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Sammanfattning    
 
I dagens samhälle rör sig människor allt mindre och detta är negativt för folkhälsan. 
Inaktivitet under en längre tid ökar risken att drabbas av bland annat hjärt- 
kärlsjukdomar, diabetes, övervikt och cancer. Detta är något som måste hejdas och 
distriktssköterskan har en stor utmaning i att arbeta hälsofrämjande- och förebyggande 
bland annat genom att använda sig av metoden FaR, fysisk aktivitet på recept. Tidigare 
forskning visar på att FaR ger bättre resultat än att endast få muntlig information. Syftet 
med studien är att undersöka distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med 
metoden FaR, vilka svårigheter och möjligheter som kan finnas. För att få svar på syftet 
användes en kvalitativ metod med en deskriptiv design. Författarna genomförde öppna 
intervjuer med sex distriktssköterskor i två olika län. Intervjuerna spelades in och blev 
ordagrant transkriberade. Resultatet presenteras under fyra huvudkategorier, 
arbetsstrukturens betydelse vid FaR förskrivning, distriktssköterskans förhållningssätt 
vid FaR förskrivning, MI som arbetsmetod ses som en möjlighet samt varsam 
interaktion med patienten för att ge information. I resultatet framkommer att 
distriktssköterskan har en viktig roll i att vägleda och stötta patienten vid FaR 
förskrivning och detta kräver intresse, erfarenhet och kunskap inom ämnet. Det 
framkommer även att distriktssköterskan bör vara lyhörd inför patientens egna tankar 
och att skapa en god relation med patienten ökar chanserna till ett bra resultat. Slutsatser 
som dras i studien är att det krävs tydlig arbetsstruktur, mer personalresurser, 
kontinuerlig utbildning och ökad kunskap både inom FaR och Motiverade samtal (MI) 
för att FaR som metod ska kunna tillämpas i arbetet. 
 
 
Nyckelord: Distriktssköterska, folkhälsa, hälsoförebyggande metoder, Fysisk aktivitet 
på recept, Motivational Interview. 
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INLEDNING 
Många människor rör på sig för lite och detta är ett tilltagande problem som påverkar 
folkhälsan negativt. Genom fysisk aktivitet kan sjukdomstillstånd lindras eller förbättras 
och på sikt även innebära mindre medicinering. Om distriktssköterskan kan motivera 
varför det är viktigt att röra på sig är detta bra ur flera aspekter såsom hälsa, livskvalitet, 
minskade läkemedelskostnader och mindre behov av sjukvård. Livsstilsförändringar 
sker inte över en dag utan är ett arbete på längre sikt (Faskunger, Lejon, Ståhle & 
Lamming 2007, s. 7). 
 
Distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete innefattar bland annat att 
förskriva fysisk aktivitet på recept, FaR. Genom FaR kan den fysiska aktiviteten ökas 
bland befolkningen och på så sätt gynnas folkhälsan genom att olika sjukdomar 
förebyggs. Enligt forskning ska FaR ge bättre resultat än att endast ge muntlig 
information om fysisk aktivitet. Men trots detta används metoden i olika mängd 
beroende på vilken vårdcentral och distriktssköterska som förskriver receptet. 
 
Vi är blivande distriktssköterskor som finner det intressant att ta reda på vilka 
svårigheter och möjligheter som kan finnas med att använda sig av fysisk aktivitet på 
recept i det förebyggande arbetet. Syftet med denna studie är därför att undersöka 
distriktssköterskors erfarenheter av att förskriva FaR. 
 
 
BAKGRUND 
I bakgrunden beskrivs definitioner och aktuell forskning inom området folkhälsoarbete 
och fysisk aktivitet. Vidare beskrivs metoderna FaR, Fysisk aktivitet på Recept och MI, 
Motivational Interviewing som är arbetsmetoder distriktssköterskan kan använda sig av 
i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i primärvården.   

Folkhälsa och Folkhälsoarbete 

World Health Organization, WHO, beskriver folkhälsa enligt följande definition: 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity” (WHO, 2013).  
 
Begreppet hälsa är ett stort och komplext begrepp som kan innebära olika saker 
beroende på ur vilken betraktares ögon det ses ur, här kan den socioekonomiska 
situationen och kulturella olikheter påverka (Ewles & Simnett 2005, ss. 15-27). 
Dahlberg & Segesten (2010, ss. 51-52) beskriver vikten av balans i människans olika 
biologiska system för att upplevelsen av hälsa skall bli så god som möjligt. Sjukvården 
kan hjälpa till genom att optimera denna balans med hjälp av mediciner när så behövs 
samt ge information om vikten av kostens inverkan men även påtala värdet av att det 
råder en balans mellan stillhet och rörelse, allt har inverkan på hälsan och hur den 
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upplevs. Motsägelsefullt nog kan en mycket sjuk människa ändå uppleva att den har 
hälsa. 
 
“Hälsa innebär att må bra och att vara i stånd till att genomföra det man anser vara av 
värde i livet, både i stort och i smått” (Dahlberg & Segesten 2010, s. 52). 
 
Upplevelsen av hälsa ger livskraft (Dahlberg & Segesten 2010, s. 52-65). För att nå dit 
gäller det att finna en balans mellan kroppens olika fysiska, psykiska och existentiella 
behov och genom detta finna harmoni och hälsa i livet. Hälsa och olika hälsoproblem 
utgår från många olika samverkande delar. En människa blir för det mesta inte sjuk på 
grund av en anledning utan det är flera orsaker som spelar in och det har vanligtvis inte 
sin grund på individnivå utan på samhällsnivå. Folkhälsan kan påverkas av bland annat 
biologiska faktorer: ålder, kön, arv. Relationer: familj, arbete, socialt nätverk. 
Levnadsvanor: fysisk aktivitet, matvanor, alkohol och samhällsfaktorer: boende, 
arbetslöshet, hälso- och sjukvård, fritid, utbildning o.s.v. (Statens folkhälsoinstitut 2013, 
ss. 10-11).  
 
I Sverige har folkhälsan förbättrats genom att mäta medellivslängden som ökat på grund 
av att dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar minskat. Däremot har cancer ökat som dödsorsak 
bland annat på grund av inaktivitet och övervikt och under det senaste decenniet har 
stillasittande fritid varit densamma bland den vuxna befolkningen. Människor som är 
lågutbildade och tillhör lägre socioekonomisk klass riskerar att bli mer utsatta för 
ohälsa, är mer stillasittande och mår även sämre psykiskt. Hjärt- kärlsjukdomar, cancer, 
fetma osv är stora dödsorsaker bland lågutbildade i Sverige (Statens folkhälsoinstitut 
2013, ss. 7-8). Enligt WHO (2013, ss. 8-23) är kardiovaskulära sjukdomar en 
dominerande dödsorsak över hela världen, särskilt bland kvinnor och dödligheten inom 
hjärt- kärlsjukdomar, stroke, cancer, KOL och pneumoni antas öka fram till år 2030. 
 
Folkhälsoarbete är ett övergripande arbete som fokuserar på både hälsa och sjukdom i 
ett land eller världsdel eller till och med globalt och är inte riktat specifikt mot enskild 
person. Andersson & Ejlertsson (2009, ss. 40-47) menar att Sveriges inträde i EU 1995 
samt samarbetet med WHO är faktorer som kan bidra till bättre folkhälsa både inom 
Sverige men även ut i Europa. Andersson & Ejlertsson (2009, ss. 36-37) beskriver att 
redan på 1600-talet skötte provinsialsjukvården om det hälsofrämjande arbetet i 
Sverige, först 1982 lagstadgades det i Hälso- och sjukvårdslagen att Hälso- och 
sjukvården även skall ansvara för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa. 
Primärvården skall svara för befolkningens behov av både sjukvård och hälsovård samt 
rehabilitering då den inte behöver ske på sjukhus. Det förebyggande arbetet kan röra 
alkohol, tobak, läkemedel, doping eller annat missbruk, men även kostrådgivning och 
motion eller annan rehabilitering. 
 

Ohälsa som risk vid inaktivitet 
Människor rör sig mindre i dagens samhälle, både på arbetet och på sin fritid. Detta är 
en stor hälsorisk då långvarig inaktivitet kan leda till bland annat hjärt-kärlsjukdomar, 
diabetes, övervikt, cancer, psykisk ohälsa samt för tidig död (FHI 2012, s. 5). På senare 
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år har det även kommit forskning om att långvarigt stillasittande är en stor hälsorisk, 
även hos människor som rör sig mycket på fritiden (FHI 2012, s. 5). Däremot redovisar 
olika källor olika andel inaktivitet och stillasittande bland den svenska vuxna 
befolkningen, från 14 % (Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg & Ståhle 2008) till 50 % 
(Kallings 2012, s. 2348). Bland kvinnor i klimakteriet finns även samband mellan 
stillasittande och risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdom. Särskilt stor risk finns bland 
överviktiga kvinnor över 70 år. Att sitta 10 timmar/dag jämfört med 5 timmar/dag ökar 
risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdom och stroke (Chomistek, Manson, Stefanick, Lu, 
Sands-Lincoln, Going, Garcia, Allison, Sims, LaMonte, Johnson & Eaton 2013, s. 
2346). Men bara genom att minska på stillasittandet bland befolkningen kan goda 
hälsoeffekter utvinnas eftersom riskerna då minimeras avsevärt (Dunstan, Howard, 
Healy & Owen 2012, s. 370). 
 
I Storbritannien utfördes en studie för att se om hälsan påverkas av fysisk aktivitet hos 
patienter med befintlig hjärt- kärlsjukdom. Resultatet visade på att patienterna trots 
hälsobekymmer ville försöka att öka den fysiska aktiviteten, men för att klara detta var 
det viktigt att vårdpersonalen arbetade stöttande och uppmuntrande. Många hjärtsjuka är 
trötta och orkeslösa och kan ha svårt att ta tag i träning själva, vissa var även oroliga för 
att det kan vara farligt att träna.  Orsaker som spelade roll för hur framgångsrik 
träningen var, var bland annat kognitiv förmåga och vilja att utföra träningen samt om 
annan komorbiditet fanns eller om medicinering nyligen ändrats. Forskarna kom fram 
till att livskvaliteten ökade med fysisk aktivitet för de hjärtsjuka patienterna. (Tierney, 
Elwers, Sange, Mamas, Rutter, Gibson, Neyses & Deaton 2011, ss. 1235-1242).    
 
 
Roshanaei-Moghaddam, Wayne, Katon & Russo (2009, ss. 306-315) har sammanställt 
en systematisk översikt av studier. Elva studier inkluderades och författarna undersökte 
om depression kan vara en risk för att patienter blir allt mindre fysiskt aktiva. De fann 
av resultaten i åtta av de elva studierna kunde det med signifikans fastställas att det är en 
tydlig risk för de patienter som har depression att den fysiska aktiviteten/motionen inte 
blir av även om patienterna informerats om motionens betydelse och att det är viktigt 
för att upprätthålla hälsan.  Detta är olyckligt ur flera aspekter då den fysiska aktiviteten 
har betydelse på flera olika sätt som bl.a. den kognitiva förmågan som förbättras, 
minskad risk för hjärt-kärl sjukdom, diabetes och stroke m.m. Motion som är 
lågintensiv kan även minska smärttillstånd medan de deprimerade patienterna kan må 
bättre psykiskt och uppleva mindre oro. Författarna kunde också se samband mellan 
tilltagande depression och ytterligare minskat utövande av fysisk aktivitet. Det belyses 
att livsstilsförändringar kan ta tid men att det är viktigt att få förståelse för patientens 
olika sjukdomar och att även nytillkomna sjukdomar kan påverka hur möjligheten för 
patienter är att genomföra den fysiska aktivitet som sjukvårdspersonal föreslår. 
Författarna ser ett tydligt samband mellan depression och stillavarande vilket är 
beroende på en minskad motivation och lust till att göra något pga. låg energi. De ger 
exempel på patienter som genomgått hjärtinfarkt där det är vanligt med depression i 
efterförloppet vilket ofta leder till minskad fysisk aktivitet och dessa nämnare 
tillsammans ger en sämre överlevnadsprognos.     
 
Enligt Geulayov, Goral, Muhsen, Lipsitz & Gross (2010, ss. 570-571) finns det studier 
som visar på att personer med diabetes mellitus lider av depression i högre grad än de 
som inte har diabetes. Att utöva regelbunden fysisk aktivitet är en viktig 
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livsstilsförändring vid diabetes för att minska risken för komplikationer och 
följdsjukdomar. Men trots detta är det många med diabetes som inte är tillräckligt 
fysiskt aktiva och detta kan bero på många olika saker. Depression kan vara en 
anledning då det är associerat med låg nivå av fysisk aktivitet på grund av att depressiv 
sjukdom kan innebära minskat intresse, motivation och energi. Å andra sidan kan även 
fysisk inaktivitet öka risken att drabbas av depression. 
 

Rekommendationer om fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet definieras som all rörelse där muskulaturens arbete och 
sammandragningar ger resultat i form av mångdubblad energiförbrukning (Fyss 2008, s. 
11), (FHI 2012, s.13). Exempel på detta kan vara promenader, hushållsarbete, friluftsliv 
och motion. 
 
 
Den hälsofrämjande dagliga rekommendationen är minst 30 minuters sammanlagd 
rörelse (Karlsson, Jansson & Ståhle 2009, s. 27). Intensiteten bör vara minst måttlig som 
t ex en snabb promenad och om intensiteten ökas uppnås ytterligare positiva 
hälsoeffekter och regelbundenheten är viktig ur hälsosynpunkt (Fyss 2008, s. 40). Det är 
svårt att finna någon enhetlig rekommendation på hur lite fysisk aktivitet som är för lite. 
Det finns en skala som används för bedömning av fysisk aktivitets intensitet, Borg 
(2011) Ratings of perceived Exertion (RPE)-skala, som är en skattningsskala där olika 
nivåer står för olika antal poäng från ingen ansträngning alls nivå 6, till maximal 
aktivitetsnivå 20 (Borg 2011). I en studie som jämfört om mer intensiv träning ger 
bättre resultat än mindre visade att bland kvinnor var ökad intensitet förknippat med 
bättre effekt, men hos män var förbättringen högre i gruppen som utsatts för måttligt 
intensiv träning (Sörensen, Skovgaard & Puggaard 2006, s. 71).   

Fysisk aktivitet på recept, FaR – en hälsofrämjande metod 
Fysisk aktivitet på recept - FaR, är en arbetsmetod för att hjälpa patienter att utöva olika 
former av fysisk aktivitet utifrån förmåga. Som sjukdomsprevention sker detta genom 
samarbete mellan hälso- och sjukvården och andra både privata, kommunala aktörer 
samt friluftsorganisationer. Fysisk aktivitet kan även användas som 
sjukdomsbehandling FYSS och innebär speciellt anpassad aktivitet utifrån 
sjukdomsproblematik och specifika behov och är alltid individanpassat (FHI, 
folkhälsoinstitut, 2013). 
 
Att använda sig av metoden FaR är ett effektivt sätt att främja hälsa och förebygga 
sjukdomar på och det finns svensk forskning som bevisar att FaR leder till ökad fysisk 
aktivitet (FaR 2011, s. 141). I SBU:s rapport 2007 ”Metoder att främja fysisk aktivitet” 
framgår det att 10-50% av de som fått FaR fortfarande ett halvår efteråt är mera fysiskt 
aktiva. Enligt Socialstyrelsen (2011) rekommenderas sjukdomsförebyggande metoder 
vid låg aktivitet via recept på FaR. Tillvägagångssätt sker via rådgivande samtal, föra 
träningsdagbok samt stegräknare och uppföljning av vårdpersonal. Hälso- och 
sjukvården har en viktig uppgift i att hjälpa patienter till ett mera aktivt och friskare liv 
vilket leder till sjukdomsförebyggande effekter (Karlsson, Jansson & Ståhle 2009, s. 23) 
och Socialstyrelsen (2011) anser att sjukvården skall använda FaR som en strukturerad 
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behandlingsmetod och effektiva metoder för implementering behövs. Då Regeringen 
vill verka för att utveckla folkhälsoarbetet har nya riktlinjer tagits fram. 
 
 
“Regeringen vill stärka det förebyggande arbetet i hälso- och sjukvården och har därför 
beslutat att särskilt stödja införandet av dessa nationella riktlinjer. Stödet riktar sig 
både mot vårdgivarna och mot professionerna” (Socialstyrelsen 2011). 
 
Att få fysisk aktivitet på recept har visat sig ge bättre resultat än att endast få muntliga 
råd och fysisk aktivitet som utförs på rätt sätt ger bra hälsoeffekter. Att förskriva 
promenader på recept kan vara det lättaste sättet att få, främst stillasittande personer, att 
komma igång med fysisk aktivitet då promenader anses lättillgängligt och accepterat 
(Swinburn, Walter, Arroll, Tilyard & Russell 1998, ss. 289-290). Resultatet i en studie 
gjord av Lawton, Rose, Elley, Dowell, Fenton & Moyes (2009) bevisar även det att FaR 
ger bättre effekt än endast muntlig information. Gruppen med FaR som 
behandlingsmetod fick bättre resultat än gruppen som fick muntligt råd och på så sätt 
förbättrades livskvaliten. Följsamheten till rekommendationerna visar sig vara bättre om 
patienten följs upp via besök och telefonkontakt av stöttande och motiverande karaktär. 
Hälsorådgivning via vården angående kost och hjälp till en ökad mängd fysisk aktivitet 
och andra hälsofrämjande åtgärder ger positiva effekter på flera plan så som ex. bättre 
blodtryck, mindre övervikt men även förbättrade kolesterolvärden. Även små 
förbättringar kan göra stor skillnad och minska risken att utveckla bland annat hjärt- 
kärlsjukdom (Lin, O´Connor, Whitlock & Beil 2010, ss. 736-750). 
 
I Sverige utfördes en undersökning för att se hur mycket FaR som skrivs ut och av vem 
och till vilka (Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg & Ståhle 2008). De fann att ca 30 % 
skrivs ut av primärvårdsläkare, ca 30 % av sjuksköterskor samt att ca 40 % skrivs ut av 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Siffrorna förvånade då de trodde att läkare och 
sjuksköterskor var bäst i förskrivning vilket de i och för sig var gemensamt. De 
patienter som fick mest hjälp via FaR var i åldersgrupperna 45-54 år och flest var 
kvinnor. Den vanligaste orsaken till recept var muskelvärk, övervikt därefter högt 
blodtryck och diabetes. Kvinnor hade mera muskelvärk medan männen hade problem 
med diabetes och högt blodtryck. I undersökningen framkom att FaR användes till 
ganska många patienter på indikation dålig mental hälsa, dessa personer var i åldrarna 
18-44 år. Till patienter i åldrarna under 44 år valdes ofta mera ansträngande aktiviteter 
medan äldre ofta fick promenader och bassängträning utskrivet. Författarna trycker på 
att om förbättring av folkhälsan på samhällsnivå ska ske behövs multipla insatser sättas 
in inom hälsovård, kulturellt och socialt i närområdet men även övergripande i 
samhället i stort. Då kan FaR vara ett hjälpmedel att ta till. 
 
Det största hindret till att inte göra en bedömning eller rekommendera patienter till 
fysisk aktivitet är tidsbrist för distriktssköterskorna enligt Burns, Camaione & 
Chatterton (2000, s. 30) och detta anses vara ett stort problem då 62 % av 
distriktssköterskorna i studien upplever detta. Det näst största hindret, är att inte 
prioritera det då andra ärenden är viktigare att lägga tid på. I studien framkom även att 
21 % av distriktssköterskorna upplevde det meningslöst att skriva ut receptet då 
patienten ändå inte följde ordinationen. 
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Hudon, Fortin & Soubhi (2008) utförde en systematisk artikelgranskning av 62 studier 
där 3 valdes ut, de var från Storbritannien, Australien och Nederländerna. 
Primärvårdspatienterna skulle ha minst en kronisk sjukdom och även delta i fysisk 
aktivitet. Målet var att finna svar på hur vi på ett bra och effektivt sätt kan förmå 
patienter med kronisk sjukdom att börja röra på sig mera. Studierna visar att 
vårdpersonalen använde psykologiska tekniker för att på bästa sätt motivera patienterna 
till att öka den fysiska aktiviteten. De tre studiernas upplägg skiljde sig mycket åt från 
lite aktivitet till mera ansträngande övningar. Förbättringen av konditionen skulle vara 
mätbar för att räknas. Tankar om att den extra uppmärksamheten mot patienten också 
kan ha en positiv effekt på viljan att förändra hos patienten och bidra till bättre utfall i 
studien fanns. Uppföljande återbesök är viktigt och författarna tror att uppföljande 
återbesök kan vara bättre än uppföljning via telefon. Men resultaten var ganska 
motsägelsefulla och det går inte att dra några slutsatser av undersökningen. Endast en av 
de tre studierna visade på positiva effekter i korttidsuppföljning, uppgifterna var 
otillräckliga för att visa på effektiva resultat. Det efterfrågas fler studier i ämnet där 
studie designen är väl genomtänkt. Författarna undrar: Hur skall vi få kroniskt sjuka 
patienter att röra på sig mera? 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 
I distriktsköterskans kompetensbeskrivning (Swenurse, 2013) redogörs fyra 
huvudsakliga kompetensområden vilka är omvårdnad och vårdvetenskap, medicinsk 
vetenskap, folkhälsovetenskap och beteendevetenskap med inriktning mot 
vårdpedagogik. Distriktssköterskan ska utifrån dessa områden arbeta med ett etiskt 
förhållningssätt, med utgångspunkt från den vetenskapliga kunskapen och erfarenheten. 
Distriktssköterskan ska bland annat arbeta förebyggande utifrån patientens livsvärld och 
skapa relation och förtroende så patienten klarar att göra sina egna val. 
Distriktssköterskan har även fördjupade kunskaper i samtalsmetodik och 
kommunikation för att kunna ge stöd och vägledning åt patienten. Distriktssköterskan 
ska ha fördjupade kunskaper i vad folkhälsa är och vad som styr människors 
hälsa/ohälsa. Då distriktssköterskan har ett stort arbetsfält behövs en bred kompetens för 
att hantera olika situationer, hon bör ha en god social förmåga, ödmjukhet och ett 
förhållningssätt som hjälper patienten men även dess familj i vårdsammanhanget. En 
sammanfattning av distriktssköterskans arbete beskrivs enligt Swenurse (2013) på 
följande sätt:  

  
“En distriktssköterskas kompetens omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt för att möta, 
stödja, hjälpa, förebygga, råda, vårda samt behandla en person och dennes familj i 
livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och 
sjukdom” (Swenurse, 2013). 

Motiverande samtal – en del av distriktssköterskans hälsofrämjande 
arbete 
Motiverande samtal, MI, är en rådgivningsteknik som används vid beteendeförändringar 
och bygger på att stödja människans självkänsla och självförtroende. Motiverande 
samtal grundades och utvecklades från år 1983 av William R Miller som från början 
använde metoden bland missbrukare (Linde Söderlund, Nilsen & Kristensson 2008, s. 
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103). Motiverande samtal utgår inte från den traditionella behandlingsmetoden där 
sjukvårdaren är experten och patienten den okunnige. Metoden har istället sin 
utgångspunkt i att patienten styr och får kunskap om sin sjukdom för att på så sätt 
komma fram till att en förändring behöver ske. Det är viktigt att patienten själv 
bestämmer för att en långvarig förändring ska kunna förverkligas (Linde Söderlund et al 
2008, s. 103). 
 
Distriktssköterskan har en viktig uppgift i att hjälpa patienten till att själv fatta beslut 
vilket resulterar i att det är patientens eget ansvar att förändring uppstår. Då metoden är 
utformad på detta sätt anses den ha bäst effekt på de patienter som är minst motiverade 
till en mer hälsosam förändring i livet (FYSS 2008, s. 80). Resultatet av de motiverande 
samtalen är beroende av hur väl distriktssköterskan kan använda metoden och hur 
skicklig hon är i det vägledande arbetet (Rollnick, Miller & Butler 2009, ss. 73-74).  
 
När FaR förskrivs görs detta vanligtvis utifrån motiverande samtal (Kallings & Leijon 
2003, s. 32) eftersom motivation är den viktigaste faktorn till att patienten gör sig 
tillgänglig för livsstilsförändring (Sörensen et al. 2006, s 72). Distriktsköterskan 
behöver kunskaper i området som patienten skall förändra för att på bästa sätt råda 
patienten till egna kloka val. Information om konsekvenser, orsak och verkan måste 
också ges till patienten för att han skall kunna se de olika möjligheterna och vad de 
olika valen kan innebära på sikt. Distriktssköterskan försöker att fånga patientens egna 
idéer om förändringsvilja. Speglingsmetoden av vad patienten själv berättar kan hjälpa 
till i beslutsprocessen och till ny motivation att förändra (Barth & Näslund 2006, s. 38). 
Vid motiverande samtal är det viktigt att kunna lyssna in patienten men också göra 
återkopplande sammanfattningar av samtalet med jämna mellanrum och visa ett sant 
intresse för patienten (Barth & Näslund 2006, s. 57). 
 
Motiverande samtal kan se lite varierande ut i olika länder (Barth & Näslund 2006, s. 
64). I engelsk MI är det framför allt patienten som gör val och tar beslut medan i USA 
arbetar de mer utifrån ideallösningar mycket på grund av tidsbrist och ekonomiska 
besparingar. Den svenska varianten påminner mera om den engelska där en annan syn 
råder med patientarbetet som en process och en växelverkan mellan stöd och 
förändringstänkande vilket kräver mera tid. Att komma till beslut i ett motiverande 
samtal kräver en process i 5 faser. 1. relationsskapande fas. 2. utforskande fas. 3. 
perspektivutvidgande fas. 4. motivationsbyggande fas. 5. avgörande beslut (Barth & 
Näslund 2006, s. 39).  Patienten måste vilja, kunna och besluta för att arbetet skall 
komma igång (Barth & Näslund 2006, s. 116). Rollnick & Miller (2010, ss. 62-64) 
beskriver tre grundpelare i motiverande samtal: 1. Samarbete - mellan patient och 
vårdgivare där vårdgivaren ger stöd och vägledning istället för uppmaning. 2. Framkalla 
- vilket står för att vårdgivaren ska få ur patienten motivationen. 3. Autonomi - står för 
patientens eget ansvar och egna val att göra förändringen, patienten är fri att välja. 
Målet med motiverande samtal är att komma till insikt om vad som är bäst för sitt eget 
välbefinnande och skapa en inre motivation till att göra en förändring, på så sätt styrs 
strävan mot förändringen åt rätt håll. 
 
I en observationsstudie från Holland undersöktes 19 primärvårdssjuksköterskors 
förmåga att motivera patienter på ett bra sätt via en god kommunikation och bra 
motivering genom att använda metoden MI, motiverande samtal. Sjuksköterska och 
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patient videofilmades vid flera möten och filmerna analyserades. Studien visar på att MI 
används mest i förberedelsestadiet av sjuksköterskorna innan förändringsarbetet 
påbörjats aktivt. Man såg också att sjuksköterskorna anpassade nivån av MI för att 
passa patienten på bästa sätt och att empati och klinisk kompetens i kombination med 
evidensbaserade guidlines användes. Alla sjuksköterskorna var noga med att patienterna 
själva pratade om hur hälsoförändring praktiskt skall gå till och stöttade dem på rätt 
nivå i arbetet (Noordman, Vet, Weijden & Dulmen, 2013). I USA genomfördes en 
studie i att välja hälsosammare livsstil och genomföra förbättring med valet till 
hälsosammare mat och mer fysisk aktivitet. Studien arbetar med att förbättra förståelsen 
för att ha en hälsosam livsstil, bra kosthållning och att utföra fysisk träning och att detta 
då leder till gynnsamma effekter på hjärt- kärlsjukdomar och blodtryck. Deltagarna 
visade på en signifikant förbättring i form av lägre BMI, blodsocker, vilopuls och sänkt 
blodtryck. Den täta kontakten som var mellan deltagare och föreläsare/instruktörer 
genom samtal stärkte deltagarna att genomföra dessa livsstilsförändringar men 
forskarna föreslår att en kombination av information via föreläsningar, arbetsprogram 
för patienten och sjukvårdens professionella råd tillsammans med motivationsarbete gör 
att förbättringsresultatet blir bra (Aldana, Greenlaw, Diehl, Salberg, Merrill, Ohmine & 
Thomas, 2006). 
 

 

PROBLEMFORMULERING 
Folkhälsan påverkas av vällevnadssjukdomar och det finns forskning som tyder på ökad 
inaktivitet bland befolkningen. Detta är ett problem i västvärlden som behöver hejdas. 
Som en del i distriktssköterskans hälsofrämjande arbete ingår att skriva ut fysisk 
aktivitet på recept, FaR. Genom FaR kan den fysiska aktiviteten ökas bland 
befolkningen och på så sätt gynnas folkhälsan genom att olika sjukdomar sannolikt 
förebyggs. Enligt tidigare forskning ger fysisk aktivitet på recept bättre resultat än 
endast muntlig information och därför anses det vara en effektiv behandlingsmetod. 
Socialstyrelsen anser att sjukvården bör använda sig av FaR i det hälsofrämjande 
arbetet. Men trots detta beskrivs utskrivningsfrekvensen av FaR vara skiftande beroende 
på distriktssköterska, vårdcentral och län. Mot bakgrund av detta är det intressant att 
undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor har vid förskrivning av FaR för att få en 
bild av varför det skrivs ut i så olika omfattning. 
 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor har vid 
förskrivning av FaR, Fysisk aktivitet på Recept. 
 

 
METOD 
I följande text redogörs för vilken metod som använts och hur arbetet genomförts. 



 9 

Metodologisk ansats 
För att få svar på syftet har vi valt kvalitativ intervjumetod med en deskriptiv design. 
Den deskriptiva metoden och den kvalitativa analysen är lämplig då den passar till att 
analysera texter, intervjuer och observationer. Kvalitativ metod är även användbar om 
målet med studien är att undersöka människors upplevelse, uppfattning och tankar 
(Granskär & Höglund-Nielsen 2008, s. 16, s. 73, s.159, s. 188). Att använda sig av en 
öppen kvalitativ intervjumetod kan liknas vid ett samtal mellan människor där 
intervjuaren försöker sätta sig in den andra människans livsvärld och ställer öppna 
frågor utifrån vad som sägs (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 15-18). 

Urval 
Urvalet i en studie bestäms av själva syftet (Granskär & Höglund-Nielsen 2008, s. 198) 
och författarna har därför valt att intervjua distriktssköterskor inom primärvård som har 
erfarenhet av FaR förskrivning under minst 1 års tid.  
 
Tjugo vårdcentraler i Västra Götalandsregionen och Region Halland kontaktades hösten 
2013. Verksamhetscheferna på vårdcentralerna tillfrågades via e-post och vanligt brev 
om vi fick lov att intervjua FaR förskrivande distriktssköterskor (Bilaga 1). Endast en 
vårdcentral tog kontakt redan efter någon dag och var intresserad av att medverka. Fem 
vårdcentraler hade möjlighet att delta men på grund av dålig utskrivningsfrekvens av 
FaR exkluderades de. Fem vårdcentraler hade inte möjlighet att medverka på grund av 
tidsbrist och fyra vårdcentraler svarade inte och var svåra att få tag i. Slutligen hade sex 
distriktssköterskor från sex olika vårdcentraler givit sitt samtycke till att delta i studien, 
de hade alla hade arbetat med FaR under minst ett års tid. 

Datainsamling 
De sex distriktssköterskor som valde att medverka i studien kontaktades via telefon och 
e-post och fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna. Alla intervjuer ägde rum 
på respektive vårdcentral och vid intervjutillfället fick informanten skriva på ett 
samtyckesformulär till att delta i studien (Codex 2013) (Bilaga 2). Datainsamling 
pågick under vecka 42 till vecka 45 hösten 2013 och intervjuerna delades upp lika 
mellan författarna. Innan intervjun startade fick informanten ännu en gång information 
om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kunde avbryta. 
Allt material behandlas anonymt och konfidentiellt. 
 
 
Samtliga intervjuer började med en öppen inledande fråga och därefter användes 
följdfrågor så neutralt som möjligt utifrån vad informanten beskrev. Intervjuerna varade 
30-60 minuter, spelades in och blev sedan ordagrant transkriberade. 
 
 
Två provintervjuer utfördes som därefter transkriberades ordagrant och kontroll lästes 
av handledare för bedömning av intervjuteknik. Efter handledares godkännande kunde 
så resterande intervjuer genomföras.  
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Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys genomfördes för att analysera intervjuerna (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström 2008, s. 184), (Granskär & Höglund-Nielsen 2006 s. 191). Enligt 
Granskär och Höglund-Nielsen (2008, ss. 159-162) inriktar sig den kvalitativa 
innehållsanalysen på tolkning av texter och bandade intervjuer. Genom tolkning kan 
texten och dess innebörd få olika mening beroende på dess sammanhang och fokus 
ligger på att beskriva skillnader och likheter i texten genom att få fram olika kategorier 
och teman. 
 
Intervjuerna spelades in och blev ordagrant transkriberade därefter analyserades 
texterna. Intervjuresultatet lästes ett flertal gånger av författarna för att söka efter en 
eller flera meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. De meningsbärande 
enheterna kunde sedan brytas ner i koder och därefter kategorier och underkategorier 
(Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 193). Sammanfattning av resultat fås genom 
underkategorier och huvudkategorier och författarna försöker finna en röd tråd 
(Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 195). 
 
 
 
Tabell 1 visar ett exempel på analys. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Känns som att 
det kan vara 
mer 
motivation, att 
det handlar 
mer om 
motivation till 
och röra på sig. 
...de tycker att 
det är dåligt 
väder och det 
är kallt och de 
skyller lite på 
sådana saker 
då. Så det är 
väldigt 
mycket.. ja, 
jobba med 
motivationen 
där. 

Handlar mycket 
om motivation 
när det gäller 
fysisk aktivitet. 
Patienterna kan 
ha många 
bortförklaringar. 

Att kunna 
motivera 
patienterna trots 
bortförklaringar. 

Att ödmjukt 
vägleda för 
hållbara 
aktivitets val. 

Distrikt- 
sköterskans 
förhållningssätt 
vid FaR 
förskrivning. 
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Etiska överväganden 
De etiska principer som gäller inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
innebär att forskning endast får ske om den tar hänsyn till mänskliga rättigheter i form 
av frihet och integritet. Helsingforsdeklarationen klargör i sina riktlinjer att den enskilde 
människans välbefinnande är det som styr om forskningen får drivas igenom eller inte 
och därför kan en intervju avbrytas när som helst (Vetenskapsrådet, 2013).  
 
 
Vi har utgått ifrån centrala etikprövningsnämndens vägledning och 
forskningsinformation till personer (2012). Det finns fyra grundläggande krav inom 
forskning som har för avsikt att skydda individen. Dessa är informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2013). Dessa 
krav uppfylls genom att brev till vårdcentralernas verksamhetschef skickades ut med 
information om studiens syfte, bakgrund, urval och metod. I brevet fanns även en 
förfrågan om godkännande av datainsamling. I brevet beskrivs etiska överväganden där 
intervjupersonerna bland annat får information om att studien är frivillig och det 
analyserade materialet är avidentifierat (Centrala etikprövningsnämnden, 2012). Efter 
godkännandet från verksamhetschefer har kontakt mellan informant och författare skett 
via telefon- och e-postkontakt. Vid intervjutillfällena har varje informant fått skriva på 
ett samtyckesformulär till deltagande i studien och informerats om att de när som helst 
kunde avbryta intervjun utan någon förklaring. Datamaterialet har inte varit tillgängligt 
för någon annan än författarna. 
 
 
I kvalitativa studier styrs trovärdigheten av sanningsvärdet i resultatet men är också 
påverkat av forskarens delaktighet genom förförståelse och erfarenhet. Detta är något 
som inte går att undvika då forskarens förförståelse är en viktig del i analysprocessen 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2008, ss. 161, 169-170). Kvalitiativa studier syftar till 
att urskilja likheter och skillnader i textinnehåll och för att öka trovärdigheten har 
författarna reflekterat och diskuterat om innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim 
2008, ss. 161-162). Resultatet anses vara giltigt om det lyfter fram det som var avsett att 
beskrivas och en studies tillförlitlighet stärks av att två forskare analyserar och läser 
intervjuerna enskilt och tillsammans. Hur användbart resultatet är stärker också 
trovärdigheten i studien. Denna överförbarhet kan författarna ge förslag på men det är 
läsarna som avgör hur överförbart resultatet är (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, 
ss. 169-170).    
 
 
RESULTAT 
I författarnas intervjuanalyser framkom ett resultat som utgörs av fyra huvudkategorier 
och 11 underkategorier som redovisas i tabell 2. Citat används för att förstärka och 
tydliggöra resultatet. 
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Tabell 2 visar underkategorier och huvudkategorier. 

Underkategorier Huvudkategorier 

• Avsaknaden av arbetsstruktur 
• Att ha otillräckliga kunskaper om FaR 
• Resursbrist ses som ett hinder för det 

hälsofrämjande arbetet 

Arbetsstrukturens betydelse vid FaR 
förskrivning 
 
 
 

• Att ödmjukt vägleda för hållbara aktivitets val 
• Att vara ödmjuk inför patientens vilja 
• FaR tas emot på olika sätt av olika patienter 

 
 

Distriktsköterskans förhållningssätt 
vid FaR förskrivning 
 
 
 

• Att kunna öka motivationen med hjälp av MI 
och stötta förändringsarbetet 

• Varsamt använda sig av MI vid arbete med 
livsstilsförändringar 

• Att ha kontinuerlig utbildning inom MI för 
fortsatt motivering i förändringsarbetet 

MI som arbetsmetod ses som en 
möjlighet 
 
 
 

• Att informera klokt och på rätt nivå i 
samverkan med patienten 

• Att vara lyhörd och stödja patientens 
tankegångar samt ge tid för reflektion 

Varsam interaktion med patienten 
för att ge information 
 
 
 

 

Arbetsstrukturens betydelse vid FaR förskrivning 
 
I resultatet framkommer flera faktorer som talar för hur viktigt det är med struktur på 
arbetsplatsen vid förskrivning av FaR. Avsaknaden av arbetsstruktur, otillräckliga 
kunskaper om FaR och resursbrist minskar möjligheten till att förskriva receptet. 
 

Avsaknaden av arbetsstruktur 
Resultaten visar att det inte alltid är lätt att få till förskrivning av FaR och det är svårt att 
ge någon direkt förklaring till detta. Informanterna upplever tidsbrist och för många 
olika arbetsuppgifter som en anledning till att inte ha någon bra struktur i arbetet med 
FaR. De menar att FaR förskrivning bortprioriteras då det är många andra uppgifter som 
måste göras och de mest akuta arbetsuppgifterna prioriteras i första hand. Informanterna 
beskriver även att det kan bero på vanan eller ovanan att inte erbjuda förskrivning av 
FaR och att inte förskriva Far regelbundet gör att det lätt faller i glömska.  Flera av 
informanterna beskriver att de inte riktigt vet hur de ska jobba med det och har därför 
lärt sig att hitta egna lösningar till att kunna arbeta med FaR. Att inte alla i 
arbetsgruppen skriver ut FaR och att vara ensam FaR-samordnare på arbetsplatsen kan 
också ses som en svårighet med arbetsstrukturen. Det upplevdes lättare om det fanns 
flera FaR samordnare på vårdcentralen som delade på ansvaret och höll igång 
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entusiasmen i arbetsgruppen. I resultatet framkommer även att det saknas tydligare 
samarbete mellan olika yrkeskategorier exempelvis läkare och detta var ytterligare en 
faktor som kunde påverka utskrivningsfrekvensen.  
 
 
“Alltså jag känner det att jag har inte riktigt, även om jag har jobbat såpass länge, så 
har jag så många olika arbetsuppgifter, så jag har liksom inte riktigt fått struktur på 
någonting egentligen så” (1). 
 
 
“Det finns så mycket annat som pockar på en vårdcentral. Vi ska göra det och vi ska 
göra det och det. Så det får ibland stryka på foten. Då får jag ibland vara obekväm och 
strida för detta. Men hur var det nu, vi ska ju jobba med detta också. Det är bestämt 
uppifrån” (5). 
 

Att ha otillräckliga kunskaper om FaR 
En del av informanterna beskriver att de inte har tillräckliga kunskaper i hur FaR ska 
användas eller hur själva metoden egentligen är tänkt att fungera, medan vissa av 
informanterna är väl utbildade. Det kunde även vara så att patienterna inte alltid förstod 
innebörden av ett FaR recept vilket var resultatet av den egna okunskapen. Otillräcklig 
kunskap i hur ett FaR recept förskrivs på elektronisk väg eller krånglande teknik kunde 
också vara en anledning till att inte skriva ut. Analysen visar även på brister i 
uppföljningen i form av kunskapsbrist om bland annat uppföljningstid och frekvens och 
att inte ha uppföljning som en rutin resulterar vanligtvis i att det lätt glöms bort. De 
vårdcentraler som valt att inkluderat FaR uppföljningen som en del av återbesök vid 
exempelvis diabeteskontroll eller blodtryckskontroll fick på ett mera naturligt sätt in det 
i rutinen.  
 
 
“Tyvärr är man inte riktigt insatt i hur det egentligen är tänkt” (2). 
 
 

Resursbrist ses som ett hinder för det hälsofrämjande arbetet 
Informanterna upplever en stor arbetsbelastning och att de har svårt att räcka till för de 
olika arbetsuppgifterna. Resultatet visar att informanterna önskar arbeta 
hälsoförebyggande redan innan patienterna drabbats av olika typer av problem men 
upplever resursbrist framför allt personalmässigt för ett sådant hälsoförebyggande 
arbete. De som erbjuds recept på FaR har i de flesta fall redan ett behov pga. sjukdom, 
att kunna arbeta förebyggande innan sjukdom uppstår skulle vara en vinst både för 
patient och samhälle. Informanterna beskriver att det kommer direktiv uppifrån från 
Regeringen och Socialstyrelsen att både hälso- och sjukvård skall bedrivas inom vården 
i hela vårdkedjan allt från primärvård till sjukhusnivå och att det förebyggande arbetet 
tidigare varit lågt prioriterat.  
 
 
“Helst skulle man jobba ändå tidigare. Det är ju det vi skulle vilja men det finns ju inte 
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så mycket resurser. Vi skulle lätt kunna vara tre distriktssköterskor till som skulle jobba 
fullt ut med det hälsofrämjande arbetet bara här” (6).   
 
 

Distriktssköterskans förhållningssätt vid FaR förskrivning 
 
Analysen visar att det ibland är svårt att ge information när det både skall göras på ett 
ödmjukt och lyhört sätt. I samspelet med patienten gäller det att finna motivationen för 
att komma vidare i resonemanget om hälsoförebyggande åtgärder. 
 

Att ödmjukt vägleda för hållbara aktivitetsval    
Informanterna upplever det som en svår uppgift att känna in vad för behov patienten 
har. Det är viktigt att ha förmågan att vara följsam men ändå samtidigt agera 
motiverande. Analysresultatet visar att många patienter kan ha en del bortförklaringar 
till att inte börja röra på sig och då är det extra viktigt att vägleda på rätt sätt. 
Informanterna använder FYSS bokens rekommendationer för att få vägledning till vad 
en viss nivå av aktivitet kan innebära för hälsan. Med detta som guide och i samråd med 
patienten besluta om vad som kan vara rimlig aktivitet och frekvens för att successivt nå 
resultat. Vid återbesök utvärderas receptet och ny strategi läggs upp i samråd med 
patienten. Resultatet visar att det är viktigt att hålla en låg profil bland de patienter som 
upplever en rädsla inför att börja träna för att inte skrämma iväg och att uppmuntra lite 
extra de som vill göra mer än vad som egentligen behövs.  
 
 
“Det gäller att tagga ner för de patienter som känner skräck inför att behöva prestera 
en massa och även uppmuntra till de folk som vill göra mer saker än vad som krävs så 
att säga” (5). 
 
 
 
“Det är viktigt att de finner något som de kan fortsätta med resten av livet. Så att de kan 
hålla ut. Stärka patienten om det inte hänt så mycket är viktigt och att vara ödmjuk. Då 
tar vi nya tag” (4).  
 

Att vara ödmjuk inför patientens vilja 
Att som distriktssköterska fånga patientens vilja till att göra livsstilsförändringar på ett 
ödmjukt och entusiasmerande sätt kräver övning. Flera deltagare upplevde att om 
patienten själv kom med förslag så leder det till bättre prestationer. Att föra ett samtal 
där intresset väcks och viljan till att göra en förändring börjar att gro är en tidskrävande 
process och bör ske på ett ödmjukt sätt.  Deltagarna upplevde det även viktigt att kunna 
släppa taget vid förfrågan om FaR om patienterna inte var tillräckligt motiverade, valet 
måste vara frivilligt. 
 
 
 
“Ibland så släpper jag det ju om jag märker att de inte är motiverade.. då gör jag ju 
det, absolut för det får ju ändå vara liksom frivilligt” (3). 
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FaR tas emot på olika sätt av olika patienter 
Analysen visar att patienter reagerar ganska olika på ett FaR med ett spann från helt 
avsaknad av intresse till stor entusiasm. Några få patienter kunde själva ta upp frågan 
om FaR förskrivning men de flesta hade inte hört talas om det. Informanterna uttrycker 
att genom att prata om det så görs en markering på att det är viktigt. Om det inte händer 
något med en gång kan nya tankegångar väckas som på sikt kan leda till ett vaknande 
intresse för att förbättra hälsan ur olika aspekter. Som en hjälp på vägen kan FaR 
receptet ge viss rabatt på träningskort på vissa motionsanläggningar, men här skiljer det 
sig åt beroende på var patienten bor. Reglerna kan vara olika även i samma stad. 
 
 
“Ehh.. det är nog ett väldigt stort spann, ibland händer ingenting, ibland ligger det 
slängt i papperskorgen här när de går ut. (FaR-receptet) Ja, ibland tar de det till sig 
och en del har ju den motivationen och den förmågan att sätta igång och träna eller gå 
ut och promenera eller gå ut och cykla till jobbet eller återuppta, många återupptar 
aktiviteter som de hållit på med tidigare” (6). 
 
 

MI som arbetsmetod ses som en möjlighet 
 
I resultatet framkommer att kunskap i MI metoden är viktigt för att på bästa sätt kunna 
motivera patienten till att ta bra beslut när det gäller livsstilsförändringar. Informanterna 
arbetar instinktivt utifrån MI anda men känner behov av utbildning fortlöpande. MI 
handlar mycket om att få patienten till att resonera med sig själv och övertyga sig om att 
de olika förändringarna kommer att genomföras enligt en plan som görs upp i samråd 
med distriktssköterskan.  
 

Att kunna öka motivationen med hjälp av MI och stötta förändringsarbetet 
Informanterna beskriver att patienter med dålig motivation avbryter sin aktivitet oftare 
och här har distriktssköterskan möjlighet att stötta och motivera patienten in i nya 
tankebanor som stärker tankarna på ett positivt sätt till livsstilsförändring. 
Informanterna har noterat att genom patientens egna resonemang sker en omedveten 
övertygelse som kan påverka tankemönstret till förändring. Genom att stötta patientens 
resonemang så stärker distriktssköterskan också patienten till livsstilsförändring. 
Patienten övertygar sig själv genom att föra ett motiverande resonemang om hur 
livsstilsförändringen skall gå till och får stöttning i resonemanget av distriktssköterskan. 
Det beskrivs som en glädje av informanterna att få vara med och aktivera så många 
patienter. 
 
 
“De resonerar många gånger med sig själva och de hör sig själva säga detta och 
övertygar ju sig själv då och indirekt till detta då. Det är lite spännande” (5). 
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“Men oftast är det ju de här lite svårare patienterna, som inte är så motiverade och 
som.. som lägger ner det då” (3). 
 

Att varsamt använda sig av MI vid arbete med livsstilsförändringar 
Informanterna upplever det viktigt att vara ödmjuk och lyhörd och att arbeta i MI anda 
för att ha möjlighet att stötta patienterna på bästa sätt. Det upplevs även angeläget att ha 
vana av att arbeta med metoden och det är viktigt att ofta använda metoden för att bli 
riktigt skicklig. 
 
“Man får vara väldigt försiktig i sin framtoning och sådär att man inte klampar på. Det 
är MI tänket som man skall försöka ha med sig då, att man är försiktig” (5). 
 

Att ha kontinuerlig utbildning inom MI för fortsatt motivering i 
förändringsarbetet 
Analysen visar att informanterna upplever att de har för lite utbildning i MI metoden 
och önskar få fortlöpande utbildning som stöd med arbetsredskapet. Informanterna 
upplever det svårt att både hjälpa och påverka patienter till förändring samtidigt som 
distriktssköterskan skall hålla en låg och ödmjuk framtoning men ändå ge möjlighet till 
förändrat tankemönster hos patienten. Det framkommer att det behövs ständig träning i 
metoden. Utbildningsmöjligheterna är få då kurser i MI vanligtvis är dyra och de 
ekonomiska resurserna är små.      
 
“Det krävs ju kontinuerlig utbildning av personalen. Man behöver regelbunden 
utbildning i motiverande samtal. De flesta går ju det någon gång men sedan går det ju 
5, 10 år till nästa gång. Man behöver påfyllning som personal för att kunna fortsätta 
motivera” (5). 
 
 

Varsam interaktion med patienten för att ge information 
 
Informanterna har erfarenheter av att det är viktigt att vara uppmärksam på om patienten 
är intresserad av att prata om hälsoförebyggande åtgärder och att då på ett taktfullt sätt 
ge information. Men samtidigt vara medveten om att alla patienter inte kan ta in för 
mycket information vid ett tillfälle. Livsstilsförändringar är en process som tar tid och 
vissa patienter har en längre startsträcka innan de medverkar och faktiskt har kommit 
igång med någon aktivitet.   
 

Att informera klokt och på rätt nivå i samverkan med patienten  
Resultatet visar att det är spännande men svårt att arbeta i samförstånd med patienten 
och att kunna ge rätt information på rätt sätt. Detta är något som kräver träning för att 
bli bra på. Deltagarna upplever det viktigt att patienterna får tydlig information och 
möjlighet till att ställa frågor om FaR för att förstå dess innebörd. Patienter kan ha svårt 
att förstå vad FaR egentligen är och vågar inte fråga doktorn om det. Resultatet visar att 
det är viktigt att vara lyhörd och försiktig vid första besöket. Att skapa en tanke åt rätt 
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håll kan påverka inställningen hos patienten till det positiva. Om det inte blir något 
positivt resultat vid första besöket kan det gå lättare vid nästa träff då en relation har 
upprättats. FaR förskrivning används som ett pedagogiskt hjälpmedel vilket innebär att 
råd ges på en kvalificerad rådgivningsnivå.  
 
 
“Är det så att de behöver råd så ber man om lov att få ge råd om någonting då. Ja det 
är ett litet spännande sätt att jobba på. Det är inte helt lätt, det är det inte, men det går 
bättre och bättre om man säger så” (5). 
 
“Det är lite fingertoppskänsla där om patienten är negativ då gäller det att skapa ett 
förtroende i rummet just vid detta besöket, så då tänker jag att jag ligger lågt och så 
börjar jag  lite nästa gång för annars är det ingen idé, det är döfött. Man kanske känner 
det mer och mer ju mer man håller på med det här kanske om det är någon idé liksom. 
Genom att bara nämna kan det ge en tanke för den enskilde” (5). 
 

Att vara lyhörd och stödja patientens tankegångar samt ge tid för reflektion 
Informanterna beskriver att de många gånger har tidspress vid mötet med patienten och 
därför är det bra att ta tillbaka patienten flera gånger för upprepad information. Då 
skapas möjligheten till att kunna ta till sig information på rätt sätt. Analysen visar att det 
är i dessa korta möten det är viktigt att vara lyhörd inför att försöka fånga patientens 
vilja och inställning till förändring då det är det som styr hur resultatet kommer bli. 
Genom att träffa patienten upprepade gånger byggs succesivt ett förtroende upp mellan 
distriktssköterska och patient och bra möten kan genomföras.  
 
 
“Många gånger är det tidspress och det är därför det är bra att ta tillbaka patienten 
flera gånger så att patienten hinner smälta saker och ting” (5). 
 
 
“Det är de här korta mötena som vi får ta tillvara på patientens tankar och inställning 
och så” (4).  
 

 

DISKUSSION 
I nedanstående stycke kommer författarna att diskutera den valda och använda 
metoden.  Resultatet av studien diskuteras utifrån distriktssköterskans erfarenheter av att 
arbeta med FaR-metoden, vilka möjligheter och svårigheter som kan finnas. 

Metoddiskussion  
 
För att uppnå syftet med studien valdes en kvalitativ intervjustudie med en deskriptiv 
design vilket ansågs lämpligt då distriktssköterskors erfarenheter skulle beskrivas 
(Malterud 2009, s. 29). Målet var att få distriktssköterskor att reflektera och berätta om 
sina erfarenheter vid förskrivning av FaR och på grund av det valdes ostrukturerade 
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intervjuer. En intervjuguide (Bilaga 3) som författarna tillsammans sammanställt 
användes som ett stöd vid intervjuerna och som en påminnelse om vilket syfte som 
eftersträvades (Malterud 2009, s. 127). Deltagarna i studien bestod av sex 
distriktssköterskor som var verksamma inom primärvård i två olika län i södra Sverige. 
Denna geografiska spridning innebar en variation i urvalet som kan antas stärka 
tillförlitligheten. Intervjuer spelades in, transkriberades och analyserades upprepade 
gånger, enskilt och tillsammans av de båda författarna, för att var och en av deltagarna 
skulle tolkas på rätt sätt. Att arbeta på detta sätt antas stärka tillförlitligheten ytterligare 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 170). Granskär & Höglund-Nielsen (2012, 
ss. 218-219) beskriver att genom att lyssna noggrant får författarna bra känsla för vad 
informanterna egentligen menar och detta får ses som en styrka med metoden som valts.  
 
 
Brev till vårdcentralernas verksamhetschef skickades ut för godkännande av 
datainsamling. Intervjupersonerna fick bland annat information om att studien var 
frivillig och att det analyserade materialet var avidentifierat. Att först skicka brev till 
verksamhetschefer försvårade och förlängde processen då det var vissa 
verksamhetschefer som inte svarade och en del gick inte att få tag på under den tidsram 
som angavs i brevet. Ett lättare och snabbare alternativ skulle kunna vara att få 
möjlighet till att kontakta informanter direkt men sådant tillvägagångssätt skulle inte 
vara etiskt korrekt utifrån informationskravet (Vetenskapsrådet, 2013). När 
verksamhetscheferna slutligen givit sitt medgivande delades informanter ut genom dem 
som då författarna kontaktade via telefon eller mail. 
 
 
Författarna försökte att inte ställa ledande frågor men detta upplevdes svårt och 
författarna var medvetna om att detta kunde förekomma i början (Kvale & Brinkmann 
2009, s. 187). Men att ställa ledande frågor behöver inte alltid vara negativt för 
resultatet enligt Kvale & Brinkman (2009, ss. 188-189). Författarnas erfarenhet av att 
intervjua var begränsad och att två olika personer utförde intervjuerna kan ses som en 
svaghet i studien. En bra kvalité på intervjuerna är viktigt för att kunna få en så sann 
bild som möjligt (Kvale & Brinkmann 2009, s. 180). Författarna använde sig inte av 
sammanställd intervjuguide utan detta fungerade endast som ett stöd vid 
intervjutillfällena. 
 
 
 
Deltagarna hade olika erfarenheter och kunskap vilket speglades i intervjuerna, vissa var 
väldigt strukturerade och lätta att intervjua medan andra kommunicerade på ett mera 
komplicerat sätt. Resultatet av denna spännvidd visade på olika problem samtidigt som 
flera upplevelser sammanföll och detta gav författarna en fördjupad och bra kunskap 
vilket ger en styrka för studiens resultat (Kvale & Brinkmann 2009, s. 183). Den 
förförståelse författarna hade om FaR var att modellen var väl inarbetad och flitigt 
använd ute i undersökningsområdet, vilket visade sig vara av stor variation och 
kunskapen om FaR var också mycket skiftande. Författarna förvånades av svårigheten i 
att få tag på informanter som var villiga att medverka i studien vilket förlängde 
processen av datainsamling. Författarna antog att vårdcentralerna arbetar med 
hälsofokus samt hälsoförebyggande aktiviteter med hjälp av olika metoder såsom 
exempelvis FaR och MI. Att finna en livsstil som gynnar hälsan i livet även långsiktigt 
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genom ett nära samarbete mellan distriktssköterska och patient som tillsammans kan 
skapa förutsättningar för detta beskrivs av Dahlberg & Segesten (2010, ss. 220-221) 
vilket ger patienten stöd i hälsoarbetet. 
 
 
I kvalitativa studier är det svårt för författaren att vara helt neutral. Här kan i stället 
förförståelsen ses som en tillgång i det resultat som skapas genom samspelet under 
intervjuerna (Granskär & Höglund-Nielsen 2008 s. 170). Vidare beskriver Granskär och 
Höglund-Nielsen (2012, s. 130) förförståelse som: 
 
 
“I arbetet med andra människors hälsa och rehabilitering är just förförståelsen av 
andra människors livsvärld och innebörderna av mänskliga erfarenhet centralt”. 
 
 
Författarna har försökt att vara objektiva vid tolkning av analyser och utförda intervjuer 
vilket Kvale & Brinkman (2009, ss. 268-269) nämner som att ha en kritisk syn på sin 
analys för att undvika en felaktig tolkning. De menar att ha uppföljande frågor i 
intervjun från informanterna stärker resultatet då erfarenheten dubbelkontrolleras. 
Genom att arbeta på detta sätt ses en styrka med vald metod. 
 

Resultatdiskussion  
 
Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans erfarenhet av att förskriva FaR. 
Analysresultatet visar på att det krävs tydlig arbetsstruktur och kontinuerlig utbildning 
och uppdatering vid arbetet mer FaR. Distriktssköterskan behöver ha en hög social 
kompetens och förmågan att vara ödmjuk och lyhörd. Nedan följer en kort 
sammanfattning av de fyra huvudfynd som hittades i resultatet: Arbetsstrukturens 
betydelse vid FaR förskrivning, Distriktssköterskans förhållningssätt vid FaR 
förskrivning, MI som arbetsmetod ses som en möjlighet och Varsam interaktion med 
patienten för att ge information. 
 

Arbetsstrukturens betydelse vid FaR förskrivning 
I studien framkom att distriktssköterskorna har en pressad arbetssituation med många 
olika arbetsuppgifter, teknik som krånglar men även dålig kunskap om FaR. Hos vissa 
bortprioriterades FaR-förskrivning för andra mera angelägna arbetsuppgifter och 
arbetsmetoden kunde då falla i glömska. I bakgrunden beskrivs en studie som undersökt 
om distriktssköterskor rutinmässigt ger råd till patienten om fysisk aktivitet på recept. 
Studiens resultat bekräftade en del svårigheter med att ge råd om fysisk aktivitet som 
brist på tid och att inte prioritera det då andra arbetsuppgifter ansågs viktigare (Burns, 
Camaione & Chatterton 2000, s. 28). Detta hinder bekräftas även av Brobeck, 
Odencrants, Bergh & Hildingh (2013, ss. 378-379) och överensstämmer med 
författarnas resultat.  I resultatet framkom att på arbetsplatser med ett framarbetat FaR 
team hade utvecklingen av FaR kommit mycket längre och arbetsmetoden användes 
med självklarhet på ett helt annat sätt än där detta saknades. Detta bekräftas av Brobeck 
et al. (2013, s. 377) som förespråkar teamarbete för ökad utveckling på arbetsplatsen. I 
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studiens resultat framkom även att det fanns delade meningar om hur uppföljningen 
skulle gå till, vissa distriktssköterskor beskrev en osäkerhet i uppföljningen medan 
andra tyckte att det föll sig naturligt då patienterna ändå kom åter för ex. blodtrycks- 
eller diabeteskontroller. 
 
 
 
Resultatet visar på behov av förbättrade arbetsrutiner överlag och då även ett bra 
fungerande samarbete mellan de olika yrkesgrupperna som hjälper till i 
kedjan.  Brobeck et al. (2013, s. 377) bekräftar att det kan uppstå svårigheter om inte 
chefen värnar om bra förutsättningar i arbetet och att samarbetet mellan olika 
yrkesgrupper är också av stor vikt. Detta fynd bekräftar även Jerden, Hillervik, 
Hansson, Flacking & Weinehall (2006, ss. 448-449) då brist på stöd, utbildning och 
resurser anses vara ett hinder till att arbeta hälsofrämjande. Rätt till lika vård är ett 
begrepp som det ofta talas om men resurserna och möjligheterna ser ut att skilja mycket 
beroende på var i Sverige man bor, vilket i detta fall leder till olika resursmöjligheter 
och erfarenheter till att använda FaR metoden. Alla informanterna beskriver att det finns 
direktiv från ledningen att vårdcentralerna måste arbeta mera med förebyggande 
hälsovård.      
 

Distriktssköterskans förhållningssätt vid FaR förskrivning 
I bakgrunden beskrivs att distriktssköterskan ska arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt 
där patientens livsvärld står i fokus. Distriktssköterskan ska ge stöd, vägledning och 
skapa förtroende så patienten klarar att göra sina egna val (Swenurse, 2013). I resultatet 
beskriver informanterna konsten att ödmjukt vägleda patienterna till att finna en hållbar 
aktivitet som de kan fortsätta med. Att just finna den aktivitet som är lämplig för var 
och en ansågs ibland vara svårt då det fordras ett nära samarbete mellan patient och 
distriktssköterska. Detta samarbete kräver i sin tur lyhördhet och försiktighet och att 
kunna ha förmågan att känna in patientens vilja och önskemål. Ibland är inte patienten 
motiverad och då får man släppa det för den gången och inte glömma att det är frivilligt, 
ta det lugnt med patienter som inte vill prestera, men även uppmuntra de som vill göra 
mer än vad som krävs. Detta överensstämmer med resultatet från en svensk studie 
(Jerden et al. 2006, s. 452) där sjuksköterskor som arbetar hälsofrämjande anser att det 
är viktigt att bekräfta patientens egna tankar och ideér om sin hälsa och ta hänsyn till 
patientens integritet. 
 
 
 
I resultatet framkom att mötet med patienten inte alltid blir som det var tänkt, ett recept 
kan ligga slängt i papperskorgen i väntrummet. Distriktssköterskorna beskriver att just 
den här balansgången att ödmjukt vägleda för att undvika bakslag är det svåraste och en 
tidskrävande procedur. Det är viktigt att ett förtroende skapas mellan patient och 
distriktssköterska innan planeringen kan börja. Detta bekräftas av Jerden et al (2006, s. 
451) som beskriver det hälsofrämjande arbetet som en relationsprocess där det är viktigt 
att skapa en förbindelse med patienten innan arbetet kan börja. Detta tar tid och kan vara 
känslomässigt krävande för distriktssköterskan och skapas endast genom erfarenhet som 
kommer succesivt via många möten med patienter. Ju fler patientmöten en person har 
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bakom sig desto fler förmågor kan på sikt övas upp i att hur man på bästa sätt kan stötta 
den enskilde individen. 
 

MI som arbetsmetod ses som en möjlighet 
I resultatet framkom att MI som arbetsmetod kräver en bra utbildning och informanterna 
beskriver detta som grundläggande och att det inte räcker med enstaka 
utbildningstillfällen utan något som behöver upprepas. För att behärska metoden behövs 
engagemang av distriktssköterskan samt att metoden används ofta för att öva upp 
tekniken för att behärska den. Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh (2011, s. 3327) 
beskriver för att använda metoden MI ställs vissa krav på distriktssköterskan vad det 
gäller utbildning och för att behärska metoden bra behöver den nyttjas ofta. De säger 
också att MI-metoden är den bästa och effektivaste metoden när det gäller att stärka 
motivationen till livsstilsförändringar för patienter. I MI metoden uppmuntras patienten 
till att resonera med sig själv om vilka förändringar som kan behövas och kanske kan 
komma med förslag om vad de skulle kunna ändra på och distriktssköterskan kan 
varsamt hjälpa dem åt rätt håll, detta upplevde informanterna som en spännande och 
stimulerande interaktion mellan patient och distriktssköterska. Brobeck et al. (2011, ss. 
3325-3326) beskriver i sin studie att det upplevs stimulerande för distriktssköterskorna 
att få patienten motiverad till positiva förändringar som gynnar hälsan. Metoden kan 
öka medvetenhet och att se en patient lyckas var glädjefullt. Informanterna som har 
större vana av att använda MI kan se flera användningsområden på vårdcentralen i olika 
sammanhang och/eller hälsosamtal som exempelvis diabetes, blodtryckspatienter eller 
överviktiga patienter och metoden är ett bra verktyg för att få patienten till att själv 
komma med förslag till förändring. För att få en bättre dialog med patienten beskriver 
Brobeck et al. (2011, s. 3326) att MI kan hjälpa till att få en bättre struktur på dialogen 
mellan patient och distriktssköterska. När patienten ser en förbättring av hälsan så 
gynnar det till en positiv inställning till att fortsätta med förändringsarbetet. Att stödja 
patienter till livsstilsförändringar är en process som tar lång tid och Brobeck et al. 
(2011, ss. 3325-3327) poängterar att det krävs engagemang av distriktssköterskan för att 
utveckla kunskapen och bli effektiv i användandet av metoden annars finns risker att det 
går tillbaka till ett informativt samtal. I resultatet beskriver informanterna att det är 
tidskrävande att använda MI och att tiden som finns till förfogande kan vara knapp 
vilket försvårar användandet av metoden. För att arbetsförutsättningarna med MI skall 
bli så gynnsamma som möjligt krävs att mer resurser i form av att tid avsätts för 
patientmöten och att utbildningstillfällen skapas genom stöd från chefen. Detta 
bekräftas av Brobeck et al. (2011, s. 3327) som betonar hur viktigt det är att det finns tid 
och pengar i organisationen för att ha möjlighet som distriktssköterska att ta till sig MI-
metoden på ett bra sätt. 
 

Varsam interaktion med patienten för att ge information 
I resultatet framkom att patienten behöver få tydlig information om FaR och det är även 
viktigt att det skapas en trygghet i relationen mellan distriktssköterska och patient så 
han/hon vågar ställa frågor om FaR och dess innebörd. Resultatet beskriver även att 
patienter kunde ha svårt att förstå vad FaR egentligen var och hade de fått det utskrivet 
av doktorn vågade de inte fråga om det. I en studie av Persson & Friberg (2009, ss. 
525,527) beskrivs hur viktigt det är för distriktssköterskan att ha förmågan att känna in 
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patientens behov av att förstå och hur betydelsefullt det är att det ges möjlighet till att 
ställa frågor. I resultatet framkom att distriktssköterskorna upplevde det bra att kunna ta 
tillbaka patienten flera gånger för att på så sätt ge tid till att ta till sig all information 
som getts under det vanligtvis korta mötet. Dahlberg & Segesten (2010, ss. 242-243) 
menar att människan arbetar hela livet med förståelsen av den egna kroppen och vad 
som hjälper för att bevara hälsan. Hälsokunskapen kan distriktssköterskan pedagogiskt 
bidra med eller så kan patienten själv söka sin väg fram. Dahlberg & Segesten (2010, s. 
244) beskriver att svårigheter kan uppstå när patienten redan har ohälsa och behöver ny 
kunskap om åtgärder men också få hjälp med livsstilsförändringar, och de korta täta 
mötena som informanterna beskriver underlättar förändringen för patienterna.   
 

Slutsats och kliniska implikationer 
 
Resultatet från denna studie visar att det kan vara svårt som distriktssköterska att arbeta 
hälsofrämjande- och förebyggande inom primärvård. Distriktssköterskan får oftast 
strida för sin profession för att få mer tid till att arbeta förebyggande då det idag 
fokuseras mer på att bota redan sjuka. Om det förebyggande arbetet kommer igång 
bättre och hälsan kan stärkas skulle detta innebära vinster både på individnivå och 
samhällsnivå. För individen innebär det ett minskat behov av mediciner och förbättrad 
hälsa men även samhällsekonomisk vinning med minskat behov av sjukvård och mindre 
kostnad för mediciner, alla är vinnare. Möjligheten till att öka det hälsofrämjande 
arbetet ligger i att utöka resurserna i form av mer personal så mer tid kan läggas på det 
hälsofrämjande arbetet samt att skapa en bra struktur på arbetsplatsen. I resultatet 
framkommer även att samarbete med andra yrkesgrupper kan påverka 
utskrivningsfrekvensen till det positiva. Att alla på arbetsplatsen får gå en strukturerad 
utbildning i FaR där alla får samma grund att stå på skulle också öka möjligheten till att 
metoden började användas mer. Distriktssköterskan behöver ha en hög social 
kompetens med egenskaper som förmåga att vara lyhörd och ödmjuk i arbetet med FaR 
och ha en känsla för att ge information i samverkan med patienten. 
 
 
 
 
Nedan följer förslag på kliniska implikationer utifrån resultatet i studien. 
 
 
 

• Arbetsplatsen bör erbjuda möjlighet till utbildning i FaR metoden samt MI till 
de personalkategorier som har det som arbetsredskap. 

 
 

• Arbetsplatsen kan ha genomgång av FaR förskrivning vid återkommande möten 
för att påtala vikten av metoden och dess hälsovinster. 
 
 

• Genomförbarheten av FaR som arbetsmetod kan förbättras om flera kollegor 
driver frågan/utförandet av FaR förskrivning på arbetsplatsen.  
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Bilaga 1. 
(red. 2013-10-10) 

 
 
 
 
 

Verksamhetschefens godkännande av datainsamling 
                   
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot Distriktssköterska, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå. 
 
Syfte 
Examensarbetets syfte är att få reda på distriktssköterskans erfarenheter vid förskrivning 
av Fysisk aktivitet på recept, FaR. 
 
Problem 
I västvärlden lider många av vällevnadssjukdomar och det är ett kraftigt accelererande 
Problem som behöver hejdas. I våra efterforskningar har vi sett att det är ganska 
skiftande mängd förskrivning av FaR i olika delar av landet trots att det har bevisats ha 
god effekt på folkhälsan. 
 
Metoden 
Metoden vi valt i examensarbetet är en kvalitativ metod med en deskriptiv design. 
Datainsamling kommer att ske genom intervjuer av 6 distriktssköterskor som arbetar 
med FaR på olika vårdcentraler i VG regionen samt Halland. Intervjuerna kommer att 
spelas in och tar ca 30-60 minuter och kommer att analyseras med hjälp av en 
innehållsanalys. 
 
Urval 
Önskvärda krav för distriktssköterskorna är att de har erfarenhet av FaR förskrivning 
under minst ett års tid. Intervjuerna kommer att ske under oktober månad, tid och plats 
för datainsamling sker efter överenskommelse. 
 
Etiska övervägande 
Deltagarna informeras skriftligt om studien och samtycke inhämtas skriftligen via 
formulär “medgivande i intervjustudie”. 
Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort för att behålla anonymitet. 
Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. 
Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 
Vi hoppas på ert deltagande och önskar svar innan 30 september 2013. 
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Bilaga 2. 
(red. 2013-10-15) 

 
 
 

Samtyckesformulär 
 
 
 
Jag har fått information om studien samt getts möjlighet till att ställa frågor och fått dem 
besvarade. 
 
 
 
Jag samtycker till att medverka i studien. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………… 
Ort och datum 
 
 
 
 
……………………………………………………………………… 
Underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 31 

Bilaga 3. 
(red. 2013-10-10) 

 
 
 

Intervjuguide 
Vi presenterar oss själva och syftet med studien som är att undersöka hur 
distriktssköterskor upplever förskrivning av FaR, Fysisk aktivitet på Recept. 
Intervjupersonerna ges information om syfte med studien, att deltagandet är frivilligt 
och att allt material behandlas anonymt och konfidentiellt. 
Informanten har möjlighet att ställa frågor både innan och under intervjun och kan när 
som helst avbryta. 
 
 
 
INTERVJU FRÅGOR: 
 
 
 
Kan du beskriva, kan du berätta om FaR för mig, hur ser du på det?   
 
 
 
Hur arbetar du förebyggande med FaR. 
 
 
 
Vad känner du för det, 
 
 
 
Vad tänker du? 
 
 
 
Kan du förklara mer? 
 
 
 
Neutralt utifrån informantens tankegång fyller vi på med frågor som knyter an till 
tidigare resonemang. 
 
 
 
 
 
 



 32 

 
 
 
 


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Folkhälsa och Folkhälsoarbete
	World Health Organization, WHO, beskriver folkhälsa enligt följande definition:
	“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 2013).
	Ohälsa som risk vid inaktivitet
	Rekommendationer om fysisk aktivitet
	Fysisk aktivitet på recept, FaR – en hälsofrämjande metod
	Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete
	Motiverande samtal – en del av distriktssköterskans hälsofrämjande arbete

	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	METOD
	Metodologisk ansats
	Urval
	Datainsamling
	Dataanalys
	Etiska överväganden

	RESULTAT
	Arbetsstrukturens betydelse vid FaR förskrivning
	Avsaknaden av arbetsstruktur
	Att ha otillräckliga kunskaper om FaR
	Resursbrist ses som ett hinder för det hälsofrämjande arbetet

	Distriktssköterskans förhållningssätt vid FaR förskrivning
	Att ödmjukt vägleda för hållbara aktivitetsval
	Att vara ödmjuk inför patientens vilja
	FaR tas emot på olika sätt av olika patienter

	MI som arbetsmetod ses som en möjlighet
	Att kunna öka motivationen med hjälp av MI och stötta förändringsarbetet
	Att varsamt använda sig av MI vid arbete med livsstilsförändringar
	Att ha kontinuerlig utbildning inom MI för fortsatt motivering i förändringsarbetet

	Varsam interaktion med patienten för att ge information
	Att informera klokt och på rätt nivå i samverkan med patienten
	Att vara lyhörd och stödja patientens tankegångar samt ge tid för reflektion


	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Arbetsstrukturens betydelse vid FaR förskrivning
	Distriktssköterskans förhållningssätt vid FaR förskrivning
	MI som arbetsmetod ses som en möjlighet
	Varsam interaktion med patienten för att ge information

	Slutsats och kliniska implikationer

	REFERENSER
	Bilaga 1.
	Verksamhetschefens godkännande av datainsamling
	Bilaga 2.
	Samtyckesformulär
	Bilaga 3.
	Intervjuguide


