
2009:01 HV

E X A M E N S A R B E T E

Effekter av fysisk aktivitet
på recept

 Anneli Björk-Andersson
 Jenny Bylund

Luleå tekniska universitet

Hälsovetenskapliga utbildningar
 Receptarieprogrammet 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Medicinsk vetenskap

2009:01 HV - ISSN: 1404-5516 - ISRN: LTU-HV-EX--09/01--SE



Effekter av fysisk aktivitet på recept

- en litteraturstudie

Effects of prescriptions for physical activity

- a literature review

Anneli Björk-Andersson

Jenny Bylund

Luleå Tekniska Universitet

Institutionen för Hälsovetenskap

Receptarieprogrammet 2009

Handledare Staffan Andersson

Docent, överläkare

Avd för Medicinsk vetenskap 



2

1. Abstrakt

En litteraturstudie om effekter av fysisk aktivitet på recept av Anneli Björk-Andersson och Jenny 

Bylund, Institutionen för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet.

Tanken med studien var att ta reda på effekterna av fysisk aktivitet, hur man arbetar med fysisk 

aktivitet på recept i Norrbotten samt hur det ser ut i övriga landet.

En litteratursökning som innefattade 45 artiklar, rapporter och uppsatser samt fem olika läns 

landstings webbsidor genomfördes. Några av landstingen har kommit långt i sitt arbete med 

fysisk aktivitet på recept och eftersom det var lättast att hitta material om dessa valdes de ut.

Resultatet var tydligt, man har mycket att vinna på att vara fysiskt aktiv. Kring två miljoner 

människor dör varje år på grund av bristande motionsvanor och ännu fler lever ett sämre liv med 

anledning av sin fysiska inaktivitet. Många av våra största välfärdssjukdomar går att bota eller 

åtminstone minska risken att drabbas av, genom att vara fysiskt aktiv. Sjukdomar såsom övervikt, 

högt blodtryck, höga blodfetter, stroke, typ 2-diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, psykisk ohälsa samt 

ytterligare några vanliga sjukdomstillstånd kan minskas med så pass lite motion som en 

halvtimme om dagen.

Femton minuters rask promenad två gånger om dagen kan förlänga ditt liv med flera år och göra 

hela livet friskare. 

Nyckelord: Physical activities on prescription, physical activity, prescription, exercise on 
prescription, primary health care, green prescription 



3

Innehållsförteckning

1. Abstrakt......................................................................................................................2 

2. Introduktion...............................................................................................................5

2.1. Hur började det ..................................................................................................5

2.2. Fysisk aktivitet på recept (FaR)........................................................................5

2.3. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS).....6

2.4. Patienter som ordineras FaR ............................................................................6

2.5. Förskrivare av FaR............................................................................................7

3. Syfte ............................................................................................................................7

4. Metod..........................................................................................................................7 

5. Resultat.......................................................................................................................8

5.1.  Fysiska effekter..................................................................................................8

5.1.1. Allmänna fysiska effekter ..........................................................................8

5.1.2. Innebörd av fysisk aktivitet........................................................................8

5.1.3. Innebörd av fysisk inaktivitet.....................................................................9

5.2.  Sjukdom och fysisk aktivitet ..........................................................................10

5.2.1. Hjärt- och kärlsjukdomar........................................................................10

5.2.2. Effekter av fysisk aktivitet på hjärta ........................................................12

5.2.3. Stroke.......................................................................................................12

5.2.4. Högt blodtryck.........................................................................................12

5.2.5. Blodfetter .................................................................................................14

5.2.6. Diabetes typ 2..........................................................................................14

5.2.7. Fetma.......................................................................................................16

5.2.8. Depression...............................................................................................17



4

5.3. Arbetet med FaR i olika landsting i Sverige..................................................17

5.3.1. Värmland .................................................................................................17

5.3.2. Jämtland ..................................................................................................18

5.3.3. Västra Götaland ......................................................................................20

5.3.4. Östergötland............................................................................................21

5.3.5. Skåne .......................................................................................................22

5.4. Folkhälsa i Norrbottens Läns Landsting .......................................................23

5.4.1. Allmänt hälsotillstånd .............................................................................23

5.4.2. Fysisk hälsa .............................................................................................23

5.4.3. Hjärt-kärlsjukdomar................................................................................23

5.4.4. Psykisk hälsa ...........................................................................................24

5.4.5. Övervikt ...................................................................................................24

5.4.6. Fysisk aktivitet.........................................................................................24

5.5. Arbetet med FaR i Norrbottens Läns Landsting ..........................................24

6. Diskussion och slutsatser ........................................................................................27 

7. Tackord ....................................................................................................................33

8. Referenser ................................................................................................................34

Bilaga 1 Recept Fysisk Aktivitet

Bilaga 2 Tabell över fysiska effekter 
Bilaga 3 Organisationsmodell



5

2. Introduktion

2.1. Hur började det?

Sveriges regering utnämnde år 2001 till att vara ett fysiskt aktivt år. Syftet var att starta ett arbete 

som på lång sikt skulle höja den fysiska aktivitetsnivån bland Sveriges befolkning. Statens 

folkhälsoinstitut fick då i uppgift av regeringen att tillsammans med andra myndigheter och 

organisationer genomföra detta arbete. Statens folkhälsoinstitut startade en nationell kampanj för 

att genom fysisk aktivitet gynna hälsa och förhindra ohälsa. Kampanjen fick namnet ”Sätt 

Sverige i rörelse” (Schäfer Elinder, Faskunger, von Haartman, Lamming & Swanberg, 2006).

För hälso- och sjukvården innebar målet för kampanjen bl.a. att man inom personalen 

eftersträvade en omfångsrik kunskap om de preventiva effekterna av fysisk aktivitet samt att man 

kunde använda den kunskapen i förebyggande syfte. Detta mål gjorde att olika arbetsmetoder 

utarbetades och det resulterade bl.a. i Fysisk aktivitet på Recept1 (FaR), Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS), en receptblankett för fysisk aktivitet, 

inledning av en pilotstudie av FaR samt utbildning av förskrivare och aktivitetsledare. 

Pilotstudien av fysisk aktivitet på recept gjordes för att undersöka och utvärdera FaR och FYSS. I 

studien ingick 4 landsting: Halland, Kalmar, Norrbotten och Östergötland (Kallings & Leijon, 

2003).

2.2. Fysisk aktivitet på recept (FaR)

FaR används som ersättning för läkemedel eller är ett komplement till läkemedel eller annan 

behandling (Kallings & Leijon, 2003). Arbetet med FaR utförs genom ett samarbete mellan 

hälso- och sjukvården och frivilligorganisationer med lång erfarenhet av fysisk aktivitet t.ex. 

olika idrottsorganisationer (Faskunger, Leijon, Ståhle, & Lamming, 2007). Det finns även vissa 

apotek som erbjuder expediering av fysisk aktivitet på recept och på dessa apotek finns då 

möjlighet att boka tid hos en hälsocoach (Apoteket, 2009). Fysisk aktivitet på recept kan bestå av 

                                                
1 Se bilaga 1
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allt från ett skriftligt råd på lämplig fysisk aktivitet till en helhetslösning som innefattar en 

fungerande vårdkedja från förskrivare till aktivitetsarrangör (Norrbottens Läns Landsting, 2009).

Anledningen till att förskrivarna använder sig av skriftlig ordination i stället för muntligt råd är 

att flera studier visar en bättre följsamhet till den skriftliga ordinationen (Leijon & Ståhle, 2007, 

Hillsdon, Thorogood, White & Foster, 2002). FaR innebär att förskrivaren skriftligen ordinerar 

fysisk aktivitet på samma sätt som för ett konventionellt läkemedel. Patienten får en individuellt 

anpassad ordination (Norrbottens Läns Landsting, 2009) dvs. typ av aktivitet och dosering är 

anpassat efter individen (Kallings, 2002). Förskrivaren är medicinskt ansvarig och den skriftliga 

ordinationen samt muntliga råd dokumenteras i patientens journal (Leijon, Kallings, Faskunger, 

Laerum & Ståhle, 2008).

2.3. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS)

FYSS är ett verktyg/handledning för de förskrivare som ordinerar fysisk aktivitet på recept 

(Norrbottens Läns Landsting, 2009). Den är en motsvarighet till FASS och inkluderar de flesta 

sjukdomstillstånd där man sett en dokumenterad effekt av fysisk aktivitet (Leijon & Jacobson, 

2006). FYSS ger en sammanfattning för hur behandling och prevention med fysisk aktivitet kan 

gå tillväga (Norrbottens Läns Landsting, 2009). Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) har i 

samarbete med Folkhälsoinstitutet tagit fram FYSS. År 2001 fanns den endast att tillgå som 

nätversion. Den första boken kom år 2003 (Schäfer Elinder et al, 2006) och den nya upplagan är 

från år 2008 (Karlsson & Ståhle, 2008). Det finns även en patientversion, FYSS för alla, som 

finns att köpa på apoteken (Schäfer Elinder et al, 2006).

2.4. Patienter som ordineras FaR

En ordination av FaR kan i princip vem som helst få, både friska och sjuka, och det används både 

i förebyggande syfte och som behandling av vissa sjukdomar (Kallings, 2002). Speciella 

målgrupper är dock 1) personer som är för lite aktiva och som behöver öka den fysiska 

aktiviteten, 2) personer som ännu inte har en framskriden sjukdom men som har riskfaktorer, 3) 

personer som är drabbade av olika sjukdomar eller sjukdomstillstånd t.ex. astma, cancer, 
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depression, diabetes, smärta, stress m.m. (Leijon et al, 2008).

2.5. Förskrivare av FaR

Varje individ ibland den legitimerade personalen kan förskriva FaR förutsatt att den personen har 

den vetskap som krävs för att på ett passande sätt kunna genomföra åtagandet. Varje 

verksamhetschef har ansvaret för att utnämna vem eller vilka av personalen som får förskriva 

FaR. Förskrivaren är medicinskt ansvarig och den skriftliga ordinationen samt muntliga råd 

dokumenteras i patientens journal (Leijon et al, 2008).

3. Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka de fysiska och psykiska effekterna av fysisk aktivitet, 

hur arbetet med FaR ser ut i Sveriges landsting samt hur Norrbottens Läns Landsting (NLL) 

arbetar med FaR.

Frågeställningar

1. Vilka fysiska och psykiska effekter har man sett av fysisk aktivitet?

2. Hur ser arbetet med FaR ut i Sverige?

3. Hur ser arbetet med FaR ut i NLL?

4. Metod

Litteratursökning

Litteratursökningen har genomförts under tre veckor i februari. Sökandet efter vetenskapliga 

artiklar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl samt Cohrane. De sökord som användes var: 

physical activities on prescription, physical activity, prescription, exercise on prescription, 

primary health care, green prescription samt olika kombinationer av dessa. Sökandet 

genomfördes även via sökmotorn Google Scholar där sökorden var: fysisk aktivitet på recept,

exercise on prescription och motion på recept. Viss litteratur har erhållits via länkar från 

webbsidor eller genom olika publicerade artiklars referenser. För att begränsa antalet artiklar som 
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sökandet i databaser resulterade i inkluderades endast artiklar som: motsvarade 

1)frågeställningarna, 2)var skrivna under åren 2003-2009 samt 3)var skrivna på engelska.

Viss litteratur har även erhållits via landstingens webbsidor och dess länkar.

5. Resultat

5.1. Fysiska effekter

5.1.1. Allmänna fysiska effekter2

Regelbunden fysisk aktivitet har stor inverkan på människors fysiska och psykiska hälsa (Schäfer 

Elinder et al, 2006, Leijon et al, 2008). Forskningen av den fysiska aktivitetens inverkan på vår 

hälsa visar starka bevis för lägre risk att drabbas av förtida död samt lägre risk av insjuknande i 

olika sjukdomar och sjukdomstillstånd (Schäfer Elinder et al, 2006, Department of Health, 2004, 

Hellénius, 2006). Personer som regelbundet är fysiskt aktiva löper mindre risk att drabbas av 

hjärt-kärlsjukdomar, typ-2 diabetes, vissa cancerformer, högt blodtryck, höga blodfetter, 

benskörhet, övervikt, fetma samt många andra sjukdomar och sjukdomstillstånd (Schäfer Elinder 

et al, 2006, Department of Health, 2004, Hellénius, 2006, Socialstyrelsen, 2005, 

Folkhälsoguiden, 2009). Andra gynnsamma faktorer som tillkommer genom fysisk aktivitet är 

bl.a. förhöjd balans och koordination samt ökad styrka i bindväv och muskler, förbättrat psykiskt 

välbefinnande genom minskad ångest, oro och depression samt förstärkt självkänsla och god 

känsla inför den egna kroppsbilden (Schäfer Elinder et al, 2006, Folkhälsoguiden, 2009). Hos 

äldre personer medför regelbunden fysisk aktivitet att den kognitiva funktionen, dvs. minne, 

uppmärksamhet, förståelse, insikt, planeringsförmåga m.m. kan förbättras och fysisk aktivitet 

medför även en minskad risk att drabbas av demens (Schäfer Elinder et al, 2006, Lindwall & 

Hassmén, 2006).

5.1.2. Innebörd av fysisk aktivitet

Med fysisk aktivitet avses alla typer av rörelser som leder till ökad energiomsättning och det 

inkluderar all typ av aktivitet från musklerna. Exempel på fysisk aktivitet kan vara hushålls - och 

trädgårdsarbete, städning, promenader och friluftsliv (Boström, 2005, Folkhälsoguiden, 2009, 

Hellénius, 2006, Leijon & Ståhle, 2007, Leijon et al, 2008). År 2001 enades de svenska 

                                                
2 Se bilaga 2
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myndigheterna om en ny rekommendation angående den vuxna befolkningens fysiska aktivitet. 

Sammanfattningen av rekommendationen lyder: ”Alla individer bör, helst varje dag vara fysiskt 

aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, t.ex. rask 

promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden 

eller intensiteten” (Jansson & Andersen, 2008).

5.1.3. Innebörd av fysisk inaktivitet

I dagens samhälle ingår väldigt lite fysisk aktivitet i vårt vardagliga liv på grund av att arbetet 

inte längre kräver lika stor fysisk ansträngning och att vår fritid har blivit mer stillasittande. 

Orsakerna som bidrar till den alltmer fysiska inaktiviteten är bland annat uppfinnandet av 

maskiner och andra tekniska hjälpmedel i vår vardag, persontransporter med motorfordon samt 

att våra avkopplande aktiviteter på fritiden består av passiv tid framför TV:n och datorn. Detta 

medför ett hot mot folkhälsan och en ökad risk för att drabbas av ett stort antal sjukdomar och 

åkommor samt förtida död (Schäfer Elinder et al, 2006, Faskunger et al, 2007).

Kroppen rättar sig efter hur den används. Om musklerna knappt eller inte alls används bryts de 

ner. Musklerna anpassar sig relativt fort beroende på inaktivitet eller aktivitet och man kan se 

skillnad bara efter någon, några veckor (Folkhälsoguiden, 2009). Det är inte bara musklerna som 

försämras om kroppen avhåller sig ifrån fysisk aktivitet utan försämring kan även ses i leder och

skelett. Fysisk inaktivitet leder också till att kroppens styrka, kondition och rörlighet avtar. En 

ökad risk att drabbas av sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, fetma, högt blodtryck, 

höga blodfetter och benskörhet hänger samman med en inaktiv livsstil (Schäfer Elinder et al, 

2006, Department of Health, 2004). 

Världshälsoorganisationens (WHO) världshälsorapport från år 2002 visar att en av de tio 

världsledande dödsorsakerna beror på en stillasittande livsstil och varje år beräknas bristen på 

fysisk aktivitet i världen ge upphov till 1,9 miljoner dödsfall (Schäfer Elinder et al, 2006, WHO 

The World Health Report, 2002). Hälsa är svårt att mäta och därför har några metoder utvecklats 

för att kunna mäta livskvalitet, hälsa och sjukdomsbörda. Sjukdomsbörda är ett uttryck för 

bortfallet av friska år på grund av sjukdom eller förtida död. DALYs och QUALYs är vanliga 

mått på sjukdomsbörda. DALYs betyder ”disability adjusted life years” och skildrar ohälsa i 
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befolkningen. QUALYs betyder ”quality adjusted life years” och grundar sig på människors egen 

bedömning av livskvaliténs samband med hälsotillståndet. DALYs mäter negativ hälsa medan 

QUALYs mäter positiv hälsa (Schäfer Elinder et al, 2006).

I Sverige beräknas fysisk inaktivitet ansvara för 3 % av kvinnornas och 6 % av männens 

sammanlagda sjukdomsbörda (DALYs) (Socialstyrelsen, 2005). I OECD-länderna beräknas den 

fysiska inaktiviteten ansvara för 5 % av sjukdomsbördan och 12 % av den totala mängden 

dödsfall (Socialstyrelsen, 2005). Fysisk inaktivitet ska enligt WHO:s världsrapport år 2002 ha 

medverkat till 3,3 % av hälsoförlusterna mätt i DALYs (Socialstyrelsen, 2005, WHO The World 

Health Report, 2002).

Bolin och Lindgren har i sin rapport ”Fysisk inaktivitet - produktionsbortfall och 

sjukdomskostnader” beräknat vad fysisk inaktivitet kostar för samhället. Rapporten visar att den 

totala kostnaden på grund av fysisk inaktivitet ,för både de direkta kostnaderna för sjukvård och 

kostnaden för produktionsbortfall, uppgår till 6 miljarder om året i Sverige (Bolin & Lindgren, 

2006). I USA uppgick den årliga direkta hälso- och sjukvårdskostnaden för en stillasittande 

livsstil år 2000 till 76 miljarder dollar enligt den amerikanska hälsomyndigheten Center for 

Disease Control (CDC) (Schäfer Elinder et al, 2006, Center for Disease Control, 2003).

5.2. Sjukdom och fysisk aktivitet

5.2.1. Hjärt- och kärlsjukdomar

Enligt Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum (EpC) statistik över dödsorsaker år 2006 i 

Sverige så avled 91 271 personer. Av dessa var den vanligaste dödsorsaken hjärt- och 

kärlsjukdomar. Enligt EpC hade cirka 42 % av både männen och kvinnorna hjärt- och 

kärlsjukdom som underliggande dödsorsak. Under perioden 1987-2006 har dödstalen i hjärt- och 

kärlsjukdomar för både män och kvinnor sjunkit enligt EpC (Socialstyrelsen, 2008).

Socialstyrelsen säger i sin rapport ”Nationella riktlinjer för hjärtsjukvården” att fysisk aktivitet är 

en behandlingsform som används alltför sällan trots att det finns bevis för att det är ett verksamt 

förfaringssätt (Socialstyrelsen, 2008). Hellénius menar att fysisk inaktivitet är en lika stor 

riskfaktor som rökning eller högt blodtryck för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Hellénius 
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säger att en måttligt fysiskt aktiv man eller kvinna lever sex till nio år längre jämfört med en 

fysisk inaktiv person (Hellénius, 2006).

Det är känt allt sedan 1950-talet att fysisk aktivitet minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Inaktiva människor löper dubbelt så stor risk att drabbas eller dö i hjärt-kärlsjukdomar jämfört 

med fysiskt aktiva människor (Press, Freestone & George, 2003, Department of Health, 2004, 

Schäfer Elinder et al, 2006). Sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärt-kärlsjukdomar följer ett 

dos-responsförhållande, det vill säga att ju högre nivå av fysisk aktivitet man utövar desto lägre 

är risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdom (Press, Freestone & George, 2003, Department of 

Health, 2004, Schäfer Elinder et al, 2006). 

En studie som gjorts av The British Regional Heart Study (BRHS) år 1978 på 7735 män i åldern 

40-59 år visade under en åtta år lång uppföljning att män, som utförde fysisk aktivitet, utan hjärt-

kärlsjukdomar hade en 50 % lägre risk för att drabbas jämfört med de män som var inaktiva 

(Press, Freestone & George, 2003). Liknande siffror visade en studie som utfördes av The Iowa

Women’s Health Study på 40 417 kvinnor i åldrarna 55-69 år 1997. Man följde kvinnorna under 

7 år och studien visade att de kvinnor som utförde fysisk aktivitet på måttlig nivå fyra gånger 

under veckan eller mer hade 47 % lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar jämfört med de 

kvinnor som sällan eller aldrig deltog i någon fysisk aktivitet. Samma studie visade även att 

kvinnor som utförde fysisk aktivitet på hög aktiv nivå fyra gånger i veckan eller mer hade 80 % 

lägre risk att drabbas jämfört med de kvinnor som sällan eller aldrig deltog i någon fysisk 

aktivitet (Press, Freestone & George, 2003).

De personer som har mest att vinna på att börja med fysisk aktivitet är de personer som är minst 

aktiva och personer som befinner sig i riskzonen. Även relativt små förändringar kan leda till 

betydelsefulla minskade risker att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar (Schäfer Elinder et al, 2006, 

Department of Health, 2004). En studie gjord av Wannamethee, Shaper och Walker år 2000 

visade att män med hjärt-kärlsjukdom som utförde fysisk aktivitet på lätt eller måttlig nivå visade 

en markant minskad risk att dö i förtid. Studien visade även att vanliga fritidsaktiviteter som 

promenader och trädgårdsarbete är tillräckligt fysiska för att uppnå markanta fördelar gentemot 

förtida död (Wannamethee, Shaper & Walker, 2000).
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5.2.2. Effekter av fysisk aktivitet på hjärta

Med träningseffekter på kroppens olika organ och organsystem avses de olikheter som uppträder 

efter en träningsperiod jämfört med otränat tillstånd. Den verkan man ser på hjärtat av träning 

beror på träningspassens frekvens, duration och intensitet. Med frekvens menas hur ofta den 

fysiska aktiviteten genomförs, med duration menas hur lång tid som den fysiska aktiviteten utförs 

och med intensitet menas hur intensiv den fysiska aktiviteten är. De träningseffekter man ser på 

hjärtat efter några månader är att pulsen både i vila och när man jobbar maximalt sänks. Man får 

även en större hjärtmuskelmassa och både mängden kapillärer och mitokondrier ökar. 

Kranskärlens förmåga att utvidga sig förbättras på grund av den fysiska aktiviteten (Henriksson 

& Sundberg, 2008).

5.2.3. Stroke

Det finns få studier som undersökt om det finns något samband mellan fysisk aktivitet och stroke 

men fall-kontroll studier och prospektiva studier som gjorts visar på en minskad risk för stroke 

vid fysisk aktivitet (Schäfer Elinder et al, 2006, Department of Health, 2004, Lee, Folsom & 

Blair, 2003). Undersökningen gjord av Lee, Folsom och Blair visade att de flesta studier pekade 

på att personer med måttlig eller hög aktivitetsnivå hade en minskad risk för att drabbas av eller 

dö av stroke jämfört med personer som hade en låg aktivitetsnivå. Studien visade generellt att 

både personer som var måttligt aktiva hade en 20 % lägre risk att drabbas av stroke och att högt 

aktiva personer hade en 27 % lägre risk att drabbas av stroke jämfört med de personer som hade 

en låg aktivitetsnivå (Schäfer Elinder et al, 2006, Department of Health, 2004, Lee, Folsom & 

Blair, 2003).

5.2.4. Högt blodtryck

Cirka 20 % av Sveriges befolkning har för högt blodtryck. Högt blodtryck medför en ökad risk 

för vissa sjukdomar och sjukdomstillstånd exempelvis: stroke, njursvikt, hjärtsvikt, hjärtinfarkt 

och ”fönstertittarsjuka” (Börjesson & Dahlöf, 2004). Fysisk aktivitet kan användas både som 

behandling och förebyggande av för högt blodtryck (Schäfer Elinder et al, 2006, Department of 

Health, 2004, Börjesson & Dahlöf, 2005). Fysisk aktivitet kan endera användas tillsammans med 

läkemedel eller som monoterapi. Behandling med fysisk aktivitet skiljer sig från 

läkemedelsbehandlingen eftersom den även påverkar andra riskfaktorer som t.ex. förhöjda 
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lipidnivåer, övervikt och insulinresistens (Börjesson & Dahlöf, 2005). Insulinresistens innebär en 

nedsatt förmåga hos cellernas receptorer att reagera på insulin och förmedla dess inverkan 

(Henriksson & Östensson, 2004).

Kliniska studier har visat att en sänkning av blodtrycket minskar risken för att insjukna eller dö i 

hjärt-kärlsjukdomar. Att vara fysiskt inaktiv innebär en 30 % - 50 % större risk att drabbas av för 

högt blodtryck. Whelton och kollegers studie visade att måttlig aerob fysisk aktivitet kan sänka 

både det systoliska (med 3,8 mmHg) och diastoliska trycket (med 2,6 mmHg) (Whelton, Chin, 

Xin & He 2002).

Den fysiska aktivitetens effekter på blodtrycket är både kortverkande och långverkande. De 

kortverkande effekterna ses direkt efter fysisk aktivitet (Börjesson & Dahlöf, 2005, Department 

of Health, 2004). Då sjunker blodtrycket och effekten kan hos friska personer stanna kvar i upp 

till 2 timmar och hos personer med högt blodtryck kan effekten stanna kvar i upp till 12 timmar 

(Department of Health 2004, Halliwell 2001). 

Den fysiska aktivitetens sänkning av blodtrycket kan på lång sikt hindra uppkomsten av fetma 

och insulinresistens (Department of Health 2004, MacNair, 1994). Personer med normalt 

blodtryck får inte lika stor blodtryckssänkning av fysisk aktivitet som personer med för högt 

blodtryck (Department of Health, 2004, Schäfer Elinder et al, 2006). Enligt Börjessons och 

Dahlöfs artikel i läkartidningen 2005 kan den fysiska aktivitetens effekt på blodtrycket jämföras 

med effekten av ensam behandling med läkemedel (Börjesson & Dahlöf, 2005). Fördelarna av 

behandling med fysisk aktivitet är enligt Dahlöf och Börjesson att en övervägande del av 

patienterna svarar på behandlingen jämfört med läkemedelsbehandling i monoterapi då endast 50 

% av patienterna svarar på behandlingen. Dahlöf och Börjesson menar att en annan fördel med 

den fysiska aktiviteten som behandling är att den påverkar andra riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdomar på ett fördelaktigt sätt (Börjesson & Dahlöf, 2005). 

Dahlöf och Börjesson påpekar att man bör träna regelbundet för att kvarhålla den 

blodtryckssänkande effekten som annars kan utvecklas i motsatt riktning tillbaka till det tidigare 

blodtrycksvärdet.  Författarna pekar även på att effekterna av träning är en färskvara och bör 

utföras fortlöpande (Börjesson, & Dahlöf, 2005).
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5.2.5. Blodfetter

Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på blodfetternas sammansättning genom att öka nivåerna 

av HDL-kolesterol och sänka nivåerna av LDL-kolesterol (”det onda kolesterolet”) och 

triglycerider (Henriksson & Sundberg, 2008, Schäfer Elinder et al, 2006, Department of Health, 

2004).  Den största fördelen för hälsan anses den ökade andelen HDL-kolesterol vara eftersom 

det drar ut kolesterol från kroppens vävnader för att sedan forslas till levern för att där utsöndras 

(Henriksson & Sundberg, 2008). För att uppnå de positiva effekterna av den fysiska aktiviteten 

krävs det cirka 2,5 – 3 mil i veckan av snabb promenad eller jogging. Ytterligare träning ger ännu 

mer positiva effekter på blodfetterna (Henriksson & Sundberg, 2008). Enligt Press och hans 

kollegor kan även måttlig aktivitet öka nivåerna av HDL-kolesterol (Press, Freestone & George, 

2003).

I en amerikansk studie gjord av Kraus med kollegor har man tittat på hur mycket fysisk träning 

som krävs för att påverka blodfetternas sammansättning. I studien delades överviktiga män och 

kvinnor i åldrarna 40-65 år in i fyra grupper. Dessa grupper bestod av tre träningsgrupper, som 

ägnade sig åt jogging och ergometercykling, samt en kontrollgrupp. Dessa grupper observerades 

under sammanlagt 8 månader. Grupp A tränade med påfrestande belastning och med en 

energiförbrukning som kunde jämföras med 3,2 mils jogging per vecka, grupp B tränade med 

kortare sträcka (1,9 mils jogging per vecka) men med samma intensiva träning, grupp C tränade 

med samma sträcka som grupp B men med en måttligt hård träning. Efter 8 månader visade 

studien endast en ökning av HDL-kolesterol hos grupp A. Hos grupp B och C registrerades vissa 

förändringar men inte i lika stor utsträckning (Henriksson & Sundberg, 2008, Kraus et al, 2002).

5.2.6. Diabetes typ 2

Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport från år 2005 har uppskattningsvis cirka 300 000 personer 

i Sverige diabetes. Av dessa har cirka 250 000 typ 2-diabetes enligt Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2005). Av all diabetes utgör cirka 80-90 % typ 2-diabetes (Östenson, Birkeland 

& Henriksson, 2008).

Det typiska för typ 2-diabetes är en förhöjd nivå av glukos i blodet på grund av insulinresistens 

och bukspottkörtelns oförmåga att höja insulinproduktionen (Henriksson & Östenson, 2004, 
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Östenson, Birkeland & Henriksson, 2008). De flesta riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes 

hör ihop med livsstilen och innefattar bl.a. rökning, övervikt, fysisk inaktivitet samt intag av kost 

som består av mycket fett och lite fibrer. Grunden i behandlingen utgår från att reducera 

insulinresistensen genom att införa rökstopp, öka den fysiska aktiviteten samt inta en fiberrik kost 

(Östenson, Birkeland & Henriksson, 2008).

Den största riskfaktorn för att utveckla typ 2-diabestes är en stillasittande livsstil och 

utvecklingen av sjukdomen skulle kunna motverkas genom fysisk aktivitet. Människor som är 

inaktiva drabbas oftare av typ 2-diabetes jämfört med aktiva människor. Prospektiva studier har 

visat att regelbundet aktiva personer hade en 33-50 % lägre risk att drabbas av typ 2-diabetes. 

Studierna visade även att en högre aktivitetsnivå innebar en desto lägre risk att utveckla typ 2-

diabetes (Manson, Nathan, Krolewski, Stampfer, Willet & Hennekens, 1992, Lynch et al, 1996). 

Genom att öka den fysiska aktiviteten och gå ned i vikt skulle 90 % av all typ 2-diabetes kunna 

förebyggas (Schäfer Elinder et al, 2006, WHO World Health Report, 2002).

En studie av Wannamethee och kollegor gjord på 5159 män i åldrarna 40-59 år visade att 

måttliga nivåer av fysisk aktivitet såsom sportaktiviteter en gång i veckan eller regelbundna lätta 

fysiska aktiviteter såsom promenader och trädgårdsarbete var tillräckligt betydelsefullt för att 

minska risken att drabbas av typ 2-diabetes (Wannamethee, Shaper, George & Alberti, 2000).

En studie gjord i USA av forskargruppen för åtgärdsprogrammet av diabetes jämfördes risken att 

utveckla diabetes mellan grupper som var indelade efter olika förebyggande behandlingar. I 

studien ingick 3 234 personer med förhöjda glukosvärden och därmed en högre risk för att 

utveckla typ 2-diabetes. Personerna blev indelade i tre grupper, den ena gruppen fick placebo, 

den andra fick behandling med metformin och den tredje gruppen fick förebyggande behandling 

via ett åtgärdsprogram för att ändra livsstil. Målet för gruppen inom åtgärdsprogrammet var att gå 

ner 7 % i vikt per vecka samt att utföra fysisk aktivitet i minst 150 minuter per vecka. Resultatet 

av studien visade att åtgärdsprogrammet för att ändra livsstil minskade risken med 58 % medan 

motsvarande siffra för gruppen som fick metformin var 31 %. Båda grupperna visade på en 

minskad risk att insjukna i typ 2-diabetes, men studien visade att ändring av livsstilen var mer 

effektiv jämfört med behandling med hjälp av läkemedel (Schäfer Elinder et al, 2006, 

Department of Health, 2004, William et al, 2002).
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En finsk studie gjord 2005 visade liknande resultat. Där såg man att personer som hade hög risk 

att drabbas av typ 2-diabetes på grund av nedsatt glukostolerans minskade risken att insjukna 

med 63-65 % om de ökade den fysiska aktivitetsnivån till måttlig eller hård (Laaksonen et al, 

2005). Den fysiska aktivitetens förebyggande effekt verkar fungera på vuxna i alla åldrar 

(Schäfer Elinder et al, 2006, Department of Health, 2004).

Att regelbundet utöva fysisk aktivitet medför inte bara en minskad risk att drabbas av typ 2-

diabetes genom en minskad insulinresistens utan även en minskad risk att utveckla hjärt-

kärlsjukdom. Personer med diabetes löper nämligen en tre till fyra gånger större risk att drabbas 

av hjärt-kärlsjukdomar jämfört med personer utan diabetes, så effekten av att vara fysisk aktiv 

verkar även positivt på blodtrycket och blodfetternas sammansättning (Östenson, Birkeland & 

Henriksson, 2008).

5.2.7. Fetma

Enligt Nationella folkhälsoenkäten 2007 lider så många som 14 % av kvinnorna och 11 % av 

männen av fetma (BMI ≥ 30). Högst är andelen kvinnor i åldern 65-84 år där så många som 19 % 

ligger över gränsen (Statens folkhälsoinstitut, 2007). Trenden är dessutom negativ, under de 

senaste 20 åren har antalet svenskar med fetma fördubblats. Att komma i form på egen hand är 

långt ifrån lätt, därför lägger man idag ner resurser på att förebygga problemet samtidigt som man 

hjälper de som redan har svårigheter med sin vikt. (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

2005).

Den basala förbränningen är relativt konstant. Den är baserad enligt Harris & Benedict 

ekvationen som med hjälp av vikt, ålder, kön och längd räknar ut hur mycket kalorier en kropp 

förbränner i vila. Det enda sättet att ändra vikt är således mat och motion. Att minimera sitt

dagliga intag av föda leder till viktminskning dock enbart på kort sikt. Eftersom kroppen antar att 

brist på föda betyder svält så sparar den sina resurser i största möjliga mån. Om du istället 

motionerar och äter regelbundet och nyttigt kommer du att minska i vikt. (Folkhälsoguiden, 

2009)
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5.2.8. Depression

En klar majoritet av de studier som är gjorda påvisar ett positivt resultat vid försök att behandla 

depression med motion. Endast ett fåtal har gett ej synbara förändringar och ingen studie hade 

negativt resultat. Inga stora skillnader beroende på vilken aktivitet man har sysslat med har 

observerats, dock är en något intensivare träning att föredra. Rekommendationen är emellertid att 

träna under minst nio veckor vid 2-3 tillfällen per vecka för att kunna se ett positivt resultat. Man 

har även på lång sikt kunnat se mindre återfall bland patienter som fått motion rekommenderat. 

Viktigt att tänka på är dock att motionen inte ersätter medicin och/eller psykoterapi utan endast 

kan ses som ett positivt tillskott i sedvanlig behandling. För att motionen ska få en så god start 

som möjlig bör man också initialt föra motiverande samtal så att patienten kommer i gång med 

sin träning (Kjellman, 2005).

5.3. Arbetet med FaR i olika landsting i Sverige

5.3.1. Värmland

Enligt folkhälsoenkäten Liv och Hälsa 2008 var 17 % av den vuxna befolkningen i Värmland 

stillasittande och 40 % nådde inte upp till den dagliga rekommendationen om minst 30 minuters 

fysisk aktivitet varje dag. År 2004 tog Landstinget i Värmland beslut om att introducera FaR som 

arbetsmetod. I första hand var det bara länsverksamheterna Allmänmedicin och Hälsa-

habilitering-rehabilitering som hade möjlighet att använda FaR men från och med maj år 2005 

kan alla landstingets verksamheter förskriva FaR (Landstinget i Värmland, 2009).

Förskrivning av FaR utförs av all legitimerad personal och kan ordineras till alla personer över 18 

år. I Värmland har man beslutat att kalla förskrivandet av FaR för ”ordination av fysisk aktivitet” 

i stället för ”recept på fysisk aktivitet”. Man har även bestämt att inte använda den receptliknade 

blanketten utan använder en värmländsk variant i stället. På den värmländska blanketten finns 

fyra olika alternativ till att förskriva fysisk aktivitet, endera att som ett alternativ hänvisa till ett 

planeringssamtal hos Friskvården i Värmland (FiV) eller som andra alternativ hänvisa till en 

hälsoprofilbedömning hos FiV eller att som tredje alternativ hänvisa direkt till någon aktivitet hos 

FiV eller till någon annan aktör eller som fjärde och sista alternativ att personen utför aktiviteten 

på egen hand (Landstinget i Värmland, 2009).
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Landstinget har ett nära samarbete med FiV och dit kan patienter med FaR-recept vända sig till. I 

alla kommuner i Värmland finns det friskvårdscentraler med personal som är väl utbildade i 

motiverande samtal. Om patienten valt ett planeringssamtal diskuterar denne med en 

friskvårdskonsulent om sina livsstilsförändringar och de gör tillsammans upp en plan för fortsatt 

arbete. Man mäter även midjemått och kroppsvikt samt beräknar BMI (Landstinget i Värmland, 

2009).

 Har patienten valt att göra en hälsobedömning får denne fylla i ett frågeformulär om sina 

levnadsvanor den senaste månaden innan besöket hos friskvårdskonsulenten. Hos FiV tas 

blodtryck, mätning av midjemått, beräkning av BMI samt att patienten får utföra ett 

konditionstest. Därefter får patienten diskutera med friskvårdskonsulenten hur arbetet med att 

påverka levnadsvanorna ska se ut. Efter ytterligare 6-12 månader görs en ny 

hälsoprofilbedömning och ett nytt konditionstest. Denna vårdkedja med en utarbetad arbetsplan 

kallas för ”Värmlandsmodellen” (Landstinget i Värmland, 2009).

Den främst förekommande ordinationen av FaR är övervikt, den näst mest förekommande 

ordinationen är ryggbesvär. Den vanligaste aktiviteten som ordineras är promenader, stavgång 

och vattenmotion/simning. Av de 32 vårdcentraler som finns i Värmland hade 29 av dessa 

förskrivit FaR år 2006. År 2008 hade 31 av dessa förskrivit FaR. Förskrivningen av FaR ökade 

från år 2007 till år 2008 med 84 %, från 703 recept år 2007 till 1295 recept år 2008 (Landstinget i 

Värmland, 2009).

En uppföljning år 2006 av patienter som ordinerats FaR visade att efter 6 månader var det 50 % 

av dessa som följde ordinationen av FaR och patienterna upplevde att de mådde bättre samt att 

symtomen hade lindrats (Landstinget i Värmland, 2009).

5.3.2. Jämtland

Enligt hälsoenkäten Liv och Hälsa 2003 framkom det att en stor del av befolkningen inte är 

tillräckligt fysiskt aktiv. Enkäten visade att 42 % av männen över 25 år inte är tillräckligt fysiskt 

aktiva, motsvarande siffra för kvinnor över 25 år var 35 %. Enkäten visade även att ungefär 18 % 
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av Jämtlands unga kvinnor i åldrarna 16-24 år är överviktiga, motsvarande siffra för unga män i 

åldern 16-24 år var 22 % (Jämtlands Läns Landsting, 2009).

Under år 2004 har man i Jämtlands Läns Landsting arbetat med att skapa en ”Jämtlandsmodell” 

för förskrivandet av fysisk aktivitet på recept. Man har tittat på hur andra landsting har arbetat 

med FaR för att ta del av deras erfarenheter för att kunna anpassa det till en jämtländsk variant. 

Landstinget har samverkat med Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund sedan år 2004 då man 

ingick ett avtal där idrottsförbundets roll var att ordna samman idrottsföreningar och andra 

föreningar så att de kunde utbildas till att bli mottagare av FaR-recept och aktivitetsledare 

(Jämtlands Läns Landsting, 2009).

Varje hälsocentral har tagit fram en aktivitetskatalog där det finns beskrivningar av de aktiviteter 

föreningarna erbjuder. Aktiviteten kan utföras i grupper där verksamheten anordnas av olika 

föreningar eller så kan aktiviteten utföras på egen hand. De aktiviteter som erbjuds har oftast en 

låg aktivitetsnivå och utförs i grupp, några exempel är stavgång, promenader, vattengymnastik 

och lättgympa (Jämtlands Läns Landsting, 2009).

I Jämtlands Läns Landsting är det läkare, distriktssköterskor sjukgymnaster m.fl. som får 

förskriva fysisk aktivitet på recept. År 2005 hade nio av länets hälsocentraler fått utbildning i hur 

man förskriver fysisk aktivitet på recept samt att 60 aktivitetsledare i olika föreningar som är 

knutna till FaR-arbetet hade blivit utbildade. Tretton hälsocentraler har under år 2007 fått 

utbildning angående fysisk aktivitet på recept (Jämtlands Läns Landsting, 2009).

Under åren 2005-2006 har en enkätundersökning och djupintervjuer gjorts bland de patienter som 

ordinerats FaR. Enkäten visade att patienterna över lag varit väldigt nöjda och många av 

patienterna har tyckt att receptet inneburit en tankeställare. Flera av de patienter som är äldre och 

ensamma tyckte att de fick en social samhörighet med andra människor genom att tillhöra en 

aktivitetsgrupp. En del tyckte att det var tilltalande med en annorlunda behandling i stället för 

ännu mer mediciner (Jämtlands Läns Landsting, 2009).
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5.3.3. Västra Götaland

Västra Götaland deltog under år 2007 i utvecklingsprojektet Brobygge som startades av Sveriges 

Kommuner och Landsting. Syftet med projektet var att förskriva FaR till patienter med metabolt 

syndrom. Projektets målsättning var att arbeta fram användbara metoder för att inom vården öka 

förskrivningen av FaR. Under 2007 inrättades Terapigruppen Fysisk aktivitet under 

Läkemedelskommittén och deras uppgift består av att förmedla information om FaR och FYSS i 

organisationen samt att kortfattat sammanställa terapiråd av fysisk aktivitet vid särskilda 

diagnoser. Det finns numera en hemsida för FaR som gjordes klar under 2007 (Västra 

Götalandsregionen, 2009).

Inom Västra Götalands region finns det 12 stycken hälso- och sjukvårdsnämnder och varje 

nämnd ansvarar för hälso- och sjukvården i sitt område. Arbetet med FaR skiljer sig åt mellan de 

olika nämndområdena, vissa har kommit ganska långt i sitt arbete med FaR medan andra precis 

har börjat införa FaR i sin verksamhet. En nämnd som kommit en bra bit på väg med sitt arbete 

kring FaR är hälso- och sjukvårdsnämnd 5 (HSN 5) där stadsdelar från centrum till väster ingår. 

De stadsdelar som ingår är: Askim, Centrum, Frölunda, Högsbo, Linnestaden, Majorna, Styrsö, 

Tynnered och Älvsborg (Västra Götalandsregionen, 2009).

Under år 2004 har en arbetsgrupp kallad ”FaR-teamet Primärvården centrum – väster” jobbat 

med att införa FaR som en behandlingsmetod på vårdcentraler inom vårdområdet och Frölunda 

Specialistsjukhus. Inom HSN 5 följer man de riktlinjer som satts upp av Västra Götalands region 

att endast läkare förskriver fysisk aktivitet på recept men hela enheten på vårdcentralerna har fått 

utbildning. Efter avslutad utbildning utses en FaR-samordnare som är ansvarig för att mana på 

arbetet med FaR samt att fungera som den gemensamma länken mellan förskrivare och patienter 

(Västra Götalandsregionen, 2009).

Vissa av de patienter som får FaR utskrivet klarar av sin träning på egen hand medan andra 

behöver hjälp med att komma igång. Dessa patienter får inom 14 dagar träffa en samordnare eller 

någon annan vårdpersonal för ett vägledande och motiverande samtal där patienten får hjälp med 

att hitta passande fysisk aktivitet. Man har under 2007 bedrivit ett samverkansprojekt med 

Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg.Varje vårdcentral inom område HSN 5 får 
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ersättning för sitt arbete med FaR. Ersättningen är uppbyggd enligt en femstegsmodell och för att 

nå ett nytt steg måste man ha uppfyllt olika krav. Som exempel kan nämnas att för att uppnå steg 

ett i ersättningsmodellen måste vårdcentralen ha genomgått utbildning i motiverande samtal samt 

att de har en FaR–samordnare (Västra Götalandsregionen, 2009).

Mängden förskrivna recept ökar i antal. Under januari-juni år 2007 blev 871 recept förskrivna 

jämfört med motsvarande siffra år 2008 som var 1127 recept. De patienter som fått flest FaR-

recept befinner sig i åldrarna 40-80 år och fler kvinnor (60 %) än män (40 %) har fått FaR 

utskrivet. De vanligaste ordinationerna för FaR var: övervikt/fetma, diabetes, stress, 

ångest/depression, högt blodtryck och värk. Den vanligaste ordinerade fysiska aktiviteten var 

promenader och stavgång (Västra Götalandsregionen, 2009).

5.3.4. Östergötland

År 1999 och 2006 gjorde undersökningar som visade att aktivitetsnivån i området ökade. I den 

senaste av undersökningarna låg dock antalet regelbundet aktiva motionerande vuxna på 25 % så 

det finns gott om utrymme för ytterligare förbättringar. (Östergötlands läns landsting, 2009)

För att förbättra förutsättningarna för FaR i övriga landet kom man efter pilotprojekten i 

landstinget fram till att arbeta efter ett antal punkter såsom att omforma arbetet för att anpassa 

efter respektive vårdcentral, försöka få alla att jobba åt samma håll och känna en gemenskap där 

man alla strävar efter patientens bästa samt uppmuntra personalen att själva röra på sig mera. 

(Leijon & Jacobson, 2006)

Arbetet med FaR påbörjades 2001 i länet när man då startade det hela som ett pilotprojekt med 

förhoppningen om att det skulle visa goda resultat och även ge råd om hur man skulle kunna 

använda sig av det i resten av landet på ett framgångsrikt sätt (Leijon & Jacobson, 2006).

Undersökningen av hur hälsan har förändrats sedan man börjat med FaR visar ett tydligt samband 

mellan hälsa och motion. Ju fler människor som rör på sig regelbundet desto fler mår också 

bättre. Man har även sett att de som haft FaR har hållit god följsamhet och att man förutom att få 

en bättre allmän hälsa också kunnat förbättra sitt sjukdomstillstånd (Östergötlands läns landsting, 

2009). Läkarna ordinerade de flesta FaR i länet strax därefter kom sjuksköterskor samt 
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sjukgymnaster. (Leijon & Jacobson, 2006) Det kan till viss del bero på att läkare och 

sjuksköterskor träffar betydligt fler patienter än sjukgymnaster (Östergötlands läns landsting, 

2009).

Kvinnor fick FaR utskrivet i betydligt högre utsträckning än män och den vanligaste 

åldersklassen var övre medelåldern där ungefär hälften av recepten utskrevs. Den vanligaste 

orsaken för FaR, oavsett ålder och kön var högt BMI. (Leijon & Fornander, 2006) Andra vanliga 

orsaker är diabetes och högt blodtryck men FaR skrivs också ut som förebyggande mot dessa 

sjukdomar för de som är inaktiva, för psykisk ohälsa samt höga blodfetter samt i ett mindre antal 

tillfällen för andra orsaker. Närmare 60 % av dess fick promenader rekommenderat, i de allra 

flesta fall i egen regi. Andra vanliga ordinationer var vattengympa och styrketräning 

(Östergötlands läns landsting, 2009).

5.3.5. Skåne

Med hjälp av folkhälsoprojektet ”Sätt sydvästra Skåne i rörelse” har man i Skåne nått långt med 

att få ut FaR som en naturlig del av vårdcentralernas arbete med patienter. Målen med projektet 

var att öka vardagsmotionen samt att öka kunskapen om hur stor del av hälsan man egentligen 

kan påverka med hjälp av röra på sig (Region Skåne, 2009).

I Skåne arbetar man enligt ett slussystem. Patienten flyttas via slussen mellan friskvården och 

hälso- sjukvården. Tanken med slussen är att de ska fungera som ett stöd för patienterna med råd 

och tips på aktivering. Det är också de som sköter uppföljning av receptet samt fysiska tester. 

Patienten är dock inte tvungen att gå via slussen utan kan även gå direkt till friskvården. Ansvaret 

för vidare samtal och aktivitetsval ligger då på förskrivaren (Region Skåne, 2009).

Förskrivning av FaR- recept sköts av läkare och legitimerad sjukvårdspersonal som har möjlighet 

att själva träffa patienter. Detta sker i enlighet med riktlinjerna i FYSS sett från patientens behov 

och det tillgängliga utbudet (Region Skåne, 2009).

I en utvärdering av som inkluderade nästan sexhundra patienter framkom att knappt var femte var 

man. Åldersfördelningen var 18,5 % mellan 21-40, fler än hälften 54,6 % i kategorin 41-60 och 

23,9 % i åldern 61-80. Under perioden utfärdades närmare sjuhundra recept. Ett fåtal män hade 
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fått mer än ett recept (12,2%) något fler kvinnor (16,2%) (Region Skåne, 2009).

5.4. Folkhälsa i Norrbottens Läns Landsting

5.4.1. Allmänt hälsotillstånd

Sedan många år har de fyra landstingen i Norrland samarbetat kring uppföljning och rapportering 

av invånarnas hälsa. Man har genomfört gemensamma befolkningsenkäter under åren 1997/1998, 

2003 och 2006. Syftet med dessa undersökningar har varit att få en bättre inblick i hälsa och 

livsvillkor hos befolkningen i Norrbotten och övriga län. I enkätundersökningen som 

genomfördes under år 2006 har man använt sig av den nationella befolkningsenkäten ”Hälsa på 

lika villkor?”, som gör det möjligt att jämföra resultat från Norrbotten med rikets genomsnitt 

(Norrbottens Läns Landsting, 2009).

Under månaderna mars-juni 2006 fick slumpvist utvalda delar av den vuxna befolkningen i 

Norrbotten och övriga Sverige ett frågeformulär sänt hem till sig. Cirka 11000 enkäter skickades 

ut i Norrbotten och av dessa besvarades cirka 60 % (Norrbottens Läns Landsting, 2009).

En fråga i enkäten handlar om hur personen bedömer sitt allmänna hälsotillstånd. Den största 

delen av Norrbottens befolkning anser sig ha en god hälsa. Kvinnorna anser sig ha en sämre hälsa 

än männen. Enligt enkäten ökar den sämre hälsan med åldern och cirka en av tio äldre personer 

anser sig ha en sämre hälsa (Norrbottens Läns Landsting, 2009). 

5.4.2. Fysisk hälsa

Medellivslängden i Norrbotten ökar men är lägre jämfört med riket i snitt, både för kvinnor och 

för män. Norrbottningarnas fysiska hälsa verkar vara sämre än riket i snitt med större antal 

långvariga sjukdomar eller långvariga hälsoproblem. Man ser en ökning av antalet långvariga 

sjukdomar särskilt efter 40-årsåldern jämfört med svensken i allmänhet (Norrbottens Läns 

Landsting, 2009).

5.4.3. Hjärt-kärlsjukdomar

Tidigare befolkningsenkäter har visat att Norrbotten haft en hög andel av befolkningen som 

insjuknat i hjärtinfarkt men nu uppvisar Norrbotten liknade siffror som genomsnittet i riket. En av 
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fem norrbottningar har högt blodtryck och det är en något högre siffra jämfört med svenskar i 

genomsnitt i samma ålder. Diabetes har högre förekomst bland befolkningen i länet jämfört med 

riket i snitt. Antal personer i Norrbotten som insjuknat i stroke har minskat fast jämfört med riket 

i genomsnitt så vårdas fler män och kvinnor i Norrbotten på sjukhus på grund av stroke 

(Norrbottens Läns Landsting, 2009).

5.4.4. Psykisk hälsa

Frågorna i befolkningsenkäten 2006 angående psykisk hälsa berör sömn, ängslan, oro, huvudvärk 

samt förmågan att balansera olika stresstillstånd. Norrbottningarna har mindre psykiska besvär 

jämfört med svenskar i allmänhet samt har ett lägre antal i befolkningen som är stressade och har 

sänkt välbefinnande. De unga kvinnorna i länet har sämst psykisk hälsa (Norrbottens Läns 

Landsting, 2009).

5.4.5. Övervikt

Övervikt och fetma i Norrbotten är högre än landet i genomsnitt. Fetma, dvs. kraftig övervikt är 

mer vanligt i Norrbotten än riket i genomsnitt inom alla åldersgrupper (Norrbottens Läns 

Landsting, 2009).

5.4.6. Fysisk aktivitet

Invånarna i Norrbotten är lite mindre fysiskt aktiva i vardagen än allmänheten i Sverige. Men 

andelen som har en alltför stillasittande livsstil är lika stor i Norrbotten som i riket, 14 %. Om 

man tittar på tio norrbottningar har en av dessa en inaktiv fritid, sex är fysiskt aktiva minst 30 

minuter per dag och tre är mer aktiva än den dagliga rekommendationen eller tränar (Norrbottens 

Läns Landsting, 2009).

5.5. Arbetet med FaR i Norrbottens Läns Landsting

År 2006 bestämde primärvården inom Norrbottens Läns Landsting att stegvis introducera 

förskrivning av fysisk aktivitet på recept för att förbättra folkhälsan. Som ett första steg mot 

införandet av FaR startade i oktober 2006 arbetet med ett 2-årigt projekt, FaR-

Norrbottensmodellen som involverade 12 vårdcentraler på sju orter. De vårdcentraler som deltog 
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i projektet var: Erikslund, Björknäs, Sanden, Mjölkudden, Hertsön, Porsön, Öjebyn, Harads, 

Älvsbyn, Kalix, Malmberget och Piteå. Målet är att alla vårdcentraler i Norrbotten ska kunna ge 

invånarna FaR som alternativ behandlingsmetod. Under 2008 och 2009 ska resterande 

vårdcentraler införa metoden (Norrbottens läns landsting, 2009).

FaR är ett samverkansprojekt mellan primärvården och Norrbottens idrottsförbund (NIF). Länken 

mellan primärvården och idrotten utgörs av en idrottskoordinator på NIF som fungerar som 

kontaktperson.  Idrottsledare från intresserade idrottsföreningar på olika orter i länet erbjuds av 

NIF/SISU att delta i FaR-ledarutbildning. Erbjudandet har tillkommit för att öka tillgången på 

anpassade aktiviteter för ovana motionärer. FaR-ledaren ska ta emot patienterna på ett bra sätt 

samt att motivera dem till fysisk aktivitet. På varje ort finns det hos samordnaren lokala 

aktivitetskataloger som ges till patienten. Katalogerna innehåller namn på kontaktpersoner, de 

olika föreningarnas erbjudande av olika aktiviteter, ”Kom-igång-grupper”, FaR-grupper samt 

olika aktiviteter med låg intensitetsnivå (Norrbottens läns landsting, 2009).

Far-Norrbottensmodellen3 har utarbetats genom att titta på metoder och erfarenheter hos andra 

landsting. I Norrbotten har man studerat arbetet hos följande landsting: Region Skåne, 

Östergötland, Västra Götaland, Örebro, Halland, Gävleborg, Värmland, Gästrikland och 

Stockholm. Förskrivning av FaR i Norrbotten görs av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, 

barnmorskor, dietister och arbetsterapeuter. Från FYSS hämtar förskrivaren evidens som 

förskrivningen baseras på. Ordinationen ska vara anpassad efter individen och ske i samråd med 

denne (Norrbottens Läns Landsting, 2009).

Varje vårdcentral i Norrbotten har en eller flera samordnare som oftast är sjukgymnaster eller 

sjuksköterskor som är utbildade i motiverande samtalsmetodik och fysiska tester. Samordnaren 

fungerar som en länk mellan primärvården och friskvården. En patient som fått ett FaR-recept 

hänvisas till samordnaren som utför motivationssamtal och undersökning (Norrbottens läns 

landsting, 2009).

                                                
3 Se bilaga 3
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Undersökningen består av konditionstest, mätning av vikt, längd, midjemått och BMI. Patienten 

får även besvara en enkät med frågor om den egna fysiska aktivitetsnivån samt hur patienten ser 

på sin egen hälsa. Med stöd av samtalet och undersökningen kommer samordnaren tillsammans 

med patienten fram till en lämplig aktivitet för patienten att utföra, antingen i friskvårdens regi 

eller på egen hand. Samtalet och undersökningen är även till hjälp för samordnaren att upptäcka 

eventuella hinder för patienten att delta samt eventuellt behov av annan behandling, t.ex. 

sjukgymnastik. Samordnaren erbjuder FaR-patienterna möjlighet att delta i uppföljning efter 3 

och 12 månader med samma undersökning och tester. Patienten har då ytterligare ett tillfälle att 

få råd om det fortsatta arbetet med fysisk aktivitet. Denna uppföljning gör det möjligt att följa 

upp patientens undersökningsresultat samt att studera effekten av FaR-Norrbottensmodellen 

(Norrbottens Läns Landsting, 2009).

Sedan hösten år 2007 har man i Norrbotten infört ett elektroniskt FaR-recept kopplat till 

läkemedelsmodulen i VAS (ett journalsystem för läkarna) för att göra förskrivningen lättare. En 

länk till FYSS finns även inlagt i det elektroniska receptet. Användningen av det elektroniska 

receptet registreras i VAS och bör därför användas av förskrivarna. När patienten får receptet 

utskrivet på papper består den ena spalten av ordinationen medan den andra spalten består av ett 

protokoll och kan användas som ”motionsdagbok” (Norrbottens Läns Landsting, 2009).

Antal förskrivna FaR-recept från de olika vårdcentralerna i Norrbotten visar på att vårdcentraler 

med tidigare erfarenhet av behandling med fysisk aktivitet, innan projektet startade, uppvisar 

något fler recept. En sammanställning har gjorts under 20 månader och den visar att under dessa 

månader skrevs 307 FaR-recept. De flesta av recepten förskrevs till kvinnor (58 %). Av de 

patienter som fanns tillgängliga för en 3-månaders uppföljning kom 85 %. De förskrivare som 

skrivit ut flest recept är sjukgymnasterna (43 %) läkarna och sjuksköterskorna skrev ut ungefär 

lika mycket recept (29 % respektive 28 %). Den vanligaste orsaken till ordination av fysisk 

aktivitet var övervikt cirka 7 av 10 fall.  Andra vanliga förskrivningsorsaker var diabetes (87 fall), 

hypertoni (81 fall), ryggbesvär (58 fall), höft/knäbesvär (53 fall) samt axel/nackbesvär (57 fall). 

Den vanligaste aktivitetsformen var träning på egen hand oftast i form av promenader och 

stavgång (Norrbotten Läns Landsting, 2009).
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6. Diskussion och slutsatser

Människor lever idag ett alltför stillasittande liv. Orsakerna till detta är många, en stor del av 

befolkningen har ett stillasittande arbete. Många av våra tidigare fysiskt krävande arbetsuppgifter 

utförs idag av maskiner samt att vi har andra tekniska uppfinningar för att underlätta vår vardag. 

Transporten av människor sker till största delen idag med motorfordon. På vår fritid ägnas 

åtskillig tid till TV- och videotittande samt att mycket tid spenderas framför datorn (Schäfer 

Elinder et al, 2006). Till följd av vår inaktiva livsstil finns en ökad risk att drabbas av en rad 

sjukdomar och sjukdomstillstånd samt förtida död. Cirka två miljoner dödsfall sker enligt WHO 

varje år på grund av fysisk inaktivitet (WHO World Health Report, 2002). Fysisk inaktivitet är 

inte bara en nackdel för individen utan även för samhället i stort på grund av den stora kostnaden 

det medför. Enligt Bolin och Lindgren uppgår den sammanlagda summan till 6 miljarder årligen i 

Sverige (Bolin & Lindgren, 2006).

Fysisk aktivitet medför många positiva effekter på vår psykiska och fysiska hälsa. Regelbunden 

träning resulterar i att många av kroppens organ och vävnader påverkas och anpassar sig efter 

arbetet som utförs (Henriksson & Sundberg, 2008). Att regelbundet utföra fysisk aktivitet 

minskar risken för att drabbas av vissa cancerformer, övervikt och fetma, hjärt-kärlsjukdomar, 

högt blodtryck, höga blodfetter, stroke, typ 2-diabetes, benskörhet, psykisk ohälsa, förtida död 

samt andra sjukdomstillstånd. Om man inte utför någon fysisk aktivitet alls eller inte kommer upp 

i den allmänna rekommendationen om minst 30 minuters aktivitet dagligen så ökar risken för att 

drabbas av redan nämnda sjukdomar och andra sjukdomstillstånd. (Schäfer Elinder et al, 2006).

Hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes är vanliga förekommande sjukdomar i Sverige. Många 

dödsfall sker på grund av hjärt-kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2008). Många studier har visat att 

fysisk aktivitet medför en minskad risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar. Flera studier visar 

också att både män och kvinnor som är aktiva löper en markant minskad risk att drabbas av hjärt-

kärlsjukdomar jämfört med inaktiva personer (Press, Freestone & George 2003, Department of 

Health, 2004). Andra studier har visat att personer som redan drabbats av hjärt-kärlsjukdomar och 

som är fysisk aktiva på lätt till måttlig nivå löper en mindre risk att dö i förtid jämfört med de 

personer som är inaktiva. Samma studie visade att vanliga fritidsaktiviteter som trädgårdsarbete 
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och promenader är tillräckligt fysiskt aktiva för att minska risken att dö i förtid (Wannamethee, 

Shaper & Walker, 2000).

De få studier som gjorts om den fysiska aktivitetens inverkan på stroke visar en minskad risk att 

drabbas av stroke vid utförande av fysisk aktivitet på måttlig eller hög aktivitetsnivå (Lee, 

Folsom & Blair, 2003). Fysisk aktivitet har även en stor effekt på högt blodtryck och 

blodfetternas sammansättning genom att sänka blodtrycket och öka nivåerna av HDL-kolesterol 

samt sänka nivåerna av LDL-kolesterol och triglycerider. 

För att uppnå de positiva effekterna på blodfetterna krävs dock relativt höga aktivitetsnivåer, men 

man har även sett en viss effekt på blodfetternas sammansättning vid måttlig aktivitet

(Henriksson & Sundberg 2008, Press, Freestone & George, 2003).

En stillasittande fritid är den största riskfaktorn för att drabbas av typ 2-diabetes och 90 % av all 

typ 2-diabetes skulle kunna förebyggas genom att gå ned i vikt och att öka den fysiska aktiviteten 

(Schäfer Elinder et al, 2006, WHO World Health Report, 2002). Flera studier har visat att aktiva 

personer löper en mindre risk att drabbas av typ 2-diabetes jämfört med inaktiva personer samt att 

ju högre aktivitetsnivå desto lägre risk att insjukna i typ-2diabetes. Resultaten av studierna liknar 

resultaten från studierna på hjärt-kärlsjukdomar eftersom man sett även här att det räcker med 

regelbundna lätta fysiska aktiviteter såsom trädgårdsarbete och promenader för att minska risken 

att drabbas (Manson et al, 1992, Lynch et al, 2006, Wannamethee et al, 2000).

Effekten av fysisk aktivitet har ibland visat sig vara konkurrenskraftig gentemot användningen av 

traditionella läkemedel både vid typ 2-diabetes och vid högt blodtryck. En studie där man 

jämförde risken att utveckla typ 2- diabetes mellan grupper av personer som fick olika 

förebyggande behandlingar där en grupp personer fick läkemedel (metformin) som förebyggande 

behandling, en grupp fick genomgå ett åtgärdsprogram, där fysisk aktivitet ingick, visade att det 

som var mest effektivt på att minska risken att drabbas var åtgärdsprogrammet med fysisk 

aktivitet (William et al, 2002). Liknande resonemang för Börjesson och Dahlöf som menar att 

den fysiska aktiviteten kan vara lika effektiv på att sänka blodtrycket som monoterapi med 

läkemedel. Börjesson och Dahlöf pekar på fördelen med fysisk aktivitet jämfört med läkemedel 
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då den fysiska aktiviteten leder till att en övervägande del av patienterna svarar på behandlingen 

jämfört med 50 % för behandlingen med läkemedel (Börjesson & Dahlöf, 2005).

Hos personer med depression och andra psykiska åkommor som ökat sin fysiska aktivitet har 

man kunnat se positiva effekter bland annat har man sett mindre antal återfall bland dem som 

ökat sin fysiska aktivitet. Behandlingen med fysisk aktivitet har skett som ett tillägg till den 

sedvanliga behandlingen. För att behandlingen med fysisk aktivitet ska ge ett så bra resultat som 

möjligt bör motiverande samtal användas för att patienten ska starta upp sin träning samt att den 

bör utföras 2-3 gånger per vecka under minst nio veckor (Kjellman, 2005).

Alla människor oavsett ålder och kön erhåller positiva effekter av att börja röra på sig (Leijon & 

Ståhle, 2007). Fysisk aktivitet innefattar inte bara ett hårt träningspass utan kan även vara 

vardagliga aktiviteter som att: städa, promenera, cykla, gå ut med hunden, leka med barnen osv. 

och det kan räcka för att man ska se positiva effekter på hälsan (Folkhälsoguiden, 2009). För att 

under en längre tid erhålla den positiva effekten av den fysiska aktiviteten bör den vara 

regelbunden samt att ju längre tid träningsperioden pågår desto större effekter ses (Henriksson & 

Sundberg, 2008).  

En stor del av befolkningen, inte bara i Sverige, utan i hela världen har ett alltför stillasittande liv 

och inaktiv fritid. Detta har föranlett att länder runt om i världen har startat arbete för att få 

befolkningen att bli mer aktiv. Länder som kommit långt med detta arbete är bland annat USA 

och Storbritannien. Redan 1998 gjorde man en omfattande litteraturgenomgång i Storbritannien 

och det är till stor del baserat på den som man drog igång det svenska pilotprojektet. Samma år 

som det svenska projektet startade utformade man i Storbritannien ett kvalitetssäkringssystem för 

att få ett gott samarbete genom hela arbetskedjan. I USA finns ett liknande system (Kallings & 

Leijon, 2004).

I Sverige har man på olika sätt arbetat för att främja fysisk aktivitet allt sedan år 1976 (Kallings 

& Leijon, 2003). Allt sedan dess har befolkningen blivit alltmer stillasittande och regeringen 

utnämnde år 2001 till ett fysiskt aktivt år för att påbörja ett arbete som skulle höja den fysiska 

aktivitetsnivån hos Sveriges befolkning (Schäfer Elinder et al, 2006). När man startade 
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pilotprojekten med FaR år 2001 hade Sverige en befolkning som blev allt sjukare. Detta visade 

sig främst genom ökade sjukvårdskostnader samt större ohälsotal i landet. Tanken med studien 

var att arbeta fram ett fungerande arbetssätt för förskrivning av FaR. Man hoppades att på så sätt 

sedermera kunna sprida det ut i landet och på längre sikt få ett friskare folk. Träningen som 

förskrevs skulle vara individbaserad samt stödja och underlätta för patienten i dennes sjukdom. I 

pilotstudien som startade 2001 deltog som tidigare nämnts Norrbotten, Östergötland, Kalmar och 

Halland. Man startade således med att försöka få fram ett lämpligt arbetssätt (okt 2001 – sep 

2002) Slutsatsen blev att det inte finns något generellt sätt att arbeta på utan att detta måste 

arbetas fram på respektive ort beroende på aktiveringsutbudet. Den ökade möjligheten för 

patienten att själv få vara med och påverka sin sjukdom var också något som de flesta såg positivt 

på (Kallings & Leijon, 2004).

Hälso- och sjukvården har en stor potential att påverka befolkningens hälsa i positiv riktning 

genom att de kommer i kontakt med en stor del av befolkningen samt genom sin auktoritet 

(Schäfer Elinder et al, 2006, Leijon & Ståhle, 2007). Alla landsting fick år 2003 två dagars 

utbildning i förverkligandet av FaR (Schäfer Elinder et al, 2006). Arbetet med FaR i Sveriges 

landsting och regioner ser väldigt olika ut, vissa landsting har kommit väldigt långt i sitt arbete 

medan andra precis har startat sitt arbete. Orsakerna till variationen vid arbetet med FaR kan bl.a. 

bero på lågt intresse från landstinget och landstingets hälso- och sjukvårdspersonal, brist på tid, 

stor omsättning på personal, många olika projekt igång samtidigt samt att det tar tid för 

personalen att ta till sig en ny metod. De landsting som hunnit relativt långt med sitt arbete med 

FaR är bland annat landstingen i: Östergötland, Skåne, Värmland (Kallings & Leijon, 2003).

Gemensamt för de landsting som vi studerat i vår studie är att alla har utformat en 

arbetsmetod/arbetsmodell utifrån sitt landstings förutsättningar. Arbetsmetoden/arbetsmodellen är 

speciell för det enskilda länet. Alla landsting vi studerat arbetar tillsammans med olika idrotts-

och friskvårdsorganisationer som fungerar som mottagare av de patienter som fått FaR förskrivet. 

De förskrivare som får ordinera FaR är i de flesta landsting alla legitimerade förskrivare förutom 

i Västra Götalands region där endast läkarna får förskriva FaR. Patienterna som fått ordinationen 



31

FaR blir ofta undersökta där vissa mätningar (BMI, vikt, midjemått osv.) utförs samt att de får 

delta i samtal med utbildad personal för vägledning med att hitta lämplig aktivitet. 

Det tar tid innan man kan se de verkliga effekterna av FaR men efter att ha studerat dessa sex 

olika landsting har vi observerat att några av effekterna vid förskrivning av FaR är att antal 

förskrivna recept har ökat med åren och att den vanligaste ordinationen var övervikt samt att de 

vanligaste ordinerade aktiviteterna var stavgång, promenader och vattengympa. Av det totala 

antalet förskrivna FaR-recept var den övervägande delen av dessa förskrivna till kvinnor.

För att undersöka vilken inverkan FaR har haft på patienterna har flera intervjuer och 

enkätundersökningar utförts hos vissa av de sex landstingen. Dessa undersökningar har visat att 

de patienter som ordinerats FaR har varit nöjda. Många av patienterna säger sig ha mått bättre 

samt att symtom och sjukdomstillstånd har lindrats. I undersökningarna tyckte flera av de äldre 

patienterna att de fått en förbättrad social samhörighet genom att tillhöra en grupp. Några 

patienter upplevde det positivt med en alternativ behandling i stället för att ordineras ytterligare 

läkemedel. Undersökningarna visade även att följsamheten varit god. I Värmland visade en 

undersökning som gjordes år 2006 att 50 % av de patienter som ordinerats FaR fortfarande följde 

ordinationen efter 6 månader. 

Några saker som utmärker de olika landstingens arbete med FaR ifrån varandra är att i Västra 

Götalandsregionen får varje vårdcentral ersättning för sitt arbete med FaR, i Värmland har man 

utarbetat en variant av receptblanketten och i Norrbotten har man utarbetat ett elektroniskt recept. 

Samtliga landsting har sett en ökning av antalet FaR-recept sedan arbetet med FaR inleddes.

Arbetet med FaR verkar ge positiva resultat men att det kan ta tid för varje landsting att arbeta 

fram just sin arbetsmetod och att det gäller att ha ett bra samarbete med övriga lokala 

verksamheter och organisationer. Patienterna verkar över lag rätt nöjda med sin FaR-ordination 

och framtida uppföljning och statistik får utvisa framtiden för användandet av FaR. Man kan i 

alla fall hoppas att FaR kan medverka till att minska våra välfärdssjukdomar samt förbättra 

befolkningens hälsa. Information angående betydelsen för avsaknaden av fysisk aktivitet eller 
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minskad vardaglig aktivitet borde nå ut till svensken i allmänhet för att eventuellt kunna 

förhindra den ökade inaktiviteten.

”De som tror att de inte har tid för fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom.” 

(Edward Stanley 1826-1893)
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7. Tackord

Ett stort tack till vår handledare Staffan Andersson för all hjälp och stöd vi har fått 

under vår uppsatsskrivning.

Även till Berit Nyström och Margareta Eriksson vill vi rikta ett stort tack för all 

hjälp med material till detta arbete.
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Bilaga 1
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Bilaga 2

Tabell över fysiska effekter (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006)
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Bilaga 3

Organisationsmodell (Norrbottens läns landsting)

Möte med patienten
- Diagnos
- Motiverande samtal; 
var står patienten?
- Behövs annan 
kompetens/aktör i 
primärvården?

Fysisk aktivitet på 
recept, FaR
Skrivs ut av läkare 
sjukgymnast
Sjuksköterska
Arbetsterapeut

Remiss/hänvisning till 
ex. annan vårdgivare
- sjukgymnast
- dietist
- kurator
- teambehandling

Koordinator på 
vårdcentralen
Motiverande samtal
Konditionstest
Vikt, BMI, midjemått
Hälsoskattning
Fysisk aktivitetsnivå
Tillfredställelse/nöjd

Aktivitetsutbud
Alternativ:

Uppföljning hos 
koordinator på 
vårdcentralen efter 3 
och 12 månader.
Tester som vid start 
Bedömning av nivå 
fortsatt träning

2. Befintlig 
grupp/aktivitet inom 
idrott eller 
friskvården med 
föreningsledare

1. Egen aktivitet

3. FaR- grupp:
Anpassad grupp med 
utbildad FaR-ledare

3 gruppträffar ca en 
gång/mån med 
koordinator och/eller 
FaR- ledaren:
- Motivation,
- Fysisk aktivitet, 
- Kost

Motionär på egen 
hand!


