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Abstract 

The aim of this study was to investigate how licensed staff in the healthcare system 

experience working with physical activity on prescription (PAP). The method we used was a 

qualitative interview in the form of personal and telephone meetings. The questions were 

semi-structured and were directed to various professions in the healthcare system. In total 

there were seven participants in the study, four physiotherapists, a doctor, a midwife and a 

district nurse. The material has been transcribed and then analyzed based on a content 

analysis. The result was shown in the form of four themes: Contribute to motivation, The 

importance of follow-up, Needed resources and Knowledge is powerful. Physical activity on 

prescription can in many cases be a driving force for patients to become more active. The 

follow-up is seen as an important part of PAP, patients are perceived to be more compliant 

when they know that there is a follow-up. In terms of resources, prescribers feel that there 

isn’t always enough time to work with PAP to the extent that they would want to. They also 

want more opportunities for group activities for patients, but this can be seen as difficult from 

a financial perspective. The existing evidence on physical activity is perceived to add greater 

weight to the prescription given to the patient.  The participants of the study also wish there 

were more opportunities for knowledge exchange with other prescribers. 

Keywords: PAP, Physical Activity on Prescription, Physical activity, Health promotion  
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Abstrakt  

Syftet med denna studie var att undersöka hur legitimerad personal inom hälso- och 

sjukvården, upplever arbetet med att förskriva recept på fysisk aktivitet. Metoden som 

användes var en kvalitativ intervju i form av personliga- och telefonmöten. Frågorna var 

halvstrukturerade och riktades till olika professioner inom hälso- och sjukvården. Totalt var 

det sju deltagare i studien, varav fyra sjukgymnaster, en läkare, en barnmorska och en 

distriktssköterska. Materialet har transkriberats och sedan analyserats med en innehållsanalys. 

Resultatet visade sig i form av fyra teman; bidra till motivation, uppföljningen är 

betydelsefull, saknad av resurser och kunskap ger mer tyngd . Fysisk aktivitet på recept kan i 

många fall ses som en motiverande faktor för patienter till att bli mer aktiva. Uppföljningen 

ses som en viktig del av ett FaR-recept, patienterna upplevs som mer följsamma till receptet 

när de vet att en uppföljning kommer göras. Resursmässigt anser förskrivarna att tiden inte 

alltid räcker till för att de ska kunna arbeta med FaR i den utsträckning de önskar. De vill 

även ha fler möjligheter till gruppaktiviteter för patienterna men detta kan ses som svårt ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Den evidens som finns om fysisk aktivitet upplevs ge en större tyngd 

till receptet som ges till patienten. Dock önskar deltagarna i studien fler möjligheter till 

kunskapsutbyten i form av träffar med andra förskrivare. 

Nyckelord: FaR, Fysisk aktivitet på recept, fysisk aktivitet, hälsopromotion. 
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Förord 

Idén till studien uppkom efter ett möte där vi fick det berättat för oss att arbetet med FaR 

fungerar sämre inom det landsting, där studien är genomförd, jämfört med på andra orter i 

landet. Detta väckte tankar kring vad som skulle kunna ligga till grund för detta och vi kom 

därför fram till att undersöka upplevelsen för att kunna se vilka möjligheter och hinder som 

kan finnas med arbetet. Denna studie kommer därför belysa hur personal som förskriver FaR 

upplever arbetet. Vi hoppas, med hjälp av denna studie kunna väcka fler tankar, hos samtliga 

som berörs av arbetet med FaR, om hur metoden upplevs och hur det kan utvecklas. Att detta 

i sin tur leder till att fler FaR-recept förskrivs och att fler blir fysisk aktiva i framtiden. 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till: 

Vår handledare Krister Hertting och kursens examinator Catrine Kostenius. 

Samtliga som bidragit med muntlig information om FaR. 

Alla deltagare till studien som har delat med sig av sina erfarenheter. 

Utan er hade detta arbete blivit svårt att genomföra! 

 

/Emma, Linnéa & Lina  
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1. Introduktion  

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod och ett hjälpmedel inom hälso- och sjukvården 

som har vuxit allt mer sedan början av 2000-talet. FaR används bland annat för att uppmuntra 

till fysisk aktivitet bland stillasittande individer (Sörensen, Skovaard & Puggaard, 2006).  

1.1 Fysisk aktivitet på recept- FaR 

I samband med “Sätt Sverige i rörelse”, en kampanj för att aktivera den svenska befolkningen, 

påbörjade Statens folkhälsoinstitut år 2001 ett nationellt pilotprojekt för att utveckla olika 

metoder med att förskriva fysisk aktivitet. Syftet med projektet var att utveckla fler 

arbetsmetoder för att förskriva fysisk aktivitet på recept i förebyggande och behandlade syfte 

(Kallings, 2010). Fysisk aktivitet på recept är en arbetsmetod där hälso- och sjukvården, 

idrotts och friluftsliv samt privata aktörer samarbetar (Riksidrottsförbundet [RF], 2013). FaR 

innebär att legitimerad personal inom hälso- och sjukvården skriver recept på olika former av 

fysisk aktivitet, antingen som ett komplement till eller istället för annan behandling 

(Norrbottens läns landsting [NLL], 2013a). De ordinationer som görs är evidensbaserade 

utifrån FYSS, Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, en 

motsvarighet till läkemedelsboken FASS, Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. FaR 

tillämpas på personer som är otillräckligt fysiskt aktiva, är i riskzonen för att drabbas av 

någon sjukdom exempelvis diabetes, eller som ett komplement till annan medicinering vid 

olika kontrollerade sjukdomstillstånd. Ett recept på fysisk aktivitet är individanpassat och likt 

ett vanligt recept på läkemedel innehåller det dosering, intensitet, hur länge “behandlingen” 

ska pågå samt när uppföljning ska ske. Syftet med FaR är att genom ökad fysisk aktivitet 

förbättra individens självupplevda hälsa, visa på möjligheterna att kunna påverka/reducera 

behovet av medicinering samt att förebygga sjukdom. Målet är att individen ska känna 

rörelseglädje och hitta en motionsform som han/ hon vill fortsätta med på egen hand, på så 

sätt blir fler personer regelbundet fysiskt aktiva (ibid.). Under 2010 skrevs det ut mer än 30 

000 FaR-recept i Sverige, detta gjordes på mer än 600 olika vård- och hälsocentraler (RF, 

2011). År 2010 hade samtliga av landets distrikt börjat tillämpa FaR och samma år var det 

3500 personer som blev utbildade till FaR-ledare, dessa har som uppgift att leda 

specialanpassad träning till de som fått ett FaR-recept (ibid.). Denna utbildning sker i 

samarbete mellan riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna, detta är ett studieförbund 
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som jobbar med utbildningar inom idrotten och stödjer den utveckling som pågår inom den 

svenska idrottsvärlden (SISU Idrottsutbildarna, 2013). 

 

Fysisk aktivitet på recept kan vara en bra behandling som hälso- och sjukvården kan använda 

som en metod vid inaktivitet för att öka till en aktivare livsstil (Kallings, 2008). Om man kan 

få den minst aktiva befolkningen att bli måttligt aktiv, vinner personerna i livslängd och håller 

sig mer friska samtidigt som hälso- och sjukvården skulle bespara flera miljarder kronor 

(Statens folkhälsoinstitut [SFHI], 2011).  De som får fysisk aktivitet på recept är i huvudsak 

friska personer som behöver bli mer fysiskt aktiva, FaR finns även till för de som behöver 

hjälp med motivation och mer kunskap vad det gäller träning (NLL, 2013b). Personer som är i 

riskzonen för att drabbas eller är drabbad av någon sjukdom, under välkontrollerade former, 

är även lämpliga för att få FaR. Dock kan inte alla få FaR förskrivet till sig då vissa 

sjukdomar kräver att man medicinerar på rätt sätt, de remitteras istället vidare till exempelvis 

en sjukgymnast eller läkare (ibid.). Arbetet med FaR kan fungera olika från landsting till 

landsting, i Norrbotten finns en modell som kallas Norrbottensmodellen, denna beskriver hur 

arbetet ska gå till för de som förskriver FaR. På varje hälsocentral finns det en eller flera 

samordnare, dessa fungerar som koordinatorer och kontaktpersoner mot föreningar och 

friskvården (NLL, 2013b). I samband med att ett recept på fysisk aktivitet skrivs ut, får 

patienten träffa en samordnare som utför ett submaximalt konditionstest på cykel, patienten 

får svara på frågor om hälsa och aktivitetsnivå samt göra mätningar av längd, vikt och BMI. 

Utifrån detta genomförs sedan ett samtal med patienten där patienten får hjälp med att hitta 

lämpliga aktiviteter utifrån sitt behov. Tre och tolv månader efter att receptet förskrivits, 

erbjuds patienten att komma på uppföljning. Vid uppföljningen utförs samma tester och 

undersökningar som i början av behandlingen och förhoppningen är att patienten ska ha blivit 

mer fysiskt aktiv än innan receptet skrevs ut (ibid.). 

1.2 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innebär all den kroppsrörelse, som är till följd av skelettmuskulaturens 

sammandragningar, som i sin tur resulterar i en ökad energiförbrukning (SFHI, 2008). De 

rekommendationer som finns idag, är att varje individ bör motionera minst 30 minuter per 

dag, minst fem gånger i veckan, detta kan exempelvis vara genom att ta en rask promenad 

(Oberg, 2007). Forskning visar på att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på många 

kroniska sjukdomar, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, så pass bra att det till och med kan 
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förhindra för tidig bortgång (Warburton, Nicol & Bredin, 2006). Warburton, Nicol och Bredin 

(2006) hävdar att man med hjälp av hälsofrämjande program, som riktar sig mot alla åldrar, 

skulle kunna bidra till allt fler hälsovinster och att kroniska sjukdomar skulle kunna 

motverkas. Oberg (2007) anser även att fysisk aktivitet är det starkaste receptet man kan 

erbjuda för att förhindra kroniska sjukdomar. Genom att vara mer fysisk aktiv bidrar man till 

en ökad livskvalité genom livet (Schäfer Elinder & Faskunger et al., 2006). Ungefär hälften 

av den nordiska befolkningen uppnår den rekommenderade nivån för fysisk aktivitet (SFHI, 

2012a). Enligt det nordiska ministerrådet har det även skett en minskning av de fysiskt aktiva 

jämfört med tidigare år vilket kan bero på att arbetet inte är lika fysiskt hårt och att människor 

är mindre aktiva i vardagen (ibid.). I Norrbotten rör sig ungefär hälften av den vuxna 

befolkningen enligt rekommendationerna på 30 minuter per dag, ungefär 14 % ägnar sin fritid 

åt stillasittande sysselsättningar och rör sig mindre än två timmar per vecka (NLL, 2010). 

 

Med fysisk inaktivitet menas en stillasittande livsstil då man inte får tillräckligt mycket 

motion både på fritiden och på arbetet (Schäfer Elinder & Faskunger et al., 2006).  Att vara 

fysiskt inaktiv ger en ökad risk för en rad olika sjukdomar så som fetma, hjärt- och 

kärlsjukdomar, typ 2- diabetes, cancer, sjukdomar i rörelseorganen och psykisk ohälsa (ibid.). 

Även Oberg (2007) menar på att vara fysiskt inaktiv kan resultera i stora folkhälsoproblem 

och att det är stora skäl till varför man bör hjälpa patienter med att få den mängd fysisk 

aktivitet och motion som rekommenderas. År 2008 var 31 % av världens befolkning över 15 

år fysisk inaktiva och varje år går cirka 3,2 miljoner människor bort i för tidig död, med fysisk 

inaktivitet som en bidragande faktor (World Health Organization [WHO], 2013). Fysisk 

inaktivitet är identifierad som den fjärde största riskfaktorn för dödlighet i världen (WHO, 

2010). Förhoppningsvis kan fysisk aktivitet på recept bidra till minskad dödlighet inom 

folksjukdomar i världen. 

1.3 Tidigare forskning 

En studie utförd i Spanien visar på en positiv effekt av att läkare förskriver recept på fysisk 

aktivitet (Grandes, Sanchez, Ortega Sanchez-Pinilla, Torcal, Montoya, Lizarraga & Serra, 

2009). Vid ett tillägg av endast 45-60 minuters promenad per vecka kunde forskarna se en 

minskning av risken för hjärt- och kärlsjukdomar (ibid.). I Sverige gjordes en studie som 

beskriver att träningsmängden ökar signifikant då man använde sig av motiverande samtal i 

samband med förskrivning av ett FaR-recept (Sjöling, Lundberg, Englund, Westman & Jong, 
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2011). Det var även en förbättring på de hälsorelaterande variablerna så som blodtryck, BMI 

och vikten hos deltagarna (ibid.).  

 

Johansson (2010) beskriver en studie som är gjord på barnmorskor, dietister, läkare, 

sjukgymnaster, kuratorer, sjuksköterskor och psykologer, där man har analyserat hur 

professionerna förhåller sig till ett hälsofrämjande arbete. Studien visar på att personer som 

har en högre maktposition, exempelvis läkare, har mindre positiv attityd till ett 

hälsofrämjande arbete då de vanligaste hindren enligt dem var tidsbrist, ostrukturerat arbete 

och otydliga mål. De beskriver även att ledningens stöd i form av tid och andra resurser 

behövs för att legitimerad personal ska kunna jobba optimalt med ett hälsofrämjande arbete. 

De flesta av den legitimerade personalen hade en holistisk syn på hälsa och men de tycker det 

är svårt att jobba hälsofrämjande i praktiken då det upplevs som svårbegripligt och diffust 

(ibid.).  

 

Det har visat sig att förskrivning av fysisk aktivitet på recept är till stor nytta för äldre 

personer, en studie gjord i Nya Zeeland lät 117 läkare inom 42 olika primärvårder delta 

tillsammans med 270 stillasittande patienter över 65 år (Kerse, Elley, Robinson & Arroll, 

2005). Läkarna fick sitta ner med sina patienter och prata med dem om deras tillstånd, därefter 

skrevs det ut ett recept på fysisk aktivitet, där mål och uppföljning var en stor del. 

Uppföljning gjordes efter 3 månader av utbildade ledare från olika idrottsrörelser, det visade 

sig att uppföljningen är viktig för en fortsatt process. Patienterna fick även större förtroende 

för sin läkare eftersom de gav mer förebyggande råd istället för medicin. Denna studie visade 

även på att allt färre behövdes läggas in på sjukhus eftersom patienterna blev mer fysisk 

aktiva och hälsovinsten hos de äldre anses bli större om primärvården får en fastare rutin i att 

förskriva recept på fysisk aktivitet (ibid.).  

1.4 Hälsa 

Genom tiderna har hälsa definieras på olika sätt, Galenos 130-200 e Kr, hade en teori om de 

fyra elementen hetta, köld, väta och torrhet (Nordenfelt, 1991). Han beskriver att om dessa 

fyra elementen är i balans uppnår människan hälsa (ibid.). Enligt WHO (1948) är hälsa ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välmående. Friskhet, sundhet och 

välbefinnande är även de, några komponenter som relateras till begreppet hälsa (Lindwall, 

2004). Hälsa har även många inriktningar, ett exempel är det holistiska existentiella 
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perspektivet vilket fokuserar på helheten, människans erfarenheter och förståelse av livet, det 

menas även att om livet har en mening ger det en större positiv effekt på hälsan (Berg & 

Sarvimäki, 2003). Enligt Povlsen & Borup (2010) beskrivs det holistiska perspektivet som ett 

samspel mellan sinne och kropp. För att främja omvårdnaden för den “hela” människan måste 

faktorer som det sociala, kulturella och det miljömässiga tas upp (ibid.). En annan inriktning 

är det biomedicinska perspektivet vilket innebär att hälsa är detsamma som frånvaro av 

sjukdom (Picard, Sabiston & McNaamara, 2011). Inom detta perspektiv är människan 

antingen frisk eller sjuk (ibid.). Hälso- och sjukvården präglas till 40 % av en biomedicinsk 

syn på hälsa enligt Johansson, (2010). Ur det holistiska perspektivet ligger de hälsofrämjande 

åtgärderna i fokus på att förbättra patienternas välbefinnande till skillnad från det 

biomedicinska, sjukdomsbaserade tjänster som fokuserar endast på den fysiska hälsan 

(Whitehead, 2005).  Medan kunskapen om sjukdom oftast återfinns inom biomedicinen, kan 

man säga att det hälsofrämjande arbetet integrerar sin kunskap från beteendeforskning, 

samhällsvetenskap och humaniora (Johansson, 2010).  

 

Vi anser att hälsa är ett begrepp som kan förklaras på många olika sätt beroende på vem man 

är och vad man är skolad inom, ett sätt att arbeta med hälsa är det hälsopromotiva sättet. 

Eftersom FaR förskrivs av flera olika yrkeskategorier, där olika syner på hälsa speglas, blir 

det intressant att studera deras upplevelse genom hälsobegreppet. Att jobba på ett 

hälsofrämjande sätt är något som en hälsovägledare har fördjupad kunskap inom då man har 

hälsopromotion som huvudämne. 

1.5 Hälsopromotion 

Hälsopromotion betyder hälsofrämjande och innebär att man jobbar med det friska och 

förbättrar hälsan (Hanson, 2004). Medin och Krettek (2008) beskriver hälsopromotion som en 

process där människan får en möjlighet att ta kontroll över sin egen hälsa samt att kunna 

förbättra den. Hälsopromotion anses ha en holistisk inriktning och fokuserar på att öka 

människors kontroll över sin egen hälsa (Korp, 2004). Dock kan syftet med FaR ses som 

väldigt preventivt. Prevention innebär att förebygga sjukdom (Kostenius & Lindqvist, 2006). 

Vid en beteendeförändring, som exempelvis att bli mer fysisk aktiv, är det viktigt att man 

arbetar utifrån individen så att inget görs utan dennes medgivande. Enligt Kostenius och 

Lindquist (2006) är empowerment en individanpassad förutsättning vid en beteendeförändring 

och kan beskrivas som hjälp till självhjälp. Empowerment förklaras som en teori som är viktig 
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för människors hälsa (Tsey, Harvey, Gibson, & Pearson, 2009). Processen för empowerment 

är lång och det krävs ett personligt engagemang för att man ska kunna förbättra individens 

sociala och emotionella välbefinnande (ibid.). Enligt Funk, Stajduhar och Purkis (2011) avser 

begreppet empowerment kontroll och deltagande i sitt eget liv och omgivning. Att ha en 

positiv inställning när man pratar om hälsa kan med andra ord kallas för att man har ett 

salutogent perspektiv, med det menas att fokus ligger på orsakerna till hälsa istället för 

orsakerna till sjukdom, även kallat patogenes (Cowley & Billings, 1999; Lezwijn, Vandrager, 

Naaldenberg, Wagemakers, Koelen & van Woerkum, 2011). I en hälsofrämjande process, 

antingen för att förbättra eller bibehålla hälsa, anses slutogenes vara ett viktigt synsätt. På så 

sätt kan man skapa en miljö där personen i fråga får känna sig aktiv och delaktig (Lezwijn, 

Vandrager, Naaldenberg, Wagemakers, Koelen & van Woerkum, 2011). 

Enligt socialstyrelsens nya riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder (2011) ska hälso- 

och sjukvården kunna erbjuda människor som bland annat är otillräckligt fysiskt aktiva hjälp 

med ett rådgivande samtal vilket gör att patienten kan bryta de ohälsosamma levnadsvanorna. 

Det finns mycket som säger att fysisk aktivitet främjar hälsan och därför skulle man kunna 

förebygga och behandla olika sjukdomar genom att vara mer fysisk aktiv (SFHI, 2011). Inom 

hälso- och sjukvården är det främst de hälsofrämjande metoderna som behöver utvecklas 

enligt regeringen, cirka 5 % av den totala hälso- och sjukvårdskostnaderna används till 

sjukdomsförebyggande arbete (SFHI, 2012b). 

Idag finns det många yrken som har till uppgift att hjälpa människor att övergå till en 

hälsosammare livsstil, ett av dessa är hälsovägledare. En hälsovägledare har som uppgift att 

vägleda människor till att göra hälsosamma val i livet (Kostenius & Lindqvist, 2006). Som 

hälsovägledare är det bra om man har förmågan att sätt sig in i andra människors situation, en 

förmåga att lyssna med alla sinnen samtidigt som man engagerar sig i sitt arbete. Detta för att 

man på ett så bra sätt som möjligt ska kunna vägleda och stötta personen genom en 

beteendeförändring (ibid.).  

Vi ser tanken med FaR som en typ av beteendeförändring/livsstilsförändring, för att få 

patienter som är fysiskt inaktiva till att börja röra på sig. Då livsstilsförändringar är en stor del 

av vår yrkesroll och finner därför denna metod intressant och något vi vill veta mer om. 
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2. Syfte och frågeställning 

Vårt syfte var att undersöka hur legitimerad personal inom hälso- och sjukvården upplever 

arbetet med att förskriva recept på fysisk aktivitet. 

2.1 Forskningsfrågor 

Vilka möjligheter och hinder upplevs med FaR? 

Hur upplevs responsen från patienterna? 

I vilket skede erbjuder man FaR och vad ligger till grund när man ger ut det? 

 

3. Metod 

Vi har haft det hermeneutistiska perspektivet i åtanke vid genomförandet av studien och 

analysen av materialet. Hermeneutiken är en vetenskapsteoretisk inriktning som går ut på att 

förstå och sätta sig in i hur andra människor tänker och känner, man kan även kalla det för 

tolkningslära (Thurén, 1991). Dock hävdar många att detta tankesätt gör det svårt att veta 

något säkert i och med att man kan tolka saker på olika sätt (ibid.). Trots att man aldrig kan 

vara helt säker då man forskar om människor, anser vi att detta synsätt är det bästa att 

använda oss av i genomförandet av vårt arbete. Eftersom vår forskning handlar om 

upplevelser och förståelse, anser vi att en kvalitativ studie är lämpligast. En kvalitativ intervju 

är en forskningsmetod som gör det möjligt att få tillträde till andra människors värld (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Till detta arbete har vi använt oss av Google docs, på så sätt har vi all tre 

kunnat sitta och skriva i samma dokument. Detta har lett till att alla kunnat bidra till 

skrivandet på samtliga områden. 

3.1 Urval 

Vi riktar oss mot legitimerad personal inom hälso- och sjukvården som skriver recept på olika 

former av fysisk aktivitet som ett komplement till eller istället för annan behandling. För att få 

ett så brett resultat som möjligt tog vi, via mejl, kontakt med FaR-samordnare på olika 

hälsocentraler i norra Sverige för att där söka hjälp med att få kontakt med deras kollegor som 

arbetar med att förskriva fysisk aktivitet på recept. Sammanlagt var det sju personer som 

ställde upp på en personlig intervju eller via telefon. För att få en bredare förståelse för hur 
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arbetet upplevs, försökte vi få olika professioner till att delta i studien. Totalt deltog fyra 

sjukgymnaster, en läkare, en barnmorska och en distriktssköterska i studien. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) väljer man antalet personer i en kvalitativ forskningsintervju utifrån syftet. 

Med det antal deltagare anser vi att vi kommer få svar på undersökningens syfte. 

3.2 Datainsamling 

Vi valde att göra intervjuer, vilket vi anser är lämpligaste sättet för att få ett så utförligt svar 

på våra forskningsfrågor som möjligt. Samtliga författare har deltagit vid minst två 

intervjutillfällen. En intervju är en dialog mellan två eller flera personer och kan vara 

uppbyggd på olika sätt (Olsson & Sörensen, 2011). Till denna studie har vi valt att göra en 

halvstrukturerad intervju. Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att denna form av intervjuer 

inte är ett öppet vardagssamtal, men heller inte ett slutet frågeformulär. Metoden kan istället 

liknas som en kombination av dessa, det vill säga ett vardagssamtal med frågor, där det finns 

ett syfte med de frågor man ställer (ibid.). Genom att ställa frågor på detta sätt hoppas vi 

kunna få utförliga svar där den intervjuade med egna ord kan berätta hur han/hon upplever 

arbetet med FaR. Det är viktigt att den som intervjuar är påläst och har stor kunskap inom det 

område som ska undersökas, detta då den som intervjuar måste registrera och tolka det som 

sägs samtidigt som han/hon måste vara observant på kroppsspråket hos den som intervjuas 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Till denna studie har vi valt att spela in samtliga intervjuer. På 

så sätt kan vi försäkra oss om att ingen information går förlorad samtidigt som man kan gå 

igenom intervjun flera gånger (Al-Yateem, 2012). Efter att man genomfört en intervju måste 

man transkribera materialet (Olsson & Sörensen, 2011). Med det menas att man textar 

dialogen ordagrant, på så sätt kan man minska risken för missförstånd, en skriven text gör det 

även lättare att senare kunna analysera materialet (ibid.). Samtliga författare har transkriberat 

minst två intervjuer var, detta valde vi att göra i direkt anslutning till intervjun, då man har det 

som sagts färskt i minnet vilket kan underlätta ifall eventuella störningsmoment gör att det är 

svårt att höra vad som sägs på det inspelade materialet. 

3.3 Dataanalys 

Den analysmetod vi valt att använda oss av är en så kallad innehållsanalys. Olsson och 

Sörensen (2007) beskriver innehållsanalys som en metod man använder sig av då man ska 

analysera vetenskapliga dokument. Då man gör en innehållsanalys relaterar man innehållet av 

empirin och sätter in det i ett teoretiskt sammanhang. En variant av innehållsanalys kallas för 
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manifest innehållsanalys, där arbetar man med de synliga uppenbara komponenterna (ibid.). 

Bryman (2008) beskriver en innehållsanalys som det vanligaste tillvägagångssättet då man 

analyserar kvalitativ data, detta då man kan sätta in data i olika teman som man illustrerar på 

olika sätt exempelvis i form av korta citat. Till vår studie har vi valt att följa den analysmetod 

som Lindseth och Norberg (2004) beskriver, när man ska analysera ett material, bör man först 

skapa sig en förståelse för vad texten handlar om. Det kan exempelvis vara genom att läsa det 

transkriberade materialet flera gånger. Därefter delar man in informationen i olika kategorier 

och underkategorier. På så sätt kan man hitta gemensamma nämnare i de svar man fått in efter 

intervjuerna (ibid.).  

 

Efter att datainsamlingen genomförts, transkriberades materialet så ordagrant som möjligt, 

därefter printade vi ut alla intervjuer på papper för att lättare kunna läsa och göra egna 

noteringar. Inledningsvis gjorde vi en enskild analys, där man noggrant gick igenom svaren 

för att lyfta det man själv ansåg vara viktigt utifrån syftet. Därefter gjordes samma sak i 

grupp. Något som märktes tidigt var att vi tryckte på samma saker i innehållet. Det som 

analyserades var gemensamma nämnare, men även på det som var olika i svaren. Enligt 

Lindseth och Norberg (2004) ska man dela in materialet i olika kategorier, vi försökte därför 

titta på helheten av materialet, se på vad som återkommer och koppla det till syfte och 

frågeställning. Utifrån sammanställningen av de gemensamma nämnarna gav vi dem ett 

samlingsnamn.  

3.4 Etik 

En grundläggande princip inom etiken är autonomi, vilket betyder att man visar respekt för 

personens eller personernas förmåga att själv kunna ta ställning till olika handlingsalternativ 

och information (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Henriksen och Vetlesen (2001) är en 

individs autonomi samma sak som att förstå en människas värde. Inför en undersökning är det 

viktigt att man ger ut information om vad som skall göras och där försökspersonerna får ta del 

av studiens syfte och upplägg (Olsson & Sörensen, 2011). Det ska även framgå att 

undersökningen är frivillig och att man har rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

(ibid.). För att få kontakt med frivilliga till vår studie mejlade och ringde vi till FaR-

samordnare på några utvalda hälsocentraler. När vi väl fått kontakt med intressenter 

informerade vi om studien, vad det innebär att vara delaktig och vad syftet med den är. Vid 

träffen med deltagarna fick de skriva under ett informerat samtycke (se bilaga 1) för att 
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godkänna sitt deltagande samt delge att de fått information om studien och allt som rör den. 

Enligt vetenskapsrådets konfidentialitetskrav, ska personuppgifter och andra uppgifter om de 

personer som ingår i undersökningen förvaras på ett sätt där obehöriga inte kan komma åt 

dem (Olsson & Sörensen, 2011). Därför har vi samlat dessa på ett ställe där ingen 

utomstående kan komma åt dem. För att underlätta för deltagarna vid eventuella frågor eller 

funderingar som även kan uppkomma i efterhand, såg vi till att de fick minst en utav våra 

kontaktuppgifter, för att på så sätt göra det så lätt som möjligt för deltagarna att kontakta oss. 

Vi kommer inte att gå ut med vilka personer som deltagit i studien utan behandlar det så 

konfidentiellt som möjligt. Rättviseprincipen säger att man ska behandla alla personer lika, 

rättvisekravet inom forskning sker med olika vetenskapliga normer då man väljer sitt urval 

(ibid.). Den kvalitativa metod vi har valt ska ge oss ny kunskap, något som vi inte kommer 

långt med om vi inte tänker på personers etiska principer. 

 

4. Resultat 

Vid analysen av materialet kunde vi se vissa mönster i de svar vi fått, fyra teman framträdde. 

Bidra till motivation 

Uppföljningen är betydelsefull 

Saknad av resurser 

Kunskap ger mer tyngd 

4.1 Bidra till motivation 

Motivation är något som samtliga förskrivare har talat om under intervjuerna. De menar på att 

allt i från att få ett papper i handen, där det står att träning är bra för din sjukdomsbild till att 

patienten vet att det är dem själva som kan påverka detta leder till att patienterna blir mer 

aktiva. Av de som fått ett recept på fysisk aktivitet har majoriteten en positiv inställning till 

detta. Ett recept skrivs vanligtvis ut vid inledningen av en behandling. Vid mötet med 

patienten undersöks personens motionsvanor, märker man att han/hon inte uppnår de 

rekommendationer som finns gällande fysisk aktivitet, erbjuder man ett FaR-recept. Är 

personen inte intresserad av detta går man istället vidare med annan behandling.  
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Enligt förskrivarna kan FaR i många fall innebära en viss motivationshöjning hos patienter, de 

ser det som att patienten blir mer följsam och flitig när de får ett recept jämfört med om de 

bara får en uppmaning om att röra på sig. En av de tillfrågade förskrivarna nämnde följande: 

 

“Jag tycker de allra flesta är positiva och ser det som en bra liten blåslampa helt enkelt” 

 

 

Något som många ser som positivt med FaR är att det ska ske på patientens eget initiativ och 

villkor, att de själva ska förstå innebörden av varför det är bra att röra på sig, men framför allt 

att de har chansen att själva påverka sitt tillstånd. En av deltagarna var barnmorska och 

beskrev följande: 

 

“Jag tycker att de är väldigt positiva och speciellt de gravida som är väldigt motiverade, 

då de har ett liv som gror i sig” 

 

 

Många av deltagarna nämner att eftersom en uppföljning oftast kommer ske efter tre månader 

leder till att det krävs eget ansvar av patienten att göra sin träning. Har de inte kommit igång 

inom de tre första månaderna, anser förskrivarna att det kan vara svårt att få igång dem alls. 

En förskrivare berättar: 

 

“Sen är jag inte någon slavdrivare, det är eget ansvar på träningen” 

 

 

Av de som får ett recept på fysisk aktivitet är majoriteten positiva till receptet. Några av 

förskrivarna menar på att detta visar sig främst i att patienterna blir mer motiverade och ser 

receptet som en morot för att kunna uppnå effekter med träningen.  

En av förskrivarna berättar:  

 

“De allra flesta tycker jag, är förvånansvärt positiva. Jag hade förväntat mig mera motstånd men 

många är pålästa och det har stått en del om det i dagspressen” 
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4.2 Uppföljningen är betydelsefull 

Samtliga deltagare var eniga om att uppföljningen har en stor betydelse för patienten och dess 

FaR-recept. De menar på att vetskapen om att någon kommer att kontakta patienten för att se 

hur det går, leder till att allt fler följer receptet. De flesta av förskrivarna anser att tyngden 

med att skriva recepten ligger i uppföljningsfasen. Så här säger en förskrivare: 

 

“Jag tycker det är lättare för patienten att komma igång, för då har de den där lilla moroten piskan i 

ryggen att jag följer upp dem, jag vill veta hur det har gått” 

 

 

Förskrivarna ser även uppföljningen som en fördel ur deras egen synvinkel då det kan gynna 

det fortsatta arbetet med patienten där de får veta hur det går eller om något måste ändras. Det 

har visat sig att just uppföljningen fungerar väldigt olika bland de förskrivare som deltagit i 

denna studie, både när det kommer till när uppföljningen ska ske men även om hur den går 

till. Något som de flesta hade gemensamt var att antingen förskrivaren själv eller en 

samordnare tar kontakt med patienten, antingen via telefon eller ett möte, för att där muntligt 

redogöra hur träningen går. En förskrivare menar på att det är hans/hennes skyldighet som 

förskrivare att ta kontakt med patienten för att se hur det går.  

 

“…Följer man inte upp vet man ju inte hur det har gått” 

 

 

4.3 Saknad av resurser 

Arbetet med fysisk aktivitet på recept upplevs inte vara problembefriat. Nedan följer några av 

de utvecklingsområden som förskrivarna ser inom tid, finansiering och annan träning. 

4.3.1 Tid 

Metoden att ge ut fysisk aktivitet på recept har funnits sedan början av 2000-talet, trots detta 

upplever många, av de som deltog i vår studie, att långt i från alla jobbar med det. En 

anledning till detta tror de kan vara att det uppfattas som tidskrävande och krångligt för den 

som inte är insatt i arbetet. En av förskrivarna beskriver: 
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“Man tror att det tar väldigt mycket tid och det gör det inte... Det beror ju lite på hur man väljer att 

jobba” 

 

 

Några av de tillfrågade upplever även att mötet med en patient många gånger kan vara fyllt 

med bland annat undersökningar, vilket leder till att man i vissa fall inte hinner eller kommer 

ihåg att förskriva ett recept på fysisk aktivitet. Vissa upplever även uppföljningar som 

tidskrävande, med allt i från förarbete så som att gå igenom journaler och få kontakt med 

patienten till genomförande av den. En deltagare nämner följande: 

 

“Det går alltid att göra mer, det går alltid att göra fler konditionstester till exempel... Skulle tiden 

vara oändlig så skulle det kanske bli mer sådant” 

 

 

4.3.2 Finansiering 

Ett stort hinder som många upplever, är att det inte är gratis för patienter att träna, ett gymkort 

kan för många anses vara riktigt dyrt och något som man inte är villig att lägga pengar på. 

Något som en av förskrivarna ser som en vanlig reaktion hos patienterna var att många kunde 

säga: 

 

“Ja, det är väl bra, men vad får jag, får jag rabatt någonstans?”  

eller  

”Får jag ett gymkort?” 

 

 

Trots detta uppfattas responsen från patienterna som positiv, det gäller bara att komma fram 

till en träningsform som passar patienten, både personlighets- och kostnadsmässigt. 

4.3.3 Träningsformer 

Den vanligaste formen på fysisk aktivitet som förskrivs bland de tillfrågade är promenader 

eller stavgång. Det vill säga något som oftast utförs på egen hand av patienterna. Det 
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förskrivarna önskar är mer träningsmöjligheter, framförallt i grupp då detta även kan fungera 

som en motiverande faktor i och med att man får träffa andra i samma situation. Detta är 

något som verkar saknas på flera håll, men det är mycket önskvärt bland förskrivarna att 

kunna erbjuda någon form av gruppträning. Detta sa två av förskrivarna: 

 

“Önskar mer hjälp till patienterna exempelvis utländska patienter behöver komma ut, de har svårt 

med språket och klimatet är annorlunda då blir det att de mest sitter hemma och då motionerar de 

inte, de behöver få mer hjälp med motion” 

 

 

 

“… Svenskar behöver mer möjligheter till gruppträning men det är en kostnadsfråga” 

 

 

Trots den stora efterfrågan om gruppträning, var det enbart en utav de vi träffade som själv 

tog tag i problemet och såg till att en grupp startades för patienter med samma behov. Denne 

berättade följande: 

 

”… Jag kollade i aktivitetskatalogen och vad som fanns som kunde passa den patientgrupp som jag 

hade. Så då ringde jag upp en av de här FaR-ledarna… Vi kom överens om att då startar vi en 

grupp… Den har pågått i flera herrans år nu, så det har varit väldigt god följsamhet.” 

 

 

Resursmässigt upplever förskrivarna att tiden inte alltid räcker till för att de ska kunna arbeta 

med FaR i den utsträckning de önskar. De vill även ha fler möjligheter till gruppaktiviteter för 

patienterna men detta kan ses som svårt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

4.4 Kunskap ger mer tyngd 

Många förskrivare använde sig av teori och fakta om fysisk aktivitet i samband med 

patientens aktuella tillstånd innan de förskriver ett recept till en patient. Detta anses som ett 

bra sätt att få patienten mer medveten om vikten av att röra på sig och de flesta förskrivare 

tyckte att det motiverade patienten till att komma igång med träningen. En förskrivare beskrev 

det på detta sätt: 
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“Jag tycker FaR är väldigt bra på så sätt att det ofta kan ge en större tyngd till den träning jag går 

igenom” 

 

 

Vetskapen om hur bra fysisk aktivitet är för hälsan och vid vissa sjukdomssymptom är bra 

både ur patienten men även förskrivarens perspektiv. På så sätt att förskrivaren kan luta sig 

tillbaka på evidensbaserad kunskap som i sin tur kan leda till att patienten ytterligare kan 

förstå innerbörden av att röra på sig. Många beskriver även att det känns bra att veta att FaR 

är något som alla inom vården kan använda sig av, att det inte längre är enbart sjukgymnaster 

som ordinerar fysisk aktivitet till sina patienter utan att det nu är ett arbetssätt hos alla 

professioner. En av deltagarna uttryckte sig följande: 

 

“Det är ju så här att det doktorn säger, det har mest tyngd inom vården” 

 

 

Något som många av deltagarna har saknat är en tydlig introduktion i arbetet med FaR. De 

menar på att alla förskrivare inom landstinget borde träffas regelbundet för att kunna ta del av 

varandras arbeten, för att på så sätt få tips och råd till sitt eget arbetssätt. Många förskrivare 

har uttryckt sig som att de tidigare inte gjort några större reflektioner över sitt sätt att arbeta 

med FaR, men att de i och med denna intervju börjat fundera över sitt arbetssätt. Nedan 

beskriver två deltagare sina tankar: 

 

“Man kan bli bättre på det” 

 

 

 

“Det blir tydligt när man sitter och tänker såhär” 
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Sammanfattning 

Fysisk aktivitet på recept kan i många fall ses som en drivande faktor för patienter till att bli 

mer aktiva. Uppföljningen ses som en viktig del av ett FaR-recept, patienterna upplevs som 

mer följsamma till receptet när de vet att en uppföljning kommer göras. Resursmässigt anser 

förskrivarna att tiden inte alltid räcker till för att de ska kunna arbeta med FaR i den 

utsträckning de önskar. De vill även ha fler möjligheter till gruppaktiviteter för patienterna 

men detta kan ses som svårt ur ett ekonomiskt perspektiv. Den evidens som finns om fysisk 

aktivitet upplevs ge en större tyngd till receptet som ges till patienten. Dock önskar deltagarna 

i studien fler möjligheter till kunskapsutbyten i form av träffar med andra förskrivare. 

 

5.Diskussion 

Under arbetets gång har vi funderat kring för- och nackdelar med den metod vi valt, eller ifall 

studien kunnat utföras på annat sätt. Utifrån resultatet belyser vi de olika teman som 

framkommit och lyfter det som vi anser är viktigt utifrån syftet. 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Datainsamling 

Till en början var tanken att studien enbart skulle utföras med intervjuer där vi träffade 

deltagaren. Men för att göra oss mer flexibla och lättare kunna passa in deltagarnas, oftast 

förekommande, fulla scheman, beslöt vi oss för att även utföra intervjuer via telefon. Att 

använda sig av telefonintervju tror vi inte påverkade studiens syfte negativt, då tolkningen av 

samtliga intervjuer genomfördes på samma sätt och vi anser att det inte har påverkats av det 

personliga mötet. Dock kan det hända att deltagarna har lättare att prata antingen genom ett 

personligt möte eller via ett telefonsamtal. De fick själv möjlighet att välja vilken form av 

intervju de ville och vi utgår ifrån att de valde den form som de kände sig mest bekväm med. 

Varje intervju inleddes med att vi klargjorde att deltagaren var medveten om studiens syfte 

och vid eventuella frågor besvarades dessa direkt. Därefter fick deltagarna skriva under ett 

informerat samtycke. Detta försvårades dock vid telefonintervjun, eftersom vi då inte kunde 

få en signatur på papper. Vi valde därför att istället skicka det informerade samtycket via mejl 

innan intervjun ägde rum, då kunde deltagaren läsa igenom det i lugn och ro, när vi sedan 

återkom för intervjun frågade vi denne om de läst igenom och om ett muntligt samtycke 
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istället kunde ges. Som Kostenius och Lindquist (2006) beskriver, ifall man vet vad som 

förväntas har man lättare att slappna av och koncentrera sig.  

 

Då litteraturen beskriver en intervju som ett samtal mellan minst två personer (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Svensson & Starrin et al., 1996), tolkade vi detta som att man inte behöver 

vara fler som närvarar. För att kunna ge varandra stöd och hjälp beslöt vi att två av oss skulle 

närvara vid de personliga mötena. Där den ena personen ställde de frågor som vi hade tänkt 

plus eventuella följdfrågor och den andre personen lyssnade och skrev ner stödord för att 

sedan kunna ställa frågor som denne kom på under intervjun efter att grundfrågorna ställts. 

Anledningen till varför vi gjorde på detta sätt var för att minska risken till att “prata i mun” på 

varandra. Vi tycker detta gör att man kompletterar varandra på ett bra sätt då vi fångade upp 

saker som kunde utvecklas och på så vis fick vi bra bredd och djup i svaren. Hade vi bara 

ställt grundfrågorna (se bilaga 2), utan följdfrågor, anser vi att studiens syfte inte hade 

uppnåtts, detta då svaren inte alltid fick det djup vi väntat. Något vi upplevde som svårare vid 

en telefonintervju var att ställa följdfrågor, då man inte ser personen framför sig och kan tolka 

personens kroppsspråk. Ibland kan man tydligt se på en person om han/hon har mer att 

tillägga eller om man anses vara färdig med sitt svar. Vi har funderat kring om deltagarna 

hade fått samma spelrum då intervjun enbart utgått från en färdigskriven mall. Genom att 

ställa följdfrågor kan den som intervjuar visa att den aktivt lyssnar på vad den intervjuade 

personen säger (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Något vi har funderat över är hur och om vi hade kunnat få fler deltagare. Innan studien 

påbörjades, blev vi tipsade om att ta kontakt med samordnare på de olika hälsocentralerna, 

mejluppgifter fanns tillgängliga på NLLs hemsida. Därefter mejlade vi samordnarna, 

majoriteten av dem svarade tyvärr inte, några av de som svarade vidarebefordrade vår 

förfrågan till deras kollegor och några kunde själva tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Mejlen skickades ut relativt tidigt efter intervjufrågorna blivit godkända. Det tog dock ett tag 

att få svar, något vi tror kan bero på att påsken kom emellan och att många kanske var lediga, 

av egna erfarenheter vet vi även att mejl kan vara problematiskt på så sätt att de inte kan 

komma fram till mottagaren som förväntat. Därför skickades även påminnelser efter någon 

vecka för att se ifall någon ny kunde tänka sig att delta. Lyckligtvis började detta att släppa 

efter att de två första intervjuerna hade bokats in, då fick vi bland annat hjälp av dem med 

vilka vi kunde ta kontakt med samt att de tipsade andra kollegor. De som inte svarade på 

mejlet och vad som skulle kunna vara orsaken till det, har vi funderat på om det kan det vara 
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det personliga mötet som anses som tidskrävande. Skulle det då varit bättre att erbjuda 

telefonmöten redan vid början av processen alternativt om vi personligen gått till 

hälsocentralerna för att informera om studien. Den uppfattning vi har fått är att de personer 

som svarat och velat delta i studien är väldigt intresserade av att jobba med FaR som metod 

och de har velat dela med sig av sina erfarenheter. De som inte svarat, har vi funderat kring 

ifall de tycker att FaR som arbetssätt är besvärlig. Kanske är det lättare att skriva ett recept på 

fysisk aktivitet då man själv tycker om att motionera, är motiverad, tycker om metoden och 

framförallt tror på den. Under intervjuerna har det framgått att många upplever tiden som ett 

stort hinder inom hälso- och sjukvården, kanske är det just tidsbristen hos professionerna som 

kan vara orsak till att vissa inte svarar alls på våra förfrågningar om att delta.  

 

En annan kvalitativ metod som vi kunnat använda oss av är personliga brev, Kostenius (2008) 

beskriver metoden som att deltagarna får dela med sig av egna erfarenheter genom att skriva. 

Ett problem som vi ser med öppna brev är att det kan vara svårt för deltagarna uttrycka sig i 

text, svaren kan då bli olika innehållsrika. Kostenius (2008) menar även på att det kan vara 

svårt att besvara då brevet är alltför öppet. Vid en intervju har deltagarna möjlighet att fråga 

oss direkt ifall de inte förstår frågan men den möjligheten är inte lika stor vid ett öppet brev. 

Vi anser att det varit svårare att få människor att svara på de öppna frågorna bara genom ett 

utskick på mejl. För att få deltagare till det öppna brevet hade det nog varit bättre ifall vi hade 

kommit ut på alla hälsocentraler och presenterat oss, talat om syftet med studien. Ett alternativ 

är att träffa personerna och dela ut det öppna brevet på plats och sedan samla in dem.  

5.1.2 Analysmetod  

Att sammanställa resultatet har nog varit en av de svåraste delarna med denna studie. Den 

uppfattningen vi fått, utifrån litteraturen, är att den väldigt sällan ger en konkret bild av hur 

man analyserar. Vi känner därför att det har varit svårt att veta hur man ska gå till väga. 

Utifrån analysen, när det kom till att skriva resultatet, upplevde vi att det var svårt att 

begränsa sig och enbart ta med det som var relevant utifrån studiens syfte. Då gick vi tillbaka 

och tittade på forskningsfrågorna för att se till att dessa blev besvarade. Trots detta tror vi inte 

att vår analysmetod har påverkat resultatet, utan att det snarare är den bakgrund vi har som 

hälsovägledare. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om en sjukgymnast eller en 

sjuksköterska hade stått bakom studien. 
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5.1.3 Urval 

Till denna studie hade vi som förhoppning att göra 8-10 intervjuer, dock blev så inte fallet 

utan fick slutligen ihop sju intervjuer. Vi upplevde relativt tidigt, under datainsamlingen, att 

de svar som kom in följde ett mönster och var väldigt lika varandra. När detta uppstår 

beskriver Olsson och Sörensen (2011) det som att svaret kan anses som mättat. Det kan med 

enklare ord beskrivas som att man inte får någon ny fakta och att man därför kan tolka det 

som att man fått det svar man behöver för att kunna fastställa ett resultat. Något som vi även 

hade hoppats på inför denna studie var att få en jämnare fördelning av professioner bland 

deltagarna. Om deltagarna istället varit fördelade så att det exempelvis var två från varje 

profession hade vi kanske kunnat ställa dessa mot varandra och se på likheter/skillnader 

mellan de olika yrkena. Under studiens gång har vi insett att den valda målgruppen är 

svårtillgänglig, inom vården har de väldigt mycket att göra och vi förstår att man kanske inte 

prioriterar att delta i studier när schemat redan är fullt. Då det ett tag såg ut som att ingen ville 

delta i vår studie är vi därför mycket tacksamma över de som ställde upp och hjälpte oss att 

genomföra vår studie . 

5.2 Studiens begränsningar/svagheter 

Som tidigare beskrivits har vi haft det hermeneutistiska perspektivet i åtanke och som Thurén 

(1991) beskriver är forskning ur det perspektivet svårt att fastställa till 100 % då den typen av 

forskning byggs på tolkningar. Till skillnad från kvantitativa studier, där man utgår från en 

teori, tidigare forskningsresultat står som grund, där hypoteser formuleras och till sist relaterar 

man den teorin i en statistisk analys (Olsson & Sörensen, 2011). En variant av kvantitativ 

metod kan vara en enkätstudie, dock ses det som en hel vetenskap att skriva och formulera 

frågorna i sig (ibid.). Vi anser att detta kan, gentemot en kvalitativ studie, ge ett mer 

trovärdigt svar, eftersom alla som använder det troligen får samma svar oberoende av vilken 

bakgrund man har som forskare. Då vårt syfte med studien var att undersöka upplevelsen av 

arbetet med FaR, ser vi ingen annan lämplig metod än att tolka någons egen berättelse. 

 

Något vi ser som en begränsning var att inte alla yrkesgrupper som skriver ut FaR blev 

representerade i vår studie. Det hade varit intressant att höra hur andra upplever arbetet, till 

exempel dietister, arbetsterapeuter samt sjuksköterskor. Något som vi diskuterat är huruvida 

vi fått liknande resultat om vi hade fått representanter från alla professioner, eller hade det sett 

annorlunda ut. Andra professioner som vi varit i kontakt med, men som inte velat delta, har 
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beskrivit att de inte förskriver FaR i samma utsträckning som många andra yrkesgrupper. 

Enligt NLLs (2013c) egna statistik, var sjukgymnaster den yrkesgrupp som förskrev flest 

FaR-recept under 2012. Större delen av de intervjuade var sjukgymnaster och några av de vi 

varit i kontakt med tror att detta beror på att fysisk aktivitet är en så naturlig del av arbetet för 

en sjukgymnast och något som de i vanliga fall ordinerar till sina patienter. Som vi tidigare 

beskrivit, upplevdes deltagarna till studien som väldigt positiva till FaR och på så sätt inte ser 

de brister som kan finnas. Detta är något som skulle kunna leda till att resultatet blivit vinklat 

utifrån deras perspektiv. Hade deltagarna istället varit mindre positiva till FaR, skulle 

resultatet kunnat bli annorlunda jämfört med hur det blev i slutändan. En annan begränsning 

med vårt arbete är att vi valt ett relativt nytt forskningsområde där det inte finns allt för 

mycket forskning sedan tidigare. Detta gjorde att vi inte kunnat relatera lika mycket till annan 

forskning som om vi hade valt ett mer beforskat område. Dock anser vi att detta arbete kan 

leda till mer forskning inom området om rätt person får läsa det och finner det intressant att 

titta närmare på. 

5.3 Resultatdiskussion 

5.3.1 Bidra till motivation 

Motivation kan definieras som allt som driver en människas beteende (Gard, 2001). 

Andersson (2007) menar att vid en förändring har motivationen stor betydelse. När vi inledde 

arbetet med denna studie, hade vi ingen uppfattning om att ett recept på fysisk aktivitet skulle 

vara en så pass stor motivationsfaktor som förskrivarna beskriver. Enligt många av de 

intervjuade skriver man bara ut ett FaR-recept till de som vill och förskrivarna tycker att 

receptet fungerar bra som en morot för att få patienterna motiverade till att börja träna. Dels 

att man får en lapp i handen där det står frekvensen i träningen men också att patienterna vet 

att det kommer att komma en uppföljning om några månader. Förskrivarna ansåg att de allra 

flesta patienterna respondera väldigt positivt på just detta. Precis som förskrivarna säger har 

även studier visat på att man får bättre effekt av träningen vid rådgivning om fysisk aktivitet 

kompletteras med exempelvis ett recept eller annat hjälpmedel så som en stegräknare eller 

träningsdagbok (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Det som Gard 

(2001) beskriver i sin forskning är att det även finns individuella faktorer som styr 

motivationen, som till exempel vad man har för attityd och att man har realistiska 

förväntningar på framtiden.  Det finns både inre och yttre faktorer som styr en individs 

motivation (Kostenius & Lindquist, 2006). En yttre motivationsteori, som kallas 
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förstärkningsteorin, innebär att alla människor har en extra energi som kan användas då man 

vill ta sig från eller till ett önskvärt tillstånd. Som framgår i vårt resultat blir patienterna mer 

följsamma och flitiga när de får ett FaR-recept. Detta skulle kunna kopplas till det Kostenius 

och Lindqvist (2006) beskriver med att människor vill prestera bra när deras beteende får ett 

positivt resultat. Förskrivarna beskriver att det är viktigt att processen med FaR sker på 

patientens eget initiativ och villkor, vilket vi anser kan kopplas ihop med empowerment då 

det krävs ett personligt engagemang för att förbättra sin hälsa. Det är då viktigt att personen 

själv får vara med och påverka sin egen situation, utan att bli påtvingat något som den inte 

vill. Funk, Stajduhar och Purkis (2011) menar att empowerment är ett begrepp då man deltar 

och har kontroll i sitt eget liv. Empowerment är en förutsättning vid en beteendeförändring 

(Kostenius & Lindquist, 2006).  

 

Något som framkom under intervjuerna var att förskrivarna tror att deras patienter skulle bli 

mer motiverad ifall man kunde träna tillsammans i grupp, dock anser de att det finns för lite 

sådana aktiviteter att erbjuda. Grupp och normteorin som Kostenius och Lindquist (2006) 

beskriver är en teori som bygger på att människor i grupp presterar bättre när man får stöd och 

uppmuntran av människor som är i samma situation. Något som vi även tolkade utifrån 

empirin var att alla människor kanske inte vill gå på gymmet bland alla “vanliga” då det kan 

känna sig obekväm i en sådan situation. En målgrupp som nämndes i flera intervjuer var 

kvinnor med utländskt påbrå, då de ansågs vara en svår grupp att nå med tanke på språk och 

kulturskillnader. Därför ansåg några av förskrivarna att en grupp för dessa skulle vara bra att 

starta. NLL (2013b) beskriver att FaR är till för de människor som behöver hjälp med 

motivation och mer kunskap om träning och tanken är att de ska få den hjälp som önskas. Vi 

anser att det inte riktigt framgick att förskrivarna kunde hjälpa de individer som enbart 

önskade mer motivation eller kunskap, dels då man ansåg att bygga upp motivation är 

tidskrävande och att man därför oftast backar när man möter motstånd hos patienten. 

Motiverande samtal 

Enligt Norrbottensmodellen är alla samordnare utbildade i motiverande samtal, MI (NLL, 

2013b). Motiverande samtal är mycket personcentrerat, det är patientens egen syn på sin 

livsstil som ligger i fokus och där samtalet är målinriktat (Holm-Ivarsson, 2009). MI används 

bland annat för att öka patientens motivation, till att göra en beteendeförändring, genom att 

rådgivaren ställer frågor som låter patienten berätta om sin livssituation, leder han/hon denne 

till att göra en förändring i en positiv riktning (ibid.). Utifrån de intervjuer som genomförts 
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där många av deltagarna var samordnare, var det få som uttryckte sig, att de använder sig av 

MI som ett komplement till sitt arbete när de möter motstånd från patienten. Vi har därför 

funderat på om det skulle vara en fördel för alla förskrivare att använda sig av MI, då 

forskning visar på att MI som hjälp vid FaR-processer bidrar till ökade resultat för patienten. 

Sjöling, Lundberg, Englund, Westman & Jong (2011) har gjort en studie i Sverige där fysisk 

aktivitet på recept i kombination med motiverande samtal visade på en förbättring gällande, 

bland annat träningsmängd, blodtryck och BMI hos deltagarna. De förskrivare som vi ovan 

beskriver visade sig även förskriva FaR-recepten senare i behandlingsprocessen, efter tredje 

eller fjärde träffen, jämfört med andra som vanligtvis gjorde det efter första eller andra 

träffen. Detta har vi funderat på om det kan bero på att de som använder sig av MI som 

metod, på så sätt, vet om vikten av att skapa sig en relation med patienten. Då motivation kan 

påverkas av många olika faktorer och kan förändras från en dag till en annan (Gard & 

Larsson, 2003), anser vi att det skulle vara en bra möjlighet om alla som förskriver FaR blir 

utbildade inom MI eftersom det är ett bra hjälpmedel i arbetet med livsstilsförändringar. 

5.3.2 Uppföljningen är betydelsefull 

Som det framgår i vårt resultat har de flesta förskrivare påpekat att just uppföljningen är 

viktig i arbetet med FaR. Det finns forskning som visar på att det är viktigt med uppföljning 

och struktur då man ska göra en beteendeförändring (Brooks, 2005). Kerse, Elley, Robinson 

och Arroll (2005) menar att uppföljningen är en viktig del i den fortsatta processen mot sin 

beteendeförändring.  Förskrivarna beskriver att många patienter blir mer motiverade till att 

göra sin träning när de vet att någon kommer att följa upp dem. Utifrån de intervjuer som 

genomförts har vi fått olika svar på hur och när uppföljningen ska ske. Som vi beskriver i 

inledningen gällande Norrbottensmodellen, bör uppföljning ske efter tre respektive tolv 

månader, där ska patienten erbjudas samma tester som vid utskrivningen av receptet (NLL, 

2013b). Av det vi blivit informerade om, låter vissa förskrivare samordnarna kontakta 

patienten för uppföljning, vissa tar själv kontakt med patienten medan andra lät det vara upp 

till patienten själv att ta kontakt för en uppföljning. Detta kan ske efter en, tre, sex eller tolv 

månader beroende på vem som skrev ut. Själva uppföljningen i sig kan även se olika ut från 

fall till fall, allt i från kortare telefonsamtal där man enbart kollar hur det går med träningen 

till att patienten kallas till ett återbesök. Vi tror att detta beror på att man har skapat sitt eget 

sätt att jobba med FaR på och att det därför kan se olika ut från förskrivare till förskrivare.  
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5.3.3 Saknad av resurser 

De vi har varit i kontakt med tror att en av anledningarna till att alla inte förskriver FaR beror 

på att det upplevs besvärligt och tar för lång tid. Efter att studien genomförts har vi fått den 

uppfattningen att tiden är ett hinder, även om de tycker att det vore mest lämpligt, vid vissa 

fall, att skriva ett recept på fysisk aktivitet. Detta får oss att fundera över om de har alla 

resurser i form av tillräckligt med personal då de väljer bort de behandlingsmetoder som i 

vissa fall vore det allra bästa för patienterna på grund av tidsbrist. Enligt Johansson (2010) är 

människor med högre maktposition, så som läkare, mindre positiva till hälsofrämjande arbete 

eftersom de ansåg bland annat att tiden var ett hinder.  Vi anser att om man väljer att bli 

läkare, vill man kunna hjälpa människor till att bli friska, men ska man då behöva välja att 

hjälpa färre patienter med tanke på tidsbristen. Skulle man inte då kunna underlätta för 

doktorerna genom att de kan slussa vidare patienterna som vill ha ett FaR till någon annan 

som har mer tid. En av de intervjuade jobbade för tillfället på detta sätt, läkarna på den 

hälsocentralen slussade vidare de patienter som ansågs behöva ett FaR-recept till henne som i 

sin tur skrev receptet och gjorde uppföljning.  

 

Enligt Johansson (2010) präglas hälso- och sjukvården till stor del av en biomedicinsk syn på 

hälsa. Det biomedicinska perspektivet innebär att hälsa är detsamma som frånvaro av 

sjukdom (Picard, Sabiston & McNaamara, 2011). Det holistiska perspektivet fokuserar på 

helheten och förståelse av livet, det ger en större positiv effekt på hälsan om livet har en 

mening (Berg & Sarvimäki, 2003). Vi anser att de vi har kommit i kontakt med har haft en 

holistisk syn på vad hälsa är, då man gärna skriver ut fysisk aktivitet på recept istället för 

medicin i de fall det funkar som ett komplement.  Det kanske är så att de personerna som inte 

har svarat på våra mejl om att ställa upp har haft en mer biomedicinsk syn på hälsa, men det 

är bara spekulationer från vår sida. Enligt Socialstyrelsen (2011) bör hälsofrämjande 

förhållningssätt tillämpas inom hälso- och sjukvården i arbetet med att förebygga sjukdomar, 

görs inte detta skapar man istället ohälsa, skulder och obehag. Nu när det heter hälsocentraler 

hoppas vi att de flesta som jobbar där har en helhetssyn på människan och dennes hälsa. 

 

Fysisk aktivitet på recept ingår inte i högkostnadskortet, det räknas istället som friskvård/ 

egenvård (NLL, 2013b). Vi anser däremot att det vore en bra möjlighet om landstingen kan 

bidra mer med träning, exempelvis tycker vi att det borde finnas ett träningsbidrag att söka. 

Träning kan enlig förskrivarna, för många anses som dyrt och det kan ibland upplevas tråkigt 
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att inte kunna erbjuda patienterna mer stöd för träning. Utifrån empirin tolkar vi att 

patienterna prioriterar att lägga pengarna på saker som de anser vara viktigare för dem. Men 

med ett träningsbidrag skulle till exempel försäkringskassan kunna betala ut i samband när 

man köper ett träningskort till de som får ett FaR-recept och om man då tjänar mindre än en 

normal lön varje månad. SFHI (2011) beskriver att det lönar sig i längden ifall samhället 

skulle jobba mer med att förebygga folksjukdomar genom fysisk aktivitet. Vi har funderat på 

om det som idag kanske kostar lite mer är något man skulle kunna spara in på i framtiden 

genom att andra kostnader minskar. 

 

Något som framkom under intervjuerna var att förskrivarna tror att deras patienter skulle bli 

mer motiverad ifall man kunde träna tillsammans i grupp, dock upplever de att det finns för 

lite sådana aktiviteter att erbjuda. Kostenius och Lindquist (2006) beskriver grupp- och 

normteorin som en teori som bygger på att människor i grupp presterar bättre när man får stöd 

och uppmuntran av människor som är i samma situation. Något som vi också tolkade var att 

alla människor kanske inte vill gå på gymmet bland alla “vanliga” då det kan känna sig 

obekväm i en sådan situation. En målgrupp som nämndes i flera intervjuer var kvinnor med 

utländskt påbrå, då de anses vara en svår grupp att nå med tanke på språk och 

kulturskillnader. Därför anser några av förskrivarna att en grupp för dessa skulle vara bra att 

starta. 

5.3.4 Kunskap ger mer tyngd 

Utifrån empirin har vi fått uppfattningen om att förskrivarna är mycket kunniga inom sina 

områden, de har stor kunskap om fysisk aktivitet och dess hälsosamma effekter. Detta är även 

något som de uttryckt som en stor fördel i arbetet med FaR, genom att metoden kan luta sig 

tillbaka på evidensbaserad kunskap. Förskrivarna menar även att det leder till mer tyngd till 

den träning som patienten ordineras. Kostenius och Lindqvist (2006) beskriver, för att man 

ska kunna skapa en så bra relation med sin patient som möjligt är det viktigt att man är påläst 

inom det område man utövar. Skulle det vara så att någon förskrivare skulle behöva extra 

hjälp, har de möjlighet att ta hjälp av FYSS.  

 

Inom sjukvården skulle man kunna säga att det finns en sorts hierarki, där läkarna står högst i 

rang (Johansson, 2010). Detta visar sig ofta i att man menar på att läkarens ord är det som 

väger mest. Av de som deltagit i denna studie, tycker många när det kommer till FaR, att detta 

inte visar sig lika tydligt. De menar på att receptet ger samma tyngd hos alla professioner. De 
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ser det även som positivt då det i och med att ett recept är utskrivet, finns det med i patientens 

journal och på så sätt kan andra inom vården, som kommer i kontakt med patienten, se att 

personen har ett FaR-recept utskrivet. 

 

Något vi anser skulle vara till stor fördel och som vi uppfattat att några deltagare saknar, är en 

ordentlig utbildning inom FaR för förskrivarna. En av deltagarna beskrev det som att denne 

var relativt ny på sin arbetsplats och mer eller mindre blivit “inkastad” i FaR-arbetet med en 

enklare genomgång med tips utav en kollega som grund att stå på. Det skulle kunna vara en 

anledning till att arbetet skiljer sig mycket från person till person. Enligt Norrbottensmodellen 

(NLL, 2013b) ska alla samordnare utbildas inom både MI och fysiska tester innan de börjar 

arbetet med FaR. Som vi beskrivit tidigare kan det därför vara bra att alla som förskriver FaR 

får en utbildning och en bra grund att stå på vilket kan leda till ett effektivare arbete. En annan 

deltagare gav som förslag att anordna regelbundna träffar för förskrivarna där de kan träffas 

och ta del av varandra och lära sig av andras arbete. På så sätt anser vi att man kan utöka 

samarbete mellan hälsocentraler och som många önskar, utifrån det, kunna starta upp fler 

gruppaktiviteter. 

 

Det vi tolkat utifrån empirin är att FaR ger patienterna en större förståelse för fysisk aktivitet, 

men att det även ger dem en större medvetenhet om sin situation. Detta kopplar vi till en teori 

som kallas KASAM. KASAM betyder känsla av sammanhang mellan begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Kostenius & Lindqvist, 2006). Ju starkare KASAM en 

person har desto lättare har man att förbättra sin hälsa, de förstår varför en förändring behöver 

göras och de ser oftast helheten i sin situation (Antonovsky, 1996). Efter genomförandet av 

denna studie, tolkar vi det som att ett FaR-recept kan göra att patienter lättare förstår 

kopplingen mellan en livsstil och en sjukdomsbild. På så sätt kan det fungera som en 

”väckarklocka” för patienten och bidra till en förändring. Medvetenheten ökar även hos 

förskrivarna, de beskriver att de har börjat tänka till hur arbetet med FaR fungerar i dagsläget i 

och med att vi genomfört intervjuerna. Några av förskrivarna anser att denna studie kan 

medföra att arbetet med FaR kan bli bättre än nuläget. Vi hoppas detta nya tankesätt kan leda 

till att det förskrivs mer recept och att man tar sig mer tid till det.  
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5.4 Avslutande diskussion 

Utifrån empirin tolkade vi att FaR motiverar patienter, då det skrivs ut till de som är vill ha 

det. Det som förskrivarna har gemensamt är att de allra flesta verkar fråga patienterna om de 

vill ha ett FaR-recept innan de skriver ut ett, något vi anser som bra ur ett 

empowermentbaserat perspektiv. Vill man inte göra en förändring kan man bli provocerad 

istället för motiverad, om någon annan styr förändringen istället för att respektera personens 

autonomi (Rollnick, Miller & Butler, 2009). Det framgår också att resultatet i behandlingen 

blir bättre då man är aktiv och känner egenmakt över sitt liv (ibid.). Det som har framkommit 

utifrån intervjuerna, är att fysisk aktivitet på recept skrivs ut i samband med ett vanligt besök, 

då oftast i början av behandlingsprocessen. Enligt förskrivarna verkar uppföljningen vara den 

motivationsfaktorn som har mest tyngd för patienterna. Dock anser vi att rutinerna för 

uppföljningen kan förbättras då det ser väldigt olikt ut jämfört med hur Norrbottensmodellen 

beskriver det. De möjligheter som upplevs med FaR, är bland annat att receptet gör 

patienterna mer följsamma vilket är väldigt positivt enligt många förskrivare. Utifrån empirin 

blir responsen från patienterna, i och med att de får receptet i handen samt att det görs 

uppföljning, väldigt positiv. Något som har framkommit som ett hinder i arbetet med FaR är 

de resurser som finns och inte finns. Vi anser att samhället och ledningen inom vården borde 

se över de resurser som finns och prata med professionerna om vad som kan behövas för att 

förbättra arbetet med FaR. Detta för att förskrivarna ska kunna jobba så optimalt som möjligt 

med ett hälsofrämjande arbete. Något vi även har erfarit under intervjuerna är att väldigt 

mycket ansvar ligger på förskrivarna att de ska skriva ut FaR. Då det har visat sig att långt 

ifrån alla arbetar med FaR, tycker vi att det borde ställas mer och tydligare krav från 

landstinget på att metoden ska användas.   

 

Det som har förvånat oss mest i denna studie är hur arbetet med FaR går till. Innan studien 

inleddes, försökte vi ta reda på så mycket fakta om FaR som möjligt. Dels genom att söka på 

internet men vi var även och träffade en person som är väl insatt i arbetet med FaR. I 

inledningen beskriver vi den så kallade Norrbottensmodellen, ett dokument som beskriver 

FaR, vad syftet är och hur arbetet går till. Vi hade därför en tydlig bild av hur arbetet skulle 

fungera och att det görs utifrån Norrbottensmodellen. Men som vi beskrivit tidigare verkar de 

flesta jobba på sitt sätt och följer inte modellen till punkt och pricka. Efter det att vi tolkade 

empirin, kom det fram att det exempelvis sällan görs konditionstester och mätning av längd, 

vikt och BMI.  Den delen anser vi borde följas bättre då det kan öka patientens motivation om 
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man gör mätningar och tester före man skriver ut receptet samt vid en uppföljning. På så sätt 

kan patienten se eventuella resultat, bli mer motiverande i sitt fortsatta arbete med sin nya 

livsstil. Vid en beteendeförändring handlar det om att komma till insikt och bli medveten om 

sitt problem (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Enligt Kostenius och Lindquist (2006) 

menar man också att motivationen kan öka om man sätter upp tydliga och realistiska mål. Den 

kognitiva teorin beskriver att det är viktigt att sätta upp mål som är specifika, tydliga och 

attraktiva att nå (ibid.). Därför tror vi att olika mätningar som beskrivs i Norrbottensmodellen 

skulle kunna hjälpa fler människor, då de lättare kan se sin utveckling.  

 

Vi har fått uppfattningen om att arbetet med FaR har fungerat bättre på vissa orter än på 

andra. Det finns i nuläget två hälsocenter i södra Sverige, som i samarbete med landstinget, 

bland annat jobbar med hälsosamtal, stresshanteringsgrupper och kostsamtal (Landstinget 

Västmanland, 2012). De som jobbar på hälsocentren är hälsovägledare i grunden och därför 

ser vi det som en stor möjlighet för oss utan legitimation att kunna ha ett samarbete med 

landstingen. Vi anser att det skulle vara bra om det kom ett sådant tänk i hela landet då man 

likt det holistiska synsättet, ser på hälsa som en helhet och att man kan hjälpa alla utifrån dess 

behov. FaR kan i längden ha en promotiv inverkan hos många som väljer FaR framför annan 

medicinering. Detta då FaR förhoppningsvis kan få människor att behålla den nya livsstilen 

genom att fortsätta att röra på sig eller att i ett tidigt stadie, innan en eventuell sjukdom brutit 

ut, ändra den farliga livsstilen. Arbetet med FaR kan kopplas till vår framtida yrkesroll som 

hälsovägledare eftersom denna metod handlar mycket om att patienter ska genomgå en 

beteendeförändring, från att vara inaktiv till att börja röra på sig i allt större utsträckning. I 

inledningen beskriver vi forskning som visar på att människor som arbetar inom sjukvården 

upplever ett hälsofrämjande arbete som svårt och diffust (Johnsson, 2010). Detta är något som 

en hälsovägledare har stor kunskap om, då hälsopromotion är utbildningens huvudämne. 

Därför ser vi ett behov av kompetens som HVL som yrkesgrupp kan fylla. En hälsovägledare 

kan vara med i ett team där denne kan fungera som hjälp för de patienter som finner det svårt 

att genomgå en förändring eller vill ha mer kunskap om exempelvis träning. Men även för att 

göra uppföljningar, konditionstester och vägleda patienten med hjälp av motiverande samtal. 

Därför anser vi att det finns bra förutsättningar för hälsovägledare att bidra med kunskap inom 

vården. 
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Avslutningsvis vill vi lyfta ett citat från en av våra deltagare: 

 

 

“Men man skulle önska att det finns ett långsiktigare tankesätt inom ledningsstrukturen som satsar 

mer, lägger mera pengar på de här resurserna istället för att som vi gjort de senaste 10 åren, minska 

på resurserna” 
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Slutsats 

 Fysisk aktivitet på recept kan i många fall ses som en drivande faktor för patienter till 

att bli mer aktiva. Dock kan motivationen ibland vara bristfällig, därför anser vi att 

motiverande samtal är något som kan användas som komplement i arbetet med FaR. 

 Uppföljningen ses som en viktig del av ett FaR-recept, men vi menar på att rutiner för 

hur den ska göras kan ses över och förtydligas. 

 Resursmässigt anser förskrivarna att tiden inte alltid räcker till för att de ska kunna 

arbeta med FaR i den utsträckning de önskar. De vill även ha fler möjligheter till 

gruppaktiviteter för patienterna men detta kan ses som svårt ur ett ekonomiskt 

perspektiv. 

 Evidens om fysisk aktivitet anses ge en större tyngd till receptet som ges till patienten. 

Dock önskar deltagarna i studien fler möjligheter till kunskapsutbyten i form av träffar 

med andra förskrivare. 

 

Framtida forskning 

Vi har gjort en relativt liten studie där de som ville delta fick det så länge de hade skrivit ut 

fysisk aktivitet på recept. På så sätt tycker vi att det är svårt att dra generella slutsatser av vår 

forskning i just denna yrkeskategori. Under studiens gång har det dykt upp många frågor, inte 

enbart inom vårt forskningsområde utan även frågor som kan beröra det fortsatta arbetet med 

FaR. Det hade varit intressant att undersöka varför de som aldrig har skrivit ett FaR-recept, 

tankar kring det och varför de inte gör det. Det skulle även vara intressant att veta hur det går 

för de som fått ett FaR-recept utskrivet, om de har gjort någon förändring och ifall den 

bibehålls.  
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Bilaga 1 

Informerat samtycke 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskrivare av fysisk aktivitet på recept upplever 

arbetet med och kring FaR. Studien kommer genomföras i form av en intervju där resultatet 

senare kommer presenters i form av en rapport (kandidatuppsats vid Hälsovetenskap, Luleå 

Tekniska Universitet). Då rapporter av dessa slag är offentliga handlingar kommer den bli 

tillgänglig för vem som helst att läsa. Deltagarna i denna studie kommer vara anonyma och 

har rätt att när som helst avsluta sitt deltagande. 

 

Jag samtycker till deltagande i denna studie: 

 

………………………………………………………… …………………. 

Deltagarens underskrift    Datum 
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Intervjufrågor 

1. Hur jobbar du med FaR här? 

2. Hur upplever du att jobba med FaR? 

3. Vilka möjligheter och hinder ser du med FaR? 

4. Hur upplever du att responsen är från patienterna som får fysisk aktivitet på recept? 

5. I vilket skede är det vanligast att du förskriver FaR? 

6. Anser du att Ni har alla resurser som krävs för att arbetet med FaR ska fungera så bra som 

möjligt? 

 


