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Abstrakt  

Redan 1000 år f. Kr. insåg man nyttan med fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i olika former har 

visat sig vara förebyggande och en bra behandlingsfrom vid en rad olika sjukdomstillstånd. 

FaR är fysisk aktivitet på recept och skrivs ut på samma sätt som medicin. Detta används i 

sjukvården av bland annat sjukgymnaster runt om i hela Sverige. I Norrbotten började arbetet 

med FaR 2006 och målet var att det ska erbjudas som behandlingsmetod på alla vårdcentraler. 

Syfte: Syftet med studien var att kartlägga i vilken utsträckning sjukgymnasterna i 

primärvården Norrbotten använder sig av FaR och hur det tillämpas. Metod: Alla 

sjukgymnaster i Norrbottens län tillfrågades via en enkät i pappersformat. Resultat: Av 82 

tillfrågade sjukgymnaster deltog 51. Av dessa var 12 män och 39 var kvinnor. FaR användes 

av 41av sjukgymnasterna. De vanligaste grupperna behandlade med FaR var, Artros, inaktiva 

och obesitas. 51% av sjukgymnasterna hade skrivit ut 1–10 och 27% hade skrivit ut 11–20 

recept det senaste året. Många ansåg att FaR var ett viktigt redskap i primärvården. 11 av 

männen och 30 av kvinnorna arbetade med FaR. Det fanns inga signifikanta skillnader 

gällande användande av FaR mellan män och kvinnor. Konklusion: Användandet av FaR, 

bland sjukgymnasterna, var jämt fördelat över Norrbotten, det fanns inga signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnor i några avseenden. De diagnosgrupper som behandlandes 

med FaR hade alla stöd av vetenskapen.  

 

Nyckelord: FaR,  fysisk aktivitet, Norrbotten, primärvård, sjukgymnastik   
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1. Inledning 

1.1 Historisk tillbakablick 

Skrifter från 1000 år f. Kr beskriver hur man redan då i Kina hade kunskap gällande rörelser 

och ställningar för att minska smärta och för att få en bättre hållning. Herodikos drev en 

gymnastikskola i antikens Grekland 400 f.Kr. Han hade på den tiden ett gott anseende och 

använde sig av olika övningar i behandlande syfte (1). Man har funnit dokument från 1553 

skrivna av Christobal Mendez i Sevilla, denna har lämnat efter sig skrifter vilka talar om 

vikten av fysisk aktivitet för en god hälsa (2). Den italienske läkaren Sanctorius Sanctorius 

skrev på tidigt 1600-tal en bok i vilken han påpekade att måttlig övning gör kroppen lätt och 

fylld av energi. Denna övning skulle rena muskler och ligament från avfallsprodukter genom 

att individen började svettas, vilket man bäst uppnådde vid gång (1).  

Hoppar man framåt i tiden närmare bestämt till tidigt 1800-tal infördes gymnastik i den 

allmänna skolordningen, mycket beroende på Per Henrik Lings propaganda för gymnastiska 

övningar. Per Henrik Ling fick på egen begäran uppdraget att starta en utbildning gällande 

sjukgymnastik. Det blev det som idag kallas gymnastik och idrottshögskolan. Ling är idag 

känd som den svenska sjukgymnastikens fader och arbetade tidigt med att utveckla 

gymnastiken för olika syften (1).  Vi har i dagens samhälle passerat både jordbrukssamhällen 

och industrisamhällen och lever numer i ett it-samhälle. Detta innebär mycket stillasittande 

och trots att inte vi längre härjas av fattigdomssjukdomar såsom smittkoppor, TBC och polio 

mår många i dagens samhälle inte bra. Trots att vårt samhälle erbjuder många lösningar i form 

av datorer, snabba tvättmaskiner och mikrovågsugnar uppger folk att anledningen till att dem 

inte tränar/motionerar regelbundet är brist på tid (2). De ungdomar som är fysisk aktiva är i de 

flesta fall med i någon form av organiserad verksamhet och spontanidrotten (idrott som sker 

utanför organiserad verksamhet) vilken var stor på 60-70 talet finns idag inte i samma 

utsträckning (2).  De så kallade välfärdssjukdomarna har trätt in i samhället. Exempel på 

dessa är stress, övervikt, hjärt- och kärlproblem och olika typer av ledvärk (3).  

 

1.2 Generella effekter av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna gällande god hälsa (3). Vid träning mer än 2 

– 3 minuter måste musklerna syresättas. Det ställer krav på hjärtat som pumpar syre via blodet 

ut i kroppen. Träningen leder på sikt till att hjärta-kärl förbättras i form av ökad slagvolym, 
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maximal syreupptagningsförmåga och blodvolym Lungor kan öka i kapacitet, skelettmuskler 

stärks och det leder i sin tur till ökad maximal muskelkraft. Den fysiska arbetsförmågan 

förbättras och ger resultat i form av bättre uthållighet, generell rörlighet och maximal kraft 

(4). 

Det viktiga är att kroppens stora muskelgrupper aktiveras under en längre period så att pulsen 

når upp till 60-70% av maxpuls(4). Exempel på aktiviteter är skidåkning, löpning, cykling, 

simning och promenader med mera.  Vill man träna upp specifika delar av kroppen är typen 

av träning av relevans. Låt säga att man tränar långdistanslöpning, då kommer musklerna att 

anpassas för att kroppen ska ha kraft och förutsättningar för just långdistanslöpning (3). I en 

artikel från Läkartidningen från 1998 står att läsa att både män och kvinnor oavsett ålder 

gynnas av fysisk aktivitet. Man menade att det finns ett samband gällande hur mycket man 

tränar och vilka effekter det ger. Måttlig träning är bättre än ingen alls och kan förebygga en 

för tidig död i olika sjukdomar (5).  

WHO, Världshälsoorganisationen rekommenderar 30minuters måttlig aktivitet per dag för att 

minska risken för sjukdom och för att uppnå hälsoeffekt (6). Även på hemsidan FYSS.se står 

dessa rekommendationer att läsa. Vill man dessutom öka hälsoeffekten bör man utöka 

intensiteten eller frekvensen (7).  

1.3 Sjukdomar/behandling 

I dagens Sverige är 65procent av männen i medelåldern och 64procent av kvinnorna, i samma 

ålderskategori, fysiskt aktiva, det vill säga minst 30minuters aktivitet per dag (8). Enligt 

statistik från Sveriges kommuner och landsting såg det gällande sjukskrivningar, 2010, ut på 

följande sätt: 14 121 personer uppbar sjuk- och aktivitetsersättning, 6920 kvinnor och 7211 

män. I dag har totalt 437 148 personer sjuk- och aktivitetsersättning (9).  

 

Stress är en av dem stora kategorierna i dagens Sverige som går under benämningen 

hälsoproblem (2). En viktig del i behandlingen av stress är fysisk aktivitet. Denna kan 

användas för att behandla och förebygga både de fysiska och psykiska följderna av stress. 

Stress påverkar och frisätter hormoner som kan vara negativa för kroppen, fysisk aktivitet kan 

ses som en motvikt då denna har motsatt effekt och hjälper kroppen att tåla dessa hormoner, 

detta enligt Börjesson och Jonsdottir, publicerat i Läkartidningen 2004 (10). Generella 

effekter fysisk aktivitet har mot stress, är förbättrad återhämtning höjt självförtroende, lägre 

spänning, bättre kroppsmedvetenhet och en ökad livskvalité (11). 
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Obesitas är en benämning på kraftig övervikt hos en individ i den utsträckningen att det utgör 

ett hot mot individens hälsa. Riskerna att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar ökar i samband 

med obesitas (12). I dagens samhälle tillhör övervikt ett av de snabbast ökande 

hälsoproblemen i befolkningen både inom Sverige och övriga världen.  47procent av männen 

och 35procent av kvinnorna i Sverige anses överviktiga (13). Den form av fysisk aktivitet som 

är mest avgörande gällande övervikt är den vardagliga som promenader till jobbet, använda 

trappor istället för hiss och att aktivera sig mer på sin fritid. Det är den typen av aktivitet som 

omsätter mest av kroppens energiåtgång, detta enligt Statens folkhälsoinstituts rapport 

gällande åtgärder mot fetma, 2002 (13).  

Artros är en degenerativ ledsjukdom vilken bryter ned ledbrosket. Denna sjukdom leder till 

stelhet på morgonen, smärta vid belastning och är i dagsläget irreversibel (14). Artros är tio 

gånger vanligare än reumatoid artrit och utgör en av de vanligaste folksjukdomarna i vår tid 

(15). Man har sett att den behandlig som ger mest smärtlindrande resultat är träning före 

medicinska åtgärder, man har dessutom sett att medicinen har som bäst verkan i samband med 

fysisk träning. En annan mycket viktig effekt är att träning insatt i god tid kan fördröja eller 

helt ta bort behovet av artroplastik (16). Hjärt- kärlsjukdomar utgör nästan en tredjedel av de 

patienter som behandlas på sjukhus. Orsaken till de här besvären är ofta åderförfettening, en 

hög riskfaktor till detta är inaktivitet. Man uppskattar att ca hundratusen svenskar lider av 

kärlkramp och att cirka trettiotusen drabbas av hjärtinfarkt varje år. De som motionerar 

minskar sin risk för att dö i förtid betydligt (5). Individer som är fysisikt inaktiva tros ha en 

ökad risk för kranskärlssjukdom. Dessa löper lika stor risk som för rökare och för individer 

med högt blodtryck (11).  

Idag är KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen och man räknar med att inom tjugo 

år kommer den att vara den tredje vanligaste dödsorsaken (17). KOL är en sjukdom som 

främst drabbar rökare och innebär ökat luftflödesmotstånd och tillståndet är progressivt. Den 

viktigaste behandlingen av KOL är rökstopp (12). En annan viktig åtgärd är KOL-skola där 

patienterna får lära sig hostteknik, avslappningsövningar och vikten av fysisk aktivitet. Den 

fysiska aktiviteten är av stor vikt för bibehållen lungkapacitet och träning av styrka och 

rörlighet (17).  
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1.4 FaR och FYSS 

Fysisk aktivitet på recept började användas i samband med aktivitetsåret ”sätt Sverige i 

rörelse 2001”. I Statens folkhälsoinstituts pdf- folder sida 12 gällande FaR står att läsa ” 

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är ett konkret verktyg för hur hälso- och sjukvården 

tillsammans med externa aktörer kan främja fysisk aktivitet i befolkningen och representerar 

samtidigt en arbetsmetod som bidrar till att uppfylla målet om att hälso- och 

sjukvården ska bedriva ett mer sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete”(18). Det 

som krävs för skriva ut fysisk aktivitet på recept är att man som personal är legitimerad och 

har den kunskap som är nödvändig för att göra det på ett korrekt sätt. Verksamhetschefen på 

respektive hälsocentral har ansvaret för att de som utför detta har rätt kompetens. 

Vederbörande föreskrivare bär själv ansvaret gällande ordinationen och att all ordination 

dokumenteras i journal. Idag har cirka hälften av Sveriges vårdcentraler rutiner gällande 

frågan om fysisk aktivitet i samband med patientmöten (18). Den största delen ger muntliga 

råd gällande fysisk aktivitet och cirka två tredjedelar skriver ut fysisk aktivitet på recept. På 

två av tre av de här hälsocentralerna finns ansvarig personal vilken ser till att rutinen följs och 

uppdateras.  

För att tydliggöra användandet av FaR har man delat in patienterna i olika kategorier baserat 

på fyra olika nivåer styrt av deras förutsättningar och behov (18). 

Nivå 1. De här patienterna har befintlig skada eller sjukdom och rekommenderas ej att delta i 

fysisk aktivitet utanför sjukvårdens regi. De här patienterna ingår inte i FaR utan ska som 

tidigare nämnt ingå i exempelvis sjukgymnastik men kan få recept på promenader etc. 

Nivå 2. De här patienterna anses vara i det stadiet att de har en förhöjd hälsorisk och bör ej 

ansvara för sin egen träning. De får fysisk aktivitet på recept i befintliga FaR-grupper på 

lågintensiv nivå. Grupperna bedrivs av frivilligorganisationer, inom sjukvården och 

företagshälsovården. 

Nivå 3 och 4. De här nivåerna går in lite i varandra och är beroende på motivationsnivå, men 

utgörs av det ordinarie utbudet av aktiviteter. Nivå3patienter ingår främst i grupper för att 

träningen ska bli genomförd. Nivå4patienter bedöms kunna klara sin träning på egen hand i 

förslagsvis hemmiljö.(18)  

FYSS, fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, är en manual gällande 

fysisk aktivitet för att förebygga och behandla olika sjukdomar (7). 

För att få ökad förståelse, gällande FaR, finns redskapet FYSS vilket är en informationsbank 

gällande olika sjukdomar och hur dessa kan behandlas med fysisk aktivitet. Det ingår även 



5 

 

häri förslag på aktiviteter baserat på olika åldrar och kön etc. Man tar även upp när det finns 

risker inom specifika patientkategorier. FYSS är framtaget av Yrkesföreningar för fysisk 

aktivitet tillsammans med Statens hälsoinstitut (7).  

 
1.5 FaR i Norrbotten 

Hösten 2006 startade arbetet med fysisk aktivitet på recept på några vårdcentraler i 

Norrbotten. 2008 hade 24 vårdcentraler av 33 utbildad personal och börjat arbeta med 

metoden (19). Målet är att alla vårdcentraler i Norrbotten ska kunna erbjuda FaR som 

behandling.  

Tillsammans med Norrbottens idrottsförbund och med stöd av Winternet, en privat 

sjukgymnastklinik i Boden med specialisering mot idrottsskador, driver primärvården FaR.  

Norrbottensmodellen 

I Norrbotten har alla vårdcentraler en eller flera samordnare, vilka fungerar som koordinatorer 

på sin vårdcentral. Samordnaren är en sjukgymnast eller sjuksköterska och har utbildning i 

motiverande samtalsteknik och fysiska tester. Dessa fungerar som kontaktpersoner mot 

föreningar och friskvården till exempel Friskis och Svettis och Korpen med flera. Finns inte 

sjukgymnast på patientens vårdcentral, bokas patienten via samordnaren in hos annan 

vårdcentral. Initialt görs ett konditionstest och patienten får fylla i en enkät gällande 

aktivitetsnivå, med detta hjälper man patienten att finna en relevant aktivitet (20).    

Författarna ville med denna studie ge en bild av hur FaR användes i kliniken och kartlägga i 

vilken mån verksamma sjukgymnaster inom primärvården utnyttjade detta redskap.  

Föfattarna hoppades få fram vikten av fysisk aktivitet så att alla verksamma sjukgymnaster ser 

vår kunskap om fysisk aktivitet som behandling som vårt främsta redskap.   
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2. Syfte 

Att kartlägga i vilken utsträckning sjukgymnasterna inom primärvården i Norrbotten använder 

sig av FaR och hur det tillämpas. 

2.1 Frågeställningar: 

Används FaR inom primärvården? 

Finns det specifika patientgrupper som behandlas med FaR? 

Hur ser sjukgymnasterna på FaR som instrument och i förhållande till instruerade 

träningsprogram? 

Finns skillnader gällande synen på FaR mellan kvinnor och män? 

 

3. Försökspersoner 

Alla sjukgymnaster inom primärvården i Norrbotten tillfrågades gällande deltagande vilket 

även inkluderade privata vårdcentraler. Data samlades in och analyserades. Deltagarna 

lokaliserades via Eniro, telefonkataloger och med hjälp av en lista över vårdcentraler vilken 

uppgav antal anställda sjukgymnaster på varje plats. Denna lista fick författarna av FaR-

samordnaren i Norrbotten. Författarna ringde upp samtliga privata vårdcentraler för att få reda 

på hur många verksamma sjukgymnaster de hade på respektive enhet. Totalt tillfrågades 82 

sjukgymnaster i hela länet gällande deltagande.  

 

4. Metod 

Studien skedde i form av en enkätstudie för att undersöka användandet av FaR med hjälp av 

flervalsalternativfrågor. Frågorna i enkäten var egenkonstruerade. Enkäten togs fram i 

programmet EvaSys tillhandahållet av LTU (bilaga 1). I introduktionsbrevet som skickades ut 

till respektive sjukgymnast förklarade författarna sitt syfte med studien och vilka 

förväntningar de hade. Författarna klargjorde även att all information skulle komma att 

behandlas med hänsyn till de deltagande, vilket innebar att författarna var de enda som hade 

tillgång till all information (bilaga 2).   

Enkäterna skickades ut via brev till respektive vårdcentral, vilkas adresser lokaliserades via 

Eniro.se. I varje kuvert låg ett frankerat svarskuvert, introduktionsbrev och enkät. Inga 
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personligt adresserade brev skickades ut, författarna skickade alla brev i ett stort kuvert till 

respektive vårdcentral, för att på så vis inte upprätthålla några namnlistor över deltagarna.   

För att veta till vilka vårdcentraler påminnelseenkäter skulle skickas, numrerades alla enkäter 

och prickades av mot en lista över vårdcentraler. När breven började komma in prickades 

numren av och ströks från påminnelselistan. Efter att brevet med svaren återkommit 

avlägsnades numret vilket annars hade kunnat identifiera avsändarens lokalisation. Efter två 

veckor skickades ett påminnelsebrev ut till respektive vårdcentral från vilka det inte kommit 

någon respons.  

 

5. Etiska överväganden 

Det klargjordes att allt deltagande innebar att information om respektive individ inte skulle 

komma att kunna urskiljas och att enkäterna behandlades därefter. Deltagandet var frivilligt 

och inga svar kunde härledas till någon specifik individ. Inga adresser eller telefonnummer 

sparades efter att vi mottog svarsenkäten. Syftet var inte att ta reda på huruvida individer har 

kännedom om FaR eller om de använder det utan att sammanställa en helhetsbild av 

användandet av FaR.   

 

6. Analys av data 

I ett exceldokument kodades alla svaren och varje enkätsvar fördes därefter in. Enkäternas 

nummer fördes in för att inte samma enkät skulle kunna föras in två gånger. För att räkna ut 

eventuella signifikanta skillnader användes chi2-test eftersom att svaren var i form av 

nominaldata och ordinaldata (21). En del svarsfrekvenser redovisades deskriptivt då dessa var 

baserade på subjektiva uppskattningar, inte dokumenterad fakta, från deltagarna. 

Beräkningarna gjordes på grupperna män och kvinnor. p sattes till 0,05 vid de olika 

hypotesprövningarna mellan kvinnor och män (21).    
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7. Resultat 

7.1 Bakgrund 

Av de 82 utskickade enkäterna återkom 51 (62%) efter att ordinarie- och påminnelseenkäterna 

kommit tillbaka. Av de som svarade var medelåldern 42 och ett halvt år, varav den yngsta var 

23år och den äldsta var 63år. Genomsnittlig tid i yrket var 12,4 år, varav den som jobbat 

kortast jobbat en månad och den som jobbat längst varit verksam i 28år. Fördelningen mellan 

anställning inom landsting och privata vårdcentraler var 45 (88%) inom landstinget och 6 

(12%) privata. Könsfördelningen var 12 (23%) män och 39 (77%)  kvinnor (Tabell 1). Svaren 

inkom från hela Norrbottens län.  

 

Kön, antal, (procent) Typ av anställning, antal, (procent) 

Män 12 (23%) Landsting 45 (88%) 

Kvinnor 39 (77%) Privata 6 (12%) 

Tabell 1. Fördelning mellan kön och typ av antällning bland de svarande.  

 

Deltagarnas utbildning gällande FaR såg ut enligt följande: 18 (35%) hade fått utbildning 

under sin grundutbildning, 18 (35%) hade via sin arbetsplats, 11 (22%) uppgav annan 

utbildning och nio (18%) saknade utbildning (Tabell 2.). 

  

Grundutbildning, 

antal, (procent) 

Arbetsplats, antal, 

(procent) 

Annat, antal, 

(procent) 

Ingen utbildning, 

antal, (procent) 

18 (35%) 18 (35%) 11 (22%) 9 (18%) 

Tabell 2. Fördelning gällande FaR-utbildning.   

 
7.2 Används FaR inom primärvården? 

Av de 45 sjukgymnaster som svarade från Landstinget uppgav 37 (82%) av dessa att de 

jobbar med FaR, varav fyra (67%) av totalt sex inom den privata vården svarade att de 

använde FaR. Detta innebar att av de totalt 51 sjukgymnasterna använde 41 (80%) 

sjukgymnaster i Norrbottens primärvård FaR.   



På frågan, gällande vad man baserade FaR på, fick deltagarna fylla i flera alternativ och 

fördelningen såg ut såhär: 20 (49%) baserade utskrift av FaR på utbildning, 24 (59%) vände 

sig till FYSS, 15 (37%) lutade sig på vetenskaplig evidens, fem (12%) baserade det på att man 

som sjukgymnast i landstinget ska använda FaR i Norrbotten och tre (7%) uppgav annat.                           

Figur 1 redovisar hur ofta sjukgymnasterna upplevde att de kom i kontakt med patienter de 

upplevde vara relevanta för FaR. 14 (34%) upplevde det dagligen. 14 (34%) upplevde att det 

inträffade veckovis. Tre (7%) träffade denna patientkategori varannan vecka. Åtta (20%)  

upplevde detta månadsvis och en (2%) mer sällan än så.  

 
Figur 1. Antal  kontakter  med patienter  relevanta för FaR. 

 

Nedan redovisas hur många FaR-recept som skrevs ut det senaste året (figur2). Det mest 

förkommande antalet var 1 – 10 utskrivna recept vilket 21 (51%) deltagare uppgav och tre 

(6%) deltagare uppgav att de det senaste året skrivit ut mer än femtio FaR-recept. Noterbart är 

att samtliga de tre som skrev ut 50 eller fler recept var privat anställda.   

 

 

Figur 2. Antalet utskrifter det senaste året bland sjukgymnasterna i Norrbotten. 

7.3 Finns det specifika patientgrupper som behandlas med FaR? 

Fördelningen av användandet av FaR på specifika patientgrupper såg ut såhär: 25 (61%) 

sjukgymnaster använde det till personer med artros. 27 (66%) till obesitas, nio (22%) till 

hjärt-kärlsjuka, fem (12%) till personer med stress, 27 (66%) till inaktiva, åtta (20%) till 
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KOL-patienter, sex (15%) till smärtpatienter, fyra (10%) till patienter med ryggsmärta, fem 

(12%) till diabetespatienter, tre (7%) till neurologiskt påverkade patienter och en (2%) till 

patienter med osteoporos, se figur 3.  

  
Figur 3. Antalet användare per diagnosgrupp. 

 

Sett till vilka nivåer som var vanligast förekommande vid användande av FaR som 

behandlingsmetod, var nivå 4 överlägset mest frekvent då 29 (71%) deltagare uppgav att 

denna kategori patienter behandlades med FaR. I övrigt använde två (5%) FaR på nivå 1-

patienter, två (5%) på nivå två-patienter och 12 (29%) deltagre uppgav att de behandlade nivå 

3-patienter med FaR.   

7.4 Hur ser sjukgymnasterna på FaR som instrument och i förhållande till instruerade 
träningsprogram? 

En av frågorna i enkäten tog upp eventuella skillnader i resultat gällande instruerade 

träningsprogram kontra FaR, det vill säga huruvida FaR givit bättre effekt, (tabell 3). 

Svarsfördelningen såg ut på följande sätt: nio (22%) ansåg att FaR givit bättre resultat än 

hemträningsprogram, 17 (41%) instämde delvis till det påståendet, nio (22%) hade ingen 

uppfattning och sex (15%) ansåg inte att FaR givit bättre effekt än instruerade 

träningsprogram.   

Instämmer Instämmer delvis Vet ej Instämmer ej 

9 (22%) 17 (41%) 9 (22%) 6 (15%) 

Tabell 3. Har FaR givit bättre resultat än instruerade träningsprogram? 

 

På frågan, ”tycker du att FaR är ett viktigt redskap för dig som sjukgymnast”, svarade 23 

(45%) instämmer helt, 24 (47%) instämde delvis och fyra (8%)  visste ej, ingen fyllde i det 

sista svarsalternativet vilket var, instämmer inte alls.   
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7.5 Finns skillnader gällande användandet mellan kvinnor och män? 

Det fanns ingen signifikant skillnad vid användande av FaR mellan män och kvinnor  

(p = 0,261). 11 av 12 (92%) deltagande män använde FaR. Fördelningen bland kvinnorna var 

att 30 av 39 (77%) använde FaR. Utbildningsfördelningen mellan män och kvinnor var: 11 

(28%) kvinnor respektive sju (58%) män hade fått sin kunskap om FaR via 

grundutbildningen, 14 (36%) kvinnor och 4 (33%) män via arbetsplatsen, åtta (20%) kvinnor 

och tre (25%) män angav annat och nio (23%) kvinnor saknade utbildning helt. Tre (6%) män 

och tre (6%) kvinnor hade privat anställning övriga 45 (88%) var anställda inom landstinget. 

Vid utskrivning av FaR baserat på grundutbildning fanns ingen signifikant skillnad (p = 0,8). 

Av de totalt 20 (51%) sjukgymnaster som baserade sin FaR-utskrivning på grundutbildning 

var fyra (20%) män och 16 (80%) kvinnor. Inte heller användandet av FYSS hade någon 

signifikant skillnad (p = 0,76).  

Sex män (54%)  respektive 18 (60%) kvinnor uppgav FYSS som underlag vid utskrift av FaR. 

Vetenskaplig evidens användes av tre (27%) män och tolv (40%) kvinnor och ”för att man ska 

använda FaR i Norrbotten” av en (9%) man och fyra (13%) kvinnor. En (9%) man och två 

(6%)  kvinnor uppgav annat.    

Figuren nedan beskriver hur ofta kvinnor respektive män kommer i kontakt med patienter de 

anser kunna vara i behov av FaR. Dagligen respektive veckovis var de två största grupperna, 

(se figur 4).   

 

   
 Figur 4. Fördelningen mellan män och kvinnor gällande kontakt med patienter relevanta för FaR. 
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I figuren nedan ser man hur många FaR-recept, fördelat på män och kvinnor, som skrevs ut på 

ett år (figur 5). Det fanns ingen signifikant skillnad gällande 1 -10 eller 11 – 20 (p = 1 i båda 

grupperna) Bland kvinnorna var 1 – 10 recept (56%) respektive 11 – 21 recept de vanligast 

förkommande. Även bland männen var 1 – 10 recept per år (33%)  vanligast.     

 

Figur 5. Fördelningen mellan män och kvinnor gällande antalet utskrivna FaR-recept det senaste året.  

 

Vad gäller synen på FaR och dess effekt i förhållande till instruerade träningsprogram 

upplevde sex (20%) kvinnor att det gav bättre resultat, 13 (43%) instämde delvis, sju (23%) 

visste ej och fyra (13%) ansåg inte att FaR givit bättre resultat. Bland männen såg det ut enligt 

följande: tre (27%) män ansåg att det givit bättre resultat, fyra (36%) höll delvis med om det 

påståendet, två (18%) visste ej och två (18%) ansåg inte att det givit bättre resultat i 

förhållande till instruerade träningsprogram.  

Gällande betydelsen av FaR som redskap för sjukgymnaster i Norrbotten ansåg 15 (38%) 

kvinnor respektive åtta (67%) män att det är ett viktigt redskap. 22 (56%) kvinnor och två 

(17%) män instämde delvis till det. Två deltagare av varje kön visste inte, kvinnor (5%), män 

(17%) . Ingen av de svarande ansåg att FaR saknade betydelse.   

Det fanns ingen signifikant skillnad i någon av de tre största grupperna, gällande användande 

av FaR, mellan män och kvinnor. Atros,( p = 0,88), obesitas (p = 0,58) och inaktiva (p = 0,87) 

(figur 6).  

  
Figur 6. Användandet per kön av FaR på olika patientgrupper. 
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Ingen av de olika patientnivåerna visade någon signifikant skillnad. Nivå 3 (p = 0,49) och 

nivå 4 (p = 0,69). Figur 7 visar att Nivå 4 var ensam den största gruppen som ingick i FaR-

behandling.   

 

 

Figur 7. Användandet per kön av olika nivåer inom FaR.  

 

Det fanns inga signifikanta skillnader, mellan könen, gällande några grupper. Fyss (p = 0,76), 

utbildning (p = 0,8) och vetenskaplig evidens (p = 0,82). De övriga grupperna För att man 

ska…och annat var för små för att kunna räkna på. I figur 8 ser man att, den kategori flest 

användare baserade sina utskrifter på var Fyss följd av utbildning och vetenskaplig evidens. 

Denna storleksordning gällde båda könen.  

 

 
Figur 8. Underlag för FaR hos respektive könsgrupp.   
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7.6 Deltagarnas egna kommentarer/övrigt  

Tolv deltagare hade kommentarer och egna synpunkter gällande FaR och dess användande. 

Dessa finns att läsa i bilaga 3. Här följer en kort sammanfattning av dess innehåll.  

I flera av kommentarerna står att läsa att FaR är bra och fyller en mening för fler 

yrkeskategorier inom vården än sjukgymnaster. FaR kan vara både till fördel och nackdel för 

patienten sett till att få sin fysiska status svart på vitt. En del anser att de använder FaR, men 

istället för att skriva ut recept ges muntliga råd om fysisk aktivitet. Det är ett bra 

motivationsredskap vid hemträning (se bilaga 3).    
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8. Metoddiskussion 

Författarna valde att skicka ut enkäterna via brev utan vetskap om hur könsfördelningen såg 

ut i länet. Detta hade varit av intresse i resultatet. Enkäterna var numrerade och inte 

adresserade till enskilda individer, detta gjorde att ett stort ansvar vilade på de som på 

respektive vårdcentral tog emot breven. Förekom ingen kommunikation gällande vilka som 

valt att besvara enkäten kan detta ha inneburit att man inte visste vem på vårdcentralen som 

skulle ha påminnelsen. Det kan vara så att de som inte svarade aldrig såg eller fick kännedom 

om enkäten. Hade författarna istället valt ett elektroniskt utskick hade man kunnat säkerställa 

att var och en av sjukgymnasterna fått se enkäten och välja huruvida de ville delta eller ej, 

detta hade även inneburit att man med säkerhet vetat att påminnelsen nådde fram till ”rätt” 

person. Det ansågs trots detta att en enkät i pappersformat skulle upplevas mer personlig och 

seriös. Ytterligare stöd för att skicka ut enkäterna via brev fick författarna från en 

undersökning gjord 2011 bland 1200 kalkonjägare i USA. Av de som fick en elektronisk 

förfrågan svarade 44% och av dem som fick enkäten i pappersfromat svarade 75% (22).  

Att inte adressera breven direkt till respektive sjukgymnast valdes för att på så vis markera att 

författarna inte skulle kunna identifiera vem som svarat vad, eller vem som inte svarat alls. 

Detta var inte heller av intresse då syftet gällde en helhetssyn på användandet av FaR i NLL. 

Hade man istället adresserat till var och en av sjukgymnasterna utan att koda enkäterna hade 

man inte kunnat veta vem som svarat på vad och vart eventuella påminnelser skulle skickats.  

Författarna ville med pappersenkäten komma runt det problem som kunde ha uppstått i form 

av att det kunde ha filtrerats bort som ”spam” alternativt bara ha ”klickats” förbi, det här är 

problem som tas upp av Trost J, 2007 (23). 

Den relativt låga svarsfrekvensen kan även bero på att undersökningen var på C-uppsatsnivå 

och att den tillfrågade populationen ofta inbjuds att delta i diverse enkätundersökningar. Detta 

kanske lett till att de tröttnat på att delta och ta sig tid att svara. Det kan även vara så att det 

generellt sett i dagens samhälle förekommer många olika typer av undersökningar som även 

de bidragit till ett visst motstånd till att delta. Kanske hade svarsfrekvensen varit högre om 

författarna istället valt ett län som inte har något universitet med sjukgymnastisk utbildning.  

När svarstiden var slut och enkäterna skulle börja sammanställas insåg författarna att 

frågornas utformning gjorde det omöjligt att räkna på eventuella korrelationer eller samband 

gällande de två frågor som behandlade frekvens av FaR-patienter och frekvens av FaR-

utskrifter.   
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Hade frågorna varit baserade på mer exakta mått till exempel dagar istället för som vid några 

frågor, ”dagligen, veckovis, varannan vecka etc.” hade man istället fått samma enhet. På så 

vis hade man kunnat räkna på samband mellan antal patienter aktuella för FaR och antal 

utskrivna recept det senaste året.  Det mesta av sammanställningen blev istället en deskriptiv 

redovisning av svaren och inte så många beräkningar som från början var tänkt. Datan var 

antingen i form av nominal- eller ordinaldata. Hade man kunnat komponera frågor som givit 

en kvotskala hade man på så vis kunnat beräkna och visa på eventuella skillnader (21). Till 

exempel antal utskrivna recept i förhållande till hur många ”FaR-patienter” man träffat.  

Det hade även varit intressant att se om det fanns några skillnader på användande av FaR 

mellan privat- och landstingsanställda. Det låga deltagandet från de privata gjorde detta 

omöjligt. Detta gjorde att arbetet blev mer av en deskriptiv studie och frågornas utformning 

ledde till att önskvärda vetenskapliga analyser omöjliggjordes.  

Enkäten med dess innehållande frågor baserades till stor del på hur man inom landstinget vill 

att arbetet med FaR ska se ut. Författarna kunde inte hitta några källor som beskriver vad de 

privata aktörerna baserar sitt FaR-arbete på, om sådana ens finns. En stor del av frågorna var 

således baserade på FaR-boken (18) och Norrbottens landstings riktlinjer (20). Detta gjorde 

att det kanske var svårare för de privata sjukgymnasterna att besvara en del frågor. Frågor 

som gått mer på djupet gällande eventuella skillnader mot landstinget hade kanske bidragit till 

fler svar från de privata och kanske även fler eventuella skillnader att pålysa. I den här studien 

var deltagandet från de privata sjukgymnasterna så pass lågt att frågeställningen gällande 

eventuella skillnader, landsting kontra privatpraktik, utgick. Det här är givetvis endast 

spekulationer, men värt att notera. Det är lika troligt att de privata aktörerna har samma 

arbetssätt som landstinget.   

Eventuellt hade en pilotstudie kunnat vara till hjälp för att lokalisera dessa brister innan den 

egentliga enkäten gick ut. Denna hade även kunnat visa på eventuella oklarheter gällande 

frågorna, eftersom författarna vid sammanställningen upplevde att vissa frågor inte tycktes ha 

tolkas på samma sätt av alla respondenter (24). Exempel på sådana frågor gällde samordnade, 

antal utskrivna recept och vad som anses vara att använda FaR. Enkäten innehöll inte någon 

fråga om varför de som svarat att de inte använder FaR inte gör det. Det hade i efterhand varit 

intressant att få kännedom om, för att på så vis få reda på eventuella brister eller negativa 

uppfattningar gällande FaR som redskap. 

Om liknande studier ska göras bör frågorna var mer precist utformade och det bör säkerställas 

att det går att räkna på resultatet vilket författarna till den här studien var begränsade att göra.  
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9. Resultatdiskussion 

9.1 Används FaR inom primärvården? 

Att 41 av 51 (80%) som svarade på enkäten uppgav att de använde FaR måste anses vara högt 

och positivt, sett till NLL`s mål och vision (19).  

Gällande de privata vårdcentralerna kände författarna inte till huruvida de hade någon eller 

några riktlinjer vad gällde användandet av FaR. Sett till resultatet var deltagandet från de 

privata lågt, då tolv privata sjukgymnaster tillfrågades och endast fyra av de sex som svarade 

uppgav att de arbetade med FaR. Eftersom att så pass få svar inkom går det inte att veta hur 

användandet ser ut inom de privata vårdcentralerna i Norrbotten. Det går inte heller att veta 

hur det ser ut i landstinget, eftersom att svarsfrekvensen därifrån inte heller var så hög. Men 

av de som svarade var det 82% som använde FaR. 

En tydlig tendens gällande underlag för utskrift av FaR sågs i att de flesta baserade sina 

utskrifter på utbildning, FYSS och vetenskaplig evidens. Hur deltagarna tolkar vad begreppen 

utbildning och vetenskaplig evidens innebär är svårt att veta. FYSS publicerades 2008 vilket 

är tre år sedan (7). Den vetenskapliga evidensen i form av artiklar och inlägg är däremot något 

som uppdateras konstant. Trots att FYSS är en manual till FaR är det överraskande att både 

FYSS och utbildning används som källa i högre frekvens än den vetenskapliga evidensen.    

 

Sett till hur ofta sjukgymnasterna upplevde att de kom i kontakt med patienter de ansåg kunna 

vara relevanta för FaR, uppgav 28sjukgymnaster att detta skedde dagligen eller veckovis. I 

övrigt låg de andra mellan varannan vecka eller månadsvis och endast en mer sällan. Ställde 

man de här siffrorna mot antalet utskrivna recept blev skillnaden tydlig. Flertalet hade endast 

skrivit ut 1-10 eller 11-20 recept det senaste året. Detta upplevdes anmärkningsvärt i det 

avseendet att man anser att man dagligen möter patienter som skulle kunna gynnas av FaR 

men detta till trots inte erbjuds FaR som behandling. NLL uppger att alla vårdcentraler i 

Norrbotten i framtiden ska kunna erbjuda FaR. Frågan är om de som idag har en samordnare, 

och utbildning att erbjuda FaR, verkligen erbjuder FaR som det var tänkt. 32 (63%) av 

deltagarna hade utbildning gällande FaR, även detta kan ställas i relation till hur mycket som 

faktiskt skrivs ut. Trots att kunskapen bevisligen finns väljer man i många fall andra 

behandlingsmetoder. Detta har kanske att göra med att många endast instämde delvis till 

huruvida FaR var bättre än ett hemträningsprogram. Det verkar därför inte otroligt att dessa 

används mer frekvent av okänd anledning.   
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Vid behandlingen av olika åkommor finns många synsätt på hur man bör åtgärda dessa. 

Givetvis är det evidensen och resultatet som avgör huruvida behandlingen var rätt eller fel. 

Det går inte att välja FaR på alla patienter bara för att man ska, det bör vara en avvägning vid 

varje enskilt fall (18). Att försöka fylla en viss kvot av patienter som ska behandlas med FaR 

vore mycket tveksamt om det finns åtgärder som anses vara bättre. Ett exempel är att det vid 

artros finns många olika behandlignar, däribland operation. Ibland räcker inte fysisk aktivitet 

till (16). Det är trots allt patientens välbefinnande vården finns för och FaR och övriga 

åtgärder är bara redskap för att säkerställa att varje enskild patient får ”rätt” behandling (18). 

Det är vad åtgärder med vetenskaplig evidens handlar om, att tillämpa evidensbaserad vård i 

samråd med patienten och övrig vårdpersonal (25).    

 

9.2 Finns det specifika patientgrupper som behandlas med FaR? 

Artros, obesitas och inaktiva var de tre vanligast förekommande grupperna. Enligt en artikel i 

Läkartidningen, är fysisk aktivitet en av de viktigaste behandlingarna vid artros (16). Enligt 

FYSS (7) är det av största vikt att introducera patienter med Obesitas till någon form av 

träning. Här följer ett citat vilket pålyser vikten och fördelaktiga följder av att vara aktiv.  

”Det är väl känt att fysisk aktivitet ökar välbefinnandet hos individer med fetma. 

Aktivitetsprogram har antidepressiva, ångestdämpande och stämningshöjande effekter 

och sänker stressbenägenheten. Även kroppsuppfattningen tycks påverkas positivt och 

individer med fetma som börjat bli aktiva är mera positivt inställda till sitt eget utseende”(7).   

De här tre grupperna hade bra stöd av vetenskapen och gynnades samtliga av FaR. I en studie 

publicerad 2004 fann man att de som var fysiskt aktiva upplevde sig vara friskare än de som 

var inaktiva och att även hälsan var bättre (26). Här såg författarna tydligt hur viktigt det är att 

känna till hur man behandlar patienter, oavsett diagnos, med rätt åtgärd utifrån evidensen. Det 

fanns även en rad diagnosgrupper vilka inte behandlades lika frekvent med FaR. Vad detta 

kan bero på är svårt att säga. Men tar man Diabetes, Hjärtsjuka, Osteoporos, stress, 

neurologiska åkommor och smärtpatienter har alla dessa ett eget kapitel i FYSS (7), vilket 

tydligt indikerar på att de anses vara relevanta för FaR. Listan över vetenskapliga referenser 

gällande de här åkommorna kan göras lång, (5, 10, 13, 15, 16, 26, 27). All denna forskning 

pekar på att de ovan nämnda grupperna alla gynnas av fysisk aktivitet och att det bör vara en 

självklar del av behandligen. Den här studiens resultat visar inte motsatsen utan endast att 
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fysisk aktivitet i from av FaR inte har använts i så stor utsträckning. Fler studier gällande hur 

FaR används och till vilka är nödvändigt.   

Nivå 4 var den mest förekommande kategorin patienter till vilka sjukgymnasterna skrev ut 

FaR. Eftersom patienter i denna kategori anses vara individer som klarar av sin träning i 

hemmiljö och på egen hand upplevde författarna detta något förvånande. Det författarna 

väntat sig var snarare att patienter i de lägre nivåerna, främst nivå 2, skulle vara mer aktuella 

vilket inte resultatet visade. Detta då dessa behöver mer stöd och troligen skulle gynnas av att 

träna i en omgivning av människor med samma problem där de inte behöver ta ansvar för sin 

egen träning (18).  

I en studie publicerad 1996 tittade Seeman T på förhållandet mellan hälsa i olika aspekter och 

social integrering. Hon fann att de som ingick i sociala sammanhang och nätverk, mådde 

bättre psykiskt, hade en lägre dödsrisk och att det kunde förebygga depression. Fysiskt såg 

man att social isolation kunde leda till bland annat förhöjt blodtryck och nedsatt immunsystem 

och att ingå i ett socialt sammanhang hade motsatt effekt (28). Ska man dra paralleller från 

den studien till denna studies resultat, ser man att Nivå 2 definitivt hade gynnats av FaR som 

behandling. Inte bara för sin respektive diagnos utan även för tillhörighetens skull. Teoretiskt 

sett kan ”ensamträning” snarare bidra till att träningen inte genomförs och därefter får värre 

följder i form av depression och förhöjt blodtryck. Gruppen kan i sig bidra till att dels 

träningen faktiskt blir av och även till en känsla av samhörighet (28).   

 

9.3 Hur ser sjukgymnasterna på FaR som instrument och i förhållande till instruerade 
träningsprogram? 

Huruvida FaR är bättre än instruerat träningsprogram eller ej går inte att dra några slutsatser 

om, svaren var blandade och spridda över alla svarsalternativ. Det svar som var vanligast var 

instämmer delvis och kan möjligen indikera på att det beror på när FaR respektive instruerat 

träningsprogram används och på vilken patient. Det skulle även kunna bero på hur FaR 

respektive instruerad träning definieras. Som exempel kan nämnas att om en patient med 

tennisarmbåge söker är kanske FaR inte den första behandlingen man som sjukgymnast tänker 

på. I detta fall används troligen akupunktur, manipulation, tejpning, tvära friktioner eller 

isometriskt träning, behandlingar som tas upp i en Review från 2005 (29). vilket skulle kunna 

innebära att man inte kan säga att FaR alltid är bättre än instruerat träningsprogram. Svaret vet 

ej fylldes i av nio personer och skulle kunna representera att frågan gav utrymme för mycket 
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tolkning alternativt var för ospecifik vilket kan ha lett till att man som deltagare inte förstod 

syftet med frågan. 

Generellt sett tycks FaR anses vara en viktigt redskap för de sjukgymnaster i Norrbotten som 

svarade på enkäten. 23 (45%) av deltagarna instämde till detta påstående vilket ansågs 

positivt. De siffrorna pekar på att FaR givit goda resultat, hade FaR inte visat sig ge goda 

resultat hade troligen inte svarsfördelningen sett ut på samma sätt. Dessa tolkningar får stöd 

av en studie från 2008 av Kallings et al (27). Denna undersökte 481 patienter och hur deras 

aktivitetsvanor förändrades under sex månader med FaR. Man fann signifikanta förbättringar 

gällande både aktivitetsnivåer, fysiska status och mentala status, baserat på frågeformulär.    

9.4 Finns skillnader gällande användandet mellan kvinnor och män? 

Av de som svarade var en stor majoritet av det kvinnliga könet vilket stämmer överens med 

könsfördelningen i landstinget i övrigt. I Norrbottens läns landsting 2009 års årsredovisning 

var 81% av alla anställda inom landstinget kvinnor (30). Eftersom att det såg ut på det sättet 

var det inte heller förvånande att de flesta som svarade var kvinnor. Det går inte att säga hur 

fördelningen ser ut totalt sett då författarna inte visste hur många män respektive kvinnor som 

avstod från att delta i undersökningen. Vad gällde bakgrund till FaR-utskrifter fann man inte 

några skillnader, procentuellt var det en liknande fördelning mellan könen. Detta kan bero på 

att de har en liknande grundutbildning och att det kanske inte finns några skillnader gällande 

användandet av FYSS och vetenskaplig evidens. Eftersom att det var en så pass liten grupp 

män i förhållande till antalet kvinnor var det svårt att se några eventuella skillnader eller 

samband. De hypotesprövningar som gjordes vid användande av FaR i olika avseenden visade 

inga signifikanta skillnader mellan de båda könen. För att ta reda om det finns några sådana, 

bör vidare studier göras då denna studie inte kunde säkerställa eller visa på några skillnader. 

Det såg inte heller ut att finnas någon könsskillnad gällande synen på FaR som redskap. 

Könsfördelningen redovisades i antal svar per tabell. Detta då en eventuell procentuell 

redovisning hade kunnat bli visuellt missvisande sett till det förhållandevis låga antalet män. 

Det går inte att säkerställa några egentliga skillnader utan man kan främst konstatera att FaR 

tycks upplevas som ett relativt viktigt redskap och anses ha en plats inom primärvården 

Norrbotten.  
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10. Konklusion 

Användandet av FaR var geografiskt jämt fördelat bland sjukgymnasterna i Norrbotten, det 

fanns inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i några avseenden. De 

diagnosgrupper som var vanligast behandlande med FaR hade alla stöd av vetenskapen i form 

av evidens och rekommendationer. Deltagandet från de privata vårdcentralerna var lågt och 

det var även användandet. Detta kan bero på studiens upplägg och att FaR är ett begrepp som 

tillåter tolkning. Sjukgymnasterna i Norrbotten ansåg att FaR var ett bra redskap i 

primärvården men om det är bättre än instruerade träningsprogram är oklart. För att dra några 

vetenskapliga slutsatser gällande hur användandet faktiskt ser ut behövs vidare forskning och 

gärna att man jämför två landsting. 
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  Bilaga 1             EvaSys FaR i Norrbotten 
 

Sjukgymnastutbildningen Erik Sjöstedt och Pascal Zakaria 

C-Uppsats FaRiNorr 
 
 

Mark as shown: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. 

Correction: Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results. 
 
 
 1.Bakgrundsfrågor   

1.1 Kön Man Kvinna 
1.2 Hur gammal är Du? 

 

 
 

1.3 I vilken stad har din verksamhet sitt upptagningsområde? 
 

 
 

1.4 Hur är du anställd? Privat Landsting Egen företagare 
1.5 Hur länge har Du arbetat som sjukgymnast på din nuvarande arbetsplats? 

 

 
 
 
 
 2.FaR   

2.1 Har Du fått utbildning gällande FaR? Grundutbildning På arbetsplatsen Annat 
Har ingen 
utbildning 

2.2 Känner Du till vem som är samordnare 
gällande FaR på din verksamhet? 

2.3 Arbetar Du med FaR? Om NEJ, gå vidare till 
fråga 2.11. 

Ja Nej Finns ingen 
 
Ja Nej 

2.4 Har du någon patientgrupp som du mer frekvent skriver ut FaR till?  Kryssa i ett eller flera alternativ. 
Artros Obesitas Hjärt-kärlsjuka 
Stress Inaktiva KOL-patienter 
Övriga grupper (om så vilken/ 
vilka?) 

2.5 Fråga 2.4 Övriga grupper 
 

 
 

2.6 När du skriver ut FaR, vad baserar du det på? 
Utbildning gällande FaR FYSS Vetenskaplig evidens 
För att man ska använda FaR 
inom Norrbotten? 

Annat 

2.7 Hur ofta kommer Du i kontakt med patienter där Du anser att FaR är relevant att använda? 
Dagligen Veckovis Varannan veck
Månadsvis Mer sällan Aldrig 

2.8 Hur många FaR-recept har du skrivit ut senaste året? 
1-10 11-20 21-3
31-40 41-50 50+ 

2.9 13 Inom FaR finns fyra olika nivåer med olika kriterier,(Nivå 1. De här patienterna har befintlig skada eller sjukdom 
och rekommenderas ej att delta i fysisk aktivitet utanför sjukvårdens regi. 
Nivå 2. De här patienterna anses vara i det stadiet att de har en förhöjd hälsorisk och bör ej ansvara för sin egen 
träning. Nivå 3 och 4. Nivå3patienter ingår främst i grupper för att träningen ska bli genomförd. Nivå4patienter 
bedöms kunna klara sin träning på egen hand i förslagsvis hemmiljö), 
är någon av dessa mer förekommande vid utskrivning, i så fall vilken/vilka? 

 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Nivå 4 

2.10  Anser Du att att FaR givit bättre effekt än att instruera ett träningsprogram till patienten? 
Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej 
Instämmer inte 
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 2.FaR [Continue]   

2.11  Tycker Du att FaR är ett viktigt redskap för dig som sjukgymnast? 
Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej 
Instämmer inte 

2.12  Känner du till vilken/vilka frivilligorganisationer i din kommun som har grupper anpassade till FaR utanför 
vårdapparaten, exempelvis Korpen, Friskis Och Svettis etc. i så fall vilken/vilka? 

 
 
 

2.13  Övriga synpunkter/fria kommentarer? 
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   Informationsbrev 

Bäste sjukgymnast! 

Vi är två sjukgymnaststudenter som studerar vid LTU. Vi skriver den här terminen C-
Uppsats. 

Syftet med denna studie är att kartlägga användandet av FaR bland verksamma sjukgymnaster 
inom primärvården Norrbotten. 

Detta med avseende på i vilken utsträckning, och när, det används i kliniken samt om det 
finns särskillda patientgrupper som är mer vanligt förkommande inom denna 
behandlingskategori. 

Vi har valt att använda oss av enkäter som metod vilka riktar sig till sjukgymnaster 
verksamma inom Norrbottens läns landsting.  

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och all insamlad data kommer att behandlas med 
respekt för deltagaren och det kommer i slutrapporten inte finnas möjlighet att identifiera 
enskilda individer. De enda som kommer ha tillgång till besvarade enkäter är författarna men 
inga kopplingar till den som besvarat enkäten kommer att förekomma.  Om du väljer att inte 
delta i studien ber vi dig bortse från det påminnelsebrev som kommer att skickas ut till dem 
som inte svarat inom 14dagar.  När svarsperioden för enkäten har löpt ut kommer alla 
uppgifter gällande namn och andra identifierbara uppgifter att raderas.   

Genom att svara på enkäten accepterar du att dina svar kommer att behandlas samt ingå i vår 
C-uppsats vilken kommer att redovisas i Maj 2011. Rapporten kommer finnas tillgänglig på 
http://www.ltu.se/lib i slutet av maj. 

Vid frågor angående enkäten eller C-uppsatsen vänligen ta kontakt med någon av författarna 
eller handledare. 

Med vänliga hälsningar: 

Erik Sjöstedt     Pascal Zakaria 

Mail: erisjo-7@student.ltu.se          Mail: paszak-8@student.ltu.se  

Tel: 070-#######    Tel: 070-####### 

 

Handledare; 

Universitetsadjunkt: 

Tommy Calner  

Mail: tommy.calner@ltu.se 

Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap 

http://www.ltu.se/lib
mailto:erisjo-7@student.ltu.se
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Fråga 2.13 Övriga synpunkter/fria kommentarer? 
 
”Har använt mig av FaR i flera år, men dokumentationen har jag slarvat med. Har i år börjat 
dokumentera i patienternas läkemedelslista” 
 
”Gällande fråga 2.1, utbildning via FaR Kiruna till FaR-ledare” 
 
”Jag tycker FaR är bra för framförallt för läkare, att de kan ordinera träning vid till exempel 
högt blodtryck och diabetes. Dock upplever jag att mallen för FaR i VAS journalsystem inte 
fungerar så bra samt att man på min arbetsplats (och i hela NLL tror jag) har ett onödigt 
komplicerat system/arbetssätt kring FaR.” 
 
”Det viktiga är träningsråd, uppföljning, peppning samt dialog med patienten. 
Konditionstestet är avskräckande – många gör Test 1, men avstår Test 2 – (jämför att du har 
kommit oförberedd till en tentamen). Rent vetenskapligt och med sunt förnuft vet vi att om 
jag tränar kondition regelbundet så får jag ökad syreupptagningsförmåga än om jag är inaktiv. 
Så för vems skull ska kondtionsnivån mätas i kliniken? – knappas för patientens skull, det ska 
mycket till för att höja sig från en nivå till en annan i ergometercykeltestet. Att känna sig 
starkare och att känna orken blivit bättre är viktigare än en (många fall) nedslående siffra på 
papper.” 
 
 
”Har under alla år skrivit ut program och givit muntlig och skriftlig information samtidigt, 
men dessvärre inte nyttjat reseptskrivandet i stor utsträckning. Orsak: För mycket pappersjobb 
då Far startade upp, man kommer av sig.” Har ryckt upp mig, senaste halvåret igen. Ska bli 
bättre.” 
 
”Arbetar dagligen med FaR utan det kallas FaR. Har inget receptblock. Ger kanske fem 
instruktioner/dagligen med uppföljning. Sunt förnuft gäller för FaR. Viktigast för läkarna att 
ge alternativ till medicinering. Som sjukgymnast är man imbecill om man inte arbetar med 
FaR. Ironiskt nog har jag ingen formell kompetens.” 
 
”Fråga 2.9, Det flesta patienter jag förskriver FaR till klarar sin aktivitet i friskvården och inte 
bara i hemmiljön.” 
 
”Upplever att FaR är bra när det gäller att poängtera egenansvaret patienten har.” 
 
”Vi håller på att upparbeta rutiner för att jobba med FaR på min arbetsplats. I större 
omsättning än vad vi gjort tidigare.” 
 
”Far är ett redskap för att motivera människan att bli mer fysisk aktiva. Alla vårdgivare (med 
leg.) bör skriva receptet, men jag är av de som uppmanar att sjukgymnasten är den som har 
den bästa grundplåten att stå på när det gäller vård för fysisk aktivitet.” 
 


