i sin tur ökar självförtroendet och 

självkontrollen. (Ståhle 2008, s.286) 

 

1.2.2 Nationella riktlinjer för personer med depression  

Socialstyrelsen rekommenderar ett omhändertagande av personer med depression inom första 

linjens vård (primärvården) och möjlighet att erbjuda flera effektiva behandlingsmöjligheter. 

Socialstyrelsen menar också att hög tillgänglighet för en första bedömning, strukturerad 

diagnostik, en strukturerad bedömning av självmordsrisk samt uppföljning och utvärdering av 

insatt behandling ger god kontinuitet. Det rekommenderas även sammansatta och 
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individanpassade vårdåtgärder för att kunna bota till symtomfrihet. Centrala förutsättningar 

för att dessa riktlinjer som helhet ska kunna ge önskat resultat är att kunna erbjuda 

befolkningen flera effektiva behandlingsalternativ.  Framförallt behöver hälso- och 

sjukvården öka tillgången till psykologisk behandling, främst kognitiv beteende terapi (KBT) 

samt interpersonell terapi (IPT). Vid KBT är syftet att hjälpa patienten att öka sin 

aktivitetsnivå och identifiera och minska negativa automatiska tankar. Vid IPT försöker 

terapeuten att bearbeta sorgereaktion som inte har förlöpt normalt, en betydelsefull 

rolländring, interpersonlig konflikt eller interpersonlig brist (ensamhet). Vid mild till måttlig 

depression rekommenderas antidepressiva läkemedel och KBT eller IPT, gärna i kombination 

med fysisk träning. (Socialstyrelsen 2010, f.7) 

 

1.3 Vad är Fysisk aktivitet på recept (FaR)? 
Fysisk aktivitet på recept (FaR) betyder att man ordinerar fysisk aktivitet på samma sätt som 

ett läkemedel, numera digitalt. FaR kan användas både i preventivt och i behandlande syfte. 

Receptet ska vara anpassat för patienten avseende dosering (intensitet, duration och frekvens) 

och formen av aktivitet. FaR metoden är framförallt patientcentrerad och man ska utgå från 

individens egna förutsättningar och behov. Metoden ska stötta vårdpersonalen att på ett enkelt 

sätt förskriva fysisk aktivitet till patienter i behov av att röra på sig mer ur hälsosynpunkt. 

(Kallings 2011 s.103) 

 

Även om alla som inte rör sig tillräckligt behöver bli mer aktiva ska inte alla erbjudas FaR. 

Det är ett verktyg i verktygslådan för att främja olika slags livsstilsrelaterade problem 

människor har och som behöver fysisk aktivitet. Från folkhälsosynpunkt är det viktigast att nå 

de minst aktiva. FaR har visat sig vara en bra metod för både de minst aktiva och de som är 

något aktiva för att komma igång och förändra gamla invanda beteenden. (Faskunger 2007, 

s.14) De som får ordinera FaR i Sverige är legitimerad personal som arbetar inom hälso- och 

sjukvården och som har kunskaper om det aktuella hälsoläget för den deprimerade, hur fysisk 

aktivitet kan användas som prevention och behandling, terapisamtal (t.ex., motiverande 

samtal, MI), och metoden FaR. Det är verksamhetschefen som avgör vem som har tillräcklig 

kompetens för att förskriva FaR. I vissa landsting förekommer det att själva förskrivningen 

kan ske på delegation. Behörig personal bedömer hälsoriskerna och delegerar samtalet och 

den preciserade ordinationen till en annan personalkategori, t. ex. sjuksköterska, men det 

behöver vara någon med legitimation. (Ibid, s.14)  
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1.4 Nationella rapporter av effekter av fysisk aktivitet 

I Socialstyrelsens (2010) riktlinjer för otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen med depression 

rekommenderas rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination, FaR samt stegräknare. 

Den åtgärden har valts utifrån Socialstyrelsens generella rekommendationer för personer som 

är otillräckligt fysiskt aktiva och där det finns god evidens för effekt. En 10-gradig skala 

används där 1 är åtgärd med största angelägenhetsgrad och 10 representerar åtgärder med 

liten nytta. I de nationella riktlinjerna för vård av depression och ångestsyndrom ges en 3:a för 

rekommendationen om fysisk aktivitet. Den preventiva funktionen av fysisk aktivitet lyfts 

fram i de nationella riktlinjerna. (Socialstyrelsen, 2010 s. 32) 

 

Det saknas studier med god kvalitet, det vill säga randomiserade kontrollerade studier för 

vuxna med depression och vad fysisk aktivitet har för effekt för dem. Därför används 

rekommendationen från Socialstyrelsen generellt gällande otillräcklig fysisk aktivitet hos 

vuxen även för deprimerade. Rådgivande samtal med skriftlig ordination till personer med 

otillräcklig fysisk aktivitet generellt har studerats i 12 randomiserade kontrollerande studier 

vilka är sammanställda i en systematisk review (Sorensen, Skovgaard & Puggard 2006, s. 69).  

I sex av dem fanns det stark evidens för en större ökning av den fysiska aktiviteten efter sex 

månader jämfört med kontrollgrupperna som nästan fått ingen rådgivning alls eller någon 

annan åtgärd. (Aittasalo, Miilunpalo, Kukkonen-Harjula, & Pasanen, 2006 s. 40)   

I ett par ytterligare randomiserade studier såg man också en markant ökning av andelen 

personer som klarade nivåerna av rekommenderad fysisk aktivitet. (Lawton, Rose, Elley, 

Dowell, Fenton, Moyes, 2008 s. 337) I ytterligare 8 randomiserade kontrollerande studier 

fann man en markant ökning av antalet steg för de personer som fått rådgivning och 

stegräknare i jämförelse med en kontrollgrupp. (Bravata, Smith-Spangler, Sundaram, Gienger, 

Lin, Lewis et al. 2007 s. 298)  

 

Enligt Ståhle (2008) har fysisk aktivitet en positiv effekt både för att preventivt arbeta mot 

depression och för att behandla aktivt, såväl akut som under en längre tid. Den fysiska 

träningen sker med fördel samtidigt som mediciner och terapisamtal. Även om många studier 

har metodologiska brister och det fortfarande finns få randomiserade kontrollerande studier 

utförda under längre tid, har fysisk träning vid lätt och måttlig depression ett vetenskapligt 

stöd när det gäller akut behandling och som förhindrar risken för att hamna i återfall.  Fysisk 
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aktivitet är därmed en vinn-vinn situation, både för den enskilda och för samhället. Det kan 

minska kostnaderna för sjukskrivning och ge samhället friskare och hälsosammare individer. 

(Ståhle 2008, s.281) 

 

1.5 Forskning som belyser fysisk aktivitet och dess påverkan på depressiva 

symptom 

I flertalet översiktsartiklar ses fysisk aktivitet som en behandlingsmetod vid diagnostiserad 

lindrig till måttlig depression, och det finns evidens för effekten. I samtliga studier nämns 

dock att fortsatt forskning behövs. Man finner ingen skillnad i effekten mellan fysisk aktivitet 

och den vanliga metoden KBT, vilket har gjort att rekommendationerna från Socialstyrelsen 

gällande depression och ångestsyndrom rankar råd om egenvård i form av fysisk aktivitet som 

prioritet tre på en tiogradig skala vid lindrig till måttlig depression. Detta är framförallt för att 

kunna bota eller mildra sjukdomen men också för att kunna arbeta aktivt med den kroppsliga 

samsjukligheten som är vanlig vid depression. (Mead 2009; Rethorst 2009; Cooney 2013) 

 

I en retrospektiv studie gjord av Paffenbarger och medarbetare (1994) så visade data tydligt 

att det var lägre risk för depression hos personer som hade varit fysiskt aktiva. Studien följde 

upp studenter från Harvard efter 23-27 år, där de fann att de som varit fysiskt aktiva och som 

motionerade under sin studietid hade en lägre förekomst av depression. Naturligtvis finns 

svagheter i uppgifternas validitet och där det statistiska sambandet kan ha felaktigt, reellt 

orsakssamband. (Paffenbarger, Lee & Leung 1994, s.16) 

 

Dunn, Trivedi, Kampert, Clark och Chambliss (2005) studerade personer med depression och 

vad aerob fysisk aktivitet gav för behandlingseffekt efter att de genomfört träningsprogram 

med olika intensitet. I studien ingick 80 personer som hade mild till måttlig depression. 

Utöver sin medicinering fick de genomgå en 12 veckor lång intervention av fysisk aktivitet. 

Testpersonerna blev indelade i två grupper, varav den ena skulle genomföra tre lågintensiva 

träningspass i veckan, medan den andra gruppen skulle genomföra fem hög intensiva 

träningspass i veckan. Effekten av den fysiska aktiviteten var god hos samtliga testpersoner 

efter avslutad intervention. Den lågintensiva gruppen minskade sin depression med 30 % och 

den hög intensiva gruppen med 47 % enligt Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD17). 

Den metodologiskt omfattande studien fann alltså att konditionsträning med hög intensitet 

hade större effekt på depression än träning med låg intensitet. (Dunn et al. 2005 ff. 1) 
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Forskningsstudier har vidare visat att antidepressiv medicinering inte alltid har någon effekt 

vid mild till måttlig depression. I en nyligen publicerad studie av Archer, Josefsson, och 

Lindwall (2014) ville författarna få ett helikopterperspektiv samt ta reda på om motion kan 

förebygga samt ge positiv effekt på depression. Ett antal metaanalyser påvisade att fysisk 

träning förbättrar de så kallade exekutiva funktionerna hos deprimerade individer. Dessa styrs 

från frontalloben. De fungerar som samordnare av all information, t. ex att kunna planera, ha 

ett målinriktat beteende samt en anpassningsförmåga. Detta innebär att de kognitiva 

symtomen kan minska vid motion och individen lättare kan hantera sin depression. Det har 

visat sig att deprimerade människor har en lägre halt av specifika proteiner i hjärnan. Vid 

träning ökar proteinerna och minnet och inlärningsförmågan förbättras därmed. Ett annat 

vanligt problem vid depression är sömnstörningar där regelbunden träning leder till en bättre 

sömnkvalitet. (Archer, Josefsson, & Lindwall, 2014 s.1640)  

 

Fysisk aktivitet anses ha en effekt på deprimerade som liknar den kognitiva psykoterapin då 

även motion kan ge bättre självförtroendet, ge ökad självkontroll liksom främja positiva 

tankar om sig själv. Därför är arbete med att främja patienters motivation väldigt viktigt att 

genomföra eftersom det kan öka chanserna att få deprimerade att röra på sig, samt att kunna 

genomföra träningspass eftersom de vanligen lider av psykomotoriska hämningar och har 

svårtatt komma igång. (Kjellman 2005, f. 312)  

 

I en tvärsnittsstudie av Sørensen (2006) fick 109 patienter från 15 olika psykiatriska 

mottagningar skatta hur fysisk aktivitet påverkade deras psykiska välbefinnande, när fysisk 

aktivitet var med som en del i behandlingen. Resultatet visade att över hälften (57 %) av 

patienterna rapporterade att deras depression minskades av fysisk aktivitet, medan lite mer än 

10 procent rapporterade negativa effekter. Slutsatsen var att psykiatriska patienter kan 

uppleva fler hinder för fysisk aktivitet på grund av sitt sjukdomstillstånd, men att de för övrigt 

inte skiljer sig från den friska befolkningen när det gäller effekten av fysisk aktivitet.  Det är 

nog så viktigt att betona hur motivationen för de deprimerade är, att få rätt slags 

multifaktoriell behandling eftersom de behöver ett ännu mer patientcentrerat stöd från vården. 

(Sørensen 2006, s. 391-392) 

 

Till en början kan fysisk aktivitet ge en obehaglig upplevelse men som småningom kan 

framkalla en positiv känsla, vilket kan ge en ökad stresstålighet. En möjlig förklaring till att 
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människor blir mer motståndskraftiga mot stress genom fysisk aktivitet är att träning kan ge 

positiva tankar och känslor, ge ökat självförtroende och känslan av att klara saker själv. 

Denna hypotes anses vara kopplat till en minskad aktivitet på hypotalamus-hypofys-

binjurebarkaxeln, då depression är förknippad med en ökad aktivitet i denna del av hjärnan. 

Personer med depression har även en minskad funktion i hippocampus, en annan del i 

hjärnan. Förbättringen som antidepressiva mediciner ger är nybildning av celler i 

hippocampus, vilket ökar dess volym igen. Fysisk aktivitet har genom försök visat sig ge 

samma effekt på nybildningen av celler i hippocampus som antidepressiva mediciner. 

Symptom på minskad hippocampus-aktivitet hos depressiva personer är bland annat 

psykomotoriska hämningar och svårigheter med igångsättning. En av de största utmaningarna 

när det gäller att få depressiva personer mer aktiva är därför att motivera dem till att 

genomföra de första träningspassen som i många fall kan upplevas som svåra. (Kjellman 

2005, s. 313-314)  

 

Det finns många olika anledningar till att en patient i hälso- och sjukvården bör erbjudas FaR. 

Individen behöver klara träning och fysisk aktivitet utanför hälso- och sjukvården det vill säga 

på någon motionsförläggning eller liknande. En förutsättning är givetvis att individen är, eller 

under samtalets gång blir, beredd att förändra sitt beteende när det gäller fysisk aktivitet. Vid 

depression är det därför särskilt utmanande att ändra beteendet eftersom det ofta är präglat av 

passivitet, negativa känslor, tillbakadragenhet samt social fobi. Fysisk träning kan ge positiv 

effekt i form av ökad tilltro, positiva tankar och känslor som i sin tur ökar självförtroendet och 

självkontroll. (Ståhle 2008, s.286) 

 

1.6 Forskning om förskrivning  

I dagsläget finns mycket begränsad forskning hur FaR förskrivs gällande alla slags 

sjukdomstillstånd i Sverige. Enligt FYSS (2015) har följsamheten till FaR förbättrats avsevärt 

mot för cirka åtta år sedan då metoden lanserades i många landsting i Sverige. Studier 

gällande utvärdering av effekter för FaR inom diagnosen depression finns inte. Evidensläget 

är allmänt svagt för metoden FaR när det gäller beteendeförändring och fysisk inaktivitet och 

det gäller även för depression (Ståhle 2015, s.8). 

 

Statistik från respektive landsting/region i Sverige som framtagits 2010 visar att 49 000 

förskrivningar av FaR för alla sjukdomstillstånd har skett. Antalet FaR har satts i relation till 
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antalet invånarantal samt antal besök i hälso- och sjukvården. Antalet förskrivna FaR i 

Sverige har en stor spridning, alltifrån 500 till 7300, vilket betyder att den totala FaR 

förskrivningen under 2010 var 5 per 1000 invånare nationellt sett. Det förskrevs med stora 

variationer i landstingen med 0,8 (0,5-2) FaR per 1000 besök inom hälso- och sjukvården 

eller 1,2 (0,5-3) FaR per 1000 besök i primärvården, vilket är en obetydlig andel med tanke på 

att 70 procent av alla läkarbesök med potentiell förskrivning har symtom som skulle kunna 

passa in för FaR metoden. (Kallings 2012, s.2348) 

 

Searle et al. (2011) har i en kvalitativ studie försökt ta reda på hur Storbritanniens 

allmänläkares synsätt är gällande att använda fysisk aktivitet som behandling. Resultatet av 

studien visar att allmänläkare överlag tycker att fysisk aktivitet kunde vara ett effektivt sätt att 

behandla depression men refererade mer till ett historiskt tankesätt snarare än till forskning 

som stödjer detta. Endast 1 av 15 läkare i denna studie visste hur de nationella riktlinjerna 

rekommenderade fysisk aktivitet till deprimerade patienter. Allmänläkarna tyckte också att 

det bästa var att rekommendera fysisk aktivitet som ett komplement till antidepressiv 

behandling men insåg även vikten att stämma av vad patienten verkligen vill och hade 

förmåga till. Fortfarande saknas insikt inom primärvården att behandlingar för deprimerade 

ska innehålla framförallt program med både beteendeterapi och fysisk aktivitet tillsammans. 

(Searle et al. 2011, f 13) 

 

I en nyligen gjord pilotstudie, i Nya Zeeland, gav 20 allmänläkare enkätsvar om deras syn på 

att rekommendera fysisk aktivitet som behandling till deprimerade patienter. Allmänläkarna 

var positivt inställda till att förskriva fysisk aktivitet trots att de inte riktigt var säkra på att 

förskriva träning och att det fanns små möjligheter till att mäta effekten. Allmänläkarnas egna 

motionsvanor speglade inte deras sätt att förskriva fysisk aktivitet. Det framkom att de 

saknade utbildning gällande hur man använder material såsom dagbok, stegräknare samt 

programupplägg för träning. Sextio procent av dem kände till de nationella riktlinjerna (The 

Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists (RANZCP) guidelines for the 

treatment of depression) för behandling av depression och åtta visste även om att fysisk 

aktivitet var en av rekommendationerna. Denna studie ger endast en indikation till synsättet 

gällande förskrivning av fysisk aktivitet till deprimerade eftersom det endast är ett axplock av 

allmänläkare från ett litet distrikt i Queensland. (Stanton, Franck, Reaburn, & Happell 2014, 

s.1-7).  
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1.7 Outforskat område  

I dagsläget finns det inga studier som är av tillräckligt bra metodologiskt kvalitet, och som har 

tillräckligt stark evidens att FaR är en effektiv metod för de deprimerade. Det finns 

knapphändig information om hur mycket förskrivning av FaR som sker i Sverige och ingen 

tillförlitlig statistik på hur många av de som har depression får FaR utskrivet. Det som 

författaren har fått ut från Stockholms läns landsting (SLL), Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen/Utvecklingsavdelningen är statistik från 2013 som inte är helt 

tillförlitlig på grund av att de bytt kodsystem gällande FaR och rådgivandesamtal, vilket inte 

registrerats i samma utsträckning från 2012 i datalagret. Det går dock att se en ökning från år 

2011 till 2013. Det författaren särskilt vill lyfta i denna studie är behovet av att undersöka dels 

förskrivningen i relation till de nationella riktlinjerna för personer med depression men också 

var bristen i uppföljning av denna patientgrupp sker. Enligt Läkemedelsboken (2014) är ett av 

de viktigaste behandlingsmålen för deprimerade patienter att de ska behandlas till 

symtomfrihet på grund av risken att utveckla kognitiva funktionsstörningar samt nedsatt 

stresstolerans. (Läkemedelsboken 2014, s. 1045) Idag saknas studier som utvärderar effekten 

av FaR metoden i Sverige specifikt för depression.  

1.8 Syfte och frågeställningar  

Intervjustudien vill undersöka på ett kvalitativt sätt om vårdpersonal använder FaR som 

behandling till personer med depression. 

  

 Frågeställningar: 

• I vilken grad ordinerar vårdpersonal FaR som behandling till personer med 

depression? 

• På vilket sätt arbetar vårdpersonalen utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 

(2010) gällande patienter med depression? 

 

2 Metod 

I detta kapitel presenteras val av metod, urval, hur författaren gått tillväga, förhållningssätt, 

samt en beskrivning av analysen av det material som intervjuerna gett. 
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2.1 Datainsamlingsmetod 

Syftet att ta reda på om vårdpersonalen förskrev FaR eller ens rekommenderade fysisk 

aktivitet till deprimerade patienter gav författaren från början en insikt om att metoden skulle 

få en kvalitativ inriktning. För att kunna ta reda på synen och erfarenheterna ute i hälso- och 

sjukvården samt erhålla nyanserade beskrivningar av ”läget där ute” blev tillvägagångssättet 

kvalitativ forskningsintervju mest lämpat för ändamålet. Att faktiskt kunna ta reda på hur en 

metod fungerar görs bäst genom att intervjua och fråga de personer som arbetar direkt med 

patienter som har depression. Att kunna gå in på djupet kan bara göras på ett sätt, genom 

samtal och personliga reflektioner utifrån vårdpersonalens erfarenheter och där hade en enkät 

inte räckt till. Förskrivs  FaR till en deprimerad patient, tror vårdpersonalen att behandlingen 

ger symtomfrihet efter en tid. Den kvalitativa forskningsintervjun söker kunskap som endast 

kan utarbetas utifrån intervjuarens egna ord och livsvärld och inte med siffror som tillhör de 

kvantitativa måtten. (Kvale & Brinkmann, 2014 s. 47) 

 

Intervjumetoden var av semistrukturerad art med en frågeguide på elva öppna frågor som 

underlag. Intervjuerna har spelats in via ett program på datorn, Easy audio recorder Lite.  De 

inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades deduktivt och induktivt genom 

kvalitativ innehållsanalys. Ingen specifik forskningsfilosofi valdes utan det föll sig naturligt 

att angripa texterna från informanterna i ett enda syfte: att kunna analysera kommunikationen 

och för att förstå innebörden i vad som sades. Innehållsanalys går ut på att få ut det direkt och 

endast vad som uttrycks i texten men det kan också omfatta det latenta, underliggande och 

implicita innehållet i och med att analysen även kommer in i djupgående tolkningsprocesser. 

(Hassmén & Hassmén, 2008 s. 400) 

 

Data från intervjuerna ligger till grund för studiens resultat och har analyserats i programmet 

Nvivo för att få ut en djupare tolkning från informanterna samt även få fram den röda tråden 

av deras syn på frågeställningarna. Studiens resultat har jämförts med tidigare forskning 

utifrån frågeställningarna och ger därför en ökad förståelse och kunskap för hur det i 

praktiken fungerar för deprimerade patienter och vilka behandlingar de erbjuds.  
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2.2 Urval 

Det fanns ett par kriterier som informanterna behövde uppfylla för att komma med i studien: 

de skulle arbeta med deprimerade patienter inom hälso- och sjukvården i Sverige och de 

skulle ha förskrivit FaR. Ett fyrtiotal verksamhetschefer inom Stockholmsområdet 

kontaktades via mejl där ett informationsbrev om studien fanns som bilaga.  

 

Informationsbrevet (bilaga 3) beskrev projektet och vem författaren var för att ge en tydlig 

och klar information vad studiens syfte var. Trots digra försök att hitta intervjupersoner var 

det svårt och många svarade att de inte kunde ställa upp på grund av tidsbrist. Det försvårade 

genomförandet av studien och har troligtvis även skapat ett snedvridet urval och gett studien 

en så kallad bias, eftersom att de som svarade på mejl var intresserade av fysisk aktivitet och 

positivt inställda från början. Bias tas upp mer ingående i diskussionsdelen (Kvale & 

Brinkmann 2014, s.292). 

 

Efter att ha kontaktat verksamhetscheferna samt skickat påminnelsemail till dem så fick 

författaren svar av fem som var intresserade av att ställa upp och bli intervjuade. Det visade 

sig att tre stycken var specialiserade allmänläkare, en var överläkare inom psykiatrin samt en 

var legitimerad psykolog. Den sistnämnde valdes sedan bort efter intervjun på grund av att 

denne inte hade förskrivit FaR som var ett av studiens inklusionskriterier.   

2.3 Genomförande 

Först genomfördes sökningar i GIH:s vetenskapliga databaser där framförallt PsycINFO och 

EBSCO var mest givande. Sökorden var breda till en början, till exempel fysisk aktivitet och 

depression. För att få fram studier som ställde samma slags frågor som denna studie och dess 

syfte så lades flera sökord till. Under tiden författaren tog reda på forskningsläget så började 

svaren från mailutskicken att komma in. 

 

Därefter bestämdes en tid för intervju på informanternas arbetsplatser utifrån när de kunde 

träffas för att passa in så smidigt som möjligt. Samtyckesblankett gavs ut till informanterna 

som skrev på och författaren informerade om konfidentialitet i de inspelade digitala 

intervjuerna samt att informanten när som helst kunde avbryta intervjun. Intervjuerna tog 

mellan 29-45 minuter beroende på hur mycket informanten hade att säga och reflektera över 

ämnet. Fyra intervjuer transkriberades och materialet analyserades för resultatdelen.  
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2.4 Dataanalys 

För att analysera intervjuerna och hitta en röd tråd genom hela materialet användes kvalitativ 

innehållsanalys. Varje transkrift av intervjuerna kodades i programmet Nvivo för att lättare 

kunna granska texterna och identifiera viktiga uttalanden. Det är den vanligaste formen av att 

kategorisera intervjuuttalanden idag. Kodning och analyserandet skedde även manuellt där 

författaren använde sig av en egen tankekartläggning med papper och penna. (Kvale & 

Brinkman, 2014 s. 241)   

 

Genom en systematisk genomgång efter mindre textenheter som höll sig till studiens syfte, 

kombinerades de textenheter med liknande egenskaper i olika kategorier.  Kategorierna sattes 

ihop till en hierarkisk modell med deduktiv riktning, ett arbetssätt som går uppifrån och ner; 

från direkta uttalanden till de mer specificerade frågorna från intervjuguiden. Modellen (figur 

1) var delvis deduktivt uppbyggd på grund av att kategorierna var förutbestämda och hade 

skapats utifrån intervjuguiden. Analyserandet av materialet kan dock till viss del ses som 

induktivt, då det inte gick att förstå i förväg vad intervjupersonerna skulle svara på 

intervjufrågorna och det gav också undergrupper som redovisas i resultatet. Det var viktigt att 

plocka ut varje detalj från varje uttalande och lägga in det under rätt kategori. (Hassmén & 

Hassmén, 2008, s. 70-71) 

 

Denna studies syfte och frågeställningar bygger på intervjupersonernas åsikter, erfarenheter 

och syn som är en subjektiv upplevelse och inget är nödvändigtvis rätt eller fel.  

Informanternas uttalanden kunde därför placeras under en eller flera av de redan 

förutbestämda kategorierna i modellen. (Ibid, s.70) 

 

2.5 Etiska överväganden 

Vid studiens början gjordes en genomgång av de forskningsetiska principer som finns antagna 

av humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Dessa är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002, s. 6) 

Det innebär att deltagaren ska informeras om studien och vilket roll personen har samt att 

deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Deltagarens samtycke till att delta i 

studien ska inhämtas innan informationsinhämtning påbörjas och uppgifter om deltagande 
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individer ska omgärdas av sekretess samt all information avidentifieras. Nyttjandekravet 

innebär att den information som har samlats in om deltagande respondenter inte får användas i 

annat sammanhang än vad som har godkänts av informanten. (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-11) 

Denna studie uppfyller samtliga etiska krav. 

 

Pseudonymer har skapats för att bevara personernas anonymitet. Alla intervjuade benämns 

som informanter med förkortningen IF1, IF2, IF3 och IF4 och en individuell siffra. 

Benämningarna används i resultatet för att inte blanda ihop de intervjuade men ändå behålla 

deras anonymitet. Det inspelade materialet har raderats och utskrifterna av transkriberingen är 

i säkert förvar hos författaren (Kvale & Brinkman, 2014 s. 227-228). 

3 Resultat 

Resultatet presenteras här gällande huvudtemana, vem, hur, när och varför med 

underliggande kategorier. De presenteras utifrån de kategorier som ligger till grund från 

frågeguiden men som också uppstått genom processen i innehållsanalysen. Den hierarkiska 

modellen har uppstått både deduktivt från frågeställningen men även induktivt från 

informanternas oväntade svar och följdfrågor som skett därefter.  

 

Figur 1. Hierarkisk modell av resultat 
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3.1 Vem 

Under processens gång blev det till synes av en slump endast läkare som tackade ja till att bli 

intervjuade och det framkom då också att en övervägande del av informanterna var nya på sin 

arbetsplats och de var alla positivt inställda till förskrivning av FaR. 

 

3.1.2 Bakgrund 

Alla fyra informanterna var utbildade läkare inom allmänmedicin eller psykiatri som antingen 

arbetade inom primärvården (3) eller som specialist inom psykiatrin (1). I analysen framkom 

det att de flesta hade många års erfarenhet av att arbeta med deprimerade. En av 

informanterna är dock relativt ny, IF1, men arbetar redan nu på ett naturligt sätt med fysisk 

aktivitet som ett verktyg tillsammans med andra behandlingsformer: 

[…]”sen så kom jag hit till Sverige i slutet av januari och började jobba här så min 

erfarenhet med FaR är inte så jättestor men min erfarenhet med fysisk aktivitet och 

deprimerade är lite större och med de patienter jag haft här har jag använt mig av 

FaR”.  

IF2 har en bakgrund som idrottslärare i tio år innan läkaryrket och menar att intresset för 

fysisk aktivitet alltid har funnits sedan barndomen och har med uppväxten att göra: […]”så 

det sitter mera i rötterna”.  IF4 som arbetar på slutenvård i psykiatrin har nyligen börjat där 

och arbetade tidigare i öppenvårdsmottagningen inom psykiatrin. De flesta patienter som IF4 

har nu är patienter med återkommande depressioner men även diagnoser som ångest och 

utmattningsdepression. IF3 har arbetat längst som läkare och även varit chef. […]” Men hela 

tiden har jag jobbat med patienter och utmattningsdepressioner och andra depressioner är 

vanliga”. Gemensamt för dem alla är att de dagligen tar emot personer med depression och att 

de då ställer diagnos, behandlar samt följer upp. Samtliga informanter har stor kompetens 

inom ämnet depression och har även erfarenhet av att förskriva fysisk aktivitet på recept 

(FaR). 

 

3.1.3 Utbildning FaR 

Förvånande nog var det endast en av informanterna som hade gått utbildning om FaR trots att 

det i Stockholms läns landsting under många år har funnits en stimulans till att ge ökade 
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möjligheter för utbildning av FaR och dess koncept till hälso-och sjukvårdens personal. IF1 

fick information av sin handledare som hade sett att denne använde fysisk aktivitet generellt 

som del i behandling av deprimerade. Handledaren visade hur IF1 skulle gå tillväga med att 

skriva ut FaR och vad som skulle fyllas i. 

 

IF2, som tidigt började skriva ut FaR när metoden kom, har inte gått någon utbildning:  

”Jag tror aldrig att jag har varit iväg på FaR kurs personligen men däremot så skrev jag tidigt 

recept för jag trodde starkt på det och det har gjort att jag vid ett år skrev lika mycket recept 

på FaR som de andra distriktsläkarna gjorde sammanlagt i Nacka. Så på det viset var jag en 

föregångare“. 

 

IF3 var den enda som hade genomgått FaR utbildning och som har längst arbetslivserfarenhet. 

Enligt IF3 har arbetet med deprimerade förenklats och förbättrats de sista åren jämfört med 

för 20 år sedan då inga möjligheter fanns att remittera till psykiatrin eller andra vårdinstanser 

på grund av för långa köer och för hög arbetsbelastning.  […] ”Ja nu har inte jag varit här 

längre än sen i november men på mina tidigare arbetsplatser så har vi haft det. Det var ett 

antal år sedan man började propagera för FaR. Så jag har ju varit på alla möjliga utbildningar 

och kvällsmöten och Mai-Lis Hellenius som kan det där. Som har inspirerat!“ 

 

Det viktiga, enligt IF1, är att om FaR utbildning verkligen ska genomföras måste det 

verkligen finns tid för vårdpersonalen att praktiskt få instruktioner vid ett utbildningstillfälle.: 

[…]” För det är en sak att skicka ut ett mail och säga ditten och datten, då kan man skumma 

igenom det och det är otroligt mycket information som går ut hela tiden, så det måste vara en 

hands-on utbildning om man vill se en förändring. Ja, utbildning är alltid bra.“ 

3.2 Hur 

Inom detta tema samlades responser gällande vilka de vanligaste behandlingsformerna för 

behandling av depression är, och på vilket sätt informanterna arbetar med rutiner och 

riktlinjer. 

3.2.1 Behandlingsformer 

De för respondenterna vanligaste åtgärderna vid depressionsdiagnoser är att i första hand 

erbjuda samtalsterapi i någon form, oftast kognitiv beteendeterapi (KBT), samt antidepressivt 

läkemedel och sjukskrivning. Informanterna angav också att de oftast tog upp fysisk aktivitet i 
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samtalet samt i vissa fall försökte motivera patienten att komma igång och aktivera sig.  IF3 

menar att den vanligaste åtgärden idag är att remittera till psykolog eller annan psykoterapeut 

inom KBT och den näst vanligaste åtgärden är medicinering. Hen noterade även att många 

tyvärr hamnar i ganska långdragna sjukskrivningar men att det också finns många som inte 

vill bli sjukskrivna.  

 

IF1 nämner att det är kommunikationen med patienten och vad de känner sig komfortabla 

med som styr valet av behandlingsmetod men i första hand förskrivs samtalsterapi samt 

medicinering. Sedan om det är en patient som kommer tillbaka så tycker IF1 att det är 

fördelaktigt att rekommendera aktivering och återaktivering, det vill säga att hitta patientens 

motivation till att komma igång med någon form av fysisk aktivitet. IF1 tycker också att 

sjukskrivning inte alltid är att föredra. […]”Det är många som kommer in och vill ha en 

sjukskrivning och tänker det här kommer att lösa alla mina problem. Men så menar jag att det 

inte riktigt fungerar. Så aktivitet är det som är användbart.“ 

 

IF2 resonerar på samma sätt: att det är kommunikationen med patienten som avgör vilken 

behandling som sätts in i första hand. Det vanligaste är dock antidepressiv medicinering och 

därtill erbjuds alltid någon form av samtalskontakt via kurator eller psykolog.  
[…]” Som tredjehandsalternativ kommer nog fysisk aktivitet.. Det ingår alltid men det blir ju 

mer eller mindre så att man poängterar det här för patienten. Det är ju sällan så att vi avvaktar 

helt och hållet med tabletter och vi avvaktar med kuratorkontakt utan ”ut och spring tre fyra 

gånger i veckan!”; det är inte riktigt tradition. Samtal om motion ingår alltid och det utesluter 

inte det ena eller andra. Egentligen så tror jag att patienten behöver samtalet att ventilera sin 

problematik och de behöver röra på sig och de behöver ibland läkemedel.”  

 

Andra behandlingsformer som IF4 tar upp från en vårdenhet inom psykiatrin är […]” vi 

försöker i första hand aktivera dem som jag tidigare nämnde med mindfulness, ljusterapi och 

så avspänning, sen försöker vi aktivera dem och ibland skriver vi faktiskt FaR … på Friskis & 

Svettis.“ 

 

3.2.2 Nationella riktlinjer 

Flera av informanterna har sett Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression 

och ångestsyndrom samt även läst sammanfattningen när den kom ut 2010. Ingen av dem har 

ingående tagit del av skriften. Både IF4 och IF2 är pålästa gällande de nationella riktlinjerna 
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och de försöker aktivt förmedla riktlinjerna till kollegor och personal. […]” jag känner väl till 

dem och jag försöker få ut det här till min personal att vi ska jobba enligt de riktlinjerna. Vi 

ska förespråka fysisk aktivitet på recept och så vidare sen hur det blir i praktiken är en annan 

sak. Men vi känner till det och har diskuterat det“ IF2. Även IF3 är bekant med riktlinjerna 

men tycker att det oftast inte hjälper med bara KBT och samtalsterapi. Det IF3 vill minnas är 

att KBT, samtalsterapi samt till viss del medicinering är förstahandsvalen för behandling vid 

depression och att det står så i de nationella riktlinjerna. […]” Men ibland blir förloppet 

väldigt utdraget bara för att de har samtalsterapi. Det är först när man sätter in medicinering 

som det börjar vända och hända saker.“  En av informanterna, IF1, uttrycker tydligt att han 

inte har läst riktlinjerna alls och att det viktigaste ändå är vad patienten har för behov.  
[….]” Nä, jag ska vara helt ärlig de KBT psykologerna hos oss som har jobbat här jobbar 

alldeles säkert efter det här eftersom jag inte varit Sverige. Jag blev lite skolad av en cowboy i 

Norge, om man får säga så, och vet ärligt talat inte riktigt vad de här riktlinjerna går ut på. Jag 

ser till patienterna och går utifrån det jag sett och lärt mig i Norge och jag får lite tillbaka [... ]lite 

feedback från chefer som säger att jag väljer min egen väg ibland och det är inte så 

jätteuppskattat men patienterna har uppskattat det.” 

  

IF2 och IF4 är de som nämner FaR som en del i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, att de 

aktivt arbetar med riktlinjerna och att medarbetarna också gör det på mottagningen. I en av 

intervjuerna framkommer en negativ aspekt på syftet med de nationella riktlinjerna och vad 

för slags signaler riktlinjer kan skicka ut till läkarkåren: 

 […]” en del tycker kanske att vi ska syssla med annat än det här och nu kommer 

Socialstyrelsen ytterligare med ett påbud att ’såhär ska ni jobba’. Det kan tänkas att en del i 

yrkesgruppen vänder sig och blir anti därför, tyvärr.“ (IF2). 

3.3 När  

Inom denna kategori behandlas resultatet utifrån respondenternas syn och erfarenheter 

gällande förskrivningen av FaR till diagnostiserade deprimerade. Svagheterna tycker 

respondenterna är att själva receptet är krångligt att fylla i och att på grund av tidsbrist svårt 

att följa upp. 

3.3.1 FaR förskrivning 

Alla informanter förskriver FaR men i olika omfattning. IF2 beskriver att [… ]”Idag skriver 

jag färre recept faktiskt, dels för att jag har samma patienter och de har redan fått det här en 

gång så då blir det lite kaka på kaka att skriva det året efter igen, och sen har man redan haft 
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den här diskussionen.“ IF1 har nyligen börjat arbeta som läkare och har redan hunnit med att 

skriva fem recept på tre månader.  I grunden tycker alla intervjupersonerna att FaR metoden 

är positiv just på grund av att patienten ska kunna komma igång med någon aktivering som de 

kan styra själva. Det framkommer även att ingen av dem skriver ut FaR mer än cirka 20 

gånger per år. Som IF3 uttrycker det så är det så mycket annat som ska hinnas med att gå 

igenom under ett möte med patienten och det som tar längst tid är själva 

sjukskrivningshandläggningen. IF4 beskriver den digitala blanketten:  ” Jag tycker att 

blanketten är knölig med lite mycket rutor som inte korrelerar och det finns ju ett vanligt sätt 

att skriva recept där man ska kryssa i någon som är mer begränsad eller inte utan 

begränsningar. Jag tycker att man kan förenkla den faktiskt rätt mycket, den behöver inte vara 

så komplicerad. Jag tycker inte vi behöver ta ställning till intensitet och så, det kan ju 

patienten. Det behöver inte vara så detaljerat. Jag tycker att man skulle kunna förenkla den. 

Den är väl ok, den fungerar“. 

3.3.2 Styrkor FaR  

I grunden är informanterna positivt inställda till FaR och många återger historier om patienter 

de haft som gjort stora framsteg i sin väg mot att bli friska. Men det finns också andra åsikter 

som att medicinering ofta hjälper till på ett bra sätt i början av sjukdomsförloppet och gör att 

patienten kan börja fungera funktionellt igen och att det inte är samtalsterapi eller annan 

aktivitet som hjälper i sådana lägen. IF1 som har minst erfarenhet har ändå redan nu hunnit 

med att förskriva FaR till en av sina patienter och där kom effekten på en gång:  
[---]” en kvinna som var ångest/depressiv, det låg lite på grund av i hur hon såg på sig, dålig 

kroppsbild och så, och satt helt i inaktivitet och orkade inte jobba. Och då för att få ut henne från 

lägenheten och genom att säga liksom att motivera henne med doctors note så skrev jag ut FaR 

till henne och rekommenderade simning.  Hon tyckte att det lät bra och hon har varit och simmat 

tre-fyra gånger nu. Jag har träffat henne nästan var tionde dag. Vi har haft en väldigt tät 

uppföljning.“ 

 

En överhängande del av informanterna är övertygande om att fysisk aktivitet har god effekt på 

mild till måttlig depression. Ett flertal av citaten från informanterna återkopplar till att arbeta 

med FaR och vilka effekter det kan ge för många av patienterna. FaR är väldigt positivt för de 

individer som vill och kan. IF2 har genom åren skrivit ut mycket FaR och tycker överlag att 

det fungerar om personen ifråga är villig att pröva och inte helt avogt inställd från början. ”Ja 

årsvis något år tror jag det var trettiofem till fyrtio, ungefär ett i veckan. Idag är det inte så 

många; kanske hälften någonting. I psykiatrin har de varit ganska dåliga på att skriva FaR; 
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ändå har man blivit mycket väl medveten om att det här är ett bra sätt att jobba med 

depressioner.“ 

 

IF4 har många patienter som skulle behöva subventionerade träningskort på grund av 

arbetslöshet och att det då skulle vara lättare att motivera till fler utskrivna FaR.  
[…]”Jag tycker att det som är synd med FaR att det är så dåligt subventionerat tycker jag. En del 

av patienterna vill få ut någonting av det men ’ok, då vill jag ha en subvention ju när jag går och 

det ska få mig att vilja träna’ och ofta är patienterna sjukskrivna och det är ofta en anledning att 

dom inte har råd att köpa träningskort“. 

 

En av styrkorna som lyfts fram är att genom att skriva ut FaR så indikerar det till personen 

som har behov att här kommer förslaget från en auktoritet, som en läkare är. Då blir det mer 

tyngd i budskapet och det är därför det är viktigt att FaR metoden ska finnas kvar för att 

förenkla för både patient och vårdpersonal.  Under intervjun med IF2 så nämner denne hur 

viktigt det är i sin egenskap av läkare som har mycket auktoritet.  […]” Men läkarna är dåliga 

på det här vilket är lite synd för läkarna har ändå, oavsett vad man tycker om det, så har dom 

ändå en auktoritet i form av sin yrkesprofession och därför väger deras ord mycket tungt. Jag 

tycker att vi missar att använda oss av vår auktoritet. Framförallt inom psykiatrin tror jag att 

man skulle vinna mycket på om doktorn betonade det här.“ 

 

En av styrkorna med FaR enligt IF1 är att det psykologiskt sätter igång en process för 

patienten att komma igång och röra sig och att ansvaret ligger på den enskilde individen. 

[…]” ja men mitt intryck av FaR lite är att det är ett psykologiskt hjälpmedel mer än att de får 

tvåhundra kronor i rabatt på någon motionsanläggning, utan mer att ’jag har faktiskt ett 

medicinalt behov för det här, och här är mitt intyg på det och det kan motivera dem till att ta 

det här steget.“ 

 

IF2 nämner även flera fördelar som FaR har fört med sig och vilka fördelar som även kan ses 

i framtiden. ”Egentligen så tror jag att den stora fördelen av FaR är just de här diskussionerna 

som har kommit in och, som vi sa tidigare, det är en långsam process att förändra hela 

sjukvården på något vis att jobba lite mer preventivt och betona de här bitarna. Så vi kanske 

inte ser dom riktigt stora effekterna av det.“  Han beskrev vidare att 
”Det viktigaste som jag sa tidigare, fysisk aktivitet på recept, att man faktiskt får upp det till ytan 

som en behandlingsmetod. Det har medfört att alla doktorer för in det här i diskussionerna med 

patienterna. Det är inte alltid det blir i en form av ett mätbart recept, det är inte alltid det 
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journalförs. Men det kommer alltid in i diskussionen och det gjorde det inte för tio-femton år 

sedan.“ 

 

De flesta upplevde FaR som ett trubbigt verktyg och att det var arbetsamt att fylla i det 

digitala receptet med dess krav på detaljer såsom duration, frekvens och intensitet av 

aktiviteten i fråga. I princip framkom det i de flesta av intervjuerna att ett enklare recept i 

journalsystemet Take Care skulle kunna förenkla förskrivningen av FaR och att andra 

samarbetspartners, till exempel träningsanläggningar, som kunde utföra uppföljningar på FaR 

skulle vara att föredra. En av informanterna, IF3, tyckte att det skulle vara mycket 

fördelaktigare för patienten om en hälsopedagog som har erfarenhet och kunskap gällande 

fysisk aktivitet även skulle kunna ansvara för FaR uppföljningen i samarbete med legitimerad 

personal 
[…]” Ja det är klart hade man haft en hälsopedagog på plats hade man kunnat komma överens 

om att ’nästa gång kommer du tillbaks till henne. Och ni får lite diskutera hur det har gått’. Det 

vore ju bättre egentligen eftersom ni säkert är bättre på att göra det än vi. Vi har ju så mycket 

andra, om man tar en deprimerad patient till exempel sjukskrivning tar sin tid och samtalet tar 

sin tid och få en uppfattning om hur går det egentligen? Har det börjat vända, går det åt rätt håll? 

Hur mycket ska du vara sjukskriven, vad har du för jobb, vad kan du göra på jobbet, vad kan du 

inte göra?.“ 

 

En av intervjupersonerna nämner också att media och andra viktiga statliga instanser är till 

viss del negativt inställda till FaR konceptet och att det i dagsläget inte finns tillräcklig 

evidens för vilken effekt fysisk aktivitet har på deprimerade och att det ska finnas en 

försiktighet att endast rekommendera behandling som FaR. Till exempel så tycker IF4 att det 

är synd hur de senaste diskussionerna har gått till gällande att FaR inte har tillräcklig med 

forskning som bevisar att FA är effektivt och kan förhindra återinsjuknande av depression. 

Inom läkarkåren pågår diskussioner om att evidensläget allmänt är svagt och därför ska inte 

FaR ingå som en del i behandling av psykiskt sjuka som idag rekommenderas av 

Socialstyrelsen.  

[…]”Ja jag tycker det är bra men det har ju snackats ner lite av bland annat Läkartidningen 

och av SBU och så.“ 
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3.3.3 Uppföljning 

Samtliga respondenter följer upp sina FaR-förskrivningar i form av återbesök med samtal där 

patienten själv får berätta om de har kommit igång med någon form av motion eller träning.  

Ingen av respondenterna beskriver att de noterar speciellt mycket i journalsystemet och oftast 

så upplever IF3 att det är svårt för patienter att komma ihåg att ta med sig receptet tillbaka för 

att visa att det är ifyllt med aktiviteter som patienten ska ha gjort.  
[…]”Men sen i praktiken så är problemet att man tänker sig så här; Jag skriver ett FaR och 

patienten kommer tillbaka antingen till mig eller någon distriktsköterska eller om [man] har 

någon hälsopedagog, efter någon månad kollar hur det går eller efter tre månader. Och då så 

sätter man upp ett besök. Det är sällan någon har med sig det där receptet tillbaka, det finns ju 

sådana här med rutmönster man ska fylla i då var gång man gjort någonting.“ 

 

IF1 berättar att denne stämmer av med patienten vid ett återbesök om hur det har gått med att 

komma igång och dokumenterar inte mer än att möjligtvis lägga in en anteckning om att 

samtal skett.  […]” Nä jag skjuter lite från höften och alltså jag följer upp psyk kontinuerligt 

så jag får en indikation på hur det fungerar. Ibland har jag skrivit recept på tre månader och 

ibland avlossat på ett år och sagt att helt uppenbart behöver du det här. Enda uppföljningen är 

att de faktiskt då använder sig av det. Inte bara går dit en gång och sen använder inte mer.“ 

3.4 Varför 

Respondenterna beskrev ett antal orsaker på vad som är effektivt med FA och vad det ger för 

positiva framgångar för att behandla personer med depression där FA så småningom kan bli 

ett preventivt kroppsligt läkemedel mot depression. Den gemensamma synen på FA är att det 

utmärkt sätt att få prata om något friskt i tillvaron för deprimerade patienter och att kroppen 

har en funktion att fylla och som hör ihop i processen mot tillfrisknandet. 

3.4.1 FA effekt 

Samtliga informanter är överens om att fysisk aktivitet har en god effekt på 

depressionssymptom men beroende på i vilket läge och hur statusen på den deprimerade är 

kan behandling med FaR inte alltid vara aktuellt eftersom man måste se till individen och vad 

personen själv tror kan fungera som behandling mot sin depression. Två av 

intervjupersonerna refererar även till att fysisk aktivitet är något alla människor behöver under 

hela livet. IF1 beskrev det som följer: [...] ” men annars så ser jag fysisk aktivitet det är 

samma sak där; jag det finns inte en enda i befolkningen det inte är nyttigt för“. IF4 tyckte 

likadant:  
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[...] ”Jag tycker det är jätteviktigt för alla. För alla medborgare egentligen.  

Om det ska ersätta medicinering; ja, det ska vara vid milda depressioner då. Sen om man har 

någon som har lite svårare depression när man kört både medicinering och fysisk aktivitet och 

den personen mår jättebra. Vi vill ju inte att människor ska stå på mediciner resten av livet, då 

försöker man ju trappa ner på medicinen. Jag ser ingen grund till att trappa ner på fysisk aktivitet 

utan det är bara att köra vidare på det.“  

IF1 har också en del erfarenhet från Norge där han gjorde sin AT-tjänst på ett sjukhus inom 

psykiatrin. Mycket av hur de arbetade där har han tagit med sig i sin nuvarande yrkesroll, för 

att det gav sådana positiva resultat. Bland annat lyckades de få patienter helt friska på ett 

enkelt och effektivt sätt med allt integrerat på sjukhuset. Träningslokal, samtalsterapi, 

personaltätt och ett öppet och trevligt boende var bland annat faktorer för framgång.  […] ”så 

det var i Trondheim, Vittaros psykiatri jag var på och där var det, ja det var utbrett det här 

med fysisk aktivitet. Ja det var otroligt imponerande.“ 

 

IF4 som arbetar med många olika slags psykiska sjukdomar ser fysisk aktivitet som mycket 

användbart för att patienten ska förstå att kroppen fungerar normalt och för att det motverkar 

ångest till exempel.  

 
”Ja det kan vara att man har idéer om att benet inte riktigt fungerar när de ska göra något och 

man ser ingenting i undersökningar som tyder på det här. Det är bara en sorts ångest, ett sätt för 

kroppen att hantera ångest egentligen. Och då är det bra att motivera dem att ut och gå liksom 

och kan man till och med få dem att springa så talar de ju om för sig själva och för kroppen att 

det liksom fungerar. Sen tycker jag också att det är väldigt effektivt.“ 

 

Respondenterna beskrev ett antal orsaker eller tillfällen då FA ansågs vara positivt. Bland 

annat att det kommer igång positiva hormoner i hjärnan som har en antidepressiv effekt, att 

spänningar i kroppen försvinner och att kroppen fungerar normalt och det i sin tur stärker 

individen mentalt. En av informanterna tycker att FA har flera positiva effekter både för 

kroppen och själen:  

 
”Det är ju egentligen på två sätt; dels att man rör på sig så kommer det igång en del positiva 

hormoner i hjärnan, endorfiner, oxytocin och som har en antidepressiv effekt.  Positiva 

hormoner. Det andra som jag tycker, det är att om man är deprimerad så lever man ofta i ett 

kroniskt spänningstillstånd med ångest och då kan det vara bra att man anstränger sig fysiskt för 

att lättare kunna slappna av sen. Det är egentligen en annan sak det här med hormonfrisättningen 

det vill säga plågar man kroppen blir psyket fokuserat på att prestera fysiskt och man kan 
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glömma lite det här psykiska lidandet och inte bara sitter still och tänker efter hur tråkigt och 

eländigt man har det så befinner man sig i något kroniskt spänningstillstånd.“IF3   

 

[…] ”Antingen har det ingen effekt eller så har det en positiv effekt. Jag kan inte tänka mig att 

det är negativt.“ IF3 Det framkommer också att enligt forskning som IF2 har tagit del av så 

kan FA ha samma effekt som antidepressivt läkemedel: 
[…]”vi samtalar om det och vi informerar om att vi idag vet effekten av fysisk aktivitet om den 

genomförs regelbundet några gånger i veckan kommer ungefär samtidigt som den antidepressiva 

behandlingen med tabletter, vilket är verkligen intressant, att efter sex veckor så kommer 

effekten lika tydligt som den med tablettbehandling. Men det här är ju en sak och det har man 

pratat om och visat vetenskapligt men att få patienten helt att anamma det här resonemanget det 

är inte alltid hundra procentigt lätt. Framförallt gäller det att hitta en mellanväg där det känns bra 

för patienten.“ IF2 

 

3.4.1.1 Negativt om FA 
Respondenterna beskrev sammanlagt fyra orsaker eller tillfällen då FaR inte ansågs vara 

positivt. Dessa var då patienter har ätstörningsproblematik, är mycket prestationsinriktade, har 

en negativ kroppsbild samt om de har dålig självkänsla. I sådana lägen anser samtliga 

respondenter att det kan mer stjälpa än hjälpa att rekommendera FA. 

 

Den som nämner ätstörning som kontraindikation är IF4 och han poängterar vikten av att i 

sådana lägen vara försiktig med att rekommendera fysisk aktivitet som en del i en behandling: 

[…]”Men det stora problemet är kanske om man jobbar med ätstörningar. Att man inte ligger 

på och sätter igång en ätstörning och det måste man tänka på.“ IF1 hänvisar till de personer 

som är prestationsinriktade, att de inte blir hjälpta av att få rekommendationen om att ut och 

röra på sig: […]” Och det är människor som är så deprimerade och som har ett behov för att 

lyckas och om de sätter sig på en cykel eller går ut och springer och känner att de inte lyckas 

med sitt mål och är rädda för misslyckas inför behandlaren så kan det ha motsatt effekt.“  En 

av informanterna, IF2, hänvisar till de mest inaktiva och ovilliga patienterna och menar att det 

kan slå fel om fysisk aktivitet på recept skulle skrivas ut och att inte beakta patientens 

önskemål: 
[…] ”Ja det är om de är deprimerade och mycket anti mot att röra på sig, så att de liksom inte 

vill och så får de ett recept på det. Då skulle man kunna tänka sig att de liksom hånar vården 

eller känner motstånd överhuvudtaget. Man måste nog ändå tro på behandlingen tror jag som 

patient. Om du inte tror på behandlingen och inte är med på samma bana som doktorn eller 

sköterskan så kan det ha negativa effekter.“  
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IF3 medger att oftast är hindren mer åt karaktären dålig självkänsla och sänkt stämningsläge 

som gör att det svårt att motivera sig till fysisk aktivitet. 

[…]” Man kan ju bara genom att vara långdraget sjukskriven och deprimerad innebär ju att 

man har sämre självkänsla oftast. Om man dessutom skäms för sin kropp så kanske man är 

överviktig och har jättedålig kondition man vill inte visa upp sig då på ett badhus eller klä sig 

i trikåer och springa runt Djurgården. Så själva depressionen gör nog att det är motigt i sig.“ 

 

3.4.2 FA motivation 

Att motivera i lagom dos ansågs många gånger som en utmaning, till exempel när patienten är 

inaktiv fysiskt, har negativ självbild eller har andra somatiska besvär. Hur svårt det är att 

ändra beteenden och att det tar lång tid, är ett av de största hindren för att kunna motivera till 

FA enligt respondenterna. 

 

Det framkom i flertalet av intervjuerna att det är avgörande att kunna motivera sina patienter 

som har depression för att kunna komma över olika hinder den sjuke har och ta sig förbi sin 

oförmåga och sina koncentrationsproblem.  IF4 nämner ett flertal gånger hur viktigt det är 

motivera samt vilken effekt fysisk aktivitet har på de flesta deprimerade. […]”för min 

erfarenhet är att det är väldigt effektivt med fysisk aktivitet för de flesta patienter så jag 

brukar alltid försöka motivera till det. Och då kan FaR vara ett sätt.“ 

 

Även IF2 är inne på samma linje när gäller coachning och att kunna motivera för lyckade 

tillfrisknanden: [...] ”Oavsett på vilken nivå man jobbar i vården, om det är psykoterapeut 

eller sköterska eller läkare, så ska man försöka coacha patienten till att motivera sig till att 

trots att de mår dåligt komma ut så det blir någon form av coaching och lyckas man med den 

coachningen så kan man även lyckas med patienten.“  IF4 berättar också att de även använder 

sig till viss del av gymmet på sjukhuset som i första hand är till för personalen men som på 

sistone även patienterna använder just för att de ska komma igång och känna att de är 

delaktiga i sin behandling.  […]”Vi kan ju få dem att gå ner på gymmet här nere i källaren 

men det är inte alla som vill, och sen är gymmet till för personalen från början vilket ställer 

till det med tillgängligheten och öppettider. Vi försöker åtminstone få dem att gå och aktivera 

sig.“ Samtliga respondenterna nämner gruppträning som ett alternativ för de deprimerade 

framförallt för att komma ur sin isolering och att få känna gemenskap som en del i 

tillfrisknandet. IF3 nämner dock många svårigheter när personer med depression bor 
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ensamma. […]”Ja, det har det nog varit det är en risk att utveckla en depression att vara 

ensamstående man kan vara ensamstående och ha massor av intressen. Ja ensamheten är ju 

stor… Ensamstående och sen deprimerad så isolerar man sig ännu mer. Det är bra om man 

kommer med någon gympagrupp men steget är långt.“ 

 

 

Det har också framkommit under intervjuerna att erfarenheter av gruppträning kan leda till 

bättre självförtroende och att de gemensamma stunderna också skapar en viktig social 

träffpunkt som även det leder till ökat välmående hos personer med depression och att det 

ökar motivationen till att vara fysiskt aktiv framöver.  Återigen är det IF1:s erfarenhet från 

Norge som lyfts fram och som får rama in vilka slags framgångsfaktorer som ger friskare 

patienter:  
”Japp, och det fanns en tanke bakom allting och det var öppet på något sätt och alla patienter var 

mer eller mindre bekväma [...] Jag kommer specifikt ihåg en patient som var nästan apatisk och 

självmordsbenägen när hon kom in till mig. Hon var där i två-tre månader, och hade fibromyalgi 

och diverse tveksamma diagnoser och skrevs ut och mådde mycket bättre. Hon fick i och för sig 

SSRI-medicin men den fysiska aktiviteten och gemenskapen som hon kände på den här 

avdelningen gjorde att hennes att hon steg i funktionalitet och allting. Och då på en psykiatrisk 

institution där de inte känner sig instängda eller att det inte är så läskigt utan allt är vettigt 

komfortabelt. Jag har inte jobbat på psyk här i Sverige men som jag förstått det så är det inte 

riktigt samma upplägg.“ 

  

IF2 förmedlar sin vision om hur det skulle kunna se ut i Sverige i framtiden och hur FA 

naturligt skulle kunna integreras i hälso- och sjukvården.  
[…]”Man kan tänka sig att psykiatriska mottagningar på sjukhusen där det ofta finns slutna 

psykiatriska avdelningar lägger en del av budgeten på att bygga trivsam träningslokal och så kör 

man de psykiatriska patienterna både de inneliggande som vårdas inom psykiatrin och de som 

går på öppenvårdspsykiatrin. Och erbjuder fysisk aktivitet som en del i behandlingen. Det är 

mycket svårare att få till här om man säger så, ”här har du en lapp, sök upp korpen eller vänd dig 

till den och den idrottsföreningen”. Det är för stort motstånd. Man måste göra det tryggt och 

enkelt för patienten.“ 

 

4 Diskussion 

Nedan diskuteras resultaten från denna studie utifrån egen analys baserat på referenser, den 

nationella forskning samt statistik från SLL som beskrivs i första stycket av studien. Det 
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primära var att ta reda på intervjupersonernas syn och erfarenheter runt förskrivningen av FaR 

till personer med depression. 

 

4.1 Förskrivarnas syn och erfarenheter av FaR   

Syftet med denna studie var att på ett djupare plan ta reda på om FaR används för 

deprimerade och vilken syn vårdpersonalen har på själva förskrivningsprocessen. Fungerar 

metoden FaR ute i verkligenheten för patienter med depression? För att söka förståelse 

undersökte författaren via fyra intervjuer hur vårdpersonalen arbetar med personer som har 

depression. Resultaten visar att intervjupersonerna alla var positivt inställda till FA som del i 

behandling till personer med depression. Även om själva FaR metoden ansågs som ett 

trubbigt och komplicerat verktyg så tyckte informanterna ändå att det gav positiva resultat för 

deras patienter att komma igång och aktivera sig.  

 
Samtliga deltagare i studien var läkare och de flesta med många års erfarenhet inom yrket. En 

av informanterna var specialiserad inom psykiatrin och de övriga inom allmänmedicin. 

Gemensamt för dem är att de alla behandlar personer med depression och att de arbetar 

utifrån diagnosen samt patientens behov. Intervjupersonerna är väl medvetna om att deras 

auktoritet i egenskap av läkare skapar förutsättningar för att individen verkligen tar FaR på 

allvar och utför fysisk aktivitet enligt förskrivning. Flera beskrev att detta var positivt och att 

styrkorna som lyfts fram är att skriva ut FaR så indikerar det till personen som har ett behov 

av att komma igång med FA, att här kommer förslaget från en auktoritet, som en läkare är. Då 

blir det mer tyngd i budskapet och det är därför det är viktigt att FaR metoden ska finnas kvar 

för att förenkla för både patient och vårdpersonal. (Kallings 2011, s.103) 

 

4.2 FaR förskrivning  

Förskrivning av FaR till personer med depression har ingen pålitlig statistik, för att i dagsläget 

kunna ta reda på i vilken omfattning förskrivning sker. I dagens sjukvård ställs frågan om 

fysisk aktivitet ofta och det nämns också ett antal gånger att aktivera sig ger bra effekter på 

längre sikt för att patienternas allmänna hälsa och att det kan förhindra återinsjuknande i 

depression. En av frågeställningarna var att ta reda på om vårdpersonal förskriver FaR till sina 

patienter med depression och som framkommit i resultaten så skriver de ut FaR men i olika 

omfattning och mestadels till personer som själva uttrycker ett behov av att få komma igång 
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och röra sig eller där det finns tydliga funktionella problem med en dålig kroppsbild eller där 

patienten tror sig ha problem med något rörelseorgan. I den induktiva fasen av 

resultatanalysen framkom det att användningen av FaR egentligen inte används i så stor 

utsträckning som i första skedet när informanterna intervjuades. Författaren kontaktade 

Folkhälsomyndigheten samt Stockholms läns landsting för att ta reda på om det fanns någon 

statistik för FaR förskrivning ihop med diagnos men fick dessvärre svaret att de olika 

vårdprofessionerna inte registrerar diagnos vid varje tillfälle och det därför försvårar att få ut 

tillförlitlig statistik. Den statistik som Stockholms läns landsting har i dagsläget är från 2013 

och ger inte någon rättvis bild av hur förskrivningen av FaR ser ut för psykisk ohälsa. En 

fingervisning kan ändå ges från SLL:s rapport från 2013. Resultaten är hämtade från Wim-

enkäten där statistik från ett datalager har tagits ut för långvarigt psykiskt funktionshindrade 

med övervikt eller fetma inom den psykiatriska vården. Husläkarmottagningarna rapporterade 

att det genomfördes 20 454 samtal enligt den nya kodbeteckningen DV132 år 2013 som står 

för rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av FaR eller stegräknare samt 

särskild uppföljning, till patienter som har otillräcklig fysisk aktivitet. En ökning kan ses med 

antalet utfärdade FaR från 2011 men den inrapporterade statistiken är inte helt tillförlitlig 

eftersom ingen garanti finns att de två olika koderna mäter samma sak. (Vårdguiden 2013, 

s.35) 

 

Resultaten visar att samtliga intervjupersoner är positivt inställda till FA som del i behandling 

till personer med depression. Intervjupersonerna vet att evidensläget pekar mot att fysisk 

aktivitet ska ha effekt på deprimerade, och framförallt för dem som har låg till måttlig 

depression. Det stöder också rapporten gällande hur viktigt det är att motivera till FA samt 

förskriva FaR som ger ökad följsamhet. Det visar Folkhälsoinstitutets utvärdering av FaR som 

gjordes 2010.  WHO (2003) anser att vårdpersonal som förskriver FaR kan behöva en särskild 

utbildning. De har stora möjligheter att påverka patientens motivation och beslut när de 

förskriver fysisk aktivitet på recept. En av metoderna för beteendeförändring är MI 

(motiverande samtal) som har tagits fram för hälso- och sjukvården av Riskbruksprojektet 

sedan 2004 (Statens folkhälsoinstitut, 2010). SBU (2007) visar i sin rapport att patienter som 

får rådgivning av vården ökar sin fysiska aktivitet med 12–50 procent efter ett samtal med 

exempelvis metoden MI. Det har också visats i utvärderingen att ökningen håller i sig under 

minst sex månader efter vårdbesöket. (Nilsson 2010, s.46) 
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Intervjupersonerna beskrev sammanlagt fyra antal orsaker eller tillfällen då FaR inte ansågs 

vara positivt. Dessa var då patienter hade ätstörningsproblematik, är mycket 

prestationsinriktade, eller har en negativ kroppsbild samt självkänsla. I sådana lägen kan det 

mer stjälpa än hjälpa att rekommendera FA anser samtliga respondenter. Det står även i FYSS 

som kontraindikation att vid ätstörningar kan depression förekomma och att de patienterna 

ska endast rekommenderas träning under sträng kontroll av ett tillräckligt näringsintag (Ståhle 

2015, s.7). 

 

4.3 Nationella riktlinjer  

Intervjupersonerna arbetar delvis efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer gällande vård för 

depression och ångestsyndrom. Till exempel erbjuder de i första hand terapisamtal, oftast 

inom KBT, efter att de diagnostiserat depression. Även antidepressiva läkemedel erbjuds efter 

en patientcentrad kartläggning av livssituation och arbete. De flesta landsting i Sverige arbetar 

efter samma vårdplan där patienterna erbjuds terapisamtal, KBT tillsammans med 

antidepressiv behandling. Av de fyra intervjuerna som studien bygger på framkommer inte att 

fysisk aktivitet finns med i rekommendationerna som har en prioritering 3 av en 10-gradig 

skala. Där anges en 10-gradig skala där 1 är åtgärd med största angelägenhetsgrad och 10 

representerar åtgärder med liten nytta enligt de nationella riktlinjerna.  Den preventiva 

funktionen av fysisk aktivitet lyfts framförallt fram i de nationella riktlinjerna, här kan en 

indikation på informationslucka ändå ses på grund av att ingen av informanterna nämner att 

de är medvetna av den höga prioritering som gjorts i de nationella riktlinjerna. 

(Socialstyrelsen, 2010 s.34). 

 

4.4 Övriga resultat  

Det var överraskande att endast en av intervjupersonerna tidigare hade genomgått utbildning 

och att de andra hade själva sökt eller fått informationen gällande FaR på annat sätt. Med 

tanke på att FaR implementerades i Stockholm för över åtta år sedan och att det har funnits 

incitament i ett antal år för att stimulera FaR användning så blir slutsatsen även från denna 

studie att FaR är en underutnyttjad resurs och som behöver implementeras på ett mer effektivt 

sätt. Svårigheter med arbetet av FaR har visat sig på grund av brist på tid och att 

uppföljningsarbetet behöver förbättras (Kallings 2011, s.343-344). Detta är i enlighet med de 

svar som framkommit från informanterna. Det är resurs- och tidskrävande och flera nämner 
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att de inte heller har möjligheter till att följa upp och motivera med samtal och att det 

ytterligare är en anledning till det motsträviga arbetet med att använda FaR fullt ut inom den 

svenska vården. Dock beskriver de att det ändå har positiva effekter, även om receptet är för 

detaljerat och tidskrävande att följa upp.  

 

Bristande rutiner mellan primärvården och den psykiatriska vården gällande uppföljning kan 

ses mellan de olika professionerna. Samtliga informanter följer upp vid återbesök men när 

sedan patienterna har slussats vidare till olika slags terapisamtal så läggs ansvaret för 

patienten över på exempelvis psykologen. Därmed följs inte FaR upp eftersom den läkare som 

skrev ut receptet i första hand inte längre träffar patienten på en period om inte ett nytt 

läkemedel ska skrivas ut. Uppföljningen av FaR riskerar därför att utebli enligt de resultat 

som intervjuerna utmynnat i. En indikation som kan ses från studien är att se över rutinerna 

för patientuppföljning för de som har fått FaR i den fortsatta vårdkedjan inom hälso- och 

sjukvården. Faskunger et al. poängterar att i enlighet med 2 a § hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) finns grundläggande bestämmelser om patientsäkerhet och kvalitet av vården 

(2007, s.20). Uppföljning är en sådan grundläggande bestämmelse. […]”Uppföljning av 

ordination av fysisk aktivitet skiljer sig inte från uppföljning av annan behandling inom hälso- 

och sjukvården.“ (ibid. s.20) Kallings beskriver samma fråga på följande sätt; […]”Den som 

förskriver FaR är ansvarig för att uppföljning sker. Uppföljningen kan organiseras på olika 

sätt. Det kan vara förskrivaren eller annan vårdpersonal som har förnyad kontakt med 

patienten.“ (2011, s.182). Det är precis som vid annan behandling viktigt att följa upp effekten 

av ordinationen, för att se om den behöver justeras på något sätt, men uppföljning av FaR bör 

även ske för att stödja patienten i sin beteendeförändring och för att auktorisera 

behandlingsmetoden (ibid. s.118). 

 

Samtliga intervjupersoner tycker att gruppträning och gym på sjukhus, vårdmottagningar och 

psykiatriska avdelningar skulle vara positivt ur många perspektiv. Detta är dels för att på ett 

enkelt sätt kunna erbjuda personer med depression träning men också för att det skulle öka 

den sociala samvaron samt ge ett stöd åt dem som har problem att komma igång och motivera 

sig själv att börja röra på sig.  Förhoppningen är att det i framtiden ska finnas ekonomiska 

möjligheter till mer integrerade träningslokaler med personal inom hälso- och sjukvården, 

vilket till och med skulle kunna spara pengar åt vården. Att få arbeta med patienternas hälsa 

preventivt samt även kunna förebygga återinsjuknande sparar samhällets kostnader för både 

sjukskrivning och läkemedel.  
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Ovan reflektion leder även in på en annan aspekt som framkom tydligt gällande motivation. 

Vikten att stödja grundläggande behov framkom tydligt när en av respondenterna nämner hur 

psykiatrin i Norge fungerar och hur hen fick den erfarenheten hur stor skillnad på de personer 

som är inlagda, hur snabbt de steg i funktion och fick tillbaka livskvalitet på grund av 

gemenskapen och den glädje som fysiska aktiviteten gav. Det stödjer vikten av grundläggande 

psykologiska behov i linje med Self Determination Theory (SDT) som är behovsteori som har 

tre viktiga delar: inre motivation, yttre motivation samt amotivation. Med inre motivation 

menas att själva uppgiften eller aktiviteten upplevs som intressant, belönande och ger glädje 

för individen. SDT är en teori för hälsobeteenden och har via forskning visat att individer som 

har en mer självbestämd motivation har ett bättre välbefinnande och prestation. För att kunna 

nå till en självbestämd motivation krävs tre stycket tillfredsställande behov: autonomi, 

tillhörighet och kompetens. I citatet från IF1 framkom det med tydlighet hur pass avgörande 

det var för patienten att känna tillhörighet, frihet (autonomi) samt eget ansvar. Det talar för att 

SDT teorin skapar motivation, vilket är en viktig parameter för att FaR ska kunna fungera. 

Autonomi menar att individen har val- eller påverkansmöjligheter till uppgifter eller 

aktiviteter samt att deltagandet är frivilligt. Tillhörighet menar att individen är en del av 

gruppen och där individen känner sig respekterad. Kompetens menar att individen själv 

känner sig kapabel till uppgiften eller aktiviteten och känner att de vet hur de kan bli  

bättre. (Deci & Ryan 2000, s.227)  

 

Ett behov av forskning kan ses gällande SDT teorin och hur FaR verktyget skulle kunna 

integreras. Detta skulle kunna stödja implementeringen av FaR i Sverige. SDT teorins 

möjligheter att skapa inre motivation till personer med depression och därmed kan det 

psykiska förenas med det fysiska.  

 

4.5 Styrkor och svagheter  

Det faktum att det var svårt att få tag på intervjupersoner under den korta tid som studien 

pågick gjorde att ett fåtal kom med i urvalet för intervju, vilket kan ses som en svaghet 

eftersom det endast kan ge en fingervisning vad vårdpersonal har för erfarenhet och syn på att 

ordinera FaR till deprimerade. Gällande intervjuguiden som skulle vara ramen för intervjun så 

genomfördes en pilotintervju innan med en expert inom området och efter hens förslag till 

justeringar samt genomgång med handledaren för att säkerställa att intervjuguiden skulle 
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fungera. Detta gav en bra stabilitet och pålitlighet till syftet med studien och hur 

frågeställningarna skulle besvaras vilket kan ses som en styrka för underlaget till studien. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 158) 

 

Faktorer som kan ha påverkat resultatet är utan tvekan urvalet vilket betyder att alla 

intervjupersoner var positivt inställda till FaR och att ingen av dem var emot att förskriva FaR 

som en del i behandlingen mot deprimerade patienter.  Det kan inte uteslutas att systematiskt 

fel (s.k. bias) har uppstått, och att det ger snedvriden bild av hur synen och erfarenheterna av 

FaR ser ut hos vårdpersonalen. (Kvale & Brinkmann 2014, s.292) 

 

Bristen på forskning med kvalitativ metod visar också att det finns en lucka att fylla. Att hitta 

relevant litteratur inom ämnet depression och FaR upplevdes svårt, framförallt att det inte 

fanns någon säkerställd statistik av FaR användandet för deprimerade i Sverige och inte heller 

någon svensk forskning på hur vårdpersonal ser på FaR förskrivning av denna patientgrupp. 

Studiens metod kan därför ses som en styrka, eftersom det finns en avsaknad av kvalitativ 

forskning inom området. 

 

5. Fortsatt forskning  

Resultatet kan endast anses visa en indikation över förskrivningen av FaR, eftersom 

underlaget är för litet för att dra generella slutsatser. Det indikerar ändå att förskrivningen av 

FaR för depression inom vården är låg även bland förskrivare med positiva attityder till FaR, 

och att fler deprimerade eventuellt skulle kunna erbjudas FaR. Tydligare riktlinjer och högre 

krav på dokumentation över förskrivningen behövs för att metoden ska kunna undersökas 

ordentligt. Brist på tidigare studier inom området kan bero på att FaR inte har prioriterats av 

landstinget, vilket i sin tur kan bero på att det inte finns tillräckligt tydliga riktlinjer för 

förskrivningen. Enklare budskap till vårdpersonal gällande de nationella riktlinjerna kan 

möjligen öka användningen av FaR för deprimerade inom hälso- och sjukvården, och på så 

sätt bidra till att fler patienter uppnår en förbättrad psykisk hälsa. Ett förslag till studie skulle 

vara att jämföra två grupper från vårdpersonalen där den ena får en förenklad information om 

FaR och den andra får samma som tidigare getts ut. 

En generalisering av hur vårdpersonalen förskriver FaR till personer med depression har inte 

denna studie haft möjlighet till eftersom endast några få från Stockholms län har intervjuats. 

För att bredda forskningsområdet ytterligare skulle en kvalitativ studie med urval från flera 
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landsting i Sverige ge en mer tydligare bild av hur förskrivningsprocessen av FaR för 

deprimerade är.  Det skulle även vara intressant att undersöka användningen av FaR specifikt 

inom psykiatrin, samt hur personer som har fått diagnosen depression ställer sig till att få FaR 

och vad de som fått receptet upplever för effekter av det.  

6. Slutsats  
Det kan rekommenderas att se över bristande rutiner i uppföljning med FaR för patienter som 

har depression samt en förenkling av journalinförandet och det digitala receptet. Med grund i 

denna studies resultat kan man dra slutsatsen att Socialstyrelsens nationella riktlinjer gällande 

personer med depression behöver lyftas fram och implementeras ytterligare i den svenska 

hälso- och sjukvården. Ett steg i rätt riktning för att aktivt arbeta preventivt för personer med 

depression är att vägleda och motivera dem till förändring av livssituation. Intervjuerna av 

vårdpersonalen gav författaren en insikt om hur pass långt Sverige ändå har kommit med 

synen gällande psykisk ohälsa. Idag är det inte längre tabu som för tjugo år sedan att vara 

deprimerad. Dock kvarstår mycket arbete och forskning för den svenska hälso- och 

sjukvården. Stora insatser krävs för att komma till bukt med sjukdomen depression som 

dessvärre ökar bland befolkningen, nationellt men också internationellt. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  
 
 
Studien vill undersöka på ett kvalitativt sätt om vårdpersonal använder fysisk aktivitet på 
recept (FaR) som behandling till personer med depression. 

 
Frågeställningar: 
 

• I vilken grad ordinerar vårdpersonal FaR som behandling till personer med 

depression? 

• På vilket sätt arbetar vårdpersonalen utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 

(2010) gällande patienter med depression? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Depression  
Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet på recept 
Föreskrivna  
Motivation 
Nationella riktlinjer för deprimerade och med ångestsyndrom 
 
Physical activity; Mental health; Depression; Dose;  
Physical activity on prescription, (PAP)  
Management of depression 
General Practioners 
Physical Activity for managing depression 
Effects of physical activity on depressive  
Mental Health and Physical Activity 
Antidepressant medication 
Clinical Guidence  
Evidence Practice 
 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, artikeldatabaser  
PubMed,  
Google Scholar  
SportDiscus,  
EBSCOhost  
PsychInfo 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar:  
”Physical activity; Mental health; Depression; Dose;“  
Physical activity on prescription, (PAP) and* 
Management of depression 
General Practioners 
Physical Activity for managing depression or* 
Effects of physical activity on depressive  
Mental Health and Physical Activity 
Antidepressant medication 
Clinical Guidence  
Evidence Practice 
”Motiverande samtal" depression”  
”fysisk aktivitet” depression  
PubMed:  
PsychInfo 
SportDiscus:  
EBSCOhost:  
 
 
Kommentarer 
Mycket hittades via Google Scoolar och via länken antal citerade. Pubmed och PyshInfo var 
andra ställen där det fanns relevanta studier för syftet i uppsatsen. Även äldre c-uppsatser 
med inriktning FA och depression fick vara inspirationskällor samt vilken slags forskning och 
litteratur som använts tidigare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Läkarboken (2014) 
 
En variation i grundstämningen är en normal del av livet. När nedstämdheten blir mer 
långvarig och påverkar sömn, aptit, livsglädje, självkänsla och möjligheten att arbeta eller 
studera, betecknas det som egentlig depression. Depressionsdiagnosen ställs utifrån 
rapporterade och observerade symtom. Enligt det diagnostiska systemet DSM-5 krävs 
följande för att ställa diagnosen egentlig depression: Minst fem av följande symtom, som 
inkluderar ett av de två första, har förekommit under samma tvåveckorsperiod nästan dagligen 
och har inneburit en påtaglig förändring av patientens normala funktionsnivå. Symtomen är: 
 
1. Nedstämdhet under större delen av dagen de flesta dagar. 
 
2. Klart minskat intresse för, eller glädje av, de flesta aktiviteter under större delen av 
dagen de flesta dagar. 
 
3. Betydande viktnedgång (utan att avsiktligen banta), viktuppgång eller minskad 
alternativt ökad aptit. 
 
4. Sömnstörning (för lite eller för mycket sömn nästan varje natt). 
 
5. Psykomotorisk agitation eller hämning. 
 
6. Svaghetskänsla eller brist på energi. 
 
7. Känsla av värdelöshet och/eller överdrivna, obefogade skuldkänslor. 
 
8. Minskad tanke- och koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet. 
 
9. Återkommande tankar på döden eller självmordstankar med eller utan 
självmordsplaner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3  
 

INFORMATIONSBLAD 

 

Studien ville undersöka på ett kvalitativt sätt om vårdpersonal använder FaR som behandling 
till personer med depression. 
 

-Ordinerar vårdpersonal FaR som behandling till personer med depression? 
 

-Arbetar vårdpersonalen utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (2010) gällande 
patienter med depression? 

 
Hej! 
Jag är nu inne på min sista termin är snart färdigutbildad som Hälsopedagog på Idrottshögskolan. En 
av de sista projekt vi genomför är en kandidatuppsats, där vill jag ta reda på om fysisk aktivitet 
används som ett behandlingsalternativ till deprimerade bland vårdpersonal samt belysa den forskning 
som finns i ämnet. Det kan även ge möjligheter att ta reda på hur den framtida hälsopromotionen 
skulle kunna utformas för deprimerade.  
 
Du får brevet därför att du arbetar inom den svenska hälso- och sjukvården och möter patienter med 
depression eller som har utmattningsdepression. Läs igenom brevet och överväg om du vill delta i 
projektet. Kontakta mig gärna om du har frågor!  
 
Vad handlar projektet om? 
Studien handlar om patienter med depression rekommenderas fysisk aktivitet på recept av 
vårdpersonal i Sverige? 
 
Hittills finns mycket forskning om dessa ämnen, men som ändå har en väldigt liten plats inom 
sjukvården idag. Jag hoppas därför att du vill vara med och skapa nya infallsvinklar till 
behandlingsalternativ till den ökade grupp deprimerade. 
 
Deltagande är frivilligt och innebär inga särskilda risker 
Intervjudeltagande kan bli en positiv upplevelse, där man får tid att reflektera över sådant man kanske 
inte tänker på till vardags. Dock finns inget som helst tvång att delta i studien, utan deltagande är 
frivilligt. Deltagande innebär heller inga särskilda risker. Du kan hoppa över frågor du inte vill 
besvara, och när som helst välja att avbryta din medverkan utan att behöva ge orsak. 
 
Data förvaras med respekt för din integritet och konfidentialitet 
Jag vill spela in intervjun digitalt, för att inte missa något och kunna analysera den vid ett senare 
tillfälle. Ljudfilerna behandlas och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig har tillgång till dem, 
och de bär inte deltagarnas namn. När resultatet sedan presenteras nämns inga namn eller 
arbetsplatser.  
 
Vänliga hälsningar,  
  
Petra Arnoldsson  



 

Hälsopedagogprogrammet 2012-2015 
GIH 
petra.arnoldsson@gih.se 
 
 
Bilaga 4  

 

Intervjuguide 
Du fick informationen jag mailade? 

Info om mig, Hälsopedagog snart och kandidatuppsats 

Syftet med intervjun 

Intervjun spelas in, endast i mina ägor, kommer att förstöras när uppsatsen är 

klar 

Är du intresserad av att läsa den transkriberade texten? 

Etiska riktlinjer, informanten hålls anonym anger endast arbetsplats, ok? 

 

Inledning 
 

1. Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete med depressionsdiagnoser? 
 

-Följdfråga om antal 

-Följdfråga om mest använda åtgärder 

 

Arbetsprocess; frågeställning 1 

 
2. Hur arbetar du/mottagningen/företaget med de nationella 

riktlinjer/rekommendationer som tagits fram av Socialstyrelsen (2011) 
gällande patienter med depression? (förklara vilka jag menar). 

 

-Utveckla frågan med om det finns KBT att tillgå på mottagningen? 

-Arbetar du med KLOKA LISTAN? 



 

-Vidareutbildningar/Uppdateras personal? 

 

 

Påverkan av fysisk aktivitet samt FaR; frågeställning 2 
3. Jag är intresserad av Fysisk Aktivitet på recept, FaR, kan du berätta om 

din syn på FaR? 
-Har du fått utbildning i FaR och dess koncept? 

- Hur ser du på själva förskrivningsprocessen?  

 

 

4. Om så- hur många FaR recept uppskattar du att du har föreskrivit under 
de år det har funnits? (Sedan 2007)  

 

Har jag förstått dig rätt med att….. 

5. På vilka sätt skulle fysisk aktivitet kunna hjälpa deprimerade, enligt din 
uppfattning? 
 

6. Skulle fysisk aktivitet kunna påverka negativt på den deprimerade? 
 

7. Kan fysisk aktivitet passa in som en behandlingsåtgärd för deprimerade 
patienter? 
 

Har jag förstått dig rätt med att….. 

 

Motivation – Patient 

 
8. Vad skulle de potentiella hindren vara för en deprimerad patient att bli 

fysiskt aktiva/börja träna? 
 

Ev.Utveckla gärna nedan exempel 

-Motivation 

-Tidsbrist 



 

-Skador 

-Allmän olust 

-Oförmåga 

 

 

9. Under vilka premisser skulle du rekommendera fysisk aktivitet istället för 
antidepressivt läkemedel eller samtalsterapi? 

 

-Om t.ex. mer/mindre aktiva personer innan depression; män/kvinnor; 

åldrar; annat? 

-Tycker du att det oftast mottas positivt/eller inte av patienter?  

-Påverkas du av kollegors/chefers/andras åsikter om det? Tror de att de 

förskriver mer/mindre än andra?  

 

  Om jag sammanfattar kort så menar du att… 

 

Övrigt FA rekommendation 
10. Om fysisk aktivitet var rekommenderad förstahandsval vid lindrig till 

måttlig depression enligt KLOKA LISTAN, hur tror du att det skulle 
påverka hälso- och sjukvården? 

 

 

Avslutningsvis 
 

11. Är det något utöver det vi har pratat om som du känner att du vill tillägga 
till …  

 

Så sammanfattningsvis om jag förstått dig rätt så ….. 

 

 

Tusen tack för er medverkan!  



 

 


