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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hälso- och sjukvårdens personal har till uppgift att arbeta sjukdoms-

förebyggande, genom att ge information och råd till patienter med otillräcklig fysisk aktivitet. 

Förskrivningen av FaR är fortfarande låg trots att det i dag är många som är 

stillasittande.Fysisk aktivitet på recept, FaR har under flera år funnits som arbetsverktyg och 

är en bra metod för att öka den fysiska aktiviteten.  

Syfte: Syftet är att kartlägga distriktssköterskornas och sjuksköterskornas arbete med och 

inställningar till fysisk aktivitet på recept, FaR. 

Metod: Enkätstudie på vårdcentraler i Västmanlands län. Analysen utförs med en ansats av 

mixad metod där numeriska data bearbetas via kvantitativ design och textdata med en 

kvalitativ ansats 

Resultat: Det framkom i resultatet att de flesta distriktsköterskorna och sjuksköterskorna 

hade en positiv inställning till FaR, dock saknades tid, kunskap och resurser för att förskriva 

FaR. Hälften av distriktssköterskorna och sjuksköterskorna har förskrivit FaR under det 

senaste året och 98% rekommenderade fysisk aktivet utan att förskriva FaR.  

Slutsats: Hälso- och sjukvården i Sverige måste fortsätta implementeringsarbetet med att 

förespråka och möjliggöra förskrivning av FaR genom att se över organisationen angående 

resurser, rutiner och riktlinjer för hur arbetet med FaR ska gå framåt. Fokus behöver sättas 

på utbildning, både i grundutbildningen och fortbildning. 

Nyckelord: Primärvård, Fysisk aktivitet på recept - FaR, Distriktssköterskor, 

Sjuksköterskor, Inställning, Mixad metod. 

 

  



ABSTRACT 

Background: The healthcare personnel have the task of working with disease prevention by 

providing information and advice to patients with insufficient physical activity. The 

prescription of FaR is still low, although today there are many who are sedentary. Physical 

activity on prescription, FaR has been used as a tool for many years and is a good method for 

increasing physical activity. 

Aim: The aim is to map nurses work with and attitude towards physical activity on 

prescription, PaP. 

Method: Surveillance study at health centers in Västmanland County. The analysis is 

performed using a mixed-mode approach where numerical data is processed through 

quantitative design and text data with a qualitative approach  

Results: In the result it was found that most district nurses and nurses had a positive 

attitude towards FaR, but there was insufficient, knowledge and resources to prescribe FaR. 

Half of district nurses and nurses have prescribed FaR over the past year and 98% 

recommended physical activity without prescribing FaR. 

Conclusion: Healthcare in Sweden must continue its implementation efforts to advocate 

and enable prescription of FaR by reviewing the organization regarding resources, routines 

and guidelines for how the work on FaR will go forward. Focus must be placed on education, 

both in undergraduate and continuing education. 

Keywords: Primary Care, Physical activity on prescription (PaP), District Nurse, Nurse, 

Setting, Mixed Methods. 
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1 INLEDNING 

Distriktssköterskor har ett uppdrag att arbeta med ett hälsofrämjande arbetssätt och har ett 

ansvar att på befolkningsnivå och individnivå främja hälsa samt arbeta 

sjukdomsförebyggande i alla möten på vårdcentralen. Som distriktssköterska på vårdcentral 

så möter distriktssköterskan många patienter med livsstilsrelaterade sjukdomar, mötet kan 

vara en blodtryck- eller hälsokontroll, kontroll av annat kroniskt tillstånd. Enligt vår 

erfarenhet vid verksamhetsförlagda utbildning så förskrevs ingen fysisk aktivitet, FaR trots 

att det under flera besök ändå framkom att patientens fysiska aktivitetsnivå var låg, endast 

kort information om fysisk aktivitet gavs samt ingen uppföljning av detta. I dag är många av 

Sveriges befolkning stillasittande och därför borde förskrivningen av FaR var hög. Fysisk 

aktivitet på recept, FaR har under flera år funnits som arbetsverktyg inom hälso- och 

sjukvården men statistik visar att det fortfarande i Sverige är låg förskrivning av FaR. Vi är 

intresserade av att beskriva hur distriktssköterskorna och sjuksköterskorna i Västmanlands 

läns arbetar med och vad de har för inställning till FaR. Detta för att bidra med kunskap och 

förståelse för vad distriktssköterskorna och sjuksköterskorna har för inställning till att 

förskriva fysisk aktivitet. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept FaR. Därefter beskrivs 

distriktssköterskornas uppdrag vad det gäller FaR, distriktssköterskornas erfarenheter och 

kompetens vad det gäller förskrivning av FaR samt distriktssköterskornas hälsofrämjande 

arbetssätt och sist beskrivs det vårdvetenskapliga begreppet. 

2.1 Fysisk aktivitet 

Folkhälsomyndigheten definierar fysisk aktivitet enligt följande ”Fysisk aktivitet inbegriper 

bland annat vardagsaktiviteter, transport till fots eller med cykel, friluftsliv, lek, fysisk 

belastning i arbetet, motion och fysisk träning”.  Hälsofrämjande fysisk aktivitet är den 

aktivitet som förbättrar hälsa och ökar den fysiska kapaciteten utan att det leder till någon 

skada eller risk (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

För att förebygga att folksjukdomar utvecklas är det viktigt med att hålla sig fysiskt aktiv för 

att behålla kroppens funktioner och hälsa över lång tid. Som folksjukdom menas diabetes typ 

2 samt hjärt- och kärlsjukdomar (Henriksson & Sundberg 2015).  
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En alltmer stillasittande livsstil och brist på fysisk aktivitet leder till sjukdom som i sin tur 

leder till höga kostnader för hälso- och sjukvård samt för samhället i stort (Leijon m.fl., 

2008).  

Långa perioder av stillasittande bör undvikas och för att motverka detta rekommenderas 

fysisk aktivitet, den rekommenderade dosen i FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 

och sjukdomsbehandling) för vuxna är minst 150 minuters aktivitet med måttlig intensitet 

fördelat på minst tre gånger per vecka. Med måttlig intensitet kan vara en promenad i snabbt 

tempo. Alternativt rekommenderas minst 75 minuter per vecka med högintensiv aktivitet 

såsom löpning. Aktivitets intensitet kan med fördel kombineras. Aktiviteten bör ge en ökning 

av puls och andning och utövas under pass om minst 10 minuter per gång. Enligt 

rekommendationerna så bör även styrketrängning läggas till minst 2 gånger per vecka. 

Personer över 65 bör även träna balans. Äldre ”äldre”, eller kroniskt sjuka bör även träna 

men med träning som är anpassad efter individens förutsättningar (Janson, Hagströmer & 

Andersson, 2015). 

2.1.1 Effekt av fysisk aktivitet 

Enligt Henriksson och Sundberg (2008) leder fysisk aktivitet till att hjärtat ökar sin 

pumpförmåga och blir starkare. Syretillförseln till hjärtat förbättras på grund av att 

kranskärlen kring hjärtat vidgas och det lider till ett ökat blodflöde kring hjärtat samt att 

cirkulationen av blod förbättras i hela kroppen. När en person är fysisk aktiv så leder det till 

att vilotrycket och vilopulsen sjunker. Fysisk aktivitet ger en ökad muskelmassa samt att 

skelettets funktion och struktur stärks, det leder till en ökad muskelstyrka som leder till en 

förbättrad balans och underlättar koordinationen. Den fysiska aktiviteten minskar risken för 

frakturer och andra skador i kroppen relaterat till att om skelettet belastas så ökar 

mineraltätheten i skelettet, samt att funktionen och hållfastheten i leder, ledband och senor 

ökar. Även andningsmuskulaturen förbättras och blir mer uthållig. Detta leder till en ökad 

andningsminutvolym och detta förbättrar lungans gasutbyte. Fysisk aktivitet leder till att 

blodfetterna förbättras, det goda kolesterolet (HDL) ökar och det leder till en ökad 

fettnedbrytning och detta leder till viktnedgång. Känsligheten för insulin i vävnaderna ökar, 

detta leder till lägre blodsockervärden som i sin tur minskar risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar samt typ 2 diabetes. Övriga fördelar med fysisk aktivitet är att det blir en mer 

regelbunden tömningsfrekvens i magsäcken, den kognitiva förmågan kvarhålls, sömnen 

förbättras och det ger ett ökat välbefinnande i kroppen (Henriksson & Sundberg, 2008). 

2.2 Fysisk aktivitet på recept, FaR  

FaR innebär en individanpassad skriftlig ordination på fysisk aktivitet. Arbetet med FaR 

utgår från ett patientcentrerat förhållningsätt utifrån den enskilda individen och dess 

hälsotillstånd. För att fysisk aktivitet skulle kunna förskrivas på recept som ett komplement 

till eller i stället för läkemedel utarbetades en receptblankett med skriftliga instruktioner. 

Enkla skriftliga råd på aktiviteter men även en helhetslösning med stöd från förskrivaren kan 

innefattas i ordinationen. Ordinationen utfärdas inom hälso- och sjukvården av legitimerad 
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personal såsom läkare, fysioterapeuter, distriktssköterskor och sjuksköterskor men aktiveten 

kan utövas utanför vården. Kunskapsbanken FYSS ligger som grund till FaR och 

kompletterar varandra, den aktivitet som ordineras kan antingen vara en organiserad 

aktivitet eller en aktivitet som patientens utför på egen hand. FaR metoden används både för 

förebyggande behandling och behandling av sjukdom till patienter som behöver öka sin 

fysiska aktivitet ur en hälsosynpunkt. Inom hälso- och sjukvården innebär förskrivning av 

FaR för både personalen och organisationen ett förhållningssätt där förebyggande insatser 

integreras i det dagliga arbetet. (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Tidigare forskning visar att 

FaR är en arbetsmetod som är passande för primärvården för att öka patienternas fysiska 

aktivitet, då FaR ökade den självrapporterade fysiska aktiviteten både kortsiktigt och 

långsiktigt hos patienterna (Kallings, Leijon, Hellénius & Ståhle, 2008; Kallings m.fl., 2009; 

Lawton m.fl., 2008; Leijon m.fl., 2009; Leijon m.fl., 2010; Olsson m.fl., 2015; Richards & 

Cai, 2016; Rödjer, Jonsdottir & Börjesson, 2016; Sørensen, Sørensen, Skovgaard, Bredahl & 

Puggard, 2010). 

FaR grundar sig på två teoribaserade modeller för beteendeförändring, dessa två modeller är 

den sociala kognitiva teorin samt den transteoretiska modellen (Bandura, 2004). I arbetet 

med att främja fysisk aktivitet kan den transteoretiska modellen vara praktisk för 

distriktssköterskornas hälsofrämjande arbete på vårdcentral, den transteoretiska modellen är 

ledande för att främja förändringsarbete genom ett beteendeförändrande tillvägagångssätt 

(Levesque, Prochaska, Dewart, Hamby, Weeks, 2001). Den transteoretiska modellen utgår  

från individen för att se i vilket stadium av beteendeförändring individen befinner sig i 

(stages of changes). Därefter så utformas en strategi i samråd med individen som är passande 

för att nå bästa möjliga resultat. Det är en process som genomgår fem olika stadier av 

motivation till förändring den första är; ej beredd- därefter kommer begrundande-, 

förberedelse-, handlings- och vidmakthållande stadie. För att komma vidare i beteende 

förändringen så anpassas åtgärderna efter var individen befinner sig genom att använda de 

hjälpmedel som finns för att underlätta övergångarna mellan de olika stadierna (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Den social kognitiva teorin som innefattar begreppet (Self-efficacy) 

menar att det är upp till patientens egna förmåga och tilltro på sig själv som styr hur det 

kommer att fungera att göra en hälsofrämjande beteendeförändring (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Bandura (2004) menar att förmågan kan påverkas av andra sociala 

omgivningsfaktorer såsom den egna familjen eller andra personer i patientens närhet såsom 

arbetsgivare, vårdgivare samt patientens bostadsort. 

2.2.1 Implementering av FaR 

FaR introducerades i Sverige 2001 av folkhälsoinstitutet som en del i en nationell kampanj 

kallad ”Sätt Sverige i rörelse 2001”. Detta för att påbörja ett långsiktigt förändringsarbete för 

att öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen. FaR som metod utvecklades för att inleda en 

förändring av individens, gruppens och samhällets inställning till fysisk aktivitet och för en 

beteendeförändring i befolkningen (statens folkhälsoinstitut, 2011). I den nationella 

utvärdering av FaR som genomfördes av Statens folkhälsoinstitut (2010), framkom det att 

det finns god evidens för att FaR är en bra metod för att öka den fysiska aktiviteten hos 

patienter. Den nationella utvärderingen konstaterar att det behövs insatser för att utveckla 
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FaR ytterligare, bland annat genom att utbilda personal inom hälso- och sjukvården om FaR-

konceptet, samt att belysa vikten av uppföljning av FaR (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Detta bekräftar Kallings (2012) som menar att det finns en potential för FaR och att det 

fortfarande behövs mycket implementeringsarbete inom hälso- och sjukvården, samt att 

kunskapen om den fysiska aktivitetens påverkan på hälsan och FaR, borde bli obligatorisk i 

vårdens grundutbildningar. 

I en studie samlades antalet förskrivna FaR i Sverige in och relaterades till antalet 

stillasittande invånare och det framkom att 37 FaR förskrevs per 1000 stillasittande 

invånare. Antalet FaR har även relaterats till totalt antal besök inom primärvårdens hälso- 

och sjukvård. Drygt 49,000 FaR förskrevs av Landstingens primärvård i Sverige under 2010. 

I resultatet framkommer att FaR är en underutnyttjad resurs och att antalet FaR-

ordinationer skulle kunna mångdubblas (Kallings, 2012). År 2012 förskrevs 73 425 FaR, en 

ökning från 2010 med ~33% (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2013). 

2.2.2 Effekter av FaR 

Att arbeta med FaR är kostnadseffektivt och ur ett samhällsperspektiv lönsamt Rome, 

(2014); Sørensen m.fl., (2006). Detta stödjer användningen av fysisk aktivitet på recept för 

att minska fysisk inaktivitet som en del av befolkningsstrategin (Lawton m.fl., 2008). Det 

framkom i Romé (2014) avhandling där det sågs en signifikant ökning av den fysiska 

aktivitetsnivån hos patienterna som deltog i FaR. De som ökade sin aktivitet mest var de som 

var inaktiva från start (Leijon, Bendtsen, Nilsen, Festin & Ståhle, 2009). En signifikant 

ökning av fysisk aktivitet sågs hos patienten vid individanpassande aktiviteter och när 

patienten fick hjälp med att ställa in individuella mål (Richards & Cai, 2016). Förskrivningen 

av FaR till patienter ökar patienternas fysiska aktivitet och ökar nivån på den fysiska 

aktiviteten mer än när FaR inte används (Lawton m.fl., 2008; Olsson m.fl., 2015; Richards & 

Cai, 2016; Sørensen m.fl., 2006). Patienter som fick en hembaserad aktivitet genomförde till 

större del FaR ordinationen och ökade sin fysiska aktivitet i större utsträckning än de 

patienter som fick organiserade aktiviteter som t.ex. gym eller gruppaktivitet (Leijon, 

Bendtsen, Nilsen, Festin & Ståhle, 2009; Leijon m.fl., 2010). 

Det framkom i en studie av Kallings m.fl. (2008) att det fanns flera olika skäl för att förskriva 

FaR och de vanligaste orsakerna var smärta, övervikt och rygg-och nackproblem. I Leijon 

m.fl. (2008) framkom det att de vanligaste orsakerna till förskrivning av FaR var 

muskuloskeletala störningar, övervikt, högt blodtryck och diabetes. Den allmänna hälsan och 

kroppslig smärta kan förbättras om den fysiska aktiviteten ökas enligt Kallings m.fl. (2008). 

Kallings m.fl. (2009) beskriver i sitt resultat att ett individualiserat recept på fysisk aktivitet 

minskar vikt, bukfetma och kardiometaboliska riskfaktorer. Om patienterna genomförde den 

ordinerade fysiska aktiviteten, FaR sågs effekter som minskad kroppsvikt och midjemått, 

sänkt lipidnivå och sänkt blodtryck (Richards & Cai, 2016). Fanns det receptbelagda skäl eller 

diagnoser som diabetes och högt blodtryck var genomförandet högre (Leijon m.fl., 2010). 
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2.2.3 Patientens syn på FaR 

Uppmuntran och stöd till att öka fysisk aktivitet beskrivs av patienterna vara viktigt (Leijon 

m.fl. 2010). I flera studier där patienten själv rapporterar in uppgifter angående hur de 

upplever FaR, framkommer det att patienten upplever en förbättrad fysisk och psykisk 

livskvalité och ett ökat välbefinnande (Kallings m.fl., 2008; Lawton m.fl., 2008; Olsson m.fl., 

2015; Richards & Cai, 2016; Sørensen m.fl,. 2010). Det bekräftas av Sørensen m.fl. (2006) 

där det i studien framkom att patienterna uppskattade att få FaR. Det framkom i en studie att 

patienterna upplevde fördelar med att först få fysisk aktivitet på recept och sedan med hjälp 

av en instruktör hitta de mest lämpliga fysiska aktiviteterna utifrån deras hälsotillstånd. 

Stödet under den fysiska aktiviteten uppskattades särskilt av patienterna och att det var 

konstandsfritt (Gasparini, Knobé & Didierjean, 2015). För de patienter som utav flera orsaker 

har svårt att ta sig till gym eller andra inrättningar för fysisk aktivitet så beskrev Lejon (2009) 

i sin avhandling att patienter som uppger tidsbrist och transportsvårigheter som hinder för 

fysisk aktivitet har vid självrapportering uppgett att de i högre grad föredrar och följer den 

förskrivna fysiska aktiveten om det förskrivs en hembaserad aktivitet som till exempel 

promenader. I Kallings (2008) avhandling framkommer det att om receptet 

individanpassades så var följsamheten på receptet 65%, samt att det fortfarande 

rapporterades in en hög aktivitetsnivå hos patienten efter 6 månader. Om aktivitetsnivån på 

receptet är realistiskt så ökar följsamheten och risken för misslyckande förhindras menar 

Jones, Harris, Waller och Coggins, (2005) samt Bredahl, Puggaard och Roessler, (2008). 

2.3 Distriktssköterskornas uppdrag gällande FaR 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2011), ska hälso- och sjukvårds personal aktivt 

arbeta med sjukdomsförebyggande åtgärder, genom att ge information och råd till patienter 

med otillräcklig fysisk aktivitet. Detta uttrycks i kompetensbeskrivningen för 

distriktssköterskor, där distriktssköterskornas kompetens omfattar att utifrån psykisk och 

social hälsa samt sjukdom, ska arbeta hälsofrämjande. Det ingår i distriktssköterskans 

kompetens att initiera aktivitet och träning till de patienter som har behov av en ökad fysisk 

aktivitet (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Sedan 2001 finns möjlighet att 

ordinera FaR. De som får ordinera är legitimerad personal inom hälso- och sjukvården till 

personer som behöver extra stöd när de har behov av livsstilsförändringar då det upptäckts 

ett riskbeteende med för mycket stillasittande. Den legitimerade personalen behöver för att 

ordinera FaR ha kunskap om vad som behövs för att på ett korrekt sätt utföra uppgiften. 

Kunskap om patientens aktuella hälsoläge och hur fysisk aktivitet kan användas som 

förebyggande hälsoarbete och behandling. Men även kunskap om metoden och rutinerna för 

FaR, samt det patientcentrerade samtalet (Statens folkhälsoinstitut, 2011). I en nationell 

utvärdering av FaR konstateras att konceptet inte används fullt ut och att 

utvecklingsmöjligheter finns (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Leijon m.fl. (2010) beskriver i 

sitt resultat att patienter har behov av att få uppmuntran och stöd för att öka den fysiska 

aktiviteten, patienterna ansåg att det var hälso- och sjukvårdens ansvar att stödja patienterna 

men patienterna ansåg att det största ansvaret ändå låg hos patienten själv. 
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2.4 Distriktssköterskornas hälsofrämjande arbetssätt 

Enligt WHO (2009) handlar den hälsofrämjande arbetssättet om att möjliggöra för 

individerna att själva ta kontroll och förbättra sin hälsa och fokus ligger på att åstadkomma 

jämlikhet i hälsa. Flera studier visade att distriktssköterskor ansåg att det hälsofrämjande 

arbetssättet handlar om att patientens själv behöver ta eget ansvar över sin hälsa och 

självständigt arbeta med att förebygga ohälsa. Vidare beskriver distriktssköterskorna att de 

har till uppgift att underlätta, vägleda och undervisa patienterna i livsstil och 

beteendeförändring (Carlfjord, Lindberg & Andersson, 2012; Irvine, 2007; Runciman, 2014). 

Hälsofrämjandets kärna är enligt distriktssköterskorna utbildning, förebygga, påverka, 

empowerment, självkänsla och self-efficacy (Runciman, 2014). I en annan studie beskriver 

distriktsköterskorna att det hälsofrämjande innefattar åtgärder att förändra individens 

beteende och livsstil. Vidare uttrycker distriktssköterskorna att råd och utbildning 

presenterades som en process i det hälsofrämjande arbetet (Irvine, 2007). I flera studier 

beskriver distriktssköterskorna att det hälsofrämjande arbetet är en naturlig del av ett 

patientmöte (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2013; Runciman, 2014) och målet med 

det hälsofrämjande arbetet är att uppnå optimal hälsa eller bästa möjliga hälsa (Irvine, 

2007). Calfjord m.fl (2012) skriver att hälsoförebyggande tjänster behöver erbjudas , i 

studien framkom det även att hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att en förutsättning för 

att kunna göra ett hälsofrämjande eller hälsoförebyggande arbete var en motiverad patient 

och att patienten hade ett eget ansvar i att godta behandlingen. 

Distriktssköterskans kompetens omfattar att förstå patientens resurser ur ett hälsofrämjande 

perspektiv (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Patienter som har ohälsosamma 

levnadsvanor bör erbjudas hjälp och stöd enligt rekommendationerna i de nationella 

riktlinjerna, med någon form av rådgivande samtal. En form av rådgivande samtal kan 

innefatta ett hälsofrämjande perspektiv och övergår då till ett hälsofrämjande samtal. 

Hälsofrämjande samtal stödjer individens möjlighet att öka kontrollen över sin egen hälsa 

och förbättra den. Hälso- och sjukvårdspersonalens roll i ett sådant samtal är framför allt att 

ge patienten kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling (Nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder 2011). Genom ett hälsofrämjande samtal kan 

distriktssköterskan stödja patienten och ge patienten möjlighet att öka kontrollen av sin egna 

hälsa. Det hälsofrämjande samtalet skapar en stödjande dialog med utgångspunkt från 

patientens egna upplevda hälsa och beaktar patientens motivation till förändring 

(Socialstyrelsen, 2011). I studier har det framkommit att i det hälsofrämjande arbetssättet är 

samtalet centralt där distriktssköterskan lyssnar och samarbetar med patienten (Runciman, 

2014; Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Ett hälsofrämjande samtal stärker patientens 

egenmakt (empowerment) och gör att patienten får en central roll i sin egen hälsoutveckling. 

(Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011). Enligt socialstyrelsens 

nationella riktlinjer vad det gäller otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna så har hälsofrämjande 

samtal i kombination på skriftlig ordination på fysisk aktivitet en måttlig till hög evidensgrad 

(Socialstyrelsen, 2011). Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering 

SBU (2007), ökar patienter som får ett hälsofrämjande samtal med en vårdgivare i klinisk 

vardagsmiljö sin grad av fysiska aktivitet med mellan 12 - 50 procent. Det framkom att 

effekten höll i sig i minst sex månader efter samtalet. Skrevs det även ut ett recept på fysisk 

aktivitet så ökade effekten ytterligare med 15–50%.  
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2.5 Distriktssköterskornas erfarenhet och kompetens vad det gäller 

förskrivning av FaR 

I en studie gjord i Canada där distriktssköterskor på vårdcentral fick fylla i enkät via internet 

om deras erfarenheter av att förskriva FaR visade att distriktssköterskorna skrev i snitt ut 

FaR till 59% av patienterna. Det framkom i samma studie att distriktsköterskorna upplevde 

att det bland patienter där det fanns en ökad risk för att utveckla hjärtkärlsjukdomar, högt 

blodtryck, typ 2 diabetes och övervikt fanns bristande kunskap om hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande medicin. Studien visade att distriktsköterskorna upplevde att det var 

av vikt att förskriva FaR. Distriktssköterskorna ansåg att de som hade mer kompetens,  

i högre utsträckning var positiva att skriva ut FaR. Den främsta orsaken till att inte förskriva 

FaR var brist på tid, samt att distriktssköterskorna uppgav att de saknade kompetens 

(Lamarche & Vallance, 2010) och FaR prioriterades inte på grund av brist på tid (Bohman, 

Mattsson & Borglin, 2015).  Enligt Bohman m.fl. (2015) studie upplevde sjuksköterskor som 

arbetade inom primärvården att FaR var ett viktigt verktyg för att stödja hälsa och 

välbefinnande. Beslutet om att Sjuksköterskorna skulle utfärda FaR byggde på flera olika 

professionella ställningstaganden och tog hänsyn till samhälleliga och enskilda perspektiv. 

Patientens grad av motivation var avgörande för om FaR utfärdades eller inte och om 

motivationen saknades förskrevs ingen FaR utan ett nytt besök bokades in. 

2.6 Befolkningsindividualisering som vårdvetenskapligt begrepp 

Det befolknings-individualiserade hälsoarbetet inom primärvården är enligt Olander (2003) 

att både främja och bevara befolkningens hälsa och den enskilda individens och familjens 

hälsa. Hälsoarbetet bygger på att distriktsköterskor arbetar parallellt med två uppdrag som 

smälts samman och beaktas vid hälsoarbetet, folkhälsouppdraget och familjehälsouppdraget, 

dvs. befolkningsinriktning och individinriktning. Den hälsofrämjande insatsen som 

distriktssköterskor utför behöver rikta sig till både samhället och individen för att den skall 

vara befolknings-individualiserat. Detta uttrycks även i kompetensbeskrivningen för 

distriktssköterskor, att distriktssköterskors kompetens skall omfatta en fördjupad kunskap 

att utföra ett hälsofrämjande arbete på individnivå och samhällsnivå 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Enligt Olander (2003) behöver hälsoarbete 

både innehålla allmän hälsoupplysning och individuell hälsovägledning och för att uppnå 

detta så behöver hälsoövervakningen och hälsorådgivningen individualiseras enligt de 

gällande riktlinjer och rutiner som finns för att inte frångå det befolkningsinriktade 

uppdraget. Strukturen och organisationen styr besöket på mottagningen, trots detta behöver 

individen vara i centrum. Individualisering kan försvagas och folkhälsouppdraget bli starkare 

när specifika insatser önskas och belönas av primärvårdsverksamhetens ledning. I 

kompetensbeskrivningen för distriktsköterskor ska distriktssköterskornas arbete genomföras 

utifrån verksamhetens riktlinjer och med ett förtroget tillvägagångssätt vid hälsofrämjande 

arbete på individnivå och samhällsnivå (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  I en 

hälsovägledningssituation har tillit en betydande roll och sätts i samband med kontinuitet 

och förtroendefulla relationer. För att inge förtroende behövs kompetensen upprätthållas 
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genom kunskap, färdigheter och fortutbildning. Brister i kompetensen som visas genom 

osäkerhet i det som görs och sägs leder till att befolkningsindividualiseringen försvagas 

(Olander, 2003). Detta beskrivs även i kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor som 

en av distriktssköterskornas färdigheter och förmågor som innefattar att söka relevant 

kunskap och forskning, men även att kritiskt granska och använda informationen 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

På en öppen mottagning kan det finnas olika typer av besök där samspråket får olika 

karaktärer till exempel kan besöken ha rådgivande eller rådgörande karaktär. Rådgivning 

styrs av distriktsköterskorna genom generella råd som till exempel enligt riktlinjer eller 

broschyrer och kan vara befolkningsinriktat men kan även vara specifikt riktat mot den 

enskilda individen och därmed individinriktat. Rådgörande karaktär i samspråket bjuder in 

patienten genom att fråga efter patientens erfarenheter och föreställningar, en dialog 

uppkommer som gör att det rådgivande även blir rådgörande (Olander, 2003). I dialog med 

individen omfattar distriktsköterskans kompetens att ha fördjupade kommunikations och 

samtalsmetodiks kunskaper för att handleda och stödja individen 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

3 PROBLEMFORMULERING 

Distriktssköterskor inom primärvården har till uppdrag att arbeta med åtgärder som är 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande samt ge råd och information till patienter med 

otillräcklig fysisk aktivet. Arbetet behöver riktas både till befolkningen och den enskilda 

individen och integreras i det dagliga hälsofrämjande arbetet. Forskning visar att FaR 

förbättrar individens hälsa både fysiskt och psykiskt samt minskar risken för att 

livsstilsrelaterade sjukdomar utvecklas. Uppmuntran och stöd för att öka den fysiska 

aktiviteten beskrivs som viktigt av patienter och det kan distriktssköterskorna ge när dom 

under ett hälsofrämjande samtal skapar en stödjande dialog samt genom motiverade samtal 

beaktar patientens motivation till förändring. Distriktssköterskornas roll i det rådgivande 

samtalet är att ge patienterna kunskap, verktyg och stöd i sin egna hälsoutveckling. 

Arbetsmetoden; FaR har under flera år funnits som arbetsverktyg inom hälso- och 

sjukvården men statistik visar att det fortfarande i Sverige är låg förskrivning av FaR i landet. 

Genom att kartlägga hur distriktssköterskorna och sjuksköterskorna arbetar med och vad de 

har för inställning till FaR har detta examensarbete som mål att med en ny förståelse och 

kunskap ge en grund till vidare arbete med att öka förskrivningen av FaR genom fortsatt 

implementeringsarbete. 
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4 SYFTE 

Syftet är att kartlägga distriktssköterskornas och sjuksköterskornas arbete med och 

inställning till fysisk aktivitet på recept, FaR inom primärvård. 

4.1 Frågeställningar 

1. Vad har distriktssköterskorna och sjuksköterskorna för utbildning och kompetens? 

2. Hur arbetar distriktssköterskorna och sjuksköterskorna med fysisk aktivitet på recept, 

FaR? 

3. Vad har distriktssköterskorna och sjuksköterskorna för inställning till att förskriva 

fysisk aktivitet på recept, FaR? 

5 METOD 

I följande avsnitt beskrivs studiens design, urval, datasamling, genomförande samt analysen. 

5.1 Design 

Examensarbetet är en tvärsnittsstudie med syfte att kartlägga distriktssköterskorna och 

sjuksköterskorna arbete med och vad de har för inställning till fysisk aktivitet FaR i 

Västmanlands Län. Tvärsnittsstudie är vald då studien avser att titta på en viss grupp vid ett 

visst specifikt tillfälle och där mätningen sker en gång hos varje individ. För att mäta hur 

distriktssköterskorna och sjuksköterskorna arbetar samt vad de har för inställning så har de 

besvarat en enkät där svaren sedan matats in i dataprogrammet Excel där statistiska 

mätningar och beräkningar utförs med syfte att kartlägga data utan djupare analys, den data 

som framkommer beskrivs i examensarbetets resultat (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

I detta examensarbete har ett mixad-metod upplägg valts med en fixerad beskrivande design 

då det tidigt valts att använda en enkät med både slutna och öppna svarsalternativ som med 

beskrivande statistik från svaren på de slutna svarsalternativen kombineras med manifest 

innehållsanalys av de två öppna frågorna. Syfte med det var att få en djupare insikt genom att 

få en återkoppling som förklarar och bekräftar frågeställningarna och de givna svaren. Mixad 

metod är en komplex metod som är passande för forskning inom hälso- och sjukvårdens 

komplexa verklighet. Fördelar med metoden är att den är komplementär, praktisk och den 

förstärker trovärdigheten samt att den ökar kunskapen kring forskningsämnet (Borglin, 

2012). I detta examens arbete finns inte möjlighet att använda metoden fullt ut då tidsramen 

är för snäv.  
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5.2 Datainsamling  

Alla vårdcentraler i Västmanlands Län, 28 stycken både landstings- och privat drivna 

vårdcentraler tillfrågades om de ville delta i enkätundersökningen. Det var 23 vårdcentraler 

som valde att delta i studien, det återkom 103 enkäter som besvarats av 80 

distriktssköterskor och 23 sjuksköterskor.  För att få kontakt med verkeskamhetschefen 

söktes kontaktuppgifter fram via 1177´s hemsida därefter skickades ett mail till alla 

verksamhetschefer med information om examensarbetet. I mailet bifogades 

informationsbrev, (bilaga A) och missivbrev (bilaga B), även en förfrågan om tillstånd att få 

lämna ut enkäter till de distriktssköterskorna och sjuksköterskorna som arbetar med vuxna 

på vårdcentralen. De verksamhetscheferna som inte svarat på mailet fick efter en vecka en 

påminnelse via mail, med samma mailtext och bilagor. De övriga verksamhetscheferna som 

inte besvarat påminnelse mailet ringdes upp efter ytterligare en vecka. De två 

verksamhetschefer som vi varken via mail eller telefon fick kontakt med kontaktades via 

personligt besök. Svarsmail skickades till de verksamhetschefer som tackat ja till utlämnade 

av enkäter på den egna vårdcentralen. Information om när och hur enkäterna skulle hämtas 

skrevs i mailen där det också gavs möjlighet att välja om enkäterna skulle hämtas via ett 

personligt möte eller om enkäterna kunde hämtades i vårdcentralens reception. 

Verksamhetscheferna fick uppge hur många enkäter utifrån hur många anställda 

distriktssköterskor och sjuksköterskor som skulle skickas till vårdcentralen. Därefter 

skickades de antal enkäter som önskade samt någon extra enkät till verksamhetschefen eller 

till annan av verksamhetschefen utsedd person. Enkäterna med till häftat försättsblad (bilaga 

C och D) samt lika många missivbrev (bilaga B) lades var för sig i en två delad plastmapp. 

Verksamhetschefen eller den utsedda person som enkäterna skickades till lämnade ut 

enkäterna och missivbrev till de distriktssköterskorna och sjuksköterskorna som svarade mot 

inklusitionskriterierna. Respektive verksamhet ansvarade för att enkäterna och det ifyllda 

samtyckesblanketterna samlades in till vårdcentralens reception där de ifyllda enkäterna 

hämtades. Under insamlingen av enkäter var det flera vårdcentraler som trots information 

om när enkäterna skulle hämtas inte var klara, ny tid för upphämtning gavs och i två fall fick 

de ifyllda enkäterna skickas åter via post. Enkätsvaren matades in i dataprogrammet Excel 

och analyserades. 

5.3 Urval  

Urvalet gjordes via ett typiskt urval då examensarbetet riktar sig till en specifik grupp av 

individer som i denna studie har som syfte att kartlägga (Gunnarsson, 2005).  

Inklusionskritierie är distriktssköterska eller sjuksköterska som arbetar på vårdcentral med 

vuxna patienter i sitt dagliga arbete. Exklusionskriterie är de distriktssköterskorna eller 

sjuksköterskorna som inte i sitt vardagliga arbete möter vuxna människor samt övrig 

vårdpersonal på vårdcentralen. Valet av informanter grundar sig på att både 

distriktssköterskorna och sjuksköterskorna har rätt att förskriva FaR. 
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Bland de som besvarade frågan om kön var 76 kvinnor och 2 män, det var 25 stycken som 

valde att inte besvara frågan om kön. Medelålder bland de svarande var (m) 47,5 år. Antal år i 

yrket varierade mellan 3 månader och 43 år, (md) 7 år (tabell 1). Det framkom att 69 av de 

svarande har någon form av spetskompetens, ibland även flera. Med spetskompetens uppges 

Diabetes, Astma/KOL, Demens, Inkontinens, Smittskydd, Livsstilsmottagning, Waran och 

Noak, Sårvård med flera  

Tabell 1. Beskrivning av distriktssköterskor och sjuksköterskor som medverkar i studien  

5.3.1 Utformning av enkäten 

Enkäten i detta examensarbetet är tidigare använd av Nordlander m.fl. (2006). Enkäten 

användes vid en studie i Uppsala kommun 2006 där tillfrågades husläkare och sköterskor i 

Uppsala kommun vilka faktorer som skulle kunna få vårdpersonalen att i högre utsträckning 

skriva ut fysisk aktivitet på recept, FaR. Inför utformandet av enkäten granskades både 

nationella och internationella studier avseende förskrivning av fysisk aktivitet. Utifrån dessa 

studier identifierade Nordlander, Å, framgångsfaktorer och hinder i samband med 

förskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR. Fråga 1 i enkäten (bilaga, C) har anpassats för 

att passa denna studie. Grundfråga 1, vilket yrke har du; svarsalternativ; läkare, sjukgymnast, 

sjuksköterska, barnmorska samt annat? ändrats till fråga 1 Vilket yrke har du; svarsalternativ 

distriktssköterska, sjuksköterska, ålder, man och kvinna. Två delfrågor lades till, 1b, hur 

många yrkesverksamma år och 1c, har du någon spetskompetens. Övriga frågor i enkäten har 

använts i sitt ursprungliga utförande.  

5.4 Analys 

Enligt Mixad Metod så sker analysen via dataintegrering det vill säga att numeriska data och 

textdata analyserats parallellt som två set av data, de två seten presenteras var för sig i 

resultatet. Numeriska data beskrivs statistiskt och textdata tolkas och beskrivs i en manifest 

innehållsanalys. Då tiden för examensarbetet var begränsat har ingen metaanalys utförts 

utan de två sets parallella resultaten diskuteras i resultatdiskussionen i kontext till varandra 

(Borglin, 2012). 

Svarsalternativen med de fasta svarsalternativen i enkäten ersattes med siffror och matades 

in i dataprogrammet Excel, för att beräknas och därefter presentera resultatmåttet av 

svarsalternativen på respektive fråga. Numeriska data sammanställdes och medelåldern 

bland de svarande beräknades via medelvärde samt med en standardavvikelse för att se om 

åldersfördelningen var lika mellan distriktssköterskorna och sjuksköterskorna, medianvärde 

Variabel Distriktssköterskor (n) Sjuksköterskor (n) Totalt (n) 

Antal 80 23 103 
Ålder  

(m)  
  

 
48,3 ± 11,08 

 
47,0 ± 11,08 

 
47,5 ± 11,02 

Yrkesverksamma år  
                              

(md) 
 

 
 

10,0 ± 9,38 

 
 

2,5 ± 7,16 

 
 

6,0  ± 9,59 
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användes för att visa på hur många yrkesverksamma år bland de svarande hade samt med 

standardavvikelse för att se om fördelningen mellan grupperna var lika. Numeriska data 

beskrivs i resultatet via text, tabeller och figurer.  

Analysprocessens gällande frågorna med öppna svarsalternativ genomfördes enskilt utav 

författarna som delade upp de två frågorna och analyserade var fråga för sig. Därefter 

bearbetades de texten utifrån Graneheim och Lundman (2004) rekommendationer vid 

kvalitativ innehållsanalys. Textmaterialet bearbetades med manifest tolkningsnivå som 

innebär att textmaterialet beskriver det konkreta innehållet. Textdata från de två öppna 

frågorna, lästes igenom först i sin helhet därefter så sorterades och numrerades de olika 

faktorerna som framkom i olika koder; kunskap, tid, patienten, den egna inställningen och 

organisatoriska faktorer, som sen redovisades under de två underkategorierna som består av 

fråga 7 0ch fråga 10; åsikter om vad som skulle få dem att i högre utsträckning förskriva 

fysisk aktivitet på recept samt upplevda hinder för förskrivning av fysisk aktivitet på recept 

Texten läses återigen igenom och sammanställs och redovisas i resultatet under 

huvudkategorin Distriktssköterskornas och sjuksköterskornas inställning till fysisk aktivitet 

på recept, FaR (Graneheim & Lundman, 2004). ( v.g se tabell 2) 

Tabell 2. Exempel på analys 

5.5 Bortfallsanalys 

Det planerade bortfallet vid urvalet var personal som inte matchar inklusitionskriteriet det 

vill säga övrig legitimerad personal med rätt att förskriva FaR samt de distriktssköterskor, 

barnsköterskor eller sjuksköterskor som inte arbetar med vuxna personer på vårdcentralen.  

Vid granskning av enkäterna har inte några enkäter tagits bort då enkäterna anses relevant 

besvarade. De 4 enkäter som inkom efter det bearbetningen av resultatet genomförts 

exkluderade. 

Det oplanerade bortfallet beräknas vara 83 stycken, då det endast återkom 103 av de 

förväntade 186 enkäterna. Det totala antal deltagare uppskattades till en början av 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Har ingen kunskap 
hur jag ska göra, 
uppföljning m.m 
 

Brist på kunskap  Kunskap åsikter om vad 

som skulle få dem 

att i högre 

utsträckning 

förskriva fysisk 

aktivitet på recept 

inställning till 

fysisk aktivitet på 

recept, FaR 

Behöver mer 
information och 
utbildning kring 
detta 
 

Behov av 

utbildning 

Kunskap upplevda hinder 

för förskrivning 

av fysisk aktivitet 

på recept 
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verksamhetscheferna genom önskemål om hur många enkäter de efterfrågade vid mail eller 

telefonkontakt som togs vid studiens början. 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Detta examensarbete kommer genomgå etikprövning på Mälardalens högskola, avdelningen 

för hälsa, vård och välfärd. I examensarbetet kommer hänsyn tas till de fyra forskningsetiska 

principerna gällande forskning på människor som vetenskapsrådet (2011) har antagit. 

Genom att information ges om studiens syfte, upplägg och tillvägagångssätt i ett 

informationsbrev som medföljde enkäten kommer informationskravet tillgodosetts. I 

informationen framkommer det att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas 

fram tills dess att enkäterna samlats in. Samtyckeskravet tillgodoses genom att 

distriktssköterskorna och sjuksköterskorna tillfrågas om samtycke att delta i studien via 

Missivbrevet (bilaga B). Informanterna kommer att få skriva på ett samtycke som läggs i ett 

separat kuvert utan adressat och samlas in samtidigt som enkäterna hämtas.  

De insamlade samtyckesblanketterna och enkäterna kommer att hanteras så att det inte går 

att spåra till vem eller var enkäten fylldes i och lämnades in. All insamlad data kommer att 

hanteras konfidentiellt och hänsyn tas till deltagarnas integritet och självbestämmanderätt i 

enlighet med konfidentialitetskravet. 

Bördan för deltagarna bedöms inte överstiga den potentiella nyttan med studien. Enligt 

nyttjandekravet kommer all insamlad data endast använts i vetenskapligt syfte, de insamlade 

enkäterna hanteras av studiens författare fram till dess data är inmatad i dataprogrammet 

Excel, därefter kommer enkäterna förvaras på sådant sätt att inga obehöriga har tillgång till 

dem. Enkäterna kommer förstöras efter inmatningen i dataprogrammet Excel. En kopia av 

examenarbetet kommer att skickas till de arbetsplatser som deltagit i studien 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

7 RESULTAT 

Resultatet presenteras nedan i sin helhet under dessa rubriker, distriktssköterskornas och 

sjuksköterskornas utbildning och kompetens, arbetssätt samt inställning till FaR och inte 

enkätens ordningsföljd (Bilaga C). 

Andel svar per fråga presenteras i figur 1, medelvärdet av andel svar per fråga är (m) 86%. 

Lägsta uppmätta andel per fråga är 46%, det är fem frågor som besvaras till 100%.  



14 

Figur 1. Andel svar per fråga 

7.1 Distriktssköterskornas och sjuksköterskornas utbildning och 

kompetens 

Bland de som besvarade frågan om de hade tillräcklig kompetens ansåg 56 (64%) att de hade 

tillräcklig kompetens för att förskriva FaR, Det var 32 (36%) av de svarande som ansåg att de 

inte hade tillräcklig kompetens. Det var 44 (43 %) av de som besvarade frågan om de har 

deltagit i någon form av utbildning gällande fysisk aktivitet på recept, FaR, varav 41 (93%) 

utav dessa 44 ansåg att de haft nytta av utbildningen. Det var 2 (2%) som valde att inte 

besvara frågan. 

Det var 57 (55%) som inte deltagit i någon form av FaR utbildning. Det framkom av 

distriktssköterskorna och sjuksköterskorna att de önskade mer kunskap om hur FaR och 

FYSS används i praktiken, utbildning i rådgivande samtal samt kunskap om hur det utförs i 

praktiken. Förslag framkom även om kunskap, vad fysisk aktivitet har för effekt samt 

önskemål om det behövs FYSS information och receptet på fler språk. Det framkom även att 

det saknades information om hur FaR och FYSS används till asylsökande patienter (Tabell 3).  

Tabell 3. Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna önskade ytterligare kunskap om. Antal 

svarande (n=70). 
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Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna önskade 
ytterligare kunskap om 

Antal (n) Procent (%) 
 

Effekter av fysisk aktivitet 12 17 

Rådgivning av fysisk aktivitet/motiverande samtal 18 26 

Hur jag använder mig av FaR och FYSS i praktiken 35 50 

Annat…fritext 4 6 

Jag anser att det ligger utanför min yrkesroll att förskriva FaR 1 1 

Totalt  70 100 
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7.2 Distriktssköterskornas och sjuksköterskornas arbetssätt 

Det framkom att det är 57 av distriktssköterskorna och sjuksköterskorna som har förskrivit 

FaR under det senaste året, varav 74% av dessa förskrev 1 - 5 FaR (Tabell 4). En uppgav en 

förskrivning på 200 FaR recept under det senaste året. Det var 46 stycken av de svarande 

hade inte förskrivit någon FaR (tabell 3). Det är 27% av de svarande som svarar att de 

använder sig av FYSS för att ge råd om eller för att skriva ut recept på fysisk aktivitet. Vidare 

framkom det att 98 % av de som besvarade frågan ofta eller ganska ofta rekommenderar 

fysisk aktivitet utan att skriva recept, samt 3% av de svarande uppgav att de aldrig 

rekommenderade fysisk aktivitet utan att skriva recept (n=100). 

Tabell 4. Frekvenstabell över fördelning av antal förskrivna FaR under det senaste året (n=103). 

Variabel Antal (n) Procent (%) 

1 - 5 42 74 

6 - 10 7 12 

11 - 20 4 7 

> 20 4 7 

Ej förskrivit FaR 46  

Totalt 103 100 

Distriktssköterskornas Det framkom i resultatet att 55% av distriktssköterskorna och 

sjuksköterskorna som besvarade frågan ansåg att de hade stöd i att skriva FaR från 

arbetsgivaren, 37% uppgav att de inte visste om det hade stöd från arbetsgivaren samt 8% 

uppgav att de inte hade något stöd (n=90). 

När det gällde stöd i att skriva FaR från kollegor så var de 50% av de som besvarade frågan 

som uppgav att de hade stöd från kollegorna, 12% uppgav att de inte hade något stöd samt 

38% svarade vet ej (n= 98). 

7.3 Distriktsköterskornas och sjuksköterskornas inställning till fysisk 

aktivitet på recept, FaR 

Vad det gäller distriktssköterskornas och sjuksköterskornas inställning till arbetsmetoden 

FaR svarade 82 att de har en positiv inställning till FaR. det var 8 av distriktssköterskorna 

och sjuksköterskorna som valde att inte besvara frågan (Figur 2). 
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Figur 2. Distriktssköterskornas och sjuksköterskornas inställning till FaR. Antal svaranden (n=95). 

Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna fick besvara ett antal påståenden och det 

framkom då att det var 66 (90%) som ansåg att FYSS är ett bra hjälpmedel att förskriva FaR. 

På frågan om vad som skulle underlätta förskrivningen av FaR ansåg 63 (79%) att dom skulle 

förskriva FaR i större utsträckning om det fanns tillgång till en person som kunde hjälpa 

patienten att hitta en lämplig aktivitet. Det var 46 (62%) som ansåg att det inte var svårt och 

krångligt att förskriva FaR. Tiden ansåg 56 (70%) av de som besvarade frågan var kort, om de 

fick mer tid per patientmöte så skulle de oftare förskriva FaR.  Hälften av de svarande 43 

(52%) ansåg att ett muntligt recept är lika effektivt som ett recept (Tabell 5). 

Tabell 5. Distriktssköterskornas och sjuksköterskornas inställning till FaR och FYSS. 

 

7.3.1 Distriktssköterskornas och sjuksköterskornas åsikter om vad som skulle få 

dem att i högre utsträckning förskriva fysisk aktivitet på recept 

Frågan om vad som skulle få dig att i högre utsträckning förskriva fysisk aktivitet på recept, 

FaR besvarades av 87 distriktssköterskor och sjuksköterskor. Antalet faktorer som 

distriktssköterskorna och sjuksköterskorna uppgav skulle få dem att i högre utsträckning 

förskriva FaR varierade mellan 1 till 4 per svarande.  
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FYSS är ett bra hjälpmedel för att 
förskriva FaR 
 

25 41 4 3 73 

Tillgång till en person som hjälper 
patienterna som fått FaR att hitta en 
lämplig aktivitetskul göra att jag i 
högre utsträckning föreskrev FaR 
 

24 39 8 9 80 

Jag tycker att det är svårt krånglig att 
förskriva FaR 
 

8 20 31 15 74 

Om jag hade mer tid för varje patient 
skulle jag oftare förskriva FaR 
 

37 19 15 9 80 

Jag anser att ett muntligt råd om 
fysisk aktivitet är lika effektivt som ett 
recept 
 

12 31 36 3 82 
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Det var 13 av distriktssköterskorna och sjuksköterskorna som angav 3 till 4 faktorer och 71 

angav 1 till 2 faktorer samt 3 visste inte vad som skulle bidra till att de förskrev FaR i högre 

utsträckning. Det var 16 som valde att inte besvara frågan. 

Kunskap var det som distriktsköterskorna och sjuksköterskorna, 42 (48%) stycken uppgav 

skulle få dem att i högre utsträckning förskriva FaR. Av de som uppgett kunskap framkom 

det att de önskade utbildning i FaR och FYSS, mer information samt mer kunskap om FaR 

gällande rutiner, förfarandet och tillvägagångssättet. Vidare nämnde distriktssköterskorna 

och sjuksköterskorna ett behov av förnyad introduktion eller fortbildning i FaR. Bättre 

blanketter och enklare att förskriva FaR uppgav de svarande skulle få dem att i högre 

utsträckning förskriva FaR. Mer tid uppgav 38 (44%) av distriktsköterskorna och 

sjuksköterskorna var en faktor skulle få dem att i högre utsträckning förskriva FaR. De 

faktorer som framkom var att de önskade mer tid för besök där FaR förskrivs samt tid för 

uppföljning. Andra faktorer de svarade uppgav var mer tid till administration, tid för att söka 

kunskap samt avsatt tid till att läsa FYSS. Patientens motivation och inställning till 

livsstilsförändring uppgav 6 (7%) av distriktssköterskorna och sjuksköterskorna var en faktor 

som påverkade om de förskrev FaR eller inte, om de träffade mer motiverade patienter skulle 

de förskriva FaR i större utsträckning. Det nämndes av en av de svarande att om allmänheten 

fick mer information från media om att det är lika betydelsefullt att få ett recept på fysisk 

aktivitet som att få ett recept på läkemedel så skulle allmänhetens inställning ändras och fler 

FaR förskrivas.  

Det framkommer att det är 13 (16%) distriktssköterskor och sjuksköterskor som nämnde 

organisatoriska faktorer som skulle få dem att i högre utsträckning förskriva FaR. Faktorer 

som flera medarbetare, FaR ansvarig, förändrad form av mottagnings arbete och gemensam 

samsyn på FaR inom vårdcentralen uppgav de svarande skulle öka förskrivningen av FaR. 

Vidare ansåg de svarande att samarbete med andra professioner som fysioterapeuter var 

ytterligare faktorer som underlätta förskrivningen samt de efterfrågade möjlighet att aktivera 

FaR i arbetslagen genom diskussion och reflektion. Något som skulle få de svarande att i 

högre utsträckning förskriva FaR var om det fanns något att erbjuda patienterna som t.ex. att 

patienten fick tid att utföra det som ordinerats på recept, minskad arbetstid med lön eller 

subventionerat pris till t.ex. badhus och gym. Det framkom från en av de svarande att 

gällande deras patienter finns det inte ekonomi till att t.ex. simma och gå på gym som många 

ville. Andra organisatoriska faktorer ansågs vara att om vårdcentralen fick ersättning för att 

de förskrev FaR så skulle de skriva ut fler recept. Fanns rutin för uppföljning uppgav en av de 

svarande var en faktor som skulle få hen att förskriva flera FaR.  

Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna, 7 stycken (7%) har beskrivit att deras egen åsikt 

påverkar till i vilken utsträckning de förskriver FaR. Två av de svarande ansåg att muntlig 

information om fysisk aktivitet gav samma resultat som att förskriva FaR samt att de saknade 

bevisad effekt av FaR. Det nämndes att de behövde få in FaR i sina egna rutiner och att de 

behövde påminnas om FaR. Benämningen recept ansågs som negativt, på så sätt att 

patienten känner sig sjuk, kanske skulle det heta hänvisning istället eller något annat bra ord 

var några förslag på andra benämningar (Figur 3). 
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7.3.2 Distriktssköterskornas och sjuksköterskornas upplevda hinder för 

förskrivning av fysisk aktivitet på recept 

Frågan vad distriktssköterskorna och sjuksköterskorna upplever för hinder att förskriva 

fysisk aktivitet på recept, FaR besvarades av 73 (71%) distriktssköterskor och sjuksköterskor. 

Av distriktssköterskorna och sjuksköterskorna uppgav 29 stycken (40%) 1 hinder för att 

förskriva FaR, 33 stycken (45%) uppgav 2 hinder för att förskriva FaR samt 11 stycken (15%) 

uppgav 3 eller fler hinder för att förskriva FaR.  

Ett hinder uppges vara tiden, 39 (33%) av distriktssköterskorna och sjuksköterskorna uppger 

att tiden inte räcker till. De flesta av distriktssköterskorna och sjuksköterskorna uppger bara 

tid utan specificera någon orsak. Att hitta tid för återbesök samt kort besökstid anses som ett 

hinder. Övriga hinder kan vara att det inte finns tid att läsa in sig på metoden, samt en av de 

svarande uppger att det inte finns resurser för att förskriva FaR. Av de 25 (21%) 

distriktssköterskorna och sjuksköterskorna som uppgett kunskap som ett hinder så framkom 

det två inte visste eller fått information om vad FaR är. Bristande kunskap, kunskap om hur 

metoden används, när och hur den följs upp uppgavs som hinder. Vidare framkommer det att 

det är omständligt och krångligt att använda arbetsmetoden i praktiken, de menar att det är 

svårt att hitta blanketten och de upplever att blanketten är av dålig kvalitet. En av de 

svarande skrev att det var svårt att i hens patientgrupp KOL veta hur mycket fysisk aktivitet 

som kunde rekommenderas. Patienten kan vara ett hinder uppger 21 (18%) av 

distriktssköterskorna och sjuksköterskorna, varav de uppger att de möter patienter som inte 

är önskar få ett recept på fysisk aktivitet, det beskrivs att patienter inte är motiverad till att 

träna, eller att patienten upplever att det redan tränar tillräckligt. Det framkommer att det 

kan vara patientens inställning till att få ett recept på FaR som kan vara ett hinder samt om 

FaR förskrivits så kan följsamheten hos patienten vara låg menar en av de svarande. 

Patienten kan uppleva att det räcker att få muntlig information om fysisk aktivitet. En 

svarande som arbetar med 80+ patienter uppger att det är en tuff grupp att motivera då 

många har en ovana/ovilja att röra på sig och att det inte upplever att FaR är en behandling 

utan vill träffa läkare och få medicinsk behandling istället.  

Av de 17 (15%) organisatoriska hindren som framkommer är det några som nämner att de 

inte arbetar med FaR på deras vårdcentral, en av de svarande nämner att det inte finns 

möjlighet för planerade, lite längre besök samt en av de svarande uppger att de mest har 

akuta besök, vidare uppger en att förskrivning av FaR bör göras vid ett hälsosamtal och att 

hälsosamtal inte utförs på den arbetsplatsen. Det framkommer att det inte finns någon rutin 

kring förskrivning av FaR på deras arbetsplats. En av de svarande nämner att hens plan är att 

få alla patienter till hälsocenter. En av de svarande skriver att det tidigare fanns föreningar 

som hade FaR kompetens. Vidare anses det att det behövs en samhällsinriktad information 

om FaR, det framkom av en av de svarande att det inte finns så många alternativ till fysisk 

aktivitet i närområdet och att det saknas upprättade fasta kontakter till gym, bad eller andra 

hälsocenter. En svarade att det inte är någon som diskuterar eller förespråkar förskrivning av 

FaR på dennes vårdcentral samt en svarande nämner att vårdcentralen inte får ersättning för 

att förskriva FaR.  

Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna har beskrivit att deras egna inställning till att 

förskriva FaR kan vara ett hinder. Gällande den egna inställningen framkom det 15 (13%) 
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faktorer dessa lyder enligt följande. En av de svarade uppgav att hen vill arbeta mjukare (1), 

med motivation (2) utan pekpinnar och hot (3) om kontroll. En av de svarande uppger att det 

är hens inställning att patienter behöver motivation (4), stöd (5) och inte recept. Det känns 

naturligare att prata (6) anser en distriktssköterska/sjuksköterska, och som 

distriktssköterska och sjuksköterska pratas det alltid om fysisk aktivitet (6) men tyvärr 

kommer det inte ner på recept så ofta. En av de svarande känner att det inte uppfyller någon 

funktion (8) och en annan av de svarande anser att det är ett ytterligare moment (9) som inte 

fyller någon funktion. Vidare så menar en av de svarande att det saknas bevisad nytta (10). 

Vidare uppgav en av de svarande att hen förskriver endast FaR till diabetespatienter (11). Det 

framkommer av distriktssköterskorna och sjuksköterskorna som har erfarenhet av att arbeta 

med asylsökande patienter att språket (12) samt kulturella skillnader (13) kan vara ett hinder 

för att förskriva FaR samt att det saknas information (14) om fysisk aktivitet samt recept 

skrivet på andra språk (15), till exempel arabiska och somaliska (Figur 3). 

Figur 3. Faktorer som påverkar förskrivningen av FaR   

8 DISKUSSION 

Examensarbetets syfte är att kartlägga distriktssköterskornas och sjuksköterskornas arbete 

med och inställning till fysisk aktivitet på recept, FaR. Först diskuteras resultatets fynd i en 

resultatdiskussion där resultatet kontrasteras mot bakgrunden och det vårdvetenskapliga 

begreppet befolkningsindividualisering samt mot tidigare forskning. Därefter en diskussion 

över vald metod och avslutas med en etisk diskussion.  

8.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras distriktssköterskornas och sjuksköterskornas arbete och 

inställningen utifrån kunskap, tid, patientens inställning, organisationen och den egna 

inställningen.  
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Mindre än hälften av distriktssköterskorna och sjuksköterskorna har utbildning i FaR och 

nästan alla som deltagit i utbildningen anser att de haft nytta av den. Hälften de svarande 

ansåg att de hade tillräckligt med kompetens för att förskriva FaR. I hälsovägledning enligt 

Olander (2003) spelar förtroende en viktig funktion och för att inge förtroende behövs 

kompetens som genereras från kunskap, färdighet och fortbildning. Saknas denna kompetens 

blir genomförandet av det som utförs osäkert och bristfälligt. Trots att 44 av 

distriktssköterskorna och sjuksköterskorna genomgått en utbildning av FaR uppgav en 

tredjedel att bristande kunskap var ett hinder för att förskriva FaR, det saknade även 

kunskap om hur de ska arbeta med FaR i praktiken. Detta kan bero på att utbildningen är 

bristfällig och behöver utvecklas gällande hur kunskapen från utbildningen kan föras över i 

praktiken. De önskade även mer information, kunskap om FaR gällande rutiner, förfarande 

och tillvägagångssätt men även förnyad introduktion och fortbildning i FaR. Detta 

överensstämmer med Kalling (2012) som menar att FaR har kapacitet, men fortfarande 

erfordrar mycket implementeringsarbete och detta stödjer att FaR behöver ingå i vårdens 

grundutbildning. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) skriver för att på ett korrekt sätt 

kunna utfärda FaR behöver den legitimerade personalen kunskap om metoden, rutiner och 

patientcentrerat samtal samt att FYSS är ett komplement till FaR. Distriktssköterskorna och 

sjuksköterskorna uppgav i denna studie att de inte fanns tid för administration eller tid för 

att söka kunskap samt att det inte fanns någon avsatt tid till att läsa FYSS. De flesta ansåg att 

FYSS är ett bra hjälpmedel vid förskrivning av FaR, trots detta var det endast en fjärdedel av 

distriktssköterskorna och sjuksköterskorna som använde sig av FYSS för att ge råd om fysisk 

aktivitet och i samband med förskrivning av FaR.  

I studiens resultat framkom det att distriktssköterskorna och sjuksköterskorna i högre 

utsträckning skulle förskriva FaR om de hade mer tid för varje patient. Mer tid generellt, mer 

tid vid patientbesöket, mer tid för uppföljning men även mer tid för administration samt för 

att söka kunskap. Detta överensstämmer med tidigare studier där främsta orsaken till att inte 

förskriva FaR var brist på tid (Bohman m.fl., 2015; Lamarche & Vallance, 2010). Då 

uppföljning enligt Olander (2003) sammanfaller med förtroendefulla relationer och 

kompetensen leder till förtroende, har tiden en betydande roll för att upprätthålla denna 

kompetens. Det behövs insatser inom hälso- och sjukvården för att ge personalen mer tid och 

resurser för att kunna utföra uppföljningar av förskrivna FaR då nationella utvärderingen 

påvisar att uppföljning av FaR är viktigt (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Det framkom i 

denna studie att om det fanns fler medarbetare skulle distriktssköterskorna och 

sjuksköterskorna förskriva FaR i högre utsträckning. Detta kan tolkas som om följsamheten 

till FaR ökar om det finns möjlighet till uppföljning och kontinuitet i mötet mellan 

distriktssköterskan och patienten. 

Besöken på mottagningen styrs av strukturen och organisationen menar Olander (2003), 

genom stöd från både arbetsgivaren och kollegor gällande FaR stärks primärvårdens arbete 

med att öka befolkningens fysiska aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2011). I denna studien 

beskrivs av ett flertal distriktssköterskor och sjuksköterskor att det inte finns någon rutin på 

arbetsplatsen för att förskriva FaR samt att flera av de svarande uppger att det inte finns 

någon på vårdcentralen som förespråkar att FaR förskrivs. Trots detta svarade hälften av de 

svarande att de hade stöd från arbetsgivaren och kollegorna i arbetet med FaR. Detta visar på 
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att klarare rutiner gällande FaR behöver arbetas fram och rutinerna behöver vara lätt 

tillgängliga. 

I resultatet framkom och efterfrågades även andra faktorer som styrs av organisationen, som 

FaR ansvarig, ändrad form av mottagnings arbete, gemensam samsyn på FaR och ett 

samarbete med andra professioner. Enligt Olander (2003) behövs det att hälsoarbetet, både 

den allmänna och den individuella, implementeras utifrån existerande riktlinjer och rutiner. 

Dessa riktlinjer och rutiner stödjer distriktssköterskans arbete med FaR då deras 

hälsofrämjande arbete ska genomföras utifrån ett förtroget handlingssätt 

(Distriktsköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

Det framkom i resultatet att ett hinder i arbetet med att förskriva FaR var att samhället och 

allmänheten inte erhållit någon information om att ett recept på fysisk aktivitet kan vara 

minst lika betydelsefullt som ett recept på läkemedel. En samhällsinriktad information 

efterfrågades för att ändra allmänhetens inställning till FaR, som en del av befolknings-

strategin kan FaR användas för att minska fysisk inaktivitet (Lawton m.fl., 2008) och ur ett 

samhällsperspektiv är det både kostnadseffektivt och lönsamt (Rome, 2014; Sørensen m.fl., 

2006). Det framkom i resultatet att om en ersättning betalas ut till vårdcentralen för 

förskrivning av FaR skulle FaR förskrivningarna öka. Olander (2003) nämner att uppdragen 

kan stärkas eller försvagas beroende på vad verksamheten efterfrågar och önskar samt utefter 

vad verksamheten får ersättning och resurser för. Distriktssköterskorna bör arbeta både 

befolkningsinriktat och individinriktat och arbeta parallellt med de två uppdragen. 

Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna i denna studien erfar att det ofta är patientens 

motivation och inställning som påverkar om de förskrev FaR eller inte. Det nämndes av de 

som besvarade enkäten att de möter patienter som inte är motiverade till en 

livsstilsförändring, träning eller att patienten inte önskar recept på FaR, men att de var 

mottagliga för muntliga råd om fysisk aktivitet. Liknande resultat sågs i en studie av Bohman 

m.fl. (2014) att sjuksköterskorna inom primärvården inte förskrev någon FaR om patientens 

saknade motivation till förändring utan bokade in patienten för ett nytt besök. Det kan bero 

på att patienterna inte önskar recept på FaR eller att patienterna inte vet vad FaR är och 

innebär, men också på att patienterna vill ha en snabb lösning på sina besvär genom 

läkemedelsrecept. Med mer rådgivande och hälsofrämjande samtal kan patientens 

motivation till en livsstilsförändring öka, detta kräver kontinuerlig kontakt och upprepande 

möten på vårdcentralen. 

Patienterna i Leijon m.fl. (2010) beskriver vikten av stöd till att öka den fysiska aktiviteten. 

Ett rådgivande samtal i kombination men FaR har en hög evidens (Socialstyrelsen, 2011) och 

den fysiska aktivitetsgraden ökar (SBU, 2007). När en dialog skapas med patienten blir 

samtalet rådgivande och patientens erfarenhet och föreställningar tas i beräkning (Olander, 

2003). Distriktssköterskornas hälsofrämjande arbete innefattar att undervisa och stödja 

patienterna till en beteendeförändring och det rådgivande samtal är här centralt (Carlfjord 

m.fl., 2012; Irvine, 2007; Runciman, 2014). Det framkom i resultatet att 

distriktssköterskornas och sjuksköterskornas egna inställning påverkade deras förskrivning 

av FaR, då det ansågs att det var naturligt att samtala om hälsofrämjande åtgärder som fysisk 

aktivitet i mötet med patienten, men att det inte alltid behövde genererade någon FaR. 
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Genom att ingen FaR skrevs blev arbetet mjukare och motivera och stödja patienten i fysisk 

aktivitet ansågs kunna utföras utan att förskriva FaR. Att det hälsofrämjande arbetet är en 

naturlig del i patientmötet har även bekräftats i flera studier (Brobeck m.fl., 2013; Runciman, 

2014). Uppfattningen om att det hälsofrämjande arbetet inte gynnades av FaR motsäger 

meningen med FaR som var att personalen och organisationen genom FaR skulle integrera 

det hälsofrämjande arbetet i det dagliga arbetet (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Flera 

studier visade att distriktssköterskor ansåg att det hälsofrämjande arbetssättet handlar om 

att patienten själv behöver ta eget ansvar över sin hälsa och självständigt arbeta med att 

förebygga ohälsa (Carlfjord, Lindberg & Andersson, 2012; Irvine, 2007; Runciman, 2014). 

Detta kan leda till att distriktssköterskorna och sjuksköterskorna överför mer ansvar på 

patienten, ett ansvar som patienten inte alltid kan hantera och det kan leda till att deras hälsa 

försämras. Mer hälsofrämjande information behövs till befolkningen för att de själva ska 

kunna förbättra sin hälsa. 

Några av distriktssköterskorna och sjuksköterskorna ansåg att FaR inte fyllde någon funktion 

och att det inte finns någon bevisad effekt och nytta med FaR. Det framkommer i flertal 

tidigare studier att FaR har en bevisad effekt på att den fysiska aktiviteten ökar både 

kortsiktighet och långsiktigt (Kallings m.fl., 2008; Kallings m.fl., 2009; Lawton m.fl., 2008; 

Leijon m.fl., 2009; Leijon m.fl., 2010; Olsson m.fl., 2015; Richards & Cai, 2016; Rödjer m.fl., 

2016; Sørensen m.fl., 2010). Det har även framkommit i tidigare studier att patienter som 

fick FaR utskrivet ökade sin nivå på fysiska aktivitet mer än de som inte erhölls någon FaR 

(Lawton m.fl., 2008; Olsson m.fl., 2015; Richards & Cai, 2016; Sørensen m.fl., 2006). Trots 

att det finns bevisad effekt att FaR ökar den fysiska aktiviteten mer än ett muntligt råd om 

fysisk aktivitet, och de flesta av de svarande hade en positiv inställning till arbetsmetoden 

FaR, så var det 98 % av distriktssköterskorna och sjuksköterskorna i denna studie som 

rekommenderade fysisk aktivitet utan att skriva recept. Detta innebär att om patienterna inte 

får någon FaR utskriven så blir förutsättningen för att patienterna ökar sin fysiska aktivitet 

svagare och deras chanser till en bättre hälsa minskar. 

8.2 Metoddiskussion 

Valet av en tvärsnittsstudie med enkäter är passande för att samla in information från många 

människor på kort tid, därför valdes denna metod till detta examensarbete, då syftet var att 

kartlägga distriktssköterskornas och sjuksköterskornas arbete med och inställning till fysisk 

aktivitet på recept, FaR vid ett specifikt tillfälle. 

Då studien både beskriver hur distriktssköterskorna och sjuksköterskorna arbetar med FaR 

samt beskriver deras inställning till FaR så har en mixad metod kompletterat den 

kvantitativa metoden med en kvalitativ ansats. Enligt Borglin (2012) är fördelarna med 

mixad metod att den är komplementär, praktisk och förstärker trovärdigheten. Genom att 

använda sig av både numeriska data och textdata så stärks studiens resultat och 

trovärdigheten av resultatet ökar. Då tiden för detta examensarbete var snäv fanns inte 

möjligheten att använda sig av Mixad Metoden fullt ut. Om större tidsram funnits så hade en 

Mixad metod som använts i sin helhet med god tid för tolkning varit en fördel i detta ämne. 
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Metoden upplevs spännande och mycket passande för forskning inom vårdvetenskap där det 

finns mycket att vinna på att belysa eventuella problemområden med både kvantitativ och 

kvalitativ metod i kombination.  

Valet av enkät var för att nå ut till så många som möjligt samt att det är kostnadseffektivt för 

vårdcentralerna, då ifyllandet av enkäten inte tog så mycket tid från de deltagares ordinarie 

arbete. Styrkan med metoden är att med hjälp av enkäter nå ut till ett stort antal av länets 

distriktssköterskor och sjuksköterskor. Antalet återlämnande enkäter ger ett stort material 

från 82% av länets vårdcentraler så att resultatet kan generalisas till en större grupp och inte 

enbart till den enskilde (Billhult & Gunnarsson, 2012). Svagheten är att det inte gjorts någon 

djupare analys utav materialet dock kan en styrka i resultatet var att svaren på de öppna 

frågorna kan stärks upp svaret på de slutna frågorna resultatet. 

Urvalet vara ett typiskt urval, då syftet var att kartlägga distriktssköterskornas och 

sjuksköterskornas arbete med och inställning till FaR, eftersom att både 

distriktssköterskorna och sjuksköterskorna arbeta med FaR (Gunnarsson, 2005). Genom 

tillfråga alla distriktssköterskor och sjuksköterskor i Västmanlands Län om vad de har för 

inställning till och hur de arbetar med FaR så kommer ett generellt resultat beskrivas. 

Styrkan med urvalet är att de individer som det ansågs skulle ingå i studien enligt syftet 

inkluderades. Svagheten är att förskrivningen av FaR inte kan ses i sin helhet då inte all 

legitimerad personal som får förskriva FaR inkluderats i studien.  

Eftersom Billhult och Gunnarsson (2012) skriver att utforma en enkät är både tidskrävande 

och arbetskrävande valdes det att använda en redan färdigställd enkät då tidsramen för detta 

examensarbete inte räckte till för att utforma en egen enkät. Dock valdes det att göra en 

anpassning i enkäten för att den bättre skulle passa till examensarbetet, anpassningen berör 

endast fråga 1 som handlar om urvalspersonerna. Anpassningen påverkar inte övriga frågor 

som används i sitt ursprungliga utformande och som är utformande för att besvara syftet.   

Genom att använda en redan testad enkät har validiteten upprätthållits, då tidigare forskare 

har testat att frågorna besvarar det som efterfrågats och risken för missuppfattningar 

minimerats. Eftersom att enkäten tidigare använts så författarna vet att enkäten har 

reliabilitet på sådant sätt att oavsett när eller utav vem som besvarar enkäten så ges 

konsekventa svar och om skillnad i svaren uppkommer så beror det på att de svarande har 

olika inställningar och inte att de missförstått enkätfrågorna. Då frågorna som ställts i 

enkäten är standardiserade det vill säga är formulerade lika och ligger i samma ordning för 

samtliga deltagare då har enkätens reliabilitet ökats (Olsson & Sörensen, 2011). 

Enkäterna sändes ut via posten och inhämtades via personligt besök på de deltagande 

vårdcentralerna. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) kan hur enkäten distribueras påverka 

svarsfrekvensen. Att enkäterna distribuerades via posten och inte via ett personligt möte kan 

vara orsaken till att svarsfrekvensen i denna studie inte var så hög. Om enkäterna hade delats 

ut personligen till varje vårdcentral och deltagarna vid detta tillfälle fyllt i enkäten hade 

kanske fler svar kommit in, dock ansåg författarna att tiden till att distribuera enkäterna 

personligt inte fanns. Verksamhetscheferna på varje vårdcentral ombads att dela ut 

enkäterna till de anställda som passade enligt inklusionskriterierna, genom detta kan 

svarsfrekvensen påverkats. 
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För att vara säker på att få tillbaka de ifyllda enkäterna valdes att hämta in enkäterna via 

personliga besök. Detta kan ha bidragit till en högre svarsfrekvens. En svarsfrekvens på ≥ 70 

- 75% är enligt Billhult och Gunnarsson (2012) acceptabelt för att tillförlitligheten ska 

vidhållas. Antalet enkäter som återlämnades i denna studie var 103 av 186 stycken och 

svarsfrekvensen blir då 56%, dock är denna siffra inte tillförlitlig. verksamhetscheferna 

uppgett hur många enkäter de önskar och det antalet kanske inte överensstämmer med 

antalet distriktssköterskor och sjuksköterskor som passade inklusionskriterierna. Det antal 

som verksamhetschefen uppgav kan kanske vara det totala antal anställda distriktssköterskor 

och sjuksköterskor på vårdcentralen och då kan bortfallet bero på alla inte passade till urvalet 

i detta examensarbete, till exempel de som arbetar med barn på BHV. En annan orsak kan 

vara att verksamhetschefen under telefonsamtalet eller vid mailkontakten inte tog reda på 

exakta uppgifter om hur många distriktssköterskor och sjuksköterskor som var anställda på 

vårdcentralen och uppgav ett uppskattat antal. Vad det gäller svarsfrekvens per fråga så låg 

svarsfrekvensen i snitt på 86%. Det framkom att frågorna i enkätens första del, som berör 

hur distriktssköterskorna och sjuksköterskorna arbetar med FaR har en högre svarsfrekvens 

än enkätens andra del, som består av frågor där distriktssköterskorna och sjuksköterskorna 

beskriver sin inställning till FaR. Att svarsfrekvensen ligger lägre på enkätens andra del kan 

bero på att flertalet av de som inte besvarade frågorna inte hade förskrivit någon FaR. En 

annan orsak kan vara tidsbrist eller att de svarande missade att det fanns frågor på enkätens 

andra del. Att enkäten har liknande frågor som besvaras med både fasta svarsalternativ och 

med öppna svarsalternativ kan ha både för och nackdelar, fördelen är att trovärdigheten på 

de fasta svarsalternativen höjs om svaren bekräftas i svaren på de öppna frågorna men en 

nackdel är att svaren på de öppna frågorna i flera fall liknar de fasta svarsalternativen, så det 

kan vara svårt att avgöra om de svarande påverkats av de fasta svarsalternativen i sina svar. 

Under examensarbetets gång har arbetet mellan författarna fördelats lika från 

planeringsstadiet till den slutgiltiga sammanställningen. Alla moment har gemensamt 

diskuterats och reflekterats kontinuerligt innan genomförandet. I den del som berör de 

öppna frågorna och som bearbetas med en kvalitativ ansats har de kontinuerliga samarbetet 

bedöms ge ett rikare innehåll och anses stärka arbetets tillförlitlighet, enligt Danielsson 

(2012). Genom att använda både slutna frågor och öppna frågor förstärks trovärdigheten ock 

kunskapen ökar kring forskningsämnet (Borglin, 2012). 

Eftersom begränsad erfarenhet att genomföra en kvantitativ studie samt låg erfarenhet att 

arbeta i dataprogrammet Excel så har författarna gemensamt tittat de på det inmatade 

datamaterialet noggrant flera gånger för att säkerställa analysen, utformning av tabeller och 

figurer samt för att validera resultatet av de frågorna med fasta svarsalternativ.  

För att erhålla en förståelse för och lära känna datamaterialet skedde upprepade 

genomläsningar av materialet i det öppna frågorna. Frågorna delads upp och var fråga 

sammanställdes först enskilt i en innehållsanalys per fråga.  Därefter granskades innehållet 

återigen gemensamt för att hitta gemensamma nämnare och för att det två frågorna skulle 

presenteras på liknande sätt. Genom att granska enkäterna och det inmatade materialet 

tillsammans blir reliabiliteten starkare än om de granskats individuellt.  
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För att bedöma kvaliteten på examensarbetet används begreppen validitet och reliabilitet 

som enligt Henricson (2012) påvisar hur kvaliteten säkerställts. Validiteten i examensarbetet 

verifieras genom att analysen, resultatet och den valda metoden svarar mot examensarbetets 

syfte vilket Henricsson (2012) beskriver som ett kriterium för giltighet. Studiens pålitlighet 

och möjlighet till reproducerbarhet visar på studiens reliabilitet (Henricson, 2012). 

Resultatet som framkom anses vara generaliserbart bland distriktssköterskor och 

sjuksköterskor   på vårdcentraler i Västmanlands län. Resultatet anses även vara replikerbart 

det vill säga att samma eller liknade resultat ska kunna framkomma om denna studie 

upprepades eller utförs av andra. 

Om det hade använts ett annat begrepp som till exempel KASAM eller den Transteoretiska 

modellen hade kanske resultatet belysts på ett annat sett. Dessa begrepp ansågs inte vara 

passande till studiens syfte, då KASAM är folkhälsovetenskap och den Transteoretiska 

modellen handlar om beteendeförändring. 

8.3 Etisk diskussion 

I detta examensarbete har det tagits hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna, 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet genom hela studie 

processen. 

Verksamhetscheferna på alla vårdcentraler informerades om studiens syfte, upplägg och 

tillvägagångssätt i ett informationsbrev som skickades via e-post. De distriktssköterskor och 

sjuksköterskor som utav verksamhetschefen fått tillstånd att medverka i studien fick av 

verksamhetschefen eller av denne utsedd person ett missivbrev med liknade information som 

i informationsbrevet till verksamhetscheferna, genom detta anses att informationskravet har 

tillgodosetts. Då denna information endast gavs skriftligt så kunde det inte bekräftas att de 

tillfrågade förstått informationen och att det var frivilligt att deltaga.  Samtyckeskravet har 

tillgodosetts genom att distriktssköterskorna och sjuksköterskorna tillfrågas om samtycke via 

Missivbrevet (bilaga 2) om de vill delta i studien. De som besvarade enkäten fick också skriva 

på ett samtyckeformulär som enligt instruktion skulle återlämnas avskilt från enkäten som ej 

innehåller några personuppgifter. En besvarad enkät kan också anses som ett samtycke men 

med ett separat samtyckesformulär stärks samtyckeskravet. Det var flera av de svarande som 

hade åsikter om att detta förfarande inte var bra då enkäterna och missivbreven lämnades ut 

tillsammans och samlades in tillsammans ute på verksamheterna. Då det var 

verksamhetschef eller annan utsedd person som delade ut och samlade in enkäterna kan 

deltagarens känsla av anonymitet samt hur deltagaren fyllt i enkäten påverkats. För att 

motverka detta så rekommenderades att enkäterna och samtycken samlades in i stängda 

kuvert var för sig. Om enkäterna istället hade lämnat ut via ett personligt besök där 

enkäterna fylldes i på plats och återlämnades vid samma besök så hade detta kunnat 

undvikas. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att all insamlad har hanterats 

konfidentiellt och hänsyn har tagits till deltagarnas integritet och självbestämmanderätt. 

Genom att enkäterna och samtyckesformulären inhämtas personligen samt att de har 

hanterats var för sig så kan inga personuppgifter eller kopplingar göras mellan samtycke, 
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enkät, person eller vårdcentral. Innan inmatning av enkätsvar i dataprogrammet Excel har 

enkäterna blandats och slumpmässigt numreras, efter detta kan deltagaren ej avbryta sin 

medverkan då enkäten ej längre kan härledas till någon specifik person. 

Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att all insamlad data endast att användas i 

vetenskapligt syfte, enkäterna har efter inmatning i dataprogrammet Excel förstörts 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

9 SLUTSATS 

Sedan implementeringen 2001 så har förskrivningen av FaR ökat och den senaste siffran som 

framkommit under litteratursökningen var att 2013 förskrevs det 73 500 FaR, en 33% ig 

ökning från 2010. Resultatet i denna studie visar att förskrivningen av FaR bland 

distriktssköterskor och sjuksköterskor i Västmanlands Län är låg, det var drygt hälften av de 

svarande som förskrivit 1 - 5 FaR under det senaste året. I stort sett alla av de tillfrågade var 

positiva till arbetsmetoden FaR men trots detta svarade 98% att de i de flesta fall 

rekommenderade fysisk aktivitet utan att skriva recept. Hälften av de svarande uppger att de 

har kompetens att förskriva FaR och utav de som genomgått utbildning upplevde de flesta att 

de haft nytta av utbildningen, ändå efterfrågades mer kunskap om hur arbetsmetoden FaR 

används i praktiken. 

Resultatet visar att precis som i tidigare studier saknas det fortfarande tid, kunskap och 

resurser för att förskriva FaR. Detta visar på att hälso- och sjukvården i Sverige måste 

fortsätta implementeringsarbetet med att förespråka och möjliggöra förskrivning av FaR 

genom att se över organisationen så att relevanta resurser sätts in, att rutiner utformas och 

utarbeta riktlinjer för hur arbetet med FaR på bästa kan utföras. Fokus bör sättas på 

utbildning, både i grundutbildningen samt regelbunden fortbildning  

10 YTTERLIGARE FORSKNING OCH UTVECKLINGSBEHOV 

I denna studie har distriktssköterskornas och sjuksköterskornas arbete med FaR belysts och 

visar inte den totala förskrivningen av FaR i Västmanland. Det vore intressant att belysa den 

totala förskrivningen av FaR bland all legitimerad personal som får förskriva FaR i Sverige 

både inom primärvård och slutenvården för att få mer kunskap om hur förskrivningen totalt 

ser ut i Sverige.  

Genom en kvalitativ intervjustudie kan djupare kunskap om distriktssköterskornas och 

sjuksköterskornas inställning till FaR inhämtas och genom det kan idéer om hur 

förskrivningen av FaR kan öka med syfte att underlätta fortsatt implementering av metoden.  
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Det framkom inte i resultatet om det fanns skillnad i hur FaR förskrivs beroende på om 

förskrivningen sker på lanstingsansluten eller privat vårdcentral, för att se detta behövs en 

jämförande studie utföras. 

Resultatet visar att det finns ytterligare behov av forskning om FaR utifrån patientens 

perspektiv. Vad skulle få patienterna att i större utsträckning vara mer mottagliga och 

motiverade till FaR. I resultatet framgick det att patientens motivation till livsstilsförändring 

och FaR påverkade om ett recept skrev eller om endast muntligt råd om fysisk aktivitet gavs. 

Det skulle vara av intresse att både göra en omfattande studie på patienternas inställning till 

FaR men även en djupare studie med intervjuer. Forskning utifrån patienternas perspektiv 

på FaR skulle kunna tillföra ytterligare kunskap om hur distriktssköterskans ska arbeta med 

denna patientgrupp. 
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BILAGA A INFORMATIONSBREV 

INFORMATIONSBREV  
  

      Akademin för Hälsa, vård och   
      Välfärd 2017-05-24  
 

       
Till verksamhetschefer på vårdcentraler i Västmanlands län  

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens högskola, specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot distriktsvård. Under hösten kommer vi att skriva ett examensarbete, som har 

till syfte att kartlägga hur distriktssköterskor/sjuksköterskor arbetar med och vad de har för 

inställning till fysisk aktivitet på recept, FaR.  Alla vårdcentraler i Västmanlands Län kommer 

att tillfrågas om deltagande i studien. I detta examensarbete samarbetar vi med 

verksamhetsutvecklare Helena Lagerlöf vid Vårdvalsenheten Region Västmanland.  

Anledningen till att vi vill skriva om detta ämne är att det är aktuellt samt att det är av 

betydelse att kartlägga hur distriktssköterskor / sjuksköterskor i praktiken använder sig av 

FaR och hur de ser på FaR. Tanken är att studien kommer tillföra ny kunskap och öka 

förståelsen för hur distriktssjuksköterskor /sjuksköterskor arbetar med fysisk aktivitet och 

FaR på vårdcentralerna i Västmanland.  

Vi ber Dig som verksamhetschet om tillstånd att få lämna ut en enkät till de 

distriktssköterskor/ sjuksköterskor på er vårdcentral som arbetar med vuxna patienter i sitt 

dagliga arbete. Vi kommer personligen att hämta in de besvarade enkäterna på er vårdcentral 

under V.37, v.g se medföljade schema. Studien beräknas vara klar i slutet av oktober 2017, 

examensarbetet examineras i början av november 2017. 

Vi kommer att följa upp detta utskick med ett uppföljande telefonsamtal inom en vecka för 

att höra om Ert Intresse av att delta i studien. 

Med vänlig hälsning Frida Mårdnäs & Charlotta Nywertz     

Handledare     Distriktssköterskestudenter  

Karin Skoglund  

Universitetslektor  

Akademin för hälsa  

Och välfärd  

  Frida Mårdnäs   Charlotta Nywertz  

    

  

  Tel: 073-5364708   Tel: 0704-965122  

Mail:      Mail:     Mail:  

Karin.skoglund@mdh.se   fms15002@studen.mdh.se csn16010@student.mdh.se 

 



 

 

 

BILAGA B MISSIVBREV 

   Akademin för Hälsa, vård och   
   Välfärd 2017-05-24  
 
 

  
Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens högskola, specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot distriktsvård. Under hösten kommer vi att skriva ett examensarbete, som har 

till syfte att kartlägga hur distriktssköterskor/sjuksköterskor arbetar med och vad de har för 

inställning till fysisk aktivitet på recept, FaR.  Alla vårdcentraler i Västmanlands Län kommer 

att tillfrågas om deltagande i studien. I detta examensarbete samarbetar vi med 

verksamhetsutvecklare Helena Lagerlöf vid Vårdvalsenheten Region Västmanland.  

Anledningen till att vi vill skriva om detta ämne är att det är aktuellt samt att det är av 
betydelse att kartlägga hur distriktssköterskor / sjuksköterskor i praktiken använder sig av 
FaR och hur de ser på FaR. Tanken är att studien kommer tillföra ny kunskap och öka 
förståelsen för hur distriktssjuksköterskor /sjuksköterskor arbetar med fysisk aktivitet och 
FaR på vårdcentralerna i Västmanland.   

Om du har frågor så kan du kontakta oss eller vår handledare.  

Med vänlig hälsning Frida Mårdnäs & Charlotta Nywertz    

Handledare     Distriktssköterskestudenter  

Karin Skoglund  

Universitetslektor  

Akademin för hälsa  

Och välfärd  

  Frida Mårdnäs   Charlotta Nywertz  

    

  

  Tel: 073-5364708   Tel: 0704-965122  

Mail:      Mail:     Mail:  

Karin.skoglund@mdh.se   fms15002@studen.mdh.se csn16010@student.mdh.se  

  

Du tillfrågas härmed om Du vill medverka i denna studie genom att besvara medföljande 

enkät. Ditt svar önskas innan V. 37 då vi kommer till Er vårdcentral för att samla in alla 

enkäterna. Då dina personuppgifter inte finns med på den inlämnade enkäten så kan inte 

enkäten spåras eller kopplas till någon enskild person eller vårdcentral utan Din medverkan 

är anonym. Endast vi och vår handledare kommer att ha tillgång till de insamlade enkäterna 

och enkäterna kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart.   

  

Jag har tagit del av informationen om examensarbetet som har som syfte att beskriva 

distriktsköterskors/sjuksköterskors erfarenhet av att använda fysisk aktivitet på recept och 

härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien.   

Ort:……………………………. Datum:…………………………………  

  

Underskrift:……………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande:………………………………………………………………………………….

  
  



 

 

 

BILAGA C ENKÄT 

 

1. a) Vilket yrke har Du / ålder och kön   

     Distriktssköterska       Sjuksköterska       ålder: _____       kvinna    man   

1b) Hur många år har du arbetat på vårdcentral i möten med vuxna: ___   

1c) Har du någon spetskompetens (Typ diabetes, astma/KOL, m.m)   

   Ja, vilken: ………………………………………………………    Nej     

2. a) Har du deltagit i någon utbildning om fysisk aktivitet på recept (FaR)?   
   

   Ja      Nej    
   

b) Om ja, vilken nytta har du haft av utbildningen   

   

   Mycket stor     Ganska stor                                 Ganska liten                          Ingen alls 

   

3. a) Har Du skrivit ut fysisk aktivitet på recept (FaR)?   

   

   Ja      Nej    

   

b) Om ja, hur många recept har du skrivit ut under det senaste året?   

   

  0-5      6-10      11-20                >20,   

försök att uppskatta antal: _____   

   

4. Brukar Du rekommenderar fysisk aktivitet till dina patienter utan att skriva ur recept?    
   

   Ja, ofta      Ja, ganska ofta     Nej, Ganska sällan     Nej, aldrig    

   

5. Har Du använt dig av FYSS (Fysisk Aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) 

för att ge råd om eller skriva ut recept på fysisk aktivitet?  
      

   Ja      Nej    

   

6. Hur är din inställning till arbetsmetoden FaR?   

   

                     Mycket positiv       Ganska positiv          Ganska negativ     Mycket negativ    

   

7. Vad skulle kunna få dig att i högre utsträckning skriva ut fysisk aktivitet på recept, FaR?   
……………………………………………………………………………………………………………………………..   
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………..   

  

   

8. Känner Du att det finns ett stöd för att arbeta med FaR från;   

a) Din arbetsgivare        Ja       Nej        Vet ej    

b) Dina kollegor          Ja        Nej        Vet ej    

  



 

 

 

 

 

 

1. a) Anser Du att Du har tillräcklig kompetens för att förskriva FaR?   
   

   Ja      Nej    

   

b) Om nej, vad skulle Du behöva ytterligare kunskap om?    
(Du kan välja flera svarsalternativ)   

   

   Effekterna av fysisk aktivitet       

 Rådgivning av fysisk aktivitet / motiverande samtal    
 Hur Jag använder mig av FaR och FYSS i praktiken   

 Annat nämligen: ……………………………………………………..   

 Jag anser att det ligger utanför min yrkesroll att förskriva FaR     

      
2. Vilka hinder upplever du för att skriva ut FaR?   

   

……………………………………………………………………………………………………..   
……………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………….   
……………………………………………………………………………………………………..   

   

3. TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE PÅSTÅENDEN:   
(kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens med din åsikt)   

   

a) FYSS är ett bra hjälpmedel för att förskriva FaR   

      Stämmer bra         Stämmer ganska bra         Stämmer dåligt          Stämmer inte alls   

b) Tillgång till en person som hjälper patienterna som fått FaR att hitta en lämplig aktivitet 

skulle göra att jag i högre utsträckning förskrev FaR                                                                

 

 Stämmer bra         Stämmer ganska bra           Stämmer dåligt         Stämmer inte alls   

 

c) Jag tycker att det är svårt/krångligt att förskriva FaR   

     Stämmer bra           Stämmer ganska bra         Stämmer dåligt         Stämmer inte alls   

d) Om jag hade mer tid för varje patient skulle jag oftare förskriva FaR  

 Stämmer bra      Stämmer ganska bra          Stämmer dåligt         Stämmer inte alls   

e) Jag anser att ett muntligt råd om fysisk aktivitet är lika effektivt som ett recept   

     Stämmer bra            Stämmer ganska bra          Stämmer dåligt          Stämmer inte alls  

Tack för din medverkan    

   

Källa; Nordlander, Å (2006). Vilka faktorer skulle kunna få vårdpersonalen att i högre utsträckning skriva ut fysisk aktivitet på 
receptFaR? – en enkätstudie inom primärvården i Uppsala kommun.    
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BILAGA D FÖRSÄTTSBLAD ENKÄT 

 

Till Distriktssköterskor / Sjuksköterskor som arbetar med vuxna patienter på vårdcentraler i Västmanlands Län.   

 

 

Enkät 

 

 

Syftet är att kartlägga distriktssköterskors/sjuksköterskors 

arbete med och inställningar till fysisk aktivitet på recept, FaR   

 

  

 

Enkäten består till stor del av slutna frågor med förvalda svarsalternativ men det 

finns två frågor där det är av stor betydelse att du med egna ord besvarar frågorna 

för att få en fördjupad kunskap om Er inställning till förskrivning av fysisk aktivitet 

på recept.   

Skickas till oss via mail senast v.37 2017   

   

Ditt deltagande är värdefullt för att öka förståelsen hur distriktsköterskor/sjuksköterskor arbetar med 

fysisk aktivitet på recept. Alla svar kommer att hanteras konfidentiellt och resultatet presenteras utan 

att enskilda svar kan härledas.   

   

Frida Mårdnäs och Charlotta Nywertz studenter på specialistsjuksköterskeprogrammet 

Mälardalens högskola med inriktning mot Distriktssköterska. Mälardalens Högskola, Akademin för 

Hälsa, Vård och Välfärd. 

Detta examensarbete är förankrat med verksamhetsutvecklare på Vårdval, Region Västmanland 
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