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Sammanfattning 
Titel: Fysisk aktivitet på Recept, ur sjuksköterskors synvinkel 

Nyckelord: Behandlingsmetod, FaR, Fysisk aktivitet, Hälsa, Sjuksköterska. 

Bakgrund: Stillasittande, ohälsosamma kostvanor, inaktivitet, alkohol och tobaksmissbruk har 

bidragit till en ökning av kroniska sjukdomar. Dessa sjukdomar kan till stor del minskas genom 

bättre levnadsvanor. Sjuksköterskor är en av de yrkesgrupper inom vården som har störst kontakt 

med patienter och som kan påverka patienter till en ökad hälsa och mindre risk för sjukdom. Det 

finns en behandlingsmetod som bygger på att skriva ut fysisk aktivitet på recept. Den är dock inte 

etablerad och få sjuksköterskor skriver ut denna metod. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka åsikter om FaR inom primärvården och 

genom denna information få bättre kunskap om varför det skrivs ut så få FaR 

förskrivningar av sjuksköterskor i Sverige. 

Metod: Kvalitativa intervjuer användes i denna studie. Urvalet riktades till sjuksköterskor 

inom primärvården i Värmland. Sex sjuksköterskor som arbetar inom olika områden inom 

vården intervjuades.	

Resultat: De kategorier som bildades av resultaten var: Inställning till Fysisk aktivitet och 

FaR, Ersättande metoder till FaR, Sjukvårdens inställning, Ekonomiska hinder och 

möjligheter, Information och Kommunikation, Bemötande och motivation och 

Arbetsbelastning. Det fanns en positiv inställning till FaR bland sjuksköterskor. En av de 

huvudsakliga anledningarna till att FaR inte skrevs ut i större mängd beror på att patienter 

inte vill ha fysisk aktivitet utskriven och att de är svårt att motivera dem. Det fanns flera 

förbättringsområden för att öka förskrivningen av FaR. 

Diskussion: Det verkar finnas olikheter i hur sjuksköterskor, annan vårdpersonal och 

samhället ser på vad vården ska arbeta med. I studien ansåg alla intervjuade 

sjuksköterskor att vården bör arbeta förebyggande men de upplever ibland att denna 

mening inte delas. En av slutsatserna från studien är att det behövs mer reklam om FaR 

och att behandlingsmetoden borde användas oftare än det idag gör.	

 

 

 

 



	
	

Abstract 
Title: Physical activity on Prescription, from the nurses' point of view	

Keywords: FaR, Health, Physical activity, Nurse, Treatment method	

Background: Sedentary, unhealthy diets, inactivity, alcohol and tobacco abuse has contributed to 

an increase in chronic diseases. These diseases can be largely reduced by improved living habits. 

Nurses are one of the professionals in health care who have the greatest contact with the patients 

and may affect patients to better health and less risk of disease. There is a treatment method that 

is based on physical activity on prescription. It is not well established and a minority of nurses in 

Sweden are using this method.	

Objectives: The purpose of this study is to examine the opinions on FaR in health care and 

through this information get a better understanding of why only a minority of nurses are using the 

method.	

Method. Qualitative interviews were used in this study. The selection of respondents where 

nurses in primary care in Värmland. 6 nurses who work in different areas were interviewed.	

Result: The categories formed of the results were: Attitude to Physical Activity and FaR, 

Replacement methods for FaR, Opinions of healtcare, the Economic obstacles and opportunities, 

Information and communication, Contact and motivation and Workload. There was a positive 

attitude to FaR among nurses. One of the main reasons why FaR was not prescripted in large 

quantities was because patients do not want to have physical activity as a medicin and that it is 

difficult to motivate them. There were several areas of improvement to increase prescription of 

FaR.	

Discussion: There seem to be differences in how nurses, other health professionals and the 

community looks at what health care should work with. The nurses in this study considered 

healthcare should work preventively but they sometimes feel that this opinion is not shared. FaR 

needs to get more advertising and be used more often is something both previous research and 

this study agrees on.	

 

 

 

 

 



	
	

Förord 
Tankarna som blev starten på denna uppsats fick jag genom en praktik på Friskvården i 

Värmland. Där togs problemet upp med att FaR skrivs ut i alldeles för liten utsträckning. Jag blev 

direkt intresserad när jag insåg hur stor skillnad en FaR förskrivning kan göra för en patient och 

hur bra metoden faktiskt är. Jag har alltid brunnit för fysisk aktivitet och hälsa och mitt mål är att 

så många människor som möjligt ska förstå vikten av en bra hälsa och njuta av alla fördelar en 

hälsosam livsstil kan ge. Jag vill tacka alla de respondenter som medverkat i studien och ett 

jättestort tack till de enhetschefer på vårdcentralerna i Värmland som hjälp till att hitta 

respondenter. 
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1. Inledning 
1.1 Hälsa och ohälsa i samhället 

Vårt moderna välfärdssamhälle har både bidragit till ökad hälsa hos befolkningen men också 

kroniska sjukdomar resulterade av människors livsstil och levnadsvanor (Hallberg, 2010). Dessa 

sjukdomar kan till stor del minskas om man ändrar på 4 ohälsosamma levnadsvanor: 

tobaksanvändning, alkoholmissbruk, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). I Sverige kostar sjukdomar kopplade till fysisk inaktivitet samhället 7 

miljarder kronor per år. Siffran är ännu större än så när man tar hänsyn till hjärt- och 

kärlsjukdomar.	

	

Hur ska man då göra för att bevara hälsa? Att det är bra med fysisk aktivitet, rätt kost, socialt stöd 

och psykiskt välbefinnande är väldokumenterad forskning (Henriksson & Sundberg, 2008). Att 

kroppen är byggd för rörelse, att fysisk aktivitet i många fall minskar psykiska åkommor som 

depression och stress är också befäst kunskap (Henriksson & Sundberg, 2008). Man vet också att 

om en individ ligger i en riskzon för fysisk inaktivitet och ohälsa och börjar träna blir 

hälsoeffekten större om denne person höjer aktivitetsnivån (Hallberg, 2010). 

 

1.2 Inaktivitet i Sverige 

För att kunna påverka olika sjukdomstillstånd behövs en individanpassad rekommendation som 

tar hänsyn till varje enskild patients förutsättningar (Ringsberg, 2014). Cirka hälften av den 

vuxna befolkningen i Sverige har en fysisk aktivitetsnivå som motsvarar den rekommenderade. 

Var tionde person är i princip inaktiv och 40 % av befolkningen har en fysisk aktivitetsnivå som 

är riskabelt låg för hälsan.  Arbetet för att främja en ökad fysisk aktivitet i befolkningen är svår 

och involverar många aktörer och samarbeten (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 
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Sjukvårdens roll 

Sjukvården har en betydelsefull roll för att öka den fysiska aktivitetsnivån bland befolkningen 

eftersom de årligen kommer i kontakt med människor genom årliga besök (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Dessutom har många människor ett stort förtroende för sjukvården i 

frågor som rör hälsan. Sjukvården har också en fördel då de kommer i kontakt med de mest 

utsatta grupperna i samhället: äldre och sjukskrivna som är mest stillasittande. Det är bland annat 

här som man kan börja påverka människor att förändra/förbättra sin hälsa (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Det finns behandlingsmetoder som är baserade på fysisk aktivitet för att 

främja hälsa och minska risken för sjukdomar men frågan är om personer inom sjukvården är 

medveten om att de kan och bör skriva ut Fysisk aktivitet på recept (FaR) (Hallberg, 2010).	

 

Sjuksköterskor är den yrkesgrupp inom sjukvård som har mest patientkontakt och stor insikt i 

patientens sjukdomar och kanske den yrkesgrupp som borde skriva ut flest FaR, men som 

använder det i en väldigt liten grad. Med dagens ökade kunskap om de stora hälsovinster 

samhället får genom ökad fysisk aktivitet och förbättrade levnadsvanor har sjuksköterskor en 

unik möjlighet att arbeta både preventivt och hälsofrämjande (Ringsberg, 2014). Det är genom att 

förbättra eller bevara människors levnadsvanor och hälsa som sjuksköterskor kan förebygga 

ohälsa och minska sjukdomar (Johansson, 2013). Inom primärvården är det viktigt att kunna föra 

samtal med patienter om hälsa och i viss mån kunna motivera patienter till livsstilsförändringar. 

Denna studie kommer att utforska vad sjuksköterskor anser om FaR och få större kunskap om 

varför det idag skrivs ut så få FaR förskrivningar av sjuksköterskor. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka åsikter som finns om FaR inom sjukvården och 

genom denna information få bättre kunskap om varför det skrivs ut så få FaR förskrivningar av 

sjuksköterskor. Studien vänder sig till primärvården och sjuksköterskor i Värmland för att få en 

uppfattning om hur de förhåller sig till FaR i sitt arbete, vad de anser om metoden FaR och om de 

någonsin kommit i kontakt med metoden. 

 

Frågeställningar 

Tycker sjuksköterskor inom primärvården att FaR är ett bra sätt för att hjälpa patienter till bättre 
levnadsvanor? 
 
Vad gör att sjuksköterskor inom primärvården inte använder sig av metoden FaR idag? 
 
Vad anser sjuksköterskor inom primärvården behövs för att de ska använda sig mer av metoden 
FaR? 
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3. Litteraturbearbetning 
Bakgrund 

Denna studie gjordes utifrån ett holistiskt synsätt på människan och hälsa (Medin & 

Alexandersson, 2000). Detta innebär att hälsa ses som något mer än frånvaro av sjukdom. Här ses 

människan som aktiv och påverkande på sin egen hälsa utifrån egna förutsättningar. Andra sätt att 

se på människa och hälsa är exempelvis att se människan som en fysiologisk kropp. Då utgår man 

i huvudsak från människans fysiologi, rörelsemönster och biomekanik. Här är hälsa endast det 

biologiska faktorerna och inte människans upplevelse (Medin & Alexandersson, 2000). 

Författaren är medveten om att det finns andra sätt att betrakta människor i förhållande till hälsa 

men vill förtydliga att det holistiska synsättet är det sätt man valt att betrakta denna studie utifrån.	

 

Hälsoeffekter av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är hälsofrämjande på många sätt (Ringsberg, 2014). Positiva effekter av fysisk 

aktivitet är bland annat att: blodtrycket sjunker, muskelmassan ökar, bukfetma minskar, 

koncentrationen ökar, man blir mer stresstålig, man får bättre sömnvanor och man minskar risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar. Att vara fysisk aktiv förebygger dessutom psykisk ohälsa och kan 

öka personers mentala välmående. Alla individer påverkas olika av träning och kan fysiologiskt 

svara olika på fysisk aktivitet. En person som är överviktig men fysiskt aktiv löper mindre risk 

för ohälsa än en person med normalvikt som inte tränar (Ringsberg, 2014).	

 

Genom träning och fysisk aktivitet kan hjärtats slagvolym öka med över 40 % (Hallén & 

Ronglan, 2013). Detta innebär att en större mängd blod kan pumpa genom hjärtat vid varje slag. 

Hjärtat behöver då arbeta mindre, det vill säga, slå färre slag/minut. Träning ökar också 

hjärtvolymen och gör hjärtat mer elastiskt. För att kunna påverka olika sjukdomstillstånd krävs 

ett individanpassat träningsupplägg där man tar hänsyn till patientens förutsättningar (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2008). 
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Minskad fysisk aktivitet 

Om hela svenska folket skulle följa rådet om minst en halvtimmes motion per dag varje dag 

skulle folkhälsan i Sverige förbättras betydligt samtidigt som sjukvårdskostnaderna skulle minska 

dramatisk (Jansson & Anderssen, 2008). Vår regelbundna motion har minskat i jämförelse med 

hur vi historiskt sätt har levt. Det finns allt mindre utrymme för rörelse i arbetet då arbetet ofta 

kräver allt mindre fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Fler och fler människor väljer 

också en mera stillasittande fritid. Vardagsmotionen som vi tidigare fick av att gå och cykla för 

att ta oss till arbetsplatser och skola har också minskat till följd av pendling med buss och bil 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008).	

 

FaR som metod 

FaR är ett sätt att använda fysisk aktivitet som en ordination (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

FaR innebär ett samarbete mellan hälso- och sjukvård för att hjälpa till att i första hand förbättra 

människors levnadsvanor (Landstinget i Värmland, 2016). Patienten får ett skrivet recept på 

fysisk aktivitet av en läkare, sjuksköterska eller fysioterapeuter som de sedan får hjälp att genom 

olika organisationer, idrottsföreningar, kommunala anläggningar med mera att genomföra. Det 

kan till exempel vara en gruppträningsform som kommunen erbjuder eller konditionstest och 

hälsosamtal. Dessa samtal har ett patientcentrerat förhållningssätt där fokus ligger på patientens 

hälsotillstånd, besvär, diagnoser och eventuella riskfaktorer, tidigare erfarenhet, 

motivationsfaktorer samt möjligheten att genomföra fysiska aktiviteter. Grunden som ligger till 

ordinationen är kunskapsbanken FYSS- Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Aktiviteten som sen utförs kan bedrivas på 

egen hand om patienten väljer detta (Leijon et al 2008). En fördel med egenvalda aktiviteter är att 

patienter själva får känna sig involverade i sin behandling istället för att bara använda mediciner. 

På detta sätt får patienter också ta mer ansvar för sin egen hälsa (Leijon et al 2008).	
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Användningen av FaR i Sverige 

En svensk litteraturstudie skriver om effekten av FaR i Sverige och hur lätt det kan vara att öka 

fysisk aktivitet med små medel (Raustorp & Sundberg, 2014).  SBU har tillkännagett flera 

rapporter om att små enkla råd om fysisk aktivitet kan höja den fysiska aktivitetsnivån med upp 

till 50 % under 6 månaders tid. Med mer intensiv vägledning, support genom olika 

mätinstrument, skrivna råd och uppföljning kan nivån på fysisk aktivitet öka 15-50% extra de 

resterande 6 månaderna (Raustorp & Sundberg, 2014).	

 

Alla landsting och regioner anpassar utskrivningen av FaR till det som passar det lokala utbudet 

(Leijon et al 2008). Enligt Värmlandsmodellen sker förskrivningen av FaR till personer över 18 

år (Landstinget i Värmland, 2016). FaR har funnits i Värmland sedan 2005 och här kontaktas 

Friskvården i Värmland när en patient får en FaR förskrivning. FaR är mest använt inom 

primärvården men sker också i allt större utsträckning inom specialistvården, och då i huvudsak 

inom psykiatri (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

 

Den kommunala hälso- och sjukvården saknar ofta bestämmelser och former för hur de ska 

arbeta med FaR (Statens folkhälsoinstitut, 2011). FaR är inte helt implementerat i Sverige och det 

finns flera förbättringsområden. Det används inte fullt ut i det dagliga arbetet. Arbetet med FaR 

bör vara förankrat på politisk nivå, landstingsnivå och i vården. Det är viktigt att det finns 

utsedda FaR-ansvariga som exempelvis är projektledare eller interna samordnare för att FaR 

processen ska fungera (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Statens Folkhälsoinstitut (2011) anser 

också att arbetet bör vara en del i den ordinarie verksamhetsutvecklingen och inte tillfälliga 

projekt. Strukturering och rollfördelningar för hur FaR ska användas både internt och externt är 

delar som behöver förbättras. Det är viktigt att varje FaR program utvecklar och etablerar sina 

egna arbetsformer och modeller med en god intern struktur (Leijon et al 2008). Här krävs ett bra 

samarbete mellan aktivitetsarrangörerna och de yrkesgrupper som arbetar med FaR.  	
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Statistik om FaR 

Det finns ingen heltäckande statistik över hur många FaR som skrivs ut i Sverige (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Skillnader i statistiken mellan regioner och landsting förekommer. En 

grov uppskattning är att det 2010 skrevs ut ca 50 000 FaR, detta dock med stora variationer 

mellan olika regioner och landsting. Insamlingen över antalet förskrivna FaR är hämtade från 

respektive landsting och region (Kallings, 2012). Ett enhetligt system för registrering och 

insamling av statistik finns dock inte. Det finns inte heller någon central aktör som regelbundet 

sammanställer statistiken. I vissa fall har datainsamlingar saknats från vissa regioner/landsting 

och då har dessa fått göra en uppskattning på antal recept som skrivits ut (Kallings, 2012).	

 

Antalet FaR förskrivningar har sedan 2007 och fram till 2010 tredubblats visar en studie av Lena 

V Kallings (2012). Under 2010 skrevs det ut 49 000 FaR, detta är i genomsnitt ca 5 FaR per 1000 

invånare. Olika landsting och regioner har stora variationer mellan 2-15 FaR per 1000 invånare. 

Inom primärvården förskrevs det i genomsnitt 1.2 FaR per 1000 besök. Lena V Kallings (2012) 

påtalar nyttan av FaR och anser att metoden är underutnyttjad och behöver implementeras bättre. 

 

Hälso- och sjukvården når en stor del av den svenska befolkningen, 62 % av Sveriges befolkning 

rapporterar 2010 att det besökt sjukvården det senaste halvåret (Kallings, 2012). Vid det senaste 

besöket hos sjukvården angav 24 % att motionsvanor hade diskuterats men bara 5 % av dem fick 

stöd genom FaR. Detta trots att det finns god bevisning på att en skriftlig förskrivning ger bättre 

effekt en ett muntligt råd. 25 % angav också att de hade önskat en diskussion om levnadsvanor 

men de hade inte fått någon. Slutsatsen i studien var att om varje vårdcentral i Sverige hade 

förskrivit ett FaR per arbetsdag hade detta resulterat i ca 300 000 FaR per år. Lena V Kallings 

(2012) anser att det behövs utbildningsinsatser för att höja information om hur man använder 

FaR. Studiens slutsats var också att kunskapen om FaR bör vara en obligatorisk del i vårdens 

grundutbildningar men också fortbildningsinsatser till läkare och andra yrken inom hälso- och 

sjukvården (Kallings, 2012). 
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FaR och hälsosamtalet 

En annan svensk studie visar på behovet av hälsosamtalet i FaR (Svensson, 2014). Detta var en 

kvalitativ intervjustudie bestående av 9 deltagare som alla gått/fortfarande gick på hälsosamtal 

genom FaR. Alla respondenterna ansåg att FaR var en mycket bra behandlingsmetod och många 

ansåg att detta sätt var bättre än medicinering. Respondenterna ansåg också att FaR borde pratas 

mer om och mer information till allmänheten om vad FaR är borde tillkomma. Flera deltagare 

tyckte att FaR borde skrivas ut i större utsträckning eftersom många människor är i behov av det. 

En respondent tyckte också att sjukvården borde bli hårdare och mer bestämda mot människors 

ohälsosamma levnadsvanor, för att göra dem mer medvetna om riskerna (Svensson, 2014). 

 

FaR och sjukvården 

Landstingen och regionerna har tagit fram riktlinjer, policyer och andra bestämmelser för hur 

man ska arbeta med FaR (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Därför finns det olika bestämmelser på 

lokalnivå då alla landsting har olika tillvägagångsätt. De som får ordinera FaR recept är 

legitimerad personal inom hälso- och sjukvården och som har kunskaper om: patientens aktuella 

hälsotillstånd, hur fysisk aktivitet kan användas i förebyggande syfte och behandling, 

patientfokuserade samtal, metoden FaR och lokala rutiner för denna metod. Dessa yrkesgrupper 

är: fysioterapeuter, läkare, terapeuter/psykologer och sjuksköterskor. Den yrkesgruppen som 

sedan behandlar FaR kan vara beteendevetare, socionomer, hälsokoordinatorer, folkhälsovetare, 

hälsopedagoger eller aktivitetsarrangörer (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Ett viktigt moment för 

att vårdpersonalen ska få skriva ut Fysisk aktivitet på Recept till sina patienter är de motiverande 

samtalet som sker mellan patient och förskrivare (Ringsberg, 2014). Detta görs för att uppmuntra 

patienten till livsstilsförändring och vikten av fysisk aktivitet.	

 

Intresset för att främja fysisk aktivitet inom sjukvården har ökat och sjukvårdspersonalen är 

positivt inställda till att ordinera FaR till patienter (Leijon et al 2008). Det finns dock svårigheter i 

att implementera kunskapen i praktiken. Hälsovinsterna av fysisk aktivitet är väldokumenterade 

men problemet ligger i att på ett naturligt sätt integrera fysisk aktivitet i vardagen. Faktorer som 

anses vara framgångsfaktorer i lyckade interventioner av FaR har bland annat varit att personalen 

fått en kvalitativ fortbildning och att team inom sjukvårdspersonal hjälpts åt att genomföra olika 

delar av förskrivningen. American College of Preventive Medicine anser att primärvården bör 
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involvera råd om fysisk aktivitet på rutin i varje patientmöte (Leijon et al 2008). Raustorp och 

Sundberg (2014) rapporterar också i sin studie att fysisk aktivitet som en behandlingsmetod inom 

hälso- och sjukvården är fortfarande ett ganska outnyttjat område. Trots att fysiologer tror på 

vikten av att ge råd om fysisk aktivitet är det bara en minoritet av patienter som får rådgivning 

om hälsa och livsstilsval genom sjukvården. Det finns inte heller någon överensstämmande 

statistik om utskrivna FaR på en nationell nivå (Raustorp & Sundberg, 2014).  Raustorp och 

Sundberg (2014) anser att sjukvården spelar en viktig roll i kunskapsspridningen om fysisk 

aktivitet, fitness och hälsa. Fysiologer, psykoterapeuter och sjuksköterskor kan och bör bidra till 

detta. Utbildning och träningstillfällen inom FaR för sjukvårdspersonal är nödvändig för att 

behandlingsmetoderna ska kunna vara vetenskapligt baserade. Därför behövs kunskapsverktyg 

och bra resurser. De svåra utmaningarna kan också ligga i att vissa fysiologer inte ser 

livsstilsrelaterade problem som något de har ansvar över. En anledning till detta kan vara för att 

de inte inser de många positiva effekterna som fysisk aktivitet har på patienter med icke 

smittsamma sjukdomar (Raustorp & Sundberg, 2014).	

 

Raustorp och Sundberg (2014) rapporterar också om en studie som hette ”Väntrumsstudien” som 

upptäckte att 9 av 10 patienter i primärvården föredrar fysisk aktivitet som vård framför 

läkemedelsbehandling om effekten blev densamme. 

 

Sjukvård och livsstilsförändringar 

En svensk undersökning visar att många vill öka sin fysiska aktivitetsnivå och anser att vården 

bör ge mer råd om levnadsvanor (Leijon et al 2008). I studien ansågs det vara individens eget 

ansvar att vara tillräckligt fysiskt aktiv men de tillfrågade tyckte att hälso- och sjukvården har ett 

stort ansvar att främja hälsa hos patienter och allmänhet. Hälften av de som angav att de ville ha 

hjälp att bli mer fysiskt aktiva meddelade att de ville ha stöd från vårdpersonal.  För de inaktiva 

var primärvården det viktigaste stället att få stöd ifrån (Leijon et al 2008).	

 

Undersökningen ”Vårdbarometern” visar att 90 % av befolkningen är positiv till att vårdpersonal 

tar upp frågor som rör livsstil, till exempel kost, alkohol, rökning och motion (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2009). 
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Sjuksköterskor och FaR 

Den legitimerade sjuksköterskan har i sin kompetensbeskrivning delmål som handlar direkt om 

hälsan (Johansson, 2013). I dessa delmål ska sjuksköterskan ha förmåga att: tillvarata den friska 

patienten, identifiera och aktivt förebygga hälsorisker, vid behov motivera till bättre levnadsvanor 

och stödja patienter i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa. 

 

Statens folkhälsoinstitut (2011) intervjuade i sin dokumentation om FaR fem sjuksköterskor som 

använder FaR i sitt arbete. De intervjuade var: en sjuksköterska inom psykiatrin, fyra 

distriktssköterskor med de olika inriktningarna astma, kol, diabetes, och en distriktsköterska. De 

ansåg att sjuksköterskan hade en viktig roll både när det gäller motivation och träning för att de 

hade medicinska och fysiska kunskaper att tillgå. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att 

patienter får rådgivning, speciellt om patientens livsstilsval krävde detta. När patienter varit på ett 

besök var det viktigt att man kunde följa upp och mäta förändringarna. En av sköterskorna ansåg 

att det var viktigt att patienten fick träffa personer med spetskunskap inom hälsa och motion 

utanför vårdcentralen och distriktssköterskan ansåg att man i vissa fall kan upplysa om att FaR 

kan vara ett komplement eller ersättning för ett läkemedel. En av sjuksköterskorna ansåg att det 

är en del av sjuksköterskans jobb att arbeta förebyggande och behandlande genom exempelvis 

pedagogisk rådgivning (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Hon ansåg att man ska uppmana alla 

patienter man möter att de har en möjlighet att själva påverka sin kroppsliga och psykiska hälsa 

och inte bara använda läkemedel. Flera sjuksköterskor tog upp vikten av att vara fysiskt aktiv och 

en av de sköterskor som arbetade med diabetes, högt blodtryck och KOL ansåg att hon hade ett 

perfekt tillfälle att möta dessa individer och hjälpa dem till förändrade livsstilsvanor.	

 

Upplevda hinder med metoden FaR 

I dokumentationen om FaR, från en sjuksköterskas perspektiv, togs frågan upp om upplevda 

hinder och svårigheter (Statens folkhälsoinstitut, 2011). De som sjuksköterskorna upplevde som 

svårigheter med att skriva ut FaR var att få patienten att röra sig mera, att få kompetensen själva 

att arbeta med beteendeförändringar och att det är väldigt få som använder FaR idag. Två av 

sjuksköterskorna talade om att antalet utskrivna FaR var låg och att man behövde få fler att skriva 

ut. Problemen med att få patienten att träna när förskrivningen är över togs också upp, de talade 

om det ultimata sättet att följa upp. Flera av sjuksköterskorna tog upp att man behöver samarbeta 
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mer och bättre med andra yrken men också med förvaltningar, organisationer, gym och tränare. 

En av sköterskorna uttryckte sig såhär:	
 

 ”Vid varje reklamavsnitt på TV som handlar om alla de nya olika apotekens strävan att sälja olika 

 preparat genom reklam, borde det finnas ett reklaminslag som säger att FaR i viss mån eller helt kan 

 ersätta en mängd av de olika piller som saluförs för att industrin ska tjäna pengar på något som vi 

 människor kan ta tag i gratis utan biverkningar”. 

            / Statens Folkhälsoinstitut, 2011, sid 281.	

 

En av sjuksköterskorna ansåg att FaR bör spridas mer och att det ska finnas med som en del i 

behandlingar (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Denna sköterska ansåg att man som student ska 

försöka få så mycket kunskap som möjligt om vid vilka tillstånd FaR rekommenderas. 

Sjuksköterskorna fick frågan om vad de vill ge för tips till andra sjuksköterskor när det kommer 

till att vidareutveckla sitt arbete med FaR. De svarade att man bör förankra idén hos ledning och 

chefer, att en eller två personer bör vara ansvariga för implementering, man bör hitta bra rutiner, 

ta hjälp av varandra, följa upp, utvärdera, lära sig FYSS och vilka rekommendationer det finns, 

lära sig Motiverande samtal och göra små lathundar. Några andra tips var att börja enkelt med 

patienten, ta god tid på sig att fylla i mallen och att träna på varandra (Statens folkhälsoinstitut, 

2011). 
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Sammanfattning 

Fysisk aktivitet främjar hälsa och förebygger sjukdom. Vården har hittat ett sätt för att få in hälsa 

mer inom sjukvården och denna lösning är FaR. FaR har funnits i ca 10 år i Sverige och är inte 

implementerad i alla landsting och kommuner. Det finns ingen tydlig strategi och riktlinjer för 

hur man bör arbeta med FaR metod då många kommuner arbetar olika. Hur statistiken för FaR 

bearbetas finns inte heller någon strategi för. Det finns en del forskning om FaR där samtliga 

pekar på vikten av att sprida kunskap om FaR, både för vårdpersonal och patienter. Forskningen 

visar på de många positiva effekterna av FaR, hälsosamtal och motiverande samtal och vikten av 

stöd från vården. Det har dock inte gjorts i princip någon tidigare studie som belyser vad 

vårdpersonalen och i detta fall sjuksköterskor, anser om FaR. Det finns också ingen eller lite 

statistik på varför FaR inte skrivs ut oftare. Stora kunskapsluckor finns kring vad som behövs för 

att FaR ska utvecklas och skrivas ut oftare. Det behövs i allmänhet mer forskning om FaR och i 

synnerhet mer forskning om FaR ur vårdens synvinkel. Därför är denna studie viktig för framtida 

kunskaper och forskning.	
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4. Metod 
Design 

Val av metod beror mycket på frågeställningen av studien men främst på vad och hur något ska 

forskas om (Hassmén & Hassmén, 2008). Det finns olika typer av forskning som undersöker 

saker på olika sätt, exempelvis explorativ forskning som syftar till att skapa mer kunskap om 

något som tidigare inte undersökts i större utsträckning (Hassmén & Hassmén, 2008). Denna 

studie är en form av explorativ forskning då det inte finns många tidigare studier om FaR i 

allmänhet och få studier med fokus på de yrkesgrupper som förskriver FaR.	

 

Designen i denna studie var en kvalitativ undersökning som genomförs genom kortare intervjuer. 

Kvalitativa studier syftar till att fördjupa sig i respondenternas tankar och åsikter kring ett ämne 

och fokuserar på tankar snarare än mätningar och siffror (Backman, 2008). Syftet med kvalitativa 

studier är att förstå hur människor ser och upplever världen genom tankar, känslor, upplevelser 

och erfarenheter (Hassmén & Hassmén, 2008). Den kvalitativa metodiken vill studera hur 

människor tolkar och uppfattar den omgivande verkligheten (Backman, 2008). Denna studie ville 

få en uppfattning om vad sjuksköterskor ansåg om FaR som metod, vad de hade för tidigare 

erfarenheter av fysisk aktivitet som metod och vad de hade för känslor och åsikter kring FaR.	

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden utgick ifrån semi-strukturerade frågor vilket innebär att det finns bestämda 

frågeområden med öppna följdfrågor för djupare förståelse för tankar och känslor (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Denna intervjuguide baserades också på en del slutna frågor för att få kunskap 

om exempelvis tidigare utskrivna FaR. Slutna frågor är frågor där respondenten oftast inte kan 

svara mer än genom kortare svar alternativt genom ”Ja” och ”Nej”-svar (Backman, 2008). De 

teman som intervjuguiden bygger på är: Bakgrund, Inställning fysisk aktivitet, Kunskap sedan 

tidigare, Omgivningens åsikter, Förhållningssätt till FaR och Hinder/Möjligheter. Efter första 

intervjun ändrades vissa frågor då intervjuaren ansåg att de behövdes ställa mer öppna frågor och 

utveckla några av frågorna både för tydlighet till respondenten och för att få djupare svar. Enligt 

Lincoln & Guba (1985) måste intervjuaren anpassa frågorna efter de svar som ges av 

respondenterna. Forskare i kvalitativa studier är flexibla och följsamma mot respondenterna, 

miljön och de förändringar som eventuellt kan uppstå under datainsamlingen. Intervjuguiden är 
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också anpassad att fungera både för de som inte har tidigare kunskap om FaR och de som har 

kunskap om FaR.	

 

Urval 

Studien har intervjuat 6 sjuksköterskor som har arbetat eller arbetar inom primärvården i 

Värmland. Anledningen till att studien enbart gjorts i Värmland var att sjuksköterskorna då utgår 

från samma modell, Värmlandsmodellen för FaR förskrivningar. Fyra av intervjuerna gjordes på 

respektive sjuksköterskas kontor. De två andra intervjuerna gjordes på telefon eftersom dessa 

sjuksköterskor bad om detta på grund av tidsbrist. 

 

Inklusionskriterierna för urvalet var sjuksköterskor som arbetar eller har arbetat inom 

primärvården i Värmland. Primärvården valdes eftersom denna typ av vård når ut till hela 

befolkningen och sjuksköterskor har i ett tidigt skede möjlighet att påverka patienter (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). 

 

Studien försökte nå sjuksköterskor som arbetade med olika typer av patienter och hade arbetat 

olika lång tid för att få en bredd på respondenterna. Författaren ville intervjua både 

sjuksköterskor som hade kunskap om FaR och sjuksköterskor som inte hade någon tidigare 

vetskap om FaR för att se om detta hade någon betydelse för vilka åsikter sjuksköterskorna hade. 

Det var två sjuksköterskor som aldrig använt sig av metoden, den ena sjuksköterskan slutade 

arbeta inom primärvården strax innan FaR lanserades och den andra hade arbetat under 1 år i 

primärvården. Alla de övriga hade skrivit ut FaR ett flertal gånger och några av dem gjorde detta 

regelbundet. För att kontakta sjuksköterskorna mejlades en informationstext ut. Mejladresser fick 

författaren genom kontakter och samtal med enhetschefer för vårdcentraler och genom egna 

kontakter. Studien började med ett tillgänglighetsurval vilket innebär att författaren frågat 

människor i sin omgivning om de vet någon som är passande för studien (Hassmén & Hassmén, 

2008). Detta är ett bra sätt att börja urvalsprocessen men det kan ibland innebära att 

urvalsgruppen inte blir representativ. Därför fortsatte urvalet i den mån det gick att genomföras 

genom ett snöbollsurval. De respondenter som tidigt medverkat i studien gav förslag på andra 

individer som skulle passa in för studien (Hassmén & Hassmén, 2008). Denna metod kan vara 

bra om det är svårt att finna nya deltagare, i detta fall då författaren behöver information från 
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både respondenter som vet vad FaR är och som har använt det och från respondenter som aldrig 

använt metoden. Det skapar också större tillförlitlighet till studien (Hassmén & Hassmén, 2008).	

 

För att öka studiens tillförlitlighet ytterligare presenteras varje intervjuperson mer ingående. För 

att intervjupersonerna ska få vara konfidentiella och studien ska följa dessa krav är respektive 

namn fingerade.	

Respondent 1: ”Liv” har arbetat inom primärvården av och till i ca 7 år. Hon arbetar idag inom 

hemsjukvården och slutade på vårdcentral för drygt 13 år sedan.	

Respondent 2: ”Saga”, distriktssköterska som arbetat på vårdcentral i 1 år. Ansvarig för 

livsstilsmottagning på sin vårdcentral.	

Respondent 3: ”Karoline”, distriktssköterska med fokus på diabetes och demens. Arbetat på 

vårdcentral i 16 år.	

Respondent 4: ”Tara”, sjuksköterska som arbetat på vårdcentral i 4 år.	

Respondent 5: ”Berit”, sjuksköterska med inriktning mot tobaksavvänjning. Hon har arbetat med 

mottagningsverksamhet i nästan 30 år varav vårdcentral i ca 12 år. Arbetar idag på privat 

vårdcentral sedan 6 år tillbaka.	

Respondent 6: ”Camilla”, diabetessköterska som arbetat på vårdcentral i ca 16 år. Arbetar idag 

på privat vårdcentral sedan 6 år tillbaka.	

 

Etiska överväganden 

Inför intervjuerna läste intervjuaren upp de etiska övervägandena om: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitets- och nyttjandekrav som respondenten fick välja att godkänna för 

medverkande i studien. Sammanfattande betyder detta att respondenten har informerats om att 

han eller hon är anonym och kan inte återkopplas i studien, gått med på att delta, och att all data 

som samlats in endast kommer att användas till dess ursprungliga syfte (Hassmén & Hassmén, 

2008). Studien utgår från de grundregler som framkommer i Vetenskapsrådet (2011) om god 

forskningsed. Materialet är sanningsenligt, metod och resultat är noga redogjort i studien och 

inget material är stulet från andra forskare. Ljudfilerna som spelades in under intervjuerna 

avlyssnades endast av författaren och respondenterna blev väl informerade om ovan nämnt, vilket 

Hassmén och Hassmén (2008) tar upp är viktigt.	
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Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet och validitet är viktiga begrepp som bör nämnas i forskningssammanhang och som 

denna studie tagit hänsyn till (Hassmén & Hassmén, 2008). Reliabilitet används ofta vid 

kvantitativa studier då det syftar på tillförlitlighet i mätningar. Detta kan dock även förekomma i 

kvalitativa studier om det skulle göras en liknande studie om FaR som får liknande resultat av det 

som framkommer i denna studie. Det har inte förekommit många tidigare studier om FaR men 

den forskning som finns om FaR överensstämmer med de resultat som framkommit i denna 

studie.  Validitet däremot handlar om studiens sanningsgrad och hur väl forskaren eller 

författaren till studien lyckats studera och beskriva det intresseområde som studien avsett att 

undersöka (Hassmén & Hassmén, 2008). Detta innebär att studien ska ha undersökt 

frågeställningarna och fått svar på dem, vilket denna studie fått. Denna studie har fångat in det 

som sjuksköterskorna tänker och känner angående FaR. Studien har också övervägt och i 

diskussionen diskuterat svaren från respondenterna, för att se om de kunde utläsas på annat sätt. 

Intervjuerna skedde på en plats som respondenterna själva valde utifrån var och när det passade 

dem, för att de skulle känna sig trygga och verkligen svara det som de känner är sant. 

Intervjuaren har inte kommenterat respondenternas åsikter. Frågorna som ställts har i många fall 

varit öppna för att få en större förståelse för allt som sjuksköterskorna känner. De frågor som 

varit mer stängda har funnits för att alla respondenter fått möjlighet att svara på samtliga frågor, 

vilket ökar validiteten genom att inte förlora data (Hassmén & Hassmén, 2008). Om intervjuaren 

inte har förstått svaren har hon bett respondenterna förtydliga sig.	

 

Dataanalys 

Denna studies resultat har bearbetats genom en kvalitativ innehållsanalys. En innehållsanalys är 

en detaljerad och systematisk metod för vetenskapligt kunna analysera och tolka innehållet av 

den data som tagits fram (Hassmén & Hassmén, 2008). Analysmomentet kan underlättas genom 

en viss strukturering som innebär tematisering eller kategorisering (Backman, 2008). Uppgiften i 

analysprocessen är att komma bortom de triviala deskriptiva för att fånga en helhetsbild av de 

ibland underliggande orsakerna. Analysen i denna studie gick till så att författaren först 

transkriberade samtliga intervjuer och sedan läste igenom dem för att få en helhetsbild. Efter 

detta skapades 8 kategorier genom att hitta meningsbärande enheter, göra om dessa till koder och 

hitta likheter och skillnader. Kategorierna bildade en sammanhängde bild av slutresultatet.	
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Tabell 1: Metodschema. Matrisen illustrerar hur analysen genomförts från meningsbärande enheter i 

intervjuerna till koder, subkategorier och slutligen kategorier. 

Meningsbärande 
enheter Koder Subkategori Kategori 

Det är ju bra att 
överhuvudtaget röra på 
sig, se över rökning och 
matvanor. 

Positiv Inställning 
Kritiskt tänkande 
Ersättning till 
medicinering 

Fysisk aktivitet 
FaR 

Inställning till Fysisk 
aktivitet och FaR 

Använder min egen 
information. 

Skriver ej ut FaR 
 

Rådgivning 
Tips 
Motiverande Samtal 

Ersättande metoder till 
FaR 

Det är inte säkert att det 
finns en positiv 
inställning till att jobba 
förebyggande med hälsa. 
Läkarna kanske vill ta 
hand om sjukdom. 

Vårdpersonals olika 
åsikter 
Förebygga sjukdom 
Hälsoarbete 

Hälsa 
Sjukdom 
Vårdens uppgift 

Sjukvårdens inställning 

Jag tror många patienter 
kanske inte utnyttjar det 
för att det kostar. 

Kostnad för patient 
Bidrag till vårdcentral 
 
 

Hinder för patienter 
Möjligheter Vårdcentral 

Ekonomiska hinder och 
möjligheter 

Varje år får vi 
information om vad som 
är på gång och vi 
försöker sprida 
informationen. Se till att 
alla pratar om det. 

Kunskapsvariation 
Osäkerhet hos 
sjuksköterskan 
Patientens vetskap 
 

Reklam 
Kommunikation på 
vårdcentral 
Kontakt med 
friskvårdsanläggning 

Information och 
Kommunikation 

Det är svårt att fånga upp 
patienter, beror på vad de 
vill ha ut av besöket. Jag 
kan säkert skriva ut men 
sen om de tar ut det... 

Motivera patienter 
Patienters inställning 
till livsstilsförändring 
Hitta sätt att få patienter 
att te emot FaR 

Patientbemötande 
Svårighet att skriva ut 
FaR 
Motiverande samtal 
 

Bemötande och 
motivation 

Det är väl det att man har 
så mycket att göra och 
man tar sig inte mycket 
tid till varje patient. 

Hinner inte följa upp 
Mycket annat arbete 
Prioriteringar 
Brist på tid att lära sig 

Tidsbrist 
Fokus på annat 
 

Arbetsbelastning 

Mer information, mer 
kunskap...Studiebesök på 
friskvården 

Bättre kontakt med 
friskvårdskonsulent 
Bättre samarbete på 
vårdcentral 
Mer reklam och 
kunskap 
 

Tips, idéer att göra FaR 
bättre 
Tankar på vad som inte 
fungerar bra i dagsläget 

Förbättringsområden 
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5. Resultat 
Resultaten i denna studie presenteras genom de olika kategorier som framkommit. Kategorierna 

förklaras ingående och sedan sammanfattas de viktigaste resultaten i en kort text.	
 

Inställning till fysisk aktivitet och FaR 

Alla sjuksköterskor i studien talade om vikten av fysisk aktivitet och vilken stor påverkan detta 

kan ha både på sjukdomar och livskvalitet. Många sjuksköterskor nämner att de hellre vill att 

patienter ska aktivera sig fysiskt än att sjuksköterskorna ska skriva ut mediciner till dem.	

	
 Och det är det jag känner: mediciner och piller, det är inte... Även om jag jobbar inom vården så 

 tror jag mer på det här att röra sig själv också... ju mer man rör sig och håller sig friskare...

 (Karoline)	

 

Även om några av respondenterna inte skrivit ut FaR tyckte alla utom en att metoden var bra. De 

som skrev ut få FaR nämnde att de kanske borde pröva att skriva ut fler. Berit jämförde med sig 

själv och berättade att hon tyckte att en av de positiva delarna med en FaR förskrivning är att man 

har någon som har koll på en och ger personen en knuff, som kan vara den avgörande faktorn för 

att man ska komma igång och röra sig. Tara nämner att hon tycker att FaR är bra för patienten då 

de får en plan för hur de ska gå tillväga både träningsmässigt och vad de bör fokusera på. Saga 

tycker att metoden är bra för att den går att individanpassa och man kan lägga en bra nivå för 

varje individ man möter. Flera sjuksköterskor talar om att patienten har mycket att vinna på att 

aktivera sig fysiskt. De nämner psykiskt välbefinnande, en social gemenskap och minskad risk 

för skador. 

En av sjuksköterskorna var lite mera kritiskt till FaR metoden. Karoline var väldigt positivt 

inställd till fysisk aktivitet som en behandlingsmetod men hon talade en del om att människor har 

så många alternativ idag på bland annat olika gym och med egen träning. Hon tror att folk är 

medvetna om vad de behöver göra och att de ofta sköter de själva. Hon ansåg att det var en bra 

metod för de patienter som tar initiativ själva men ansåg att det var svårt att nå ut till dem som 

behövde FaR mest. Hon upplevdes dock inte helt bestämd över vad hon ansåg om metoden och 

hon hade själv skrivit ut FaR ibland.  Hon upplevs mycket tveksam på vad hon egentligen anser 

om FaR. 
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 Det, visst det är väl intressant. Men samtidigt så kanske, jag kanske tänker annorlunda eller fel när 

 jag tror att de rör sig på andra sätt (Karoline) 

	

Ersättande metoder till FaR	

Alla sjuksköterskor var väldigt positivt inställda till fysisk aktivitet men de flesta berättade att de 

vanligen inte använde sig av FaR. Flera av sjuksköterskorna berättade att de valde att göra på 

egna sätt för att locka patienter till bättre levnadsvanor. 

 
Men jag är dålig på att använda det, och skriva ut. Man ger råd men man skriver inte, det glömmer 

jag bort varje gång. Man blir påmind om det... Nej men som sagt var, det kan jag säga att jag är dålig 

på. Använder min egen information (Karoline).	
 

Det var många som svarade på liknande sätt som Karoline ovan. Sjuksköterskorna berättade att 

de gärna motiverade patienterna genom samtal och gav ofta råd och information men det blev 

sällan att de skrev ut. Karoline berättar att hon gärna väver in hälsa och träning i samtalen till de 

diabetespatienter och blodtryckspatienter hon möter, dock oftast utan att förskriva FaR. Nästan 

alla sjuksköterskor säger att de ofta pratar om fysisk aktivitet men sällan tar det vidare. 

Anledningarna till detta var olika men flera av respondenterna nämner glömska och ointresse från 

patientens sida. Flera berättar att de skrev ut mer när FaR kom, för 10 år sedan, men detta har 

glömts bort. Karoline är den sjuksköterska som sticker ut lite från mängden genom att nämna att 

hon gör på sitt eget sätt. Det framgår dock inte om hon anser att hon har ett bättre sätt än FaR 

metoden kan erbjuda. 

 

Sjukvårdens inställning 

Vissa sjuksköterskor trodde att det fanns ett tänk inom vården att vården bara ska behandla sjuka 

människor. Att hälsa och fysisk aktivitet inte har med vården att göra. Ingen sjuksköterska höll 

med om detta tänk men det var flera som nämnde att de tror att detta är en anledning till att FaR 

inte skrivs ut i så stor mängd. Två sjuksköterskor nämnde att läkare kan vara en av de 

yrkesgrupper där fokus ligger mer på vård och sjukdom och där hälsa inte tillhör deras arbete. 

Saga berättar att hon inte är säker på att alla inom vården delar den positiva inställningen till att 

arbeta förebyggande och att främja hälsa.	
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...Men sedan tror jag också det kan vara att man måste få med sig alla yrkesgrupper på tåget, det går 

inte att köra ensam. Man behöver stöd från läkarna framförallt. Och det tror jag också kan vara ett 

hinder att man kanske känner att dom kanske inte riktigt tror på idén eller att dom inte... Dom vet väl 

också vad vetenskapen säger men dom är inte lika exalterade över idén. Jag tror dom kanske tycker att 

det åligger inte dom. Det är inte sjukdom riktigt. Det är först när det blir sjukdom som det berör dom 

på något sätt (Saga).	

 

Flera sjuksköterskor ansåg att vården måste arbeta förebyggande och att fokusera på hälsa 

kommer att gynna vården i slutändan. Det nämndes att en arbetsplats kunde ha anställda med 

olika synsätt på vad vården borde arbeta med. Flera respondenter nämnde att alla måste vara på 

samma plan på en arbetsplats, att det var viktigt att få med alla på arbetsplatsen. Camilla berättar 

att de som arbetar på hennes vårdcentral har samma tänk och där alla, inklusive läkarna, försöker 

motivera patienter till att ta emot ett FaR. Hon berättar att hon tror att alla försöker på olika 

fronter försöker få iväg FaR remisser och att sköterskor och läkare pratar mycket om det på 

hennes arbetsplats. 

 

Flera av sjuksköterskorna talar om att vården borde arbeta mer förebyggande för att förbättra 

hälsa och förebygga sjukdomar och Saga förklarar att primärvården är ålagd att arbeta 

förebyggande med hälsa. Flera sjuksköterskor nämner livsstilsmottagningar där patienter kan 

komma innan de blivit sjuka. 

 
 Ja, att dom kommer innan det är försent. Eller försent och försent men innan dom fått 

 sjukdomar (Karoline).	

 

Saga berättar att tanken med dessa livsstilsmottagningar är att patienter ska kunna söka vård i 

förebyggande syfte och att man här ska fokusera mer på hälsa. Flera av sjuksköterskorna talar 

positivt om olika livsstilsmottagningar som finns på andra vårdcentraler eller på deras egen och 

anser att man skulle kunna ha ett annat tänk än på själva vårdcentralen. Saga tror att genom att ha 

en livsstilsmottagning kommer man troligen att skriva ut mer FaR på vårdcentralerna och ha 

mera diskussioner kring samarbete med friskvårdscentraler.	
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 Men jag kan ju tycka att man måste se i det långa loppet och se att man förebygger mycket. Och på det 

 sättet vinner ganska stora folkhälsovinster och ekonomiska vinster också. I och med att man har en 

 friskare befolkning så får man inte lika många att ta hand om (Saga). 

	

Ekonomiska hinder och möjligheter 

Några sjuksköterskor nämner att de tror att patienter tackar nej till FaR eftersom det kostar ca 200 

kr. De sjuksköterskor som nämnde detta arbetade på vårdcentraler där de enligt dem själva ofta 

träffar patienter som har en lägre inkomst. En av sjuksköterskorna, Karoline, ansåg också att FaR 

metoden kanske inte var den bästa eftersom patienter behöver betala för ett besök på 

vårdcentralen för att sedan skickas vidare till en friskvårdsanläggning där de också skulle betala 

en summa pengar. Hon trodde att detta kanske skulle göra att många tackar nej. Saga berättar att 

hon tycker att FaR är bra eftersom patienterna får billigare priser på vissa anläggningar för att 

komma igång med träning. Hon berättar också att hon anser att FaR är positivt ur vårdcentralens 

synvinkel eftersom man får en mindre summa pengar per utskriven FaR blankett. Detta tar 

Camilla, som arbetar på en privat vårdcentral också upp, att bidraget är något som är väldigt 

intressant för alla på arbetsplatsen. 

 

Information och Kommunikation 

Hur stor kunskap man har om FaR är något som de intervjuade sjuksköterskorna upplever väldigt 

olika. Utifrån deras svar verkar de få olika mycket information om FaR i dagsläget. De flesta 

berättar att de fick information för ca 10 år sedan när FaR blev aktuellt men flera sjuksköterskor 

säger att de inte får någon eller väldigt lite information i dagsläget. Detta beskrivs som svårt och 

jobbigt då de upplever att de inte kan förespråka om FaR till sina patienter om de själva inte har 

all kunskap. 

 
 Det är nog lite sådär att det varit luddigt, ingen har riktigt... Vi vet att vi får men man vet inte riktigt 

 hur man gör i journalsystemet och vart man hittar blanketter och vart man... Mer att man känner att 

 man gjort det för sällan så att man inte känner sig inte säker på det. Det finns en osäkerhet (Saga).	

 

Saga fick frågan om hennes vårdcentral får någon information om FaR eller om någon kommer 

dit och informerar dem och på detta svarade hon nej. Saga trodde att anledningen till att det 

skrivs ut så få FaR är att man inte har fått tillräckligt med information och kunskap och att man 
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då känner sig osäker på vad man gör. En av de andra sjuksköterskorna i studien, Karoline, säger 

att hon ofta glömmer av att det finns och om man inte får någon ny information om det är det lätt 

att glömma bort. 

 
 Ja, friskvården (Friskvården i Värmland, friskvårdsanläggning) har väl varit här då i början när det 

 infördes. Men sedan har vi ju inte fått så mycket mer information då. Det är flera år sedan (Tara). 

 

De olika vårdcentralerna där sjuksköterskorna arbetar har olika bra kontakt med  en  

friskvårdskonsult. Vissa har ingen kontakt alls med någon ansvarig och andra träffar en 

friskvårdskonsult nära sin vårdcentral flera gånger per år. 

 Det är det som är bra att hon (friskvårdskonsulenten) kommer ner med jämna mellanrum och berättar 

 om vilka program som de kan erbjuda patienterna inom... Jag menar simning och allt det här. Varje 

 höst och vår. Då får man sig en tankeställare. Och sen försöker vi sprida det så mycket som möjligt 

 och prata om det. Dom kommer ner och lämnar programmet på hösten och våren och pratar lite om 

 det. Vi är två distriktssköterskor, vi har fått en bunt och så har vi det här nere också. Jag tycker det 

 funkar jättebra med vår friskvårdskonsult, det fungerar jättebra. Så får vi svar på hur det gått där 

 och...  (Camilla).	

De sjuksköterskor som arbetar på vårdcentral där det finns en aktiv friskvårdskonsulent anser att 

alla på anläggningen har bra kunskap medan de som inte träffar eller har kontakt med någon 

friskvårdskonsulent upplever osäkerhet och att man inte pratar om FaR på arbetsplatsen. Alla 

sjuksköterskor upplevdes ha väldigt olika mycket kunskap. 

 

Några sjuksköterskor nämnde att det var viktigt att patienter visste vad FaR är och Saga trodde att 

det är få patienter som vet att de kan vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp med hälsa och 

träning. Karoline berättar att hon tror att vården är dåliga på att informera att FaR finns.	
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Bemötande och motivation 

Det största hinder med att förskriva FaR, som alla sjuksköterskorna, utom Liv, beskrev var 

motivationen hos patienten. Alla de sjuksköterskor som talade om detta hinder beskrev hur svårt 

det kunde vara att nå fram till patienten och få patienten att vilja ta emot ett FaR. De flesta i 

studien berättar att majoriteten av patienterna säger nej till att få ett sådant recept utskrivet. 

 
 Man ger ett erbjudande men sen är det ju ibland att dom tackar nej då. Men ibland händer det att man 

 får skriva ut. Dom säger nog ja till kanske 30 %. FaR är ju inget som jag propsar på men jag nämner 

 ju att möjligheten finns. Jag säger ju inte att ”jag tycker att du ska ta det”. Det blir ju inte bra då 

 (Tara).	

 

Tara ansåg att anledningen till att dom säger nej var att alla inte är motiverade nog att göra en 

livsstilsförändring. Hon ansåg att det krävs väldigt mycket av en patient för att kunna genom gå 

en sådan typ av ändring i livet. Till detta ansåg hon att man behöver mycket stöd och information 

från sjuksköterskan men också från anhöriga och vänner. 

 

Saga och Karoline berättar att dom tycker att det är svårt att motivera utan att man som 

sjuksköterska ”kommer med pekpinnar” och kör över patienterna men att man samtidigt försöker 

påtala vikten av att röra sig. De tyckte att det var svårt att hitta en balansgång och motivera utan 

att vara för kritisk. Camilla berättar att hon tycker att man måste vara väldigt finkänslig och lirka 

lite grann. Hon håller med Tara om att man inte kan bestämt säga att de ska ta emot FaR 

förskrivningen, för då säger patienterna nej. Camilla och Berit påpekar att man får kämpa väldigt 

mycket och ibland upprepa sin fråga nästa gång patienterna kommer på besök. Flera av 

respondenterna berättar att de tycker det är viktigt att patienten själv är motiverad. Saga berättar 

att hon inte tycker att det är någon idé att skriva ut ett FaR om hon vet att patienten inte kommer 

genomföra det. 

 
 Så visst där är det ju jättebra med FaR men man måste själv också motivera sig. Jag kan aldrig ta 

 över en annans beslut, det är ju ett vuxet beslut för att förändra på livsförändringen. Och förändra på 

 allt. Det är ju kost och, som jag säger, man måste själv! (Karoline).	
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Det togs också upp att patienterna söker till sjukvården för att de vill ha vård och inte hälsa. Flera 

av sjuksköterskorna kände att patienterna ibland bara ville ha en tablett, ett ”Quick fix”. 

Respondenterna trodde att patienterna kanske inte alltid orkar den långa vägen där de måste 

själva vara väldigt delaktiga och aktiva. Karoline tar upp exemplet när de remitterar patienter till 

fysioterapeuten. Då upplevde Karoline att patienterna kände att de inte fick någon hjälp där, 

eftersom de var tvungna att göra övningarna själva. Karoline talar mycket om vikten av att 

förklara för patienterna att FaR är något du ska göra själv och inget piller. Hon säger också att 

detta beror helt på vad patienten vill få ut av besöket. 

 Sen är det lite svårt att övertyga alla människor idag för man vill ofta ta dom här genvägarna som inte 

 kräver så mycket insats av en själv. Det är mycket lättare att stoppa in ett piller än att jag ska börja ut 

 och gå också (Berit).	

Flera av sjuksköterskorna nämner också att många patienter säger att dom vet att dom borde 

sköta sin hälsa bättre men kommer ofta med undanflykter. Karoline säger att flera har kunskap 

om hur de bör göra för att må bättre och förebygga sjukdomar men men få gör något åt detta. 

Berit talar om vikten av att följa upp samtalen och fråga hur det går med den fysiska 

aktivitetsnivån, även om de sagt nej till FaR. Hon upplever att det var lättare att motivera de 

patienter som redan har kommit igång lite, och då ge dem möjlighet till en FaR förskrivning. Hon 

tror att patienterna då är mer motiverade. 

Arbetsbelastning 

Flera av sjuksköterskorna trodde att en av de största anledningarna till att det inte skrivs ut så 

många FaR bland sjuksköterskor var tidsbrist och arbetsbelastning. Flera av respondenterna 

berättade att det redan är stor arbetsbelastning och att man inte har lång tid till varje patient. 

Karoline tror att det är ett ämne som sjukvården inte prioriterar och har mindre tid för. Några 

respondenter upplevde också att de inte hunnit sätta sig in i tänket. Några av sjuksköterskorna 

trodde att om man skulle bli påmind lite oftare och om man bara kom igång och lät det bli en 

vana skulle de skriva ut fler FaR oftare. De känner också att det skulle vilja följa upp patienter 

men att de inte har tid att följa upp. Tidsbristen gör också att många glömmer av att erbjuda FaR. 

Detta talar Tara och Berit om, att man kommer ihåg att möjligheten finns när patienten gått. Flera 

av sjuksköterskorna trodde att arbetsbelastningen var den största orsaken till att det skrivs ut få 

recept.	
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 Jag tänker på det ibland att det skulle jag ju kunna gjort där.  Men det blir liksom inte. Jag vet 

 inte...Det är väl det att man har så mycket att göra och man tar sig inte så mycket tid till varje patient. 

 Det är väl lite krast med folk och så ska jag ändå tänka på allt möjligt. Och då, i mitt fall då, så är 

 detta en del som ofta blir bortglömd då tyvärr (Berit).	

Förbättringsområden 

Alla sjuksköterskor kom med förslag på vad som borde förbättras för att flera ska skriva ut FaR. 

Karoline föreslår att man borde stå och göra reklam för FaR, hon ger exempel på detta då hon 

jämför med de som står och ger ut vacciner mot exempelvis TBE. Hon tycker att sjukvården 

behöver synas vid köpcenter eftersom det är där folket är. Hon menar att man då kanske kan 

förebygga sjukdom mer, genom att göra reklam för FaR i tid eftersom patienter kommer till 

vården när dom är sjuka. 

 
 Mer utbildning, mer kunskap, mer information om det. Absolut. Mer tydligt samarbete med dom olika 

 friskvårdsaktörerna i Värmland. Att man kan... Vad patienten får i utbyte, vad dom får för ett FaR, vad 

 kan ett FaR ge dom. Vilka träningscenter får de träna billigare på till exempel. Man förstår att det 

 faktiskt betyder något att få ett FaR i handen eller så. Att det inte bara är lite lulligt eller så... att 

 man... att någon har sagt att mig att jag ska gå 3 promenader om dagen (ironiskt). Att det faktiskt 

 handlar om...att det är något verkligt, något som ger något. Som ingen utanför har (Saga).	

 

De flesta sjuksköterskor tycker som Saga och Karoline, att det behövs mer information om FaR, 

både för patienter och för sjuksköterskor. Tara föreslår att man ska ha mer broschyrer och 

informationsblad ute för patienter. Camilla tror att det skulle vara jättebra att ha studiebesök på 

friskvårdscentraler och anser att vårdcentralen borde bjuda in friskvårdskonsulenten till ett möte. 

Detta för att få information om vad dom erbjuder för att sedan kunna föra vidare detta till 

patienten och för att upprätthålla ett samarbete med friskvårdskonsulenten. Karoline nämner 

också att man kanske borde arbeta mer med motiverande samtal, vilket också Camilla tar upp. 

Karoline trodde att patienterna då kanske skulle kunna säga ja till ett FaR.	

 

Flera sjuksköterskor talar om hur viktigt det är att få med hela vårdcentralen och alla 

yrkesgrupper eftersom det är omöjligt att arbeta med detta ensam. Tre sjuksköterskor nämner att 

det är viktigt att läkarna är med och positivt inställda till FaR. 
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Sammanfattning av resultat 

De kategorier som bildades av resultaten var: Inställning till Fysisk aktivitet och FaR, Ersättande 

metoder till FaR, Sjukvårdens inställning, Ekonomiska hinder och möjligheter, Information och 

Kommunikation, Bemötande och motivation och Arbetsbelastning. Samtliga respondenter anser att 

fysisk aktivitet är något positivt som främjar hälsa och förebygger sjukdomar. Flera av 

sjuksköterskorna vill arbeta förebyggande mot sjukdom genom bland annat ökad fysisk aktivitet. 

Alla är på något sätt positiva till FaR även om det finns en hel del sjuksköterskorna anser kan 

förbättras. Nästan alla respondenter påtalar att det behövs mer kunskap och mer information, 

både för sjuksköterskor och patienter. De tillfrågade sjuksköterskorna har olika mycket kontakt 

med en friskvårdsanläggning och skillnaderna är stora. De sjuksköterskor som har bra kontakt 

med Friskvårdsanläggningarna tycker att detta är något positivt som fungerar bra. De 

sjuksköterskor som har sämre eller ingen kontakt med friskvårdsanläggningar skulle vilja ha mer 

samarbete men i huvudsak bättre och mer kunskap. Några respondenter nämner vikten av att få 

med alla arbetande på vårdcentralen för att få FaR att fungera då det krävs ett hälsotänk. Flera 

nämner stor arbetsbelastning som en avgörande faktor till att inte skriva ut FaR men det som talas 

mest om är hur man ska kunna motivera patienter att tacka ja till förskrivningen.	
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6. Diskussion 
Syftet med studien var att få information och kunskap om vad sjuksköterskor ansåg om metoden 

FaR och att få reda på vad som krävdes för att sjuksköterskorna ska börja skriva ut receptet 

oftare. Diskussionen presenteras genom att utgå från de frågeställningar som studien hade. 

 

Metoddiskussion 

Urval 

Urvalet gjordes i huvudsak genom snöbollsurval. När en respondent blivit intervjuad fick 

denna möjlighet att rekommendera en annan sjuksköterska till studien. Detta skapar en 

större tillförlitlighet till studien eftersom författaren inte har handplockat sina 

respondenter och då påverkat resultatet minimalt vilket Hassmén och Hassmén (2008) 

också tar upp. Dock kan 6 respondenter uppfattas som för få för att studien ska ha 

validitet. I kvalitativa studier undersöks dock det unika och inte det generella, vilket också 

tas upp av Hassmén och Hassmén (2008) och av Backman (2008). Det bör tas i beaktning 

att dessa resultat kanske inte gäller för varken alla sjuksköterskor generellt eller heller i 

Värmland. Kvalitativa studier syftar till att undersöka några utvalda individers åsikter och 

känslor, i enlighet med Hassmén och Hassmén (2008) och inte det generella, varför denna 

studie fortfarande har validitet då syftet inte var att se vad alla sjuksköterskor anser. 

 

I övrigt märkte författaren att snöbollsurvalet ofta skapades genom att en sjuksköterska 

rekommenderade en annan sjuksköterska som hade mycket åsikter om FaR och i de flesta 

fall ansåg att FaR var väldigt positivt. När författaren startade studien och utgick ifrån 

bekvämlighetsurval märktes det att de sjuksköterskor som tackade nej till att medverka i 

studien ansåg att de inte visste tillräckligt mycket om FaR. I utskicket till 

sjuksköterskorna beskrevs det tydligt att man inte behövde ha någon kunskap om FaR 

utan att studien syftade till att undersöka åsikter. När de tillfrågade reagerade genom att 

säga nej om de hade lite kunskap om FaR bör man vara kritisk till att studien kanske 

endast har fått de sjuksköterskor som var positivt inställda till FaR. Då studien kanske 

inte nådde ut till de som var mest kritiska till metoden. En förbättring här skulle vara att 

inte nämna vad studien skulle handla om, eftersom datainsamlingen då kanske inte skulle 

visa samma sak som den gjort nu. De etiska övervägandena gjorde att författaren valde att 
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berätta att studien handlar om fysisk aktivitet som behandlingsmetod eftersom författaren 

inte vill lura eller dölja sanningen för respondenterna.	

 

Den första intervjun som gjordes blev en pilotintervju som också medverkade i resultatet. 

Dock bör det tas i aktning att efter denna intervjun utvecklades flera intervjufrågor och 

det tillkom även några. Detta gör att den första intervjun kanske missade data som annars 

skulle bidragit till studiens syfte. 

 

Tanken med studien var att intervjua fler än 6 respondenter. Totalt kontaktades ca 20 

sjuksköterskor där några inte ville medverka och resterande inte var kontaktbara.  Det var 

dock två sjuksköterskor från ett annat län som var intresserade av att delta i studien men 

författaren bestämde sig för att endast utgå från Värmlands län. Detta eftersom studien 

ville intervjua sjuksköterskor som utgick från samma modell, i detta fall 

Värmlandsmodellen. Resultaten kanske skulle blivit vinklade fel om sjuksköterskor med 

ett annat sätt att arbeta med FaR deltog i studien. 

 

Det bör också nämnas att 6 respondenter är ett för litet antal för att dra någon slutsats 

kring om det har betydelse inom vilket område de intervjuade arbetar inom. Exempelvis 

är det svårt att dra någon ren slutsats om att de sjuksköterskor som arbetar med diabetes 

har en inställning och att det sjuksköterskor som arbetar med livsstilsförändringar har en 

annan inställning. 

 

Studiekvalitet 

Intervjuerna i studien avslutades när författaren upplevde en grad av mättnad, det vill säga 

när författaren inte fick ut någon ny information från respondenterna, något Hassmén och 

Hassmén (2008) också talar om i kvalitativa studier. Detta skapar, trots endast 6 

intervjuer, att studiens syfte och frågeställningar har besvarats.	

 

Efter den första pilotintervjun som gjordes, och som är med i resultatet, upplevde 

författaren att det behövdes påtalas att intervjun endast var ute efter sjuksköterskornas 

åsikter och inte ville utsätta respondenterna för något ”kunskapstest”. Därför gjordes 
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intervjuguiden om något och det lades till en kommentar i presentationen av studien om 

att studien endast var ute efter sjuksköterskornas åsikter. Efter denna kommentar 

upplevde intervjuaren att sjuksköterskorna kände sig mer avslappnade och trygga i att 

berätta vad de själva kände. Eftersom intervjufrågorna baserades på semi-strukturerade 

intervjuer hände det att en sjuksköterska svarade på flera frågor när en fråga ställdes. 

Intervjuaren bedömde att den frågan inte behövde upprepas eftersom respondenten redan 

tagit upp det ämnet. Detta kan skapa att alla respondenter inte fick exakt samma frågor, 

även om de svarade och talade om samma ämne. Detta är dock en del av den kvalititativa 

studien, enligt Hassmén & Hassmén (2008) att förhålla sig till den intervjuade personen 

och utgå från den intervjuades tankar och tankebanor. Eftersom författaren valde semi-

strukturerade frågor skapar detta flera öppningar hos respondenten att tala fritt, något som 

enligt författaren har gynnat studien. 

 

Studien gjordes på 6 respondenter där några av sjuksköterskorna arbetade på samma 

arbetsplats. Detta kan medföra att studien blir vinklad på ett sätt som endast 

överensstämmer på ett fåtal vårdcentraler och kanske inte på samtliga i Värmland. 

Sjuksköterskorna i studien kom ifrån tre vårdcentraler sammanlagt, vilket kan uppfattas 

som för få vårdcentraler för att vara reliabelt. Dock hade mer än hälften av 

sjuksköterskorna arbetat på andra arbetsplatser och flera hade också arbetat på flera 

vårdcentraler vilket skapar en större bredd och mer trovärdighet till studien. 

 

Det var endast intervjuaren som medverkade under intervjun för att minimera påverkan från 

andra och för att sjuksköterskan skulle känna sig bekväm och trygg. De intervjuer som skedde 

över telefon berodde på önskemål från respondenter vilket ökar känslan av trygghet och minskar 

risken för styrning av sjuksköterskor. Dock bör man alltid vara kritisk till intervjuer som sker 

över telefon eftersom intervjuaren kan gå miste om känslor och ansiktsuttryck respondenten har, 

och kan då misstolka svaren som ges. Intervjuaren tog med detta i beräkning och försökte under 

telefonintervjuerna därför vara extra tydlig med att inte missförstå respondenten. Intervjuaren 

upprepade respondentens svar för att vara säker på att hon uppfattat rätt känsla eller åsikt.	
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Forskarpåverkan 

Denna studie kan ha skapat en viss påverkan på respondenterna utifrån intervjuaren. 

Intervjufrågorna var ibland formulerade för att få en bild av vad respondenten hade för kunskap 

om FaR. Detta kan ha gjort att respondenterna känt sig pressade att ha mycket kunskap och i 

vissa fall ändrat sina svar för att intervjuaren skulle vara nöjd. Intervjuaren berättade inte vad hon 

själv ansåg vara bra eller dåligt utan uppmuntrade endast respondenterna när de själva berättade 

att de tyckte om någonting. Man bör dock vara kritiskt inställd till att respondenterna troligen 

förstod att studien gjordes för att förstå varför sjuksköterskor skriver ut få FaR. Det kan uppfattas 

som negativt om respondenterna inte regelbundet skrev ut FaR och de kan då känt sig pressade 

att svara utifrån denna aspekt. Studien kanske borde gjorts i fokusgrupper där alla skulle vara 

bekväma i att man får tycka vad man vill utan att någon dömer. Det hade dock kunnat ske samma 

sak här, att respondenterna inte vågar säga vad de tycker om de upplever att de kan svara ”fel”. 
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Resultatdiskussion 

Tycker sjuksköterskor inom primärvården att FaR är ett bra sätt för att hjälpa patienter till bättre 

levnadsvanor? 

 

Det verkar av resultatet uppenbart att alla de intervjuade sjuksköterskorna var positivt inställda 

till fysisk aktivitet för patienter. Intervjuaren fick känslan av att respondenterna var måna om sina 

patienter och gjorde allt för att försöka på olika sätt motivera dem till en bättre hälsa, gärna utan 

medicinering. Detta kan jämföras med Ringsberg (2014) som berättar om de många positiva 

effekterna av att vara fysiskt aktiv. Sjuksköterskorna talade också om vikten av att förebygga 

sjukdom genom att träna och röra på sig vilket Ringsberg också beskriver. Ringsberg talar om att 

en person som är fysiskt aktiv löper mindre risk för ohälsa än en person som inte rör sig.  Att fler 

och fler människor har blivit mer stillasittande och i vissa fall latare är något både Karoline och 

Liv talar om. Detta beskriver också Jansson och Anderssen (2008) och Statens Folkhälsoinstitut 

(2008) skulle minska dramatiskt om alla skulle följa råden om en halvtimmes motion varje dag. 

 

Saga berättar att hon tycker om metoden för att den går att individanpassa väldigt bra, vilket 

Statens Folkhälsoinstitut (2008) anser är väsentligt när man skapar träningsupplägg. 

Individanpassningen är en stor del av FaR förskrivningen och kanske borde talas mer om hos 

patienter. Många patienter som tackade nej till att få FaR förskrivningar skyllde på flera faktorer 

som att de hade ont eller liknande, berättar Karoline. Om man skulle få patienten att förstå att 

FaR kommer att anpassas efter respektive individs förmåga kanske man skulle locka fler patienter 

att tacka ja till FaR. 

 

Alla utom en sjuksköterska var väldigt positiva till att skriva ut FaR och tyckte att detta borde 

göras oftare. Detta stämmer överens med studien som gjordes av Statens Folkhälsoinstitut (2011) 

där sjuksköterskorna som intervjuats var väldigt positiva till metoden. I den studien intervjuas 

dock endast sjuksköterskor som arbetar med FaR, varför man borde vara försiktig med att utgå 

från att alla sjuksköterskor tycker att metoden är bra. I denna studie var det dock inte alla 

sjuksköterskor som skrev ut FaR. Saga hade aldrig testat att skriva ut men var mycket positiv till 

att börja ordinera FaR och Liv som inte arbetar inom primärvården längre ansåg att metoden var 

något hon skulle kunnat använda sig av om hon haft möjlighet. Det var endast Karoline som var 
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lite kritisk till att använda sig av FaR metoden till alla patienter. Karoline berättade att hon 

väldigt sällan skrev ut FaR men i slutet av intervjun blev hon tveksam till om hon tänkte fel när 

hon ansåg att folk redan rör på sig mycket. Då sa hon också att hon kanske borde skriva ut FaR 

oftare, att hon borde pröva. Detta verkar visa att bland de intervjuade sjuksköterskorna som 

regelbundet skriver ut FaR är samtliga positiva till metoden. Bland de som aldrig eller väldigt 

sällan skriver ut finns det en stor chans att de kommer göra det oftare alternativt börja använda 

metoden. Vad osäkerheten hos Karoline beror på var svår att avläsa, det kan bero på att hon inte 

har skrivit ut många FaR och inte känner att hon har den kunskapen om metoden som hon 

behöver eller att hon själv faktiskt inte anser att man bör motivera människor som inte är redo för 

en livsstilsförändring. Detta är en etisk fråga, som handlar en del om vad vårdpersonal har och 

inte har rätt att påpeka eller övertala en patient, även om det är för patientens bästa. Varken Tara, 

Karoline eller Camilla ansåg att man borde propsa på en patient om de säger nej till FaR. Man 

kan dock diskutera om det är någon skillnad på om en läkare skulle ordinera FaR, mot om en 

sjuksköterska gör detta. Hur mycket har vården rätt att lägga sig i och vad skulle det få för 

konsekvenser om sjuksköterskorna var mer tydliga med att de ansåg att personen skulle ta emot 

ett FaR. Svensson (2014) intervjuade i sin studie en respondent som ansåg att sjukvården borde 

bli hårdare och mer bestämda mot människors ohälsosamma levnadsvanor. Detta kanske bör 

diskuteras inom sjukvården. Kallings (2012) har i sin studie rapporterat att 25 % av patienter som 

besökt vården skulle vilja ha en diskussion om levnadsvanor, vilket de inte fått. Hur gör man då 

för att hitta dessa 25 % av patienterna som faktiskt skulle vilja ha råd om livsstilsförändringar och 

inte får det? Sjuksköterskor borde kanske i viss mån ”propsa på” ännu mera eller i alla fall prata 

mer om fysisk aktivitet och FaR. Hur patienter upplever att det är att tala om livsstil och hälsa 

framgår inte i denna studie men enligt Kallings (2012) och Svensson (2014) anser patienter att de 

bör tas upp mer. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2009) var 90 % av Sveriges 

befolkning positivt inställda till att vårdpersonal tog upp frågor som rör livsstil, kost med mera. 

Detta verkar vara något som vårdpersonalen bör fundera på. Även om patienterna i slutändan 

skulle tacka nej till ett FaR kanske de i viss mån behöver en tydlig tankeställare att det sättet de 

lever på inte gynnar deras hälsa. Detta ansvar är något som kanske, kanske inte bör läggas på 

vården.	
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Vad gör att sjuksköterskor inom primärvården inte använder sig av metoden FaR idag? 

 

De flesta av respondenterna nämnde att det var bättre för patienten att använda sig av fysik 

aktivitet än att skriva ut mediciner. De som nämnde detta kommenterade också att detta var trots 

att de arbetar inom vården eller trots att de är sjuksköterskor. Denna kommentar är nämnvärd 

eftersom det verkar som att sjuksköterskorna tycker att de inte borde ha en sådan inställning till 

fysisk aktivitet när de är sjuksköterskor. Vad som tolkas utav dessa svar är att sjuksköterskor 

borde vilja skriva ut mediciner hellre än att ge råd om fysisk aktivitet. Känslan intervjuaren får är 

att sjuksköterskor som skriver ut fysisk aktivitet istället för medicinering har inte den 

inställningen till medicinering som en sjuksköterskor borde ha. Johansson (2013) beskriver dock 

att det är sjuksköterskans uppgift att motivera till bättre levnadsvanor och aktivt förebygga 

hälsorisker. Om sjuksköterskorna i studien känner att de inte borde vilja välja hälsa framför 

medicin har inte vårdcentralen gjort tydligt nog att sjuksköterskor ska arbeta förebyggande.	

 

Saga pratade mycket om vad vården har för inställning. Hon beskriver att det oftast är fokus på 

vård och inte hälsa och friskvård vilket flera av de andra respondenterna också tar upp. Saga och 

Liv trodde att läkarna behövde vara positivt inställda till FaR och förespråka det för att 

implementera det i vården. Saga talade också om att hon trodde att läkare inte alltid vill arbeta 

mot hälsa utan endast arbeta med sjukdom eftersom det endast vill ta hand om folk som är sjuka. 

Hon upplevdes ganska kritisk till denna inställning eftersom hon också påpekade att 

primärvården är ålagda att arbeta för hälsa och att om man ser framåt kan man uppnå stora 

hälsovinster i samhället genom att arbeta förebyggande. Raustorp och Sundberg (2014) 

rapporterar också i sin studie att fysisk aktivitet som en behandlingsmetod inom hälso- och 

sjukvården är fortfarande ett ganska outnyttjat område, vilket kan vara en av anledningarna till att 

de råder delade meningar om vårdens uppgift. Raustorp och Sundberg (2014) tar också upp att 

vissa yrkesgrupper inom vården inte anser att patienters livsstilsrelaterade problem inte åligger 

dem att ta hand om, något Saga och flera andra respondenter anser vara ett problem. Hur det 

kommer sig att exempelvis läkare inte alltid vill arbeta med förebygga sjukdom genom att arbeta 

med hälsa, går det endast att spekulera i. Det kan handla om att deras utbildning endast är 

fokuserad på sjukdom och att lösa akuta sjukdomar. Detta är inte en slutsats som går att dra men 

det verkar relevant att se till att vården har kunskaper om effekten av hälsosamma levnadsvanor.	
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Att sjuksköterskor bör arbeta med hälsa håller en intervjuad sjuksköterska från Statens 

Folkhälsoinstitut med om (2011). Hälsoaspekten bör också, enligt Johansson (2013) vara en del 

av vården. Här stämmer Sagas beskrivning väl överens med Johanssons (2013) hur en 

sjuksköterska bör arbeta. Det verkar som att vården dock är splittrad i denna fråga alternativt inte 

lever ut detta i praktiken. Det verkar också som att vissa sjuksköterskor inte har samma 

inställning som vissa läkare, till vad vården bör göra. Vikten av att läkarna ska arbeta med och ha 

samma inställning som sjuksköterskorna uppfattas i denna studie som stor då flera sjuksköterskor 

påpekar detta. Studien som gjorts av Leijon et al (2008) berättar dock att sjukvårdspersonalen är 

positivt inställda till att ordinera FaR. Frågan är om detta gäller all vårdpersonal eller endast 

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna i studien verkar också känna att de borde ägna sig åt 

medicinering och inte hälsa, även om de vill arbeta mot hälsa. Det verkar också vara en viss 

svårighet gentemot den allmänna inställningen till vården. Detta tar också Saga upp som en 

svårighet, att många patienter inte vet att de kan vända sig till en vårdcentral för att få hjälp att 

främja hälsan. Leijon et al (2008) beskriver att arbetet med att förebygga hälsa i vården inte är 

helt implementerat än men att FaR är lösningen på detta, vilket många av respondenterna verkar 

hålla med om. På något sätt måste man då få ihop vårdens gemensamma inställning om vad man 

ska arbeta mot både i praktiken och i teorin. Anledningen till att anställda inom vården verkar ha 

olika inställning till sjukdom och hälsa kan också röra arbetsbelastning och tidsbrist. Det kan 

hända att viss vårdpersonal har mer att göra än annan alternativt väljer att lägga sin tid på det som 

den individen anser viktigt. Frågan är hur man ska göra för att alla ska kunna arbeta mot samma 

mål.	

	

Att motivera patienter att ta emot FaR verkade vara ett av de största hindren för utskrivningen av 

FaR. Alla sjuksköterskor berättade att de på olika sätt försökte motivera och prata med patienter 

om hälsa, något Johansson (2013) tar upp att sjuksköterskor borde göra enligt sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning. Svårigheten var dock att få patienterna att förstå hur värdefullt och bra en 

FaR förskrivning var, enligt Saga. Flera av sjuksköterskorna upplevdes göra allt de kunde för att 

få patienten att bli motiverad att göra en förändring. Problemet verkar ligga i att patienten ofta 

kom med ursäkter, eller sa att de inte ville eller verkade omotiverade att förändra sin kost, sin 

fysiska aktivitet eller liknande. De flesta sjuksköterskorna i studien verkade tycka att det var svårt 

att ändra patienternas inställning. Camilla och Berit upplevdes inte tycka att detta var lika jobbigt 
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som de övriga intervjuade. De verkade också, förutom i Sagas fall, vara de respondenter som var 

mest positivt inställda till FaR. Karoline och Tara ansåg till viss del att man inte kunde motivera 

patienter som inte ville förändra sig själva, att de måste komma från patienten först. Detta är en 

lite annorlunda inställning än vad Camilla och Berit upplevs ha. Det som bör nämnas här är att 

Berit arbetar mycket med motiverande samtal och både Camilla och Berit fick mycket stöd från 

sin friskvårdskonsulent med information. Varken Karoline, Tara eller Saga fick någon 

information från friskvårdskonsulenter och hade inte informerats om FaR på 10 år. Detta kanske 

påverkar hur trygga de är att motivera patienter till både livsstilsförändringar men också till att 

förskriva FaR. Saga, som inte skrivit ut något recept berättade att hon ibland kunde känna 

osäkerhet till hur metoden gick till och Tara ansåg att vissa sjuksköterskor behöver mer 

information om vad FaR innebär. Ringsberg (2014) talar om vikten av de motiverande samtalen 

som sker mellan vårdpersonal och patienter när man ska skriva ut FaR. Att kunna föra ett bra 

motiverande samtal verkar ha en stor påverkan på hur och om FaR förskrivningen sker, något 

sjuksköterskor kanske behöver mer utbildning i. Slutsatsen som dras är att sjuksköterskor 

behöver få mer information om FaR och mer utbildning inom området för att kunna skriva ut fler 

förskrivningar. Detta pratade nästan alla respondenter om, vikten av information, både för 

sjuksköterskor och för patienter för att utveckla FaR och visa till allmänheten att det finns. Brist 

på kontinuerlig information verkar också vara en av orsakerna till att FaR glöms bort, något flera 

av respondenterna nämner. Vikten av att få information någonstans ifrån verkar vara en viktig 

faktor. Kallings (2012) stödjer denna teori genom att påpeka att det behövs fler 

utbildningsinsatser för att höja informationen om hur man använder FaR.	

 

En fråga som bör tas upp är varför de olika vårdcentralerna fick olika mycket information/ingen 

information alls. Friskvården i Värmland har friskvårdsanläggningar i alla större orter men det 

verkar inte finnas någon specifik person på vårdcentralerna som har ansvar för att ha kontakt med 

friskvårdsanläggningen. Statens folkhälsoinstitut (2011) tar upp denna fråga och anser att det 

borde finnas FaR- ansvariga som exempelvis är projektledare. Detta kanske är något som behövs 

mer av för att informationen ska spridas och för att både vårdcentral och friskvårdsanläggningar 

ska kunna ha en ansvarig att ha kontakt med. Alternativt att man, som Camilla nämner, själv 

kontaktar sin friskvårdskonsult och får denna att komma och ge information några gånger om 

året, och kanske även studiebesök. Att det är så olika på olika vårdcentraler är något som 
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stämmer överens med Statens Folkhälsoinstituts (2011) rapporter. Här talas det om att det ofta 

saknas bestämmelser och former för hur den kommunala hälso- och sjukvården ska arbeta med 

FaR. Det är, precis som i denna studie väldigt stora skillnader mellan kommuner och landsting 

hur väl metoden fungerar och används. Denna studie visar att det inte bara är skillnader landsting 

och kommuner emellan utan också inom landstinget. Leijon et al (2008) tar upp att man inom 

FaR vill ta hänsyn till de lokala förutsättningarna för friskvårdsverksamhet i varje län och stad. 

Detta kan tyckas som ett bra tänk men det verkar skapa problem både för vårdcentraler och 

friskvårdsanläggningar eftersom det inte finns några tydliga bestämmelser. Frågan är också om 

de patienter som får ett FaR har samma utbud överallt, vilket de inte verkar som om man utgår 

från de Leijon et al (2008) berättar. Detta kan skapa ganska stora skillnader mellan län och städer 

och göra att patienter kan tycka att FaR upplevs mer eller mindre positivt. Det verkar också skapa 

problem som i detta fall, att vårdcentraler inom samma län inte vet hur mycket de kan och bör 

kontakta en friskvårdsanläggning och hur mycket ansvar som ligger på respektive arbetsplats.	

 

Vissa av sjuksköterskorna nämnde också att en av anledningarna till att de inte får skriva ut FaR 

till patienterna kunde bero på att patienten får betala för ett FaR recept. Karoline var kritisk mot 

metoden eftersom patienter först ska boka tid och betala ett besök på en vårdcentral för att sedan 

få en förskrivning och betala för ett besök på en friskvårdsanläggning. Allmänheten kan dock 

boka tid hos en friskvårdskonsulent och få hälsosamtal för samma kostnad som FaR (dock inte 

rabatterade pris på anläggningar) men det var oklart om Karoline kände till detta. Det bör nämnas 

att de sjuksköterskor som tog upp detta arbetade på vårdcentraler där patienterna de träffade ofta 

hade mindre ekonomiska resurser än övriga intervjuade sjuksköterskor. Detta kan vara något som 

borde ses över i FaR metoden, om ett FaR skulle kunna vara gratis till de som har en mindre 

ekonomisk budget. Annars kan detta lätt skapa ett segregerat samhälle där de som har råd också 

är friska och tar hand om sin hälsa medan de som inte har råd också blir sjukare. 

 

Berit och Karoline nämnde att de båda hade andra alternativ till att skriva ut FaR. De berättade att 

de ofta gav råd och tips om kost men av olika anledningar inte skrev ut recept. Upplevelsen under 

intervjun var att de båda väldigt sällan tog upp FaR till sina patienter som ett alternativ. Detta kan 

jämföras med Kallings (2012) studie där 5 % fick stöd genom FaR. Detta trots att det var 25 % 

som uppgav att de diskuterat motionsvanor. De alternativ till FaR förskrivande som bland annat 
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Berit och Karoline talar om verkar bestå av 20 % av de besök där motionsvanor tas upp till 

diskussion. Berit talade en del om motiverande samtal för patienter men berättar att det oftast inte 

blev av att hon nämnde FaR. Kallings (2012) berättar att det finns god bevisning på att en 

skriftlig förskrivning ger en bättre effekt än ett muntligt råd. Detta är något som bör belysas och 

kanske diskuteras mer om inom vården, att inte bara ge råd och tips utan också att försöka tala 

mer om FaR och i möjligaste mån få patienten att ta emot ett FaR.  Att FaR inte används fullt ut i 

det dagliga arbetet är ett tydligt resultat i denna studie, något som Leijon et al (2008) styrker. 

American College of Preventive Medicine anser att primärvården bör involvera råd om fysisk 

aktivitet i varje patientmöte. Detta skulle i så fall innebära en ökning av motionsrådgivning från 

25 % till 100% enligt Leijon et al (2008). 

 

Vad anser sjuksköterskor inom primärvården behövs för att de ska använda sig mer av metoden 

FaR? 

 

I slutet av intervjun ställdes frågan Vilka förutsättningar behövs för att du ska börja 

använda FaR-Fysisk aktivitet på recept mer än du gör/för första gången? Alla sjuksköterskor 

kom med tips på olika sätt att få sjuksköterskor och andra yrkesgrupper att skriva ut fler FaR. Liv 

ansåg att läkarna måste uppmuntra till FaR, vilket Saga och Camilla också ansåg var viktigt, att 

alla var lika delaktiga. Att Camilla och Berit upplevdes både mer insatta i FaR men även mer 

positivt inställda än de övriga sjuksköterskorna kan bero på att de beskriver sin vårdcentral som 

väldigt involverad och engagerade i samma riktning, där alla delar samma hälsotänk. Det går inte 

att dra en slutsats om att Berit och Camilla är mer insatta på grund av inställningen på 

vårdcentralen men det bör nämnas som en trolig orsak. Detta kanske är anledningen till att Saga 

inte skrivit ut FaR tidigare och är osäker, och att Karoline är kritisk till metoden. Om Saga och 

Karoline haft bättre kontakt med en friskvårdskonsulent kanske de hade skrivit ut FaR oftare, 

något som dock inte heller går att dra en ren slutsats om. Statens folkhälsoinstitut (2011) skriver 

att den som ordinerar FaR ska ha kunskaper om hur metoden FaR fungerar och de lokala 

rutinerna för denna metod, vilket Saga uttrycker att hon känner sig osäker på.  	
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Det har tidigare nämnts att sjuksköterskorna ansåg att det behövs mer information om FaR. Tara 

ansåg att man ska ställa ut fler broschyrer och informationsblad på vårdcentralerna. Detta för att 

patienter ska få kunskap om att det finns fysisk aktivitet på recept. Att allmänheten inte vet vad 

FaR är verkar flera anse vara ett hinder till att utöka förskrivningarna. Några respondenter talade 

om att det ibland funnits några få patienter som själva tagit upp att de villa ha en FaR 

förskrivning, något sjuksköterskorna såg som väldigt positivt. Detta är dock en omöjlighet om 

allmänheten och de flesta patienter inte vet om att FaR finns. Skulle kunskapen om FaR spridas 

skulle det absolut underlätta sjuksköterskornas arbete och kanske kräva mindre motiverande 

samtal från deras del. 

 

Camilla pratade om att de får reklamblad från sin friskvårdskonsult på de aktiviteter som 

friskvårdsanläggningen erbjuder vilket hon tyckte var väldigt positivt. De var flera som nämnde 

att informationen och kunskapen till både sjuksköterskor och patienter behöver bli bättre. Detta 

tog också Kallings (2012) upp i sin studie om FaR. Hon ansåg att det behövs utbildningsinsatser 

för att öka informationen om hur man använder FaR och hon ansåg att kunskapen om FaR bör bli 

en obligatorisk del i vårdens grundutbildningar. Fortbildningar för läkare och andra vårdyrken 

ansåg Kallings (2012) borde bli aktuellt, något som stämmer överens med resultaten i denna 

studie. Karoline föreslog också att vården borde synas mera ute bland allmänheten och göra 

reklam för FaR. 

 

Det verkar som att en del av arbetsbördan behövs lättas för att sjuksköterskor ska skriva ut mer 

FaR, något flera av respondenterna nämner. Berit trodde att detta var huvudorsaken till att det 

skrevs ut så få förskrivningar. Att vården behöver ha samma inställning till hälsa är också ett 

resultat i studien som styrks av Statens folkhälsoinstituts (2011) åsikter om att utveckla och göra 

FaR till en mer strukturerad metod i hela Sverige. 
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Framtida forskning 

Det behövs forskas mer om hur man gör för att fånga in de patienter som verkligen behöver FaR, 

hur man gör för att motivera patienter och få dem att förstå vikten av fysisk aktivitet.  Mer 

kunskap behövs också om hur andra yrkesgrupper ser på FaR, exempelvis om läkare tycker att 

det är lättare att skriva ut FaR eller om de anser att hälsa inte har med sjukvården att göra, vilket 

har diskuterats i denna studie. Kunskap om hur olika yrkesgrupper inom sjukvården arbetar med 

FaR och skillnader på deras synsätt på hälsa behövs. Även mer konkret fakta på hur många FaR 

som skrivs ut i Sverige och jämförelserna mellan kommuner, landsting, vårdcentraler och sjukhus 

behövs. Det behövs också forskning genom enkätstudier för att ta reda på hur utbredd kunskapen 

om FaR är, både för allmänheten och patienter men också på vårdcentraler. Det behövs också en 

större insikt och mer forskning kring vad patienter anser att sjukvården bör ta upp under 

vårdbesök.	

	

Slutsats 

Slutsatserna som dras i denna studie baseras på 6 respondenter vilket naturligtvis inte behöver 

överensstämma med vad alla sjuksköterskor anser. Slutsatserna bör därför betraktas som riktlinjer 

för det resultat man kanske skulle fått om man intervjuat fler än 6 respondenter. Det går inte att 

dra en generell slutsats utan det behövs det mer forskning kring med ett större antal respondenter. 

Majoriteten av de intervjuade sjuksköterskorna är positivt inställda till FaR och alla de 

intervjuade är positivt inställda till att arbeta hälsofrämjande. Det är dock tydligt att det behövs 

stöd från flera olika håll för att utveckla FaR metoden och att alla inom vården troligen inte är 

positivt inställda till att arbeta hälsofrämjande. Det behövs bättre information och kunskap, mer 

strukturering på kommun och landstingsnivå, mer arbete med att motivera patienter, bättre 

kontakt med friskvårdscentral och konsulent och mer tid till varje patientbesök för att FaR 

förskrivningarna ska ske oftare. Det framgår tydligt i resultatet att en av de svåraste delarna av 

FaR förskrivningen är att få patienten att tacka ja till FaR och att hitta motivation till förändring. 

Det framgår också att det behövs bättre samarbete inom vården och en gemensam inställning till 

att förebygga sjukdom och främja hälsa. Det verkar finnas olikheter i hur sjuksköterskor, annan 

vårdpersonal och samhället ser på vad vården ska arbeta med. Vården verkar behöva en tydligare 

manual för vad och hur de ska arbeta med hälsa. Enligt litteraturbearbetningen vill patienter att 

vården lägger sig i mer i frågan om livsstilsval.	



46	
	

På detta sätt kanske livsstilsrelaterade sjukdomar minskar och vården får i längden mindre att 

göra. En vinst för samhället, individen och sjukvården, enligt Saga. 

 

FaR är en bra metod enligt de intervjuade respondenterna men frågan är om det spelar någon roll 

vad vården anser om de inte lyckas övertyga sina patienter att hälsa och fysisk aktivitet är viktigt. 

Problemet ligger kanske, precis som flera av sjuksköterskorna berättat, i att få människor att inse 

fördelarna av fysisk aktivitet och bra levnadsvanor. Som Saga ansåg, måste patienterna förstå att 

FaR är något värdefullt som de bör ta tillvara på. Om vården bör bli tydligare med att visa att 

patienter absolut bör göra en livsstilsförändring eller om de bör ta upp de när de tror att de 

kommer att kunna få ett positivt gensvar från patienten är en svår fråga. Detta bör dock diskuteras 

inom vården. 
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Bilaga	1	Intervjuguide		
Tema1: Bakgrund 

Hej!	Jag	kommer	ställa	några	frågor	till	dig	som	kommer	handla	om	fysisk	aktivitet	och	din	

syn	på	fysisk	aktivitet	som	en	behandlingsmetod.	Detta	är	inget	kunskapstest	på	något	sätt,	

jag	är	mest	intresserad	i	vilka	åsikter	du	har	om	fysisk	aktivitet	som	behandlingsmetod.	Är	det	

något	du	inte	förstår	eller	inte	vill	svara	på	så	är	det	bara	du	säger	till.	Jag	kommer	att	spela	

in	intervjun	för	att	inte	missa	något	du	säger,	men	du	kommer	att	vara	anonym	i	studien.	När	

studien	är	avslutad	kommer	jag	slänga	de	inspelade	intervjuerna	och	jag	är	den	enda	

personen	som	kommer	att	lyssna	på	dem.	Du	har	när	som	helst	rätt	att	säga	att	du	inte	vill	

vara	med	längre,	studien	är	helt	frivillig.	All	data	som	samlas	in	kommer	bara	att	användas	till	

studiens	syfte.	Går	du	med	på	detta?		

Hur kommer det sig att du jobbar med vård och omsorg?  

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  

 Hur länge har du arbetat inom primärvården?  

Tema 2: Inställning fysisk aktivitet 

Vad har du för inställning till fysisk aktivitet? Hur tänker du då?  

 Känner du till några positiva effekter av fysisk aktivitet? Har du märkt av några positiva effekter 

av fysisk aktivitet på patienter? Pratar du något om detta med dina patienter?  

Tema 3: Kunskap sedan tidigare 

Har du hört talas om FaR- Fysisk aktivitet på recept? Vad vet du om FaR? Har du jobbat något 

med metoden? Berätta om dina erfarenheter om FaR (ex hur många gånger du skrivit ut, vad du 

vet, hur ofta du använt metoden)  

Vet du hur processen med FaR fungerar i Värmland?  

Har du eller din vårdcentral fått någon information om FaR? Hur då? 
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Om respondent ej har kunskap om FaR: 

Jag kommer nu berätta i stora drag vad FaR innebär. 

Fa.R innebär ett samarbete mellan hälso- och sjukvård för att hjälpa till och i första hand 

förbättra människors levnadsvanor. Vårdpersonal så som läkare, sjuksköterskor och 

fysioterapeuter bedömer om en patient behöver förändra sina levnadsvanor och skriver då i 

samråd med patienten ut ett FaR. Patienten kan då bli kontaktad av en friskvårdsanläggning eller 

liknande för att få ett hälsosamtal om livsstilsförändringar så som tobaksavvänjning, ändrade 

matvanor, eller ökning av fysisk aktivitet. De kan även erbjudas konditionstest och 

gruppträning. Om du hade känt till detta innan, vad tycker du om detta arbetssätt?  

Tema 4: Omgivningens åsikter 

Känner du till någon/någon annan som skriver ut FaR? Vet du vad dom tycker om metoden? 

Tema 5: Förhållningssätt till FaR 

Om respondenterna vet vad FaR är: 

Vad tycker du om metoden som behandlingsform för patienter med exempelvis övervikt, typ 2 

diabetes?  

Vad tycker du är bra med FaR?  

Tema 6: Hinder/förutsättningar 

Alla respondenter:  

Det är idag inte så många sjuksköterskor som skriver ut FaR, vad tror du att detta beror 

på? Vilka hinder/svårigheter finns det med att skriva ut FaR?  

Vilka förutsättningar behövs för att du ska börja använda FaR-Fysisk aktivitet på recept mer än 

du gör/för första gången?  


