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Abstrakt 
Inaktivitet är idag en av de tio största dödsorsakerna i världen. Fysisk aktivitet har en positiv 
inverkan på befolkningens hälsotillstånd. Receptförskriven fysisk aktivitet (FaR) är ett 
arbetssätt som syftar till att förebygga och behandla sjukdomar. Metoden har under de senaste 
åren vunnit allt större uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Syftet med vår 
studie är att beskriva och jämföra inställningen till, användandet av och ansvaret för olika 
insatser för att förbättra den fysiska aktivitetsnivån hos läkare och sjukgymnaster. I studien 
deltog 30 sjukgymnaster och 18 läkare från primärvården i Boden, Luleå och Piteå. Generellt 
ses en positiv inställning till ordination av fysisk aktivitet och till FYSS och FaR bland 
läkarna och sjukgymnasterna. Samtliga läkare och 96% av sjukgymnasterna anser att FYSS är 
ett lämpligt hjälpmedel för att för att förskriva FaR. Resultatet från enkäten visade att 
signifikant fler läkare än sjukgymnaster anser att en muntlig ordination är lika effektiv som en 
skriftlig. Trots denna positiva inställning är det få som använder FYSS och FaR. Bland 
läkarna är det 94% som använder muntlig ordination som främsta metod jämfört med 13 % av 
sjukgymnasterna, detta resultat visar på en signifikant skillnad. 16% av läkarna och 27% av 
sjukgymnasterna har skrivit ut FaR senaste månaden. Båda yrkeskategorierna anser att det 
främst är läkare och sjukgymnaster som bär ansvaret för att ordinera. Utbildning har erbjudits 
13 stycken. De flesta tillfrågade anger att deras arbetsplats bedriver samarbete med yttre 
instanser. Mer forskning efterlyses för att bekräfta vårt resultat. 
 
Nyckelord: fysisk aktivitet, fyss, fysisk aktivitet på recept, inställning, läkare, sjukgymnaster. 
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Förord 
Det finns idag ett behov av att öka den fysiska aktivitetsnivån bland befolkningen eftersom 

stora delar av ohälsan idag orsakas av inaktivitet. Staten har påbörjat ett hälsofrämjande 

arbete för att öka den fysiska aktivitetsnivån i samhället. Som del i detta arbete har Fysisk 

aktivitet på Recept (FaR) implementerats som arbetsmetod inom primärvården. Vi vill med 

denna rapport ge läsaren en inblick i hur arbetet med ordination av fysisk aktivitet samt 

arbetet med FYSS och FaR bedrivs inom Norrbottens primärvård. 
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Definitioner 
• Med ordination av fysisk aktivitet menar vi muntliga och skriftliga rekommendationer 

och råd. I detta begrepp inkluderas inte FaR.  

• Fysisk aktivitet på recept, FaR innebär en individanpassad ordination av fysisk 

aktivitet som skrivs ut på en gul receptblankett (1). 

• Hälsa innebär högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, 

andligt, psykiskt och socialt och ej enbart i frånvaro av sjukdom (2). 
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Bakgrund 
Globalt beräknas endast 40% av befolkningen vara tillräckligt aktiva. En stillasittande livsstil 

beräknas årligen orsaka 1,9 miljoner dödsfall runt om i världen och är således en av de tio 

ledande dödsorsakerna (3). Studier gjorda i Kanada och USA visade att en stillasittande 

livsstil medförde kostnader för samhället som uppgick till ca 2,5% av den totala hälso- och 

sjukvårdsbudgeten (4). I Sverige beräknas 25-30% av medelålders män vara inaktiva, 

motsvarande siffra för både medelålders kvinnor och för tonåringar är 10-15%. Beräkningar 

har visat att fysisk inaktivitet bidrar med ca 4% av den totala sjukdomsbördan i Sverige (5). 

Norrbotten hade 2003 det högsta ohälsotalet i riket. Det fanns en överdödlighet jämfört med 

riksgenomsnittet och därmed också en kortare livslängd. Läkemedelskostnaderna i Norrbotten 

var över genomsnittet i landet (1). En studie gjord 2002 visade att fysisk inaktivitet och 

felaktig kost orsakade 9,7% av sjukdomarna inom EU, jämfört med rökning som orsakade 9% 

av sjukdomarna (6).  

 

Fysisk aktivitet 

 

Med fysisk aktivitet menas all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens 

kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet är inte synonymt 

med motion eller träning. Träning är fysisk aktivitet som är planerad eller strukturerad. Det 

involverar repetitiva kroppsliga rörelser för att förbättra och bibehålla en eller flera av 

komponenterna av fysisk hälsa: cirkulatorisk uthållighet, muskulär styrka, muskulär 

uthållighet, flexibilitet och kroppslig kondition (7). Motion innebär fysisk aktivitet som 

vanligtvis är regelbunden och utförd med avsikt att förbättra eller bibehålla fysisk kondition 

eller hälsa. I kontrast till motion anses träning ha ett större fysiologiskt och metaboliskt effekt 

(8). 

 

Nuvarande hälsorekommendationer i Sverige för fysisk aktivitet är 30 minuter medelintensiv 

aktivitet varje dag (9). Om inte fysisk aktivitet underhålls går effekten av träningen förlorad 

(10). För att få optimal effekt på hälsan bör den totala fysiska aktivitetsnivån öka både under 

arbete och fritid (11). 
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Evidens för fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet i preventivt syfte 

Hedback, Perk, Hornblad och Ohlsson hävdade att lätt till måttlig fysisk aktivitet minskar 

risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och att dö i förtid (12). Enligt Ekblom och 

Nilsson reduceras också riskerna att drabbas av åldersdiabetes ju mer fysiskt aktiv man är 

(13). Utförda studier visade att ökad fysisk aktivitet också kan förebygga stroke (14), 

motverka inaktivitet som är en av de stora grundorsakerna till våra vällevnadssjukdomar 

såsom t.ex. högt blodtryck (1) och minska ålderrelaterad ökning av kroppsfett (15). 

 

Fysisk aktivitet i behandlande syfte 

I en studie gjord av Pedersen och Saltin sammanställdes evidens som styrker att fysisk 

aktivitet som behandling hjälper mot en rad diagnoser. Diagnoserna presenteras i Tabell 1 

(16). 
 

Tabell 1. Evidens för fysisk aktivitet   

Åkommor:  

Insulinresistens Artros 

Typ 1 och 2 diabetes Reumatoid artrit 

Höga blodfetter Osteoporos  

Högt blodtryck Fibromyalgi 

Fetma Kroniskt trötthetssyndrom 

KOL Cancer 

Kranskärlssjukdom Claudiocatio intermittens 

Kronisk hjärtinsufficiens Depression 

Astma  

 

 

Enligt Bean, Vora och Frontera förbättrar fysisk aktivitet bentäthet, balans samt förhindrar fall 

hos äldre (17). Wannamethee och Shaper har visat att långtidsprognosen efter en 

hjärtoperation förbättras av fysisk aktivitet och minskar behovet av sjukhusvård (18). Babyak 

et al. hävdade att personer med svåra depressioner som behandlas med fysisk aktivitet 
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minskar signifikant risken att drabbas av återfall efter tio månader jämfört med de personer 

som behandlas med mediciner (19).  

 

Interventioner för att påverka den fysisk aktivitetsnivån 

Att främja fysisk aktivitet är en uppgift för en rad olika samhällsaktörer (20). Hälso- och 

sjukvårdslagen stödjer arbetet med att främja fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården. 

Enligt lagen ska hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till 

hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga 

sjukdom eller skada (21). Ökad fysisk aktivitet och en hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

tillhör två av målen som regeringen framarbetat för det samlade folkhälsoarbetet (22). 

Nationella och internationella erfarenheter har visat att enbart information inte är tillräckligt 

för att få inaktiva grupper i samhället mer aktiva (11). För att öka den fysiska aktiviteten 

bland friska vuxna patienter inom primärvården kan en strategi som FaR vara effektiv (23).  

 

FaR och FYSS 

Det finns ett behov av att hitta ett arbetssätt som förebygger och behandlar sjukdomar. FaR är 

ett sådant arbetssätt som under de senaste åren vunnit allt större uppmärksamhet både 

nationellt som internationellt (10). FaR innebär en individanpassad ordination av fysisk 

aktivitet istället för eller som komplement till annan behandling (se bilaga 1). FaR riktar sig 

till såväl friska som sjuka människor och kan därmed ordineras i både förebyggande och 

behandlande syfte (1). Yrkesföreningar för fysiskt aktiva, YFA, har på uppdrag av Statens 

Folkhälsoinstitut tagit fram rekommendationer för fysisk aktivitet baserat på dess 

vetenskapliga stöd. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, 

ska ses som ett hjälpmedel för den som ordinerar FaR. FYSS är en manual som beskriver 

fördelarna av fysisk aktivitet när det gäller att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd 

och hur ordinationen ska ske. FYSS berör de patientgrupper där vetenskap visat att fysisk 

aktivitet är lämplig som behandling (10).  

 

Vid ordination enligt FaR tas inledningsvis en anamnes. Utifrån anamnes och undersökning 

utformas ett individuellt anpassat recept på fysisk aktivitet som en del i den totala 

behandlingen. I receptet anges träningsform, aktivitet, frekvens, duration, intensitet och 

eventuella försiktighetsmått. Alla yrkeskategorier inom vårdsektorn som innehar legitimation 
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är berättigade att skriva ut FaR. Receptförskrivaren ska ha god kompetens och kunskap om 

den aktuella patientens hälso- och sjukdomstillstånd, som stöd vid utfärdandet finns FYSS. 

2003 stod läkare för 40% av ordinationerna av FaR, följt av sjuksköterskor 31,5%, 

sjukgymnaster 14%, dietister 3,5% samt övriga 11% (10).  

 

Under 2001 påbörjade Statens folkhälsoinstitut ett nationellt pilotprojekt om Fysisk aktivitet 

på Recept, som en del i projektet ”Sätt Sverige i rörelse 2001”. Huvudsyftet med pilotstudien 

var att utveckla arbetsmetoder kring förskrivning av fysisk aktivitet i förebyggande och 

behandlande syfte. I det nationella pilotprojektet från 2001 upplevde nio av tolv samordnare 

att de hade stöd av sin verksamhetschef. Personalens omdöme om FYSS var mestadels 

positivt, 70% tyckte att det var ett lämpligt verktyg för att ordinera FaR. Bland 

försökspersonerna hade 53% har använt sig av FYSS. Det framkom att ordination av FaR 

hade underlättats av tydliga och genomtänkta strukturer. Det lokala nätverket var mycket 

positivt och det ansågs vara ett bra och viktigt forum för utbyte av idéer och erfarenheter (10). 

Mycket av det som framkom under pilotprojektets gång känns igen ifrån tidigare studier som 

beskrivits i internationell litteratur (24, 25). 

Studier på ordination av fysisk aktivitet 

I en studie från Danmark hävdade författarna att distriktsläkarna ansåg sig ha en viktig roll i 

att förebygga ohälsa. Läkarna var dock skeptiska till sina möjligheter att påverka en 

människas livsstil och hade etiska invändningar mot att blanda sig i en individs val av livsstil 

(26). Tidigare studier som syftat till att undersöka inställningen hos vårdpersonal till FaR har 

funnit en positiv inställning bland personalen (27, 28, 29, 30). 

 

Amerikanska studier har visat att ca 20%-30% av patienterna erhöll råd angående fysisk 

aktivitet (31, 32, 33). En spansk studie rapporterade att 88% av vårdpersonalen ordinerade 

fysisk aktivitet och upplevde att detta var en viktig delåtgärd, studien rapporterade dock inte 

hur ofta de ordinerade fysisk aktivitet (34). Det finns skilda uppgifter angående hur frekvent 

ordination av fysisk aktivitet sker. En omfattande engelsk studie som inkluderade 

riskpatienter fann att under en femårsperiod ordinerades 4% av patienterna enligt FaR (35). I 

Östergötland pågick ett projekt mellan 2001-2005 för att implementera FaR inom 

primärvården. I en sammanställning av projektet framkom att 1,6% av de individer som 

besökte vårdcentralen under 2004 ordinerats enligt FaR. Uppföljningen av recepten var 

omkring 30%. Uppföljningen visade att 70% av patienterna följde ordinationen och var mer 
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fysiskt aktiva efter tolv månader. Hälften uppger att deras symtom förbättrats (36). I en 

amerikansk studie framkom det att två tredjedelar av läkarna frågade mer än hälften av sina 

patienter om träning, 43% gav patienterna råd om träning och 14% ordinerade enligt FaR 

(37). Enligt Glasgow, Eakin, Fisher, Bacak och Brownson skedde ordination främst till 

patienter med risk för ohälsa (32). Studier har visat att FaR passar dessa delar av 

populationen, dvs. individer som är inaktiva, äldre och överviktiga. Denna metod behöver 

dock inte passa alla (38, 39).  

 

Viktiga faktorer som visats gynna användandet av FaR bland vårdpersonal är tidigare 

upplevelse av positiva effekter av fysisk aktivitet som behandling (31), bra samarbete mellan 

kollegor och andra instanser utanför organisationen (31, 36, 40), god kunskap om fysisk 

aktivitet, kunskap om beteendeförändring och om hur man ger råd (36) samt att man känner 

patienten väl (31). En rad studier har beskrivit hinder för ordination av FaR såsom tidsbrist 

(31, 40, 41, 42), för lite kunskap om processen (41), för lite kunskap om syftet med FaR (40), 

brist på material (31) samt känsla av att patienten inte följer ordinationen (31, 41). 

 

Evidensen är begränsad för hur effektiv rådgivning angående fysisk aktivitet är inom 

primärvården så fler studier för att fastställa effekterna är nödvändiga (24, 43). De studier som 

utförts visade att ordination av fysisk aktivitet gav en kortsiktig förbättring av den fysiska 

aktivitetsnivån (44, 45, 46). Råd från hälso- och sjukvårdspersonal, med stöd av skriftligt 

informationsmaterial, ansågs av författarna Hillsdon, Foster, Naidoo och Crombie (47) samt 

Smith, Bauman, Bull, Booth och Harris (48) vara effektiva för att uppnå en kortsiktig ökning 

av fysisk aktivitet. Detta stöds också av en studie gjord i Nya Zeeland, där patienter som fick 

skriftliga råd om fysisk aktivitet ökade sin aktivitet i högre grad än de patienter som enbart 

fick muntliga råd (49). Andra studier med hög evidensnivå har visat att FaR ger en signifikant 

ökning av fysisk aktivitet vid sex månaders uppföljning (50) men det var inte en effektiv 

metod på lång sikt (44, 51, 52). Trots att långtidseffekterna var bristande rekommenderas att 

denna intervention bör ingå som en del i behandlingen men mer forskning kring dess potential 

efterlyses (25, 53).  

 

Det finns stark evidens för att fysisk aktivitet har en hälsofrämjande effekt (1, 12-19). Många 

av dagens sjukdomar är orsakade av inaktivitet och medför stora kostnader för samhället (3-

6). Det finns därför ett behov av att framarbeta metoder för att öka den fysiska aktivitetsnivån. 

Studier har visat att FaR ger en kortsiktig ökning av den fysiska aktivitetsnivån (44-50). 
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Långtidseffekterna är dock bristande men trots detta rekommenderas denna metod (44, 51, 

52). I en rapport från Folkhälsoinstitutet framförs att konceptet FaR kan och behöver 

vidareutvecklas för att bli en etablerad metod med tillförlitliga hälsovinster (1). 
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Syfte 
Syftet med vår studie är att beskriva och jämföra inställningen till, användandet av och 

ansvaret för olika insatser för att förbättra den fysiska aktivitetsnivån hos läkare och 

sjukgymnaster. 

 

Frågeställningar 
1. Vilken inställning har sjukgymnaster och läkare till ordination av fysisk aktivitet samt 

till FaR och FYSS? 

2. Hur används ordination av fysisk aktivitet samt FaR och FYSS bland läkare och 

sjukgymnaster?  

3. Vem anser sjukgymnaster och läkare bära ansvaret för att ordinera fysisk aktivitet och 

använda FaR?  

4. Skiljer sig svaren på ovanstående frågor mellan sjukgymnaster och läkare när det 

gäller deras åsikt och användande av muntliga kontra skriftliga råd? 

5. Skapar arbetsplatsen förutsättningar för arbete enligt FaR? 



 

14 

Material och metod 

Undersökningspersoner  

De undersökningspersoner som inkluderades var sjukgymnaster och läkare inom 

primärvården i Boden, Luleå och Piteå. Exkluderades gjorde de som deltagit som testpilot av 

enkäten samt de enkätsvar som inte lämnats in den 14/4 2006. 

 

33 sjukgymnaster arbetar inom primärvården på ovan nämnda orter. En exkluderades innan 

rekryteringen då denne testat vår enkät, detta innebar att 32 sjukgymnaster tillfrågades. 30 

sjukgymnaster svarade på enkäten. Samma antal läkare tillfrågades, av dessa svarade 18 

personer. I Tabell 2 presenteras bakgrundsdata av undersökningspersonerna.  

 

 
Tabell 2. Bakgrundsdata av undersökningspersoner. 

 Läkare Sjukgymnaster 

Män (antal) 10 5 

Kvinnor (antal) 8 25 

Medelålder (år) 53±7 48±10 

Heltidstjänstgöring 

(% av antal) 

78 76 

Yrkeserfarenhet (median, år)  20 15 

Sjukgymnast på arbetsplats 

(% av antal) 

61 100 

 

 

Mätinstrument 

En kvantitativ metod, med statistiska bearbetnings- och analysmetoder har använts i studien 

(54). Valet av metod gjordes utifrån Trosts rekommendationer där studier som innehåller 

frågeställningar som hur ofta, hur många eller hur vanligt bör utföras som en kvantitativ 

studie (55).  
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Enkäten konstruerades av författarna utifrån frågeställningarna och är inte testad för 

reliabilitet. Enkätfrågorna är till största delen strukturerade (fasta svarsalternativ) men ett fåtal 

ostrukturerade (öppna frågor) förekommer. Vi har granskat frågorna och svarsalternativen 

enligt Trost (55). Enkäten inleds med frågor för att ta reda på bakgrundsdata. Enkäten testades 

på sex personer, två kliniskt yrkesverksamma inom primärvården, en universitetsadjunkt och 

tre studenter. Testen ledde till en del omformuleringar av frågorna och svarsalternativen. 

Enkäten bifogas som bilaga 2. 

 

Procedur 

Vi kontaktade en person på respektive vårdcentral via telefon. Denne tillfrågade utvalda 

läkare om de hade intresse av att medverka i studien. Eftersom antalet läkare översteg antalet 

sjukgymnaster valde vi att minska läkarantalet för att få lika stora urvalsgrupper. Vi gjorde 

urvalet genom att selektera läkarna utifrån vårdcentralens personallista. När det gäller 

sjukgymnasterna skedde tillfrågning av medverkan både direkt till berörd sjukgymnast och 

via en kontaktperson på respektive vårdcentral. Om svar angående deltagandet inte kunde fås 

direkt bestämde vi en ny telefontid där vi återkom för att få svar om intresse fanns. Därefter 

bestämdes ett lämpligt tillfälle då vi kunde lämna ut respektive hämta in enkät. I 

introduktionsbrevet (se Bilaga 3) som bifogades med enkäten frågade vi om de frivilligt och 

utan ersättning vill medverka i denna enkätundersökning. En sjukgymnast exkluderades då 

denne deltagit som testpilot av enkäten. Två enkätsvar från sjukgymnaster exkluderades då 

svaren inte kommit in i tid. Tio läkare vid fyra vårdcentraler hade inte möjlighet att svara på 

enkäten p.g.a. tidsbrist/personalbrist. Fyra enkätsvar från läkare exkluderades då svaren inte 

kommit in i tid. 

 

Statistisk analys 

Svaren på enkäterna matades in och bearbetades i statistikprogrammet SPSS. Resultatet 

presenteras i tabeller gjorda i Microsoft Excel. Vi har analyserat resultatet deskriptivt genom 

att beskriva det insamlade materialet i siffror samt prövat hypoteser med hjälp av Mann 

Withney U test och Pearson Chi-Square test (frågeställning 4). 
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Etiska aspekter 

Informanterna informerades skriftligt om studiens syfte och dess genomförande, att 

deltagandet var frivilligt, anonymt och möjlighet att avbrytas när som helst fanns samt att 

enkäten kommer att förstöras efter sammanställningen. Materialet användes inte för något 

annat syfte än för just denna undersökning. De som deltagit i enkäten informerades genom 

informationsbrevet i enkäten hur de skulle gå tillväga för att ta del av resultaten. Studien 

behövde inte prövas enligt lagen om forskningsetisk prövning då studien inte omfattade de 

områden som lagen berör. Vid frågeformuleringen undvek vi frågor som kunde tänkas vara 

känsliga, närgångna eller påträngande.  
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Resultat 
Nedan presenteras undersökspersonernas svar utifrån våra frågeställningar. Resultatet 

redovisas i text, tabeller och figurer. Enkätens fullständiga resultat inklusive svarsbortfall 

presenteras i Bilaga 4.  

 

Vilken inställning har sjukgymnaster och läkare till ordination av 

fysisk aktivitet? 

Samtliga undersökningspersoner var positiva till ordination av fysisk aktivitet i såväl 

preventivt som behandlande syfte. Bland läkarna var  89% mycket positiva till att ordinera 

fysisk aktivitet i behandlande syfte och 94% i preventivt syfte. Samtliga sjukgymnaster var 

mycket positiva till att ordinera fysisk aktivitet i båda avseendena.  

 

 
Tabell 3. Resultatet är redovisat som % läkare / % sjukgymnaster.  
 FYSS är ett lämpligt  

verktyg för att förskriva 

FaR 

Jag tror att patienten 

följer ordinationen 

enligt FaR 

Jag ordinerar inte fysisk 

aktivitet då jag anser att 

patienten själv bär ansvaret 

för sin fysiska aktivitet 

Stämmer mycket bra 8/39 8/0 0/0 

Stämmer bra 92/57 50/90 0/4 

Stämmer dåligt 0/0 42/10 33/33 

Stämmer inte alls 0/4 0/0 67/63 

 

 

I Tabell 3 beskrivs att båda professionerna har en positiv inställning till FYSS som ett 

lämpligt verktyg för att förskriva FaR. Sjukgymnasterna hade en generellt mer positiv 

inställning. Ur tabellen kan också utläsas att 58% av läkarna och 90% av sjukgymnasterna 

trodde att patienten följer ordinationen enligt FaR. En sjukgymnast tyckte att patienten själv 

bar ansvaret för sin fysiska aktivitet medan övriga inte höll med i nämnda påstående.  
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Jag anser att ett muntligt råd är lika effektivt som att 
förskriva ett recept
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Figur 1.Muntligt råd lika effektivt som skriftligt? 

 

 

De förelåg en signifikant skillnad avseende läkares och sjukgymnasters åsikt gällande 

muntliga kontra skriftliga råd på recept (p≤0,05, enligt Mann Withney U test). Resultatet visas 

i Figur 1. 

 

Hur används ordination av fysisk aktivitet, FYSS och FaR? 

Samtliga tillfrågade kände till FYSS. Bland läkarna angav 29% och bland sjukgymnasterna 

50% att de använt FYSS. På frågan om de kände till FaR svarade 72% av läkarna ”Ja” och 

97% av sjukgymnasterna. Samtliga läkare ordinerade fysisk aktivitet i såväl behandlande som 

preventivt syfte. Ordination av fysisk aktivitet i preventivt syfte gjordes av 93% av 

sjukgymnasterna och 97% ordinerade i behandlande syfte.  
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Vilken metod används främst
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Figur 2. Ordinationsmetod 

 

 

Samtliga tillfrågade ordinerade fysisk aktivitet. I Figur 2 visas att skriftlig ordination var 

signifikant vanligare bland sjukgymnaster än hos läkare (p≤0,001, enligt Pearson Chi-Square 

test). En läkare ordinerade främst enligt FaR, ingen sjukgymnast använde FaR som främsta 

ordinationsmetod. Sjukgymnasternas ordinerade främst genom annan skriftlig metod.  

 

82% av läkarna och alla sjukgymnaster följde upp sin ordination. Uppföljning vid nästa besök 

var den vanligaste uppföljningsmetoden. Övriga metoder för uppföljning var via telefon samt 

träningsdagbok.  

 

Antal utskrivna recept enligt FaR senaste månaden
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Figur 3. Antal utskrivna recept enligt FaR. 
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Majoriteten skrev inte ut recept enligt FaR. 10% av sjukgymnasterna skrev ut tio recept eller 

fler senaste månaden. Fullständigt resultat angående antalet förskrivna recept redovisas i 

Figur 3. 

Åkommor som rekommenderas fysisk aktivitet
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Figur 4. Åkommor som rekommenderas fysisk aktivitet. 

 

 

Fysisk aktivitet rekommenderades i stor utsträckning till de flesta av nämnda åkommor. I 

Figur 4 redovisas hur stor andel av sjukgymnasterna och läkarna som rekommenderade fysisk 

aktivitet som behandling mot respektive åkomma. Andra åkommor som angavs var 

stressreaktioner, reumatism, svårläkta sår, ångest, trötthet, muskelsvaghet och dålig kondition.  

 

Vem bär ansvaret för att ordinera enligt FaR? 

På de arbetsplatser som besökts var det vanligast att läkare och sjukgymnaster ordinerade 

fysisk aktivitet. Andra som ordinerade var sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor, 

distriktssköterskor och kuratorer.  
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Vem tycker yrkeskategorierna bör ordinera fysisk 
aktivitet
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Figur 5.Vem bör ordinera? 

 

 

I Figur 5 redovisas läkarna och sjukgymnasternas åsikter gällande vem som bör ordinera 

fysisk aktivitet. Största delen ansåg att läkare och sjukgymnaster bör ordinera. Fler läkare än 

sjukgymnaster ansåg att sjuksköterskor bör ordinera. 

 

Skapar arbetsplatsen förutsättningar för arbete enligt FaR?  

I frågan som berörde samarbete med andra instanser utanför vårdcentralen svarade 11% av 

läkarna och 28% av sjukgymnasterna att deras arbetsplats bedrev ett samarbete. På frågan om 

de visste om samarbete bedrevs med andra instanser svarade 22% av läkarna och 14% av 

sjukgymnasterna att de inte visste. Cirka en tredjedel av de tillfrågade hade blivit erbjuden 

utbildning i FaR. Fyra av de fem läkarna och tre av de åtta sjukgymnasterna som blev 

erbjudna hade deltagit i en sådan utbildning. Två av fyra läkare och två av tre sjukgymnaster 

som deltagit ansåg att utbildningen gav tillräcklig kunskap om FaR. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi tycker att valet av en kvantitativ metod har stämt väl överens med studiens syfte. 

Fördelarna med en kvantitativ forskning och slutna frågor är att den tillfrågade har klara 

precisa alternativ att ta ställning till (54). Det tar också kortare tid att fylla i jämfört med 

öppna frågor och vi får svar på det vi vill. Bearbetningen och analysen blir också lättare 

jämfört med öppna svarsalternativ. Nackdelen med slutna frågor är att de kan ge en grov 

gruppering och svarsalternativ kan missas. Vi försökte vid utformandet av enkäten att undvika 

detta. Vid vissa frågor i vår enkät finns alternativ med öppna svar för att få mer precisa svar 

och för att ge deltagarna möjlighet att svara fritt på frågan. Vid utformningen granskade vi 

frågorna och svarsalternativen utifrån Trost för att få relevanta och användbara svar. 

Svarsalternativen är utformade som nominal- eller ordinalskalor (55). Då enkäten utformats 

med främst slutna frågor har den hög grad av strukturering och standardisering enligt Patel 

och Davidsson (54). För att göra studien mer trovärdig hade en reliabilitetsprövning varit bra. 

Detta hade vi kunnat göra genom att låta de som testat vår enkät besvara enkäten igen en 

vecka efter första testtillfället.  

 

Bortfall kan indelas i externa och interna bortfall. Externa bortfall innebär att den tillfrågade 

av någon anledning inte svarat. Interna bortfall innebär att deltagaren inte svarat på alla frågor 

(55). I vår studie uppgick det externa bortfallet hos läkarna till 44% och hos sjukgymnasterna 

till 6%. Tidsbrist och personalbrist orsakade 31% av bortfallen bland läkarna och 13% av 

läkarna lämnade inte in enkäten i tid. Dessa anledningar angavs av de personer som vi 

kontaktade vid respektive vårdcentral. Bortfallet berodde således på att läkarna inte kunde 

svara snarare än att de inte ville. Det stora bortfallet kan resultera i en under- eller 

överskattning av resultatet. Det resultat vi funnit avseende inställning tyder på att de som valt 

att delta i vår studie förmodligen är mer positivt inställda till ämnet. Risken finns att de som 

avstod från att delta kanske gjorde det av den anledningen att de var negativt inställda till 

ämnet eller inte intresserade. Om så är fallet innebär det att vårt resultat baserats utifrån ett 

snett underlag och följden blir att våra resultat måste tolkas med en viss försiktighet. Vi såg 

ingen anledning till att analysera det interna bortfallen då endast en person inte svarat, vi har 

endast analyserat större bortfall. På frågan som handlar om vilken ordinationsmetod som 

främst används har tre sjukgymnaster valt att inte svara. I detta sammanhang tror vi 
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anledningen kan vara att de inte kan ta ställning till vilken metod som är vanligast för dem. 

Fem sjukgymnaster och en läkare avstod från att svara på frågan om de ansåg sig få stöd i 

arbetet med ordination av fysisk aktivitet av arbetsledningen. Detta tror vi kan bero på att 

inget svarsalternativ passar utan ett alternativ som ”varken eller” hade kanske fyllts i av dessa. 

Det visade sig vara ett stort internt bortfall när det gäller påståendena angående deras 

inställning. Dessa svarsalternativ pressade dem att ta ställning, vilket kan vara orsaken till att 

så många valde att inte svara. 

 

För att fler läkare skulle ha besvarat vår enkät hade vi kunnat förändra rekryteringen. Vi hade 

kunnat starta rekryteringsprocessen tidigare så att de hade längre tid för att välja ett tillfälle att 

besvara enkäten. Vi hade också kunnat tillfråga varje läkare personligen via telefon eller mail, 

för att få dem att känna ett större personligt ansvar. Vår första tanke var att få ett 

slumpmässigt urval, detta märkte vi dock ganska tidigt att det inte var möjligt då många av 

läkarna var otillgängliga. Detta ledde till att en person vid respektive vårdcentral fördelade 

enkäterna till dem som hade möjlighet och intresse av att delta. 

 

Resultatdiskussion 

Eftersom det idag finns få studier gjorda kring FaR inom Sverige är det svårt att diskutera 

våra resultat i förhållande till andra studier. Anledningen till att få studier är gjorda är 

förmodligen att detta är en relativt ny intervention inom sjukvården. Vissa resultat kan 

jämföras med internationella studier, men inte alla. Det är svårt dra direkta paralleller från 

internationella studier då sjukvården är organiserad olika mellan länderna. FaR-konceptet 

skiljer sig också mellan länderna.  

 

Vårt resultat visade generellt en positiv inställning till fysisk aktivitet som prevention och 

behandling bland både läkare och sjukgymnaster. 100% av läkarna och 96% av 

sjukgymnasterna ansåg att FYSS var ett lämpligt hjälpmedel för att förskriva FaR. Det 

förekom även en signifikant skillnad mellan läkare och sjukgymasters åsikt där läkare i 

motsats till sjukgymnaster tyckte att ett muntligt råd var lika effektivt som ett skriftligt recept 

(p<0,05). Endast 58% av läkarna jämfört med 90% av sjukgymnasterna trodde att patienten 

följer ordination enligt FaR. En sjukgymnast ordinerade inte då denne anser att patienten bär 

själv ansvaret för sin egen fysiska aktivitet. Vårt resultat avseende inställning till fysisk 

aktivitet som prevention och behandling stämmer överens med tidigare studier som också 
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funnit en positiv inställning bland personalen (27, 28, 29, 30). Det nationella pilotprojektet 

visade att 70% av deltagarna tyckte att FYSS var ett bra hjälpmedel (10). Vi har inte funnit 

några studier som undersöker åsikter angående muntligt råd kontra skriftligt recept. En positiv 

inställning till fysisk aktivitet som prevention och behandling anser vi vara en förutsättning 

för att ett lyckat arbete inom FaR ska kunna bedrivas. Den tydliga skillnad mellan vår studie 

och det nationella pilotprojektet avseende FYSS kan tyda på att de som valt att delta i vår 

studie var mer positivt inställda till ämnet. De som avstod från att delta kanske gjorde det av 

den anledningen att de var negativt inställda till ämnet eller inte intresserade. Vi fann en 

positiv inställning till fysisk aktivitet som prevention eller behandling men läkarnas visade en 

negativ inställning till skriftligt recept. Forskning som bekräftar vårt resultat avseende 

inställning till muntligt råd kontra skriftligt recept efterlyses. Påståendet att patienten inte 

skulle följa sin ordination motbevisas av ett flertal studier som visat att patienter som 

ordinerats enligt FaR ökar sin aktivitetsnivå, åtminstone kortsiktigt (33, 36, 38, 39, 40). En 

studie visar att 70% av patienterna följer ordinationen enligt FaR och hälften av dessa 

upplever att deras symtom minskar (48).Utifrån läkarnas negativa inställning till effekterna av 

FaR är det fullt förståeligt att färre läkare använder sig av skriftlig ordination. Vår studie tyder 

således på att tyngden av arbetet för att implementera FaR bör läggas på arbete kring 

inställning bland läkare. Vårt resultat har visat att sjukgymnasterna har en mer positiv 

inställning till FaR än läkarna. Med denna bakgrund skulle sjukgymnasterna kunna förespråka 

FaR inför läkarna för att få dem att inse fördelarna med FaR och därmed få en positivare 

inställning. I den nationella pilotstudien instämmer en knapp procent i påstående att de inte 

ordinerar fysisk aktivitet då de anser att patienten själv bär ansvaret (1). Trots att man har 

åsikten att patienten själv bär ansvaret tycker vi ändå att ordination av fysisk aktivitet bör ske 

för att ge patienten riktlinjer och information. Våra erfarenheter visar att en stor del av arbetet 

som sjukgymnast inom primärvården går ut på att ordinera fysisk aktivitet för att förbättra 

patientens tillstånd. Patienten bär ansvaret men kanske saknar den kunskap kring fysisk 

aktivitet som vi har. 

 

Vårt resultat visade att de flesta kände till FaR, trots det användes metoden i liten 

utsträckning. Skriftlig ordination var signifikant vanligare bland sjukgymnaster än hos läkare. 

Samtliga som deltog i vår studie kände till FYSS, 29% av läkarna och 50% av 

sjukgymnasterna hade använt sig av manualen. Alla sjukgymnaster och 82% av läkarna följde 

i allmänhet upp sin ordination. Uppföljning vid nästa besök var den vanligaste metoden. 
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Andra metoder som användes var uppföljning via telefon och dagbok. Fysisk aktivitet 

rekommenderas av både sjukgymnaster och läkare till de åkommor som nämnts i resultatet.  

 

Vi har svårt att förstå det låga användande av FaR då vissa vårdcentraler deltar i ett pågående 

FaR-projekt i Norrbotten, vilket borde medföra ökat användande av FaR. Vi har inte funnit 

några studier som redovisar siffror angående hur stor andel läkare och sjukgymnaster som 

ordinerar fysisk aktivitet enligt FaR, vi anser därför att en kartläggning kring användandet bör 

göras. De studier vi funnit kring användandet av FaR i Sverige speglar fördelningen av 

användandet mellan yrkeskategorierna samt hur många patienter som erhåller ordination 

enligt FaR (10). Vi anser det svårt att dra någon slutsats utifrån fördelningen då dessa siffror 

inte tar hänsyn till det totala antalet inom respektive yrkeskategori. Vi anser det självklart att 

läkare skriver flest recept då det vid de flesta vårdcentraler arbetar fler läkare än 

sjukgymnaster. Metoder som vi utifrån studier främst tycker bör utvecklas för att öka intresset 

och arbetet kring FaR är organiserat samarbete mellan kollegor och andra instanser utanför 

organisationen (25, 45, 48), utbildning så att god kunskap om fysisk aktivitet, om 

beteendeförändring och om hur man ger råd erhålls (48). Det låga användandet av FaR som 

vårt resultat presenterar tyder på att konceptet behöver vidareutvecklas vilket också 

efterfrågas av andra studier (1). 

 

Vårt resultat avseende användandet av FYSS skiljer sig en del jämfört med resultatet i det 

nationella pilotprojektet som visade att 53% använde sig av FYSS (1). Denna skillnad tror vi 

kan bero på att deltagarna i pilotprojektet hade andra förutsättningar och bakgrund jämfört 

med de som deltagit i vår studie. Anledningen till att så få använde sig av FYSS kan tänkas 

bero på att läkarna och sjukgymnasterna inte har tillgång till FYSS eller att de inte anser sig 

ha något behov av den då de redan har tillräcklig kunskap om hur ordinationen ska ske. Brist 

på tid och motivation är faktorer som kan tänkas bidra till att en mindre andel läkare än 

sjukgymnaster använder FYSS.  

 

Alla undersökningspersoner var positiva till ordination av fysisk aktivitet i såväl behandlande 

som preventivt syfte. Samtliga tillfrågade ordinerade fysisk aktivitet. Således ses ett samband 

mellan inställning och användande. Detta är ett positivt resultat i förhållande till en 

amerikansk studie som rapporterar att 43% av läkarna ger råd om träning till mer än hälften 

av sina patienter och endast 14% gav skriftlig ordination (50). Det var signifikant (p≤0,001) 

fler sjukgymnaster än läkare som använde sig av skriftlig ordination. Den största barriären 
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som nämns i ett flertal studier är tidsbrist (25, 35, 45, 53), vilket kan tänkas vara en orsak till 

det låga antalet skriftliga ordinationer angående fysisk aktivitet bland läkare. Då apoteket 

expedierar 243 000 läkemedelsrecept i Sverige varje dag där läkarna står för den största delen, 

är det svårt att förstå vad de ser för hinder att tillämpa ordination av fysisk aktivitet på samma 

sätt (56). Studier bekräftar att skriftliga ordinationer ökar den fysiska aktiviteten i högre grad 

än muntliga (33). Vi anser att fördelarna med skiftlig ordination kontra muntlig är många. Vid 

skriftlig information fås en upprepning av det som tidigare sagts. Patienter kan ha svårt att 

komma ihåg vad som sagts under besöket då ordinationen lätt kan nämnas i förbifarten, men 

med en skriftlig ordination behöver inte detta problem uppstå. Vi tror också att patienten 

känner ett större eget ansvar och tar en skriftlig ordination mer på allvar än en muntlig 

ordination.  

 

Vi anser att vårt resultat som visar att de flesta följer upp sin ordination är positivt jämfört 

med studien gjord i Östergötland där endast 30% följer upp sin ordination (48). Fördelarna 

med uppföljning vid nästa besök som var den vanligaste metoden är att då fås ett personligt 

möte mellan vårdgivare och patienten så vårdgivaren får möjlighet att iaktta att övningarna 

utförs rätt och eventuellt korrigera. Nackdelar däremot kan vara att detta möte tar längre tid än 

uppföljning via ett telefonsamtal och kräver större engagemang från patientens sida i form av 

tid och pengar. Andra metoder som användes var uppföljning via telefon och dagbok. Det 

positiva med uppföljning via telefon är att det är tidseffektivt och lättillgängligt då ingen 

planering är nödvändig. Detta upplevs kanske dock inte lika motiverande för patienten då 

ingen personlig kontakt sker. Fördelar med träningsdagbok är att patienten själv kan följa sina 

förändringar över tid och dra paralleller kring vilka aktiviteter som är effektiva för respektive 

ändamål. Träningsdagboken gynnar framförallt patienten. För att patienten ska uppleva att 

träningsdagboken skrevs för något syfte kan det också vara bra om vårdgivaren ibland läser 

igenom denna och ger feedback. Detta kan dock vara tidskrävande för vårdgivaren. Vi anser 

också att de metoder som används är lämpliga. Det hade varit intressant att veta hur långt efter 

ordinationen som uppföljning sker och om uppföljningen visat att patienten följt ordinationen 

och fått positiva effekter av den fysiska aktivitetsnivån. Om uppföljningen visar att patienten 

inte följt ordinationen bör orsaken till detta utredas. Möjliga orsaker till varför patienten inte 

följer sin ordination kan vara att patienten inte upplever några positiva effekter av den fysiska 

aktiviteten, att deras symtom kvarstår, att de inte klarar av att utföra en beteendeförändring 

som inkluderar en ökad aktivitetsnivå samt negativ inställning och låg motivation. Vi kan 

också tänka oss att det är vanligt att patienter överger träningen då målet att t.ex. bli smärtfri 
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uppnåtts. Risken finns dock att deras symtom återkommer då effekterna av fysisk aktivitet 

försvinner om träningen upphör (10). 

 

Sjukgymnasterna rekommenderade inte fysisk aktivitet i lika hög grad mot åkommor som 

exempelvis cancer och klimakteriebesvär. De åkommor där över 90% av såväl läkare som 

sjukgymnaster ordinerade fysiska aktivitet var övervikt, kronisk ryggsmärta, långvarig smärta, 

rörelseapparatens sjukdomar och artros. Detta stämmer väl överens med de åkommor som det 

var vanligast att ordinera fysisk aktivitet mot i det nationella pilotprojektet, dvs. övervikt, 

smärta samt problem med rygg/nacke och rörelseorgan (1). Denna skillnad kan tänkas bero på 

att sjukgymnaster inte kommer i kontakt med ex. cancerpatienter i samma utsträckning som 

läkare. De åkommor där fler sjukgymnaster än läkare ordinerade fysisk aktivitet var artros, 

kronisk ryggsmärta, balanssvårigheter, rörelseapparatens sjukdomar och långvarig smärta. 

Detta är åkommor som sjukgymnaster ofta kommer i kontakt med.  

 

Största delen av de tillfrågade ansåg att främst läkare och sjukgymnaster bör skriva ut fysisk 

aktivitet. En stor del ansåg att även sjuksköterskor och arbetsterapeuter ska ordinera fysisk 

aktivitet. Fler läkare än sjukgymnaster tyckte att dessa yrkesgrupper bör ordinera. En möjlig 

orsak till detta är att vissa sjukgymnaster kanske vill att denna arbetsuppgift ska tillhöra den 

sjukgymnastiska yrkeskåren. Den positiva inställningen bland läkare till att sjuksköterskor ska 

ordinera beror förmodligen på deras nära samarbete.  

 

En tredjedel av de tillfrågade har blivit erbjuden utbildning inom FaR. Enligt 11 läkare och 28 

sjukgymnaster bedrevs samarbete med aktörer utanför vårdcentralen. Denna siffra kan tänkas 

vara högre då det var ett stort antal som inte visste om att samarbete bedrevs. FaR utbildning 

uppskattades av deltagarna i pilotstudien och den ansågs viktig för implementeringsarbetet av 

FaR (1). Det hade varit intressant för oss att ställa frågorna: Är du intresserad av att delta i en 

utbildning angående FaR? Anser du dig behöva utbildning för att kunna tillämpa FaR? Svar 

på dessa hade varit av intresse för att veta om personalen hade önskemål att delta i någon 

utbildning. Hade intresse funnits så tyder ju det på att de vill lära sig mer om FaR och om hur 

man kan arbeta med FaR. Skulle däremot intresse inte finnas så bör arbete riktas åt annat håll 

än erbjudande om utbildning för att väcka ett intresse för ämnet. Flera studier beskriver 

samarbete som en viktig komponent för att effektivisera arbetet med FaR (25, 45, 48). Vårt 

resultat visar att relativt många inser förmånen med samarbete och tillämpar detta. För att FaR 
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ska bli så integrerat som möjligt bör samarbete ske såväl inom verksamheten som med andra 

yttre instanser. 
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Konklusioner 
 

• Det finns generellt en positiv inställning till ordination av fysisk aktivitet och FYSS 

och FaR bland vårdgivarna.  

• Ordination av fysisk aktivitet används av alla och rekommenderas till många olika 

åkommor. FYSS och FaR används i liten utsträckning. 

• Båda yrkesgrupperna ansåg att det är främst läkare och sjukgymnaster som ska 

ordinera fysisk aktivitet.  

• Signifikant fler läkare än sjukgymnaster ansåg att en muntlig ordination är lika 

effektiv som en skriftlig. Läkarna använde sig av muntlig ordination i signifikant 

större utsträckning än sjukgymnaster.  

• Relativt få har blivit erbjuden utbildning inom ämnet. De flesta tillfrågade anger att 

deras arbetsplats bedriver samarbete med yttre instanser  

• Resultatet indikerar att det finns behov av att vidareutveckla FaR.  

• Förslag till fortsatt forskning är att utreda hur ofta läkare respektive sjukgymnaster 

ordinerar enligt FaR samt utreda inställningen till skriftlig och muntlig ordination. Fler 

studier är nödvändigt för att bekräfta vårt resultat. 

• Hänsyn bör dock tas till det stora bortfallet läkare som kan ha påverkat resultatet.  
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Här ska receptblanketten finnas inscannad, den tog dock för stor plats för att kunna maila 
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Besvara frågorna med endast ett svarsalternativ om inte annat anges 
 

 
BAKGRUNDSFAKTA 

 
1. Är Du:  Man     

  

Kvinna     

 

2. Ålder:_____(år) 

 

3. Yrkesgrupp:  Läkare    

Sjukgymnast   

 

4. Nuvarande tjänstgöringsgrad:_________% 

 

5. Yrkeserfarenhet som sjukgymnast/läkare: 

0-4 år   5-9 år  10-14 år  

15-19 år   20 år eller mer  

 

6. Arbetar det någon sjukgymnast på din arbetsplats? 

Ja    Nej  

 

 

 

 

 

 

 

Besvara frågorna med endast ett svarsalternativ om inte annat anges 
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FRÅGOR OM FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR) OCH FYSISK 

AKTIVITET I SJUKDOMSPREVENTION OCH 

SJUKDOMSBEHANDLING (FYSS) 

 

7. Känner Du till FYSS?  

Ja, mycket väl   

Ja, ganska väl  

Ja, ganska lite  

Nej, inte alls  

 

8. Har Du använt Dig av FYSS? Ja  

Nej  

 

9. Känner Du till FaR?  

Ja, mycket väl  

Ja, ganska väl  

Ja, ganska lite  

Nej, inte alls  

 

10. Om Du ordinerar fysisk aktivitet, vilken metod använder Du främst? 

Skriftlig ordination på gul receptblankett   

Skriftlig ordination på annat sätt     

Muntlig ordination    

Jag ordinerar inte fysisk aktivitet   

 



Bilaga 2 

 

Besvara frågorna med endast ett svarsalternativ om inte annat anges 

 

11. Ordinerar Du fysisk aktivitet i behandlande syfte?  

Ja  Nej  

 

12. Vad har Du för inställning till att ordinera fysisk aktivitet i 

behandlande syfte? 

Mycket positiv   

Lite positiv   

Lite negativ  

Mycket negativ  

 

13. Ordinerar Du fysisk aktivitet i preventivt syfte?  

Ja  Nej  

 

14. Vad har Du för inställning till att ordinera fysisk aktivitet i preventivt 

syfte? 

Mycket positiv  

Lite positiv  

Lite negativ  

Mycket negativ  
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Besvara frågorna med endast ett svarsalternativ om inte annat anges 

 

15.  Mot vilka åkommor rekommenderar Du fysisk aktivitet? (Du kan    

använda flera svarsalternativ) 

Hjärt- och kärlsjukdomar  Hypertoni   

Övervikt   Diabetes   

Depression   Lungsjukdomar  

Artros    Cancer   

Kronisk ryggproblematik  Klimakteriebesvär 

Neurologiska sjukdomar  Osteoporos   

Sömnsvårigheter   Balanssvårigheter  

Rörelseapparatens sjukdomar  Långvarig smärta  

Inga    

 

Andra åkommor, Vad? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

16. Kan Du uppskatta antalet förskrivna recept (enligt FaR) den senaste 

månaden? (Kryssa i det alternativ som du tror stämmer bäst överens) 

0 st   

1-3 st   

4-6 st   

7-9 st   

10 st eller fler  
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Besvara frågorna med endast ett svarsalternativ om inte annat anges 

 

17. Följer Du i allmänhet upp Din ordination? 

Ja, vid nästa besök  Nej  

Ja, på annat sätt  Hur?_______________________________ 

 

18. Bedriver Din arbetsplats något samarbete angående ordinerad fysisk 

aktivitet utanför vårdcentralen? (t.ex. med Korpen, 

Reumatikerförbundet etc.) 

Ja  Nej  Vet ej  

Om Ja, med 

vem/vilka?___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

19. a)Har Du blivit erbjuden utbildning i FaR? 

Ja   Nej  

Om Nej, gå vidare till fråga 20. 

 

b)Har Du deltagit i någon sådan utbildning? 

Ja   Nej  

 

c)Anser Du att denna utbildning har gett Dig tillräcklig kunskap om 

FaR? 

Ja   Nej  
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Besvara frågorna med endast ett svarsalternativ om inte annat anges 

 

20. Anser Du Dig få stöd i arbetet med ordination av fysisk aktivitet av: 

a) Arbetsledningen?   

Ja  Nej  

b) Medarbetare på din arbetsplats?  

Ja  Nej  

 

21. Vem tycker Du bör ordinera fysisk aktivitet? (Du kan använda flera 

svarsalternativ) 

Läkare   Sjuksköterska  

Undersköterska   Sjukgymnast  

Arbetsterapeut   Andra   

Om Andra, 

vem?________________________________________________ 

 

22. Vilka ordinerar fysisk aktivitet på Din arbetsplats? (Du kan använda 

flera svarsalternativ) 

Läkare   Sjuksköterska  

Undersköterska   Sjukgymnast  

Arbetsterapeut   Andra   

Vet ej  

Om Andra, 

vem?________________________________________________ 
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Besvara frågorna med endast ett svarsalternativ om inte annat anges 

 

BESVARA FÖLJANDE PÅSTÅENDEN 

 

23. FYSS är ett lämpligt verktyg för att förskriva FaR. 

Stämmer mycket bra  

Stämmer bra   

Stämmer dåligt    

Stämmer inte alls  

 

 

24. Jag tror att patienten följer ordinationen enligt FaR. 

Stämmer mycket bra  

Stämmer bra   

Stämmer dåligt    

Stämmer inte alls  

 

 

25. Jag anser att ett muntligt råd är lika effektivt som att förskriva ett 

recept. 

Stämmer mycket bra  

Stämmer bra   

Stämmer dåligt    

Stämmer inte alls  
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Besvara frågorna med endast ett svarsalternativ om inte annat anges 

 

26. Jag ordinerar inte fysisk aktivitet då jag anser att patienten själv bär 

ansvaret för sin fysiska aktivitet. 

Stämmer mycket bra  

Stämmer bra   

Stämmer dåligt    

Stämmer inte alls  
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

/Tanja och Sofia 
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Information till försökspersoner 
Förfrågan om medverkan i examensarbete angående ordination av fysisk 
aktivitet 
 
Vi är två sjukgymnaststudenter som går sista terminen vid Institutionen för Hälsovetenskap i 
Boden. Under denna termin kommer vi att skriva en uppsats som syftar till att jämföra 
inställningen till, användandet av och ansvaret för ordination av fysisk aktivitet hos läkare och 
sjukgymnaster.  
 
Vi kommer att begränsa oss till yrkesverksamma inom primärvården i Boden, Luleå och Piteå 
kommun. Vi kommer att undersöka detta genom en enkät som kommer att fyllas i under vårt 
besök på Din arbetsplats, tidsåtgång beräknas till högst 15 minuter. 
 
Enkäten kommer att besvaras anonymt och behandlas konfidentiellt. Materialet kommer inte 
att användas för något annat syfte än för just denna undersökning och kommer därmed att 
förstöras efter sammanställningen. Resultaten kommer att presenteras så att ingen individ 
skall kunna identifieras. Deltagandet i studien är frivilligt och Du har rätt att avbryta 
deltagandet när som helst.  
 
Studien kommer att finnas tillgänglig under juni 2006 via www.ltu.se under länken 
http://epubl.luth.se/index.shtml. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Tanja Bäckström   Sofia Norén 
tanbac-3@student.ltu.se   sofnor-3@student.ltu.se 
070-287 68 74   070-282 20 17 
 
 
Lars Nyberg 
Professor i sjukgymnastik 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Luleå Tekniska Universitet 
Hedenbrovägen 
961 35 BODEN 
0921-758 00 (vx) 

 

 

 

 

 

http://www.ltu.se
http://epubl.luth.se/index.shtml
mailto:3@student.ltu.se
mailto:3@student.ltu.se
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  Läkare Sjukgymnast 
     
Är Du Man 10 5  
 Kvinna 8 25  
     
Tjänstgöringsgrad 100% 14 22  
 Missing 1   
     
Yrkeserfarenhet 0-4 år  2  
 5-9 år 1 2  
 10-14 år 2 6  
 15-19 år 3 9  
 = > 20 år 12 11  
     
Arbetar det någon sjukgymnast  Ja 11 30  
på Din arbetsplats? Nej 7 0  
Känner Du till FYSS Ja, mycket väl 2 6  
 Ja, ganska väl 11 19  
 Ja, ganska lite 5 5  
 Nej, inte alls    
     
Har Du använt FYSS? Ja 5 15  
 Nej 12 15  
 Missing 1   
     
Känner Du till FaR? Ja, mycket väl 1 4  
 Ja, ganska väl 9 14  
 Ja, ganska lite 3 11  
 Nej, inte alls 5 1  
     
Om Du ordinerar fysisk aktivitet, Gul receptblankett 1   
vilken metod använder du främst? Skriftlig ordination på annat sätt 23  
 Muntlig ordination 17 4  
 Jag ordinerar inte fysisk aktivitet   
 Missing  3  
     
Ordinerar Du fysisk aktivitet i  Ja 18 29  
behandlande syfte? Nej  1  
     
Vad har Du för inställning till att ordinera  Mycket positiv 16 29  
fysisk aktivitet i behandlande syfte? Lite positiv 2   
 Lite negativ    
 Mycket negativ    
 Missing  1  
     
Ordinerar Du fysisk aktivitet i preventivt  Ja 18 28  
syfte? Nej  2  
     
Vad har Du för inställning till att ordinera  Mycket positiv 17 30  
fysisk aktivitet i preventivt syfte? Lite positiv 1   
 Lite negativ    
 Mycket negativ    
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För vilka åkommer ordinerar Du fysisk hjärt- och kärlsjd 17 26
 aktivtet? hypertoni 18 24  
 övervikt 18 28  
 diabetes 18 26  
 depression 16 24  
 lungsjukdomar 15 23  
 artros 17 30  
 cancer 9 5  
 kronisk ryggpr. 17 30  
 klimakteriebesvär 10 17  

 
neurolgiska 
sjukdomar 13 25  

 osteoporos 17 26  
 sömnsvårigheter 17 20  
 balanssvårigheter 16 28  

 
rörelseapparatens 
sjd 17 29  

 långvarig smärta 16 29  
 inga    
 andra åkommor 3 2  
     
Kan Du uppskatta antalet förskrivna recept 0 st 15 22  
(enligt FaR) den senaste månaden? 1-3 st 2 1  
 4-6 st  2  
 7-9 st 1 1  
 10 st eller fler  3  
 Missing  1  
     
Följer Du i allmänhet upp Din ordination? Ja, vid nästa besök 13 26  
 Ja, på annat sätt 1 4  
 Nej 3   
 Missing 1   
     
Bedriver Din arbetsplats något samarbete  Ja 2 17  
angående ordinerad fysisk aktivitet 
utanför  Nej 12 8  
vårdcentralen? Vet ej 4 4  
 Missing  1  
     
Har Du blivit erbjuden utbildning i FaR? Ja 5 8  
 Nej 12 22  
 Vet ej    
 Missing 1   
     
Har Du deltagit i någon sådan utbildning? Ja 4 3  
 Nej  1 5  
     
Anser Du att denna utbildning har gett Dig Ja 2 2  
tillräcklig kunskap om FaR? Nej 2 1  
     
Anser Du Dig få stöd i arbetet med  Ja 17 3  
ordination av fysisk aktivitet av  Nej  22  
arbetsledningen? Missing 1 5  
     
Vem tycker Du bör ordinera  Läkare 17 28  
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fysisk aktivitet? Sjuksköterska 16 19  
 Undersköterska 7 10  
 Sjukgymnast 17 29  
 Arbetsterapeut 13 15  
 Andra 3 4  
     
Vilka ordinerar fysisk aktivitet på  Läkare 16 20  
Din arbetsplats? Sjuksköterska 12 11  
 Undersköterska 1 1  
 Sjukgymnast 11 26  
 Arbetsterapeut 6 6  
 Andra 2   
 Vet ej 2 6  
     
FYSS är ett lämpligt verktyg för att  Stämmer mycket bra 1 9  
förskriva FaR. Stämmer bra 11 13  
 Stämmer dåligt    
 Stämmer inte alls  1  
 Missing 6 7  
     
Jag tror att patienten följer upp  Stämmer mycket bra 1   
ordinationen enligt FaR. Stämmer bra 6 19  
 Stämmer dåligt 5 2  
 Stämmer inte alls    
 Missing 6 9  
     
Jag anser att ett muntligt råd är lika  Stämmer mycket bra 3 1  
effektivt som att förskriva ett recept. Stämmer bra 9 4  
 Stämmer dåligt 3 19  
 Stämmer inte alls 2 3  
 Missing 1 3  
     
Jag ordinerar inte fysisk aktivitet då jag  Stämmer mycket bra 0 0  
anser att patienten själv bär ansvaret för 
sin  Stämmer bra 0 1  
fysiska aktivitet. Stämmer dåligt 6 9  
 Stämmer inte alls 12 17  

 

 


