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Abstrakt 

Bakgrund: Hälften av alla kvinnor och ca två tredjedelar av alla män har minst en ohälsosam 

levnadsvana. ”Rådgivande samtal om fysisk aktivitet samt utfärdande av recept på fysisk 

aktivitet, FaR,” står högst på Socialstyrelsens prioriteringslista över vad som ska göras inom 

området otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen (grad 3). Det bör finnas en outnyttjad potential 

hos fysioterapeuten att samtala med patienter om levnadsvanor, men det saknas systematik 

och tydliga rutiner för detta arbete. Syftet med studien var att beskriva hur fysioterapeuter 

integrerar frågor om levnadsvanor i den fysioterapeutiska undersökningen. Metod: Med 

kvalitativ ansats gjordes intervjuer med fysioterapeuter inom primärvården utifrån en 

frågeguide med öppna frågor. Resultat: Intervjuerna resulterade i följande fyra kategorier: 1) 

Fysioterapeutens förutsättningar, 2) Fysioterapeutens arbetssätt, 3) Fysioterapeutens yttre 

drivkrafter, 4) Fysioterapeutens inre drivkrafter Konklusion: I fysioterapeutens arbete med 

sjukdomsförebyggande metoder finns olika hinder och möjligheter som bör identifieras och 

beaktas. För att samtal om patienters levnadsvanor ska integreras i den fysioterapeutiska 

undersökningen behövs strategier och rutiner som utgår ifrån de möjligheter och hinder som 

fysioterapeuterna beskriver.  
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BAKGRUND 

Rekommenderade åtgärder för landstingens arbete med ohälsosamma levnadsvanor 

I Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen 2011) ges 

rekommendationer om hur sjukdom kan förebyggas. De levnadsvanor som berörs i dessa 

riktlinjer är; tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma 

kostvanor. Dessa fyra levnadsvanor är de som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i 

Sverige (Socialstyrelsen 2011). 

 

I Sverige har hälften av alla kvinnor och ca två tredjedelar av alla män minst en ohälsosam 

levnadsvana. 35 % av befolkningen har en ohälsosam levnadsvana för fysisk aktivitet och minst 

en femtedel av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 

2016). 

 

80% av all kranskärlssjukdom samt stroke kan förebyggas med sunda levnadsvanor. 

(Socialstyrelsen 2011). Fysisk aktivitet är den levnadsvana som, förutom att vara rökfri, i högst 

grad minskar risken för hjärt-kärlsjukdom. Måttlig nivå av fysisk aktivitet tillsammans med 

viktnedgång minskar dessutom risken för att utveckla diabetes typ II och kan även bidra till att 

patienten reversera sjukdomsförloppet (Dean 2009). Den som inte röker, äter hälsosamt, är 

måttligt fysisk aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre 

än den som har ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 2011). 

 

Tobaksbruk inkluderar både rökning och snusning. Med riskbruk av alkohol avses antingen en 

hög genomsnittlig konsumtion eller en intensivkonsumtion minst en gång i månaden 

(Socialstyrelsen 2011). Definitionen för att vara otillräckligt fysisk aktiv är att vara fysiskt aktiv 

mindre än, 150 minuter i veckan på en måttlig intensitetsnivå alternativt 75 minuter på en hög 

intensitetsnivå (Socialstyrelsen 2011, FYSS 2015). Ohälsosamma matvanor definieras med 

hjälp av ett kostindex som framtagits under arbetet med riktlinjerna (Socialstyrelsen 2011). 

 

I en enkätundersökning 2016 gjord på uppdrag av Socialstyrelsen uppgav 36 % av patienterna 

att de samtalade om sina levnadsvanor vid sitt senaste besök inom hälso- och sjukvården. 

Resultaten visar att nästan alla intervjuade vill lämna information om sina levnadsvanor för att 

de ska få rätt vård och behandling (Socialstyrelsen 2016). När samtal om levnadsvanor sker vid 

besök i primärvården inleds dessa samtal oftast av vårdgivaren (Miilumpala, Laitakato, Vouri, 
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1995). Statistik från 2008 visar att under ett år så konsulterar ca 70 % av den svenska 

befolkningen vårdgivare på hälsocentralen (Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg, Ståhle 2008).  

 

Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av 

fysisk aktivitet och stegräknare samt med särskild uppföljning till patienter som har en 

otillräcklig fysisk aktivitet. Patienter som röker bör erbjudas kvalificerat rådgivande samtal. 

Patienter som har ett riskbruk av alkohol bör erbjudas rådgivande samtal, inom primärvården 

ställer detta framförallt krav på kunskap och medvetenhet om riskbruk. Patienter med 

ohälsosamma matvanor bör erbjudas kvalificerat rådgivande samtal (Socialstyrelsen 2011). 

 

Fysioterapeutens arbete med sjukdomsförebyggande metoder 

Fysioterapeuten är kvalificerad, och utifrån sin profession skyldig, att göra en undersökning av 

patienten för att fastställa vilka behoven är. Fynden från undersökningen ska utvärderas och 

ligga till grund för en klinisk bedömning avseende patienten; sätta diagnos, ge prognos och 

upprätta en behandlingsplan. Fysioterapeuten ska tillhandahålla konsultationer inom sitt 

yrkesområde och kunna avgöra när patienter har behov av att bli hänvisade till annan 

vårdgivare. Fysioterapeuten ska kunna genomföra en fysioterapeutisk intervention eller ett 

behandlingsprogram och kunna avgöra förväntad effekt av sådana åtgärder. Fysioterapeuten 

ska också kunna ge rekommendationer för egenbehandling (WCPT 2017). 

 

Uppdraget att undersöka och behandla patienten för tillstånd som innebär en begränsad förmåga 

att vara fysiskt aktiv är central i fysioterapeutens roll inom primärvården. Fysioterapeuter finns 

till exempel med i behandlingslinjen för fysisk aktivitet (Landstinget Västernorrland 2017), 

framförallt för de patienterna som är sjuka och saknar motivation att öka sin fysiska 

aktivitetsnivå. Sjuk i denna betydelse innefattar de patienter som har en ohälsosam levnadsvana 

för fysisk aktivitet. De motiverade bedöms kunna klara förändringar mot en ökad aktivitetsnivå 

med FaR utan kontakt med fysioterapeut. De patienterna som saknar motivation bedöms ha en 

större möjlighet att göra en förändring avseende sin nivå av fysisk aktivitet efter kontakt med 

fysioterapeut, speciellt när motiverande samtal används (Miller, Rollnik 2012). Dagens 

fysioterapeuter behöver därför vara skickliga att främja patientens egen förmåga kring val och 

förändringar som rör levnadsvanor (Dean 2009). 

 

FaR introducerades i Sverige 2001 i samband med den nationella kampanjen ”Sätt Sverige i 

rörelse” (Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg, Ståhle 2008). I ”Fysisk aktivitet i 
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sjukdomsbehandling och sjukdomsprevention” (FYSS 2015) finns rekommendationer gällande 

fysisk aktivitet för barn, vuxna, äldre men även specifikt för många sjukdomstillstånd. 

 

I en svensk studie från 2008 framkom det att nästan två tredjedelar av FaR inom primärvården 

utfärdades av läkare och sjuksköterskor, emellertid utfärdar fysioterapeuter flest FaR i 

förhållande till antalet unika patientmöten (Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg, Ståhle 2008). Den 

vanligaste anledningen till FaR i samma studie var muskuloskeletala besvär och obesitas, 

därefter följde högt blodtryck och diabetes. De patienter som har den största nyttan av att göra 

förändringar av nivån av fysisk aktivitet är de mest inaktiva. Ungefär en tredjedel av patienterna 

som får FaR hade identifierats som inaktiva. FaR utfärdas i mer av hälften av fallen 

innehållande aktiviteter som patienten kan utföra hemma, t ex promenader (Leijon, Bendtsen, 

Nilsen, Ekberg, Ståhle 2008). Ju mer säker fysioterapeuten anser sig vara desto större är 

sannolikheten att FaR förskrivs. Den främsta prediktorn till om FaR förskrivs är hur säker 

fysioterapeuten känner sig inom detta område (Shirley, van der Ploeg, Bauman 2016). 

 

Kunskaperna om nyttan av att fysioterapeuter regelmässigt samtalar med patienter om fysisk 

aktivitet är stora, mindre är dock känt om hur detta görs på bästa sätt (Lowe et al 2016). I arbetet 

med att öka den förebyggande hälsovården har en del hinder framkommit; brist på tid, brist på 

kunskap, brist på tilltro till den egna förmågan samt brist på stöd i organisation. Dessa är hinder 

som inte är unika för fysioterapeuter utan gäller även andra vårdgivare (Lowe et al 2016). 

 

Fysioterapeuten har goda kunskaper om fysiologi samt har metoder för att bedöma motivation 

hos patienten för att till exempel komma igång med träning (Dean 2009). För att möta dagens 

krav bör fysioterapeuten, förutom att inneha kunskaper om fysisk aktivitet, även ha kompetens 

för att fråga om levnadsvanor gällande tobak, kostvanor, stress samt sömn (Dean 2009). 

Förutom att fråga patienten om levnadsvanor bör fysioterapeuten även ha kompetens för ge 

inledande stöd till patienter när de ska sluta med tobak, rådgivning gällande kostvanor samt 

grundläggande rekommendationer kring stress och sömnhygien (Dean 2009). 

Fysioterapeuten har goda kunskaper inom området för fysisk aktivitet (O’Donoghue, 

Cunningham, Myrphy, Woods, Aagaard-Hansen 2014). Däremot visar  en studie från Irland att 

fysioterapeuter saknas kunskap och erfarenhet av att samtala med patienter om rökning, 

kostvanor och alkohol. Det bedömdes finnas en outnyttjad potential hos fysioterapeuter att 

belysa riskfaktorer bland patientens levnadsvanor. Det systematiska arbetet inom detta område, 
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samt riktlinjer för hur ohälsosamma levnadsvanor ska handläggas, behöver förbättras 

(O’Donoghue, Cunningham, Myrphy, Woods, Aagaard-Hansen 2014).  

Mot bakgrund av effekter som kan uppnås av ökad fysisk aktivitet hos patienten, samt 

rekommendationerna i Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, har 

fysioterapeuten en viktig roll. I samband med att frågor om fysisk aktivitet ställs till patienten 

bör även fysioterapeuten samtala om övriga levnadsvanor. En litteraturstudie från 2016 belyser 

att det är oklart i vilken utsträckning fysioterapeuten tar upp rutinfrågor om fysisk aktivitet i 

sina kontakter med patienter (Lowe et al 2016). 

 

Landstinget Västernorrlands arbete med förebyggande metoder 

Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder samt Regelboken 

Vårdval Västernorrland och Ersättningsbilagan Vårdval Västernorrland har en 

Personalhandledning tagits fram för primärvården (Personalhandledning 2017). Handledningen 

är knuten till ersättningssystemet för arbetet med levnadsvanor. 

 

De definitioner för ohälsosam levnadsvana som används i Personalhandledningen är desamma 

som i Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder med två undantag, fysisk 

aktivitet och kostvanor. För fysisk aktivitet anges mindre än tre timmar måttligt ansträngande 

fysisk aktivitet per vecka motsvara ohälsosam levnadsvana. Inom området kostvanor anges 

Body Mass Index, BMI, (WHO 2017) över 28 motsvara ohälsosam levnadsvana. 

 

De åtgärder som definieras i Personalhandledningen är samma som i Socialstyrelsens riktlinjer 

för sjukdomsförebyggande metoden med en mindre skillnad gällande fysisk aktivitet. Inom 

Västernorrlands läns landsting är det ”Rådgivande samtal om fysisk aktivitet samt utfärdande 

av recept på fysisk aktivitet”, (FaR), som bör erbjudas patienter med otillräcklig fysisk aktivitet. 
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva hur fysioterapeuter inom primärvården integrerar frågor 

kring levnadsvanor i den fysioterapeutiska undersökningen. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Design 

För att få ta del av hur fysioterapeuter inom primärvården ser på sin uppgift att behandla frågor 

om patientens levnadsvanor gjordes intervjuer med en kvalitativ ansats. Intervjuerna gjordes 

utifrån en frågeguide med öppna frågor i syfte att undersöka fysioterapeuternas erfarenheter. 

 

Deltagare 

Deltagarna i studien var fysioterapeuter med geografisk spridning inom den landstingsdrivna 

primärvården i Västernorrlands läns landsting. Totalt sju fysioterapeuter deltog i intervjuerna, 

två kvinnor och fem män. Två av informanterna var kollegor på samma hälsocentral. 

Informanterna hade arbetat minst tre år som fysioterapeut, de med längst erfarenhet hade arbetat 

25-30 år. Alla, utom en, hade fysioterapeutiska kollegor på den egna arbetsplatsen. Alla 

informanter hade erfarenheter av att samtala med patienter om levnadsvanor. 

 

Procedur 

Från Västernorrland läns landstings 33 hälsocentraler slumpades tio landstingsdrivna 

hälsocentraler fram, den hälsocentral där författaren arbetade exkluderades innan slumpningen. 

E-post skickades till funktionsbrevlåda för respektive hälsocentral innehållandes följebrev 

(bilaga 1) med svarstalong samt önskemål om att E-posten skulle vidarebefordras till alla 

sjukgymnaster/fysioterapeuter på den aktuella enheten. Funktionsbrevlådan på en hälsocentral 

fungerar som en brevlåda dit all extern E-post skickas om direkt mottagare inte använts. Oftast 

är det en medicinsk sekreterare som administrerar funktionsbrevlådan och ansvarar för att E-

post skickas till berörda mottagare. En fysioterapeut per hälsocentral tillfrågades om att delta i 

intervjun. I de fall, där fysioterapeut på en slumpvist utvald hälsocentral meddelade att denne 

inte kunde delta, slumpades en annan hälsocentral fram. Påminnelse om att svara skickades till 

de hälsocentraler som inte responderade på utsatt svarsdatum. De som accepterade kontaktades 

sedan via E-post av författaren för överenskommelse om tid för intervjun. Fem av intervjuerna 

genomfördes via telefon samt två av intervjuerna på informanternas arbetsplats. Innan intervjun 



10 
 

startade gavs återigen samma information som stått i informationsbrevet, att intervjun skulle 

bandas för att sedan skrivas ut ordagrant. 

 

Etiska aspekter 

En av de etiska aspekterna avseende intervjuerna är att några av informanterna känner 

författaren sedan många år. Detta skulle kunna påverka intervjusvaren genom att informanterna 

inte känner sig bekväma med att berätta om sitt arbete och sin roll som fysioterapeut men å 

andra sidan skulle det även kunna bidra till det motsatta. Författaren har under en längre tid 

arbetat med området patientens levnadsvanor och skulle kunna ses som en auktoritetsperson 

inom det området av de informanter som har denna vetskap. Detta skulle kunna bidra till att 

fysioterapeuter väljer att inte delta i intervjun om det finns en risk att de upplever att situationen 

är en kontroll av arbetsuppgifter som man inte utfört. Deltagarna i denna intervjuundersökning 

har varit anonyma och citat från intervjuerna används på ett sådant sätt att anonymiteten kan 

behållas. Inför intervjuerna informerades informanterna att deras svar skulle behandlas 

konfidentiellt. Det finns naturligtvis en risk att individerna skulle kunna identifieras i denna 

uppsats då fysioterapeuterna är en inte alltför stor yrkesgrupp inom det aktuella landstinget. Då 

frågan om att delta i intervjuerna ställdes till ett definierat antal hälsocentraler skulle även 

möjliga informanter kunna identifieras. Valda citat redovisas på sånt sätt att möjligheten till 

identifikation försvåras. De inspelade intervjuerna överfördes till ett USB-minne under fasen 

då intervjuerna skrevs ut. När uppsatsen är färdigställd och godkänd kommer USB-minnet att 

destrueras och filerna tas bort från diktafonen. Nyttan av dessa intervjuer, att identifiera hur 

fysioterapeuter inkorporerar frågor kring levnadsvanor, anses dock av författaren överväga de 

risker som har identifierats. Genom ökad kunskap kan patientnyttan gagnas direkt eller via 

underlag för vidare studier. 

 

Datainsamling 

För att samla in data intervjuade författaren fysioterapeuter som arbetar på landstingsdrivna 

hälsocentraler inom primärvården i Västernorrlands läns landsting. En frågeguide hade först 

satts samman och en testintervju genomfördes på en kollega på författarens egen hälsocentral. 

Utifrån denna testintervju justerades frågorna då den initiala frågeguiden hade alltför mycket 

karaktär av en checklista. Intervjufrågorna i den slutliga frågeguiden hade öppna 

frågeställningar (bilaga 2). Samtalen tog vardera ca 25-35 minuter att genomföra och spelades 

in för att därefter skrivas ut i sin helhet. Inspelningen av alla intervjuer gjordes med hjälp av en 
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bärbar diktafon. Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till att de genomfördes. Varje 

informant gavs en siffra för att författaren skulle kunna identifiera respektive intervju. 

 

Analys av data 

Innehållsanalys av texten har gjorts utifrån Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalys 

används för att objektivt, systematiskt och kvalitativt beskriva innehållet i samtal. När alla 

intervjuer var transkriberade lästes hela texten lästes igenom. De meningsbärande enheterna 

kondenserades för att utmynna i ett antal koder. Koderna grupperade efter innehåll i fyra 

huvudkategorier: Inom varje kategori framkommer såväl hinder som möjligheter. Varje 

kategori tydliggörs med citat valda från intervjutexterna (Graneheim, Lundman 2004). 

Kategorierna analyserades även kvantitativt utifrån vilka underkategorier, hinder respektive 

möjligheter, som informanterna nämner mer frekvent. En sådan sammanställning belyser de 

mönster, av hinder och möjligheter, som finns för fysioterapeutens arbete med 

sjukdomsförebyggande metoder. 
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RESULTAT 

Resultatet beskriver hur fysioterapeuter inom primärvården integrerar frågor om levnadsvanor 

i sin undersökning. Huvudkategorierna var: 

1) Fysioterapeutens förutsättningar, 2) Fysioterapeutens arbetssätt, 3) Fysioterapeutens yttre 

drivkrafter, 4) Fysioterapeutens inre drivkrafter. Varje huvudkategori omfattar underliggande 

kategorier som beskriver faktorer av betydelse. Underkategorierna är uppdelade i hinder 

respektive möjligheter och redovisas i löpande text. 

 

Fysioterapeutens förutsättningar 

Inom kategorin fysioterapeutens förutsättningar beskrivs fysioterapeutens kunskap inom 

ämnesområdet och metoder för att kunna hjälpa patienten med stöd kring ohälsosamma 

levnadsvanor. Förutsättningar innefattar också att det finns tid att diskutera med patienten om 

dennes levnadsvanor, lämpliga lokaler för en diskussion med patienten om dennes 

levnadsvanor samt möjligheten att genomföra behandlingsinsatser kopplade till patientens 

levnadsvanor t. ex. träningslokal. Förutsättningar innefattar även bemanningsmässiga resurser 

för att kunna diskutera med patienter om deras levnadsvanor. 

 

Fysioterapeutens förutsättningar - möjligheter 

Nästintill alla informanter beskriver fysioterapeutens kompetens beskrivs i positiva ordalag. 

Den levnadsvana där kompetensen bedöms vara som högst är utan tvivel fysisk aktivitet. 

 

”Vi har ju en, kan man säga en specialitet just i fysisk aktivitet” (informant nr 5) 

 

”Det är ju skönt att jobba mot och med sådana saker för många problem löser ju sig ganska 

okey om man bara jobbar med det, med fysisk aktivitet egentligen” (informant nr 5) 

 

Nästan hälften av informanterna nämner att fysioterapeutens roll är viktig inom området fysisk 

aktivitet, någon nämner specifikt att det är motionsvanor som är fysioterapeutens roll. Någon 

annan betonar att fysioterapeuten i mötet med patientens har många olika roller, vilket ibland 

kan innefatta arbetsuppgifter som vanligen kurator eller dietist utför. Det skiljer sig mellan 

informanterna om vilket eller vilka områden, förutom fysisk aktivitet, som de bedömer sig ha 

kompetens inom. Några samtalar alltid med patienten om motionsvanor och rökning, aldrig om 
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kostvanor och någon annan inkluderar nästintill alltid frågor om kostvanor tillsammans med 

fysisk aktivitet. 

 

Nästan alla informanter nämner att fysioterapeutens kompetensområde är att ge stöd till 

patienten i syfte att förbättra patientens levnadsvanor, men detta stöd rör sig uteslutande kring 

levnadsvanan fysisk aktivitet. Samtalet med patienten innefattar bland annat att kartlägga om 

patienten är motiverad till förändring, vad patienten själv skulle vara intresserad av, vilka hinder 

som kan existera hos patienten för att öka sin fysiska aktivitetsnivå. I detta sammanhang nämns 

motiverande samtal (MI) som ett verktyg som fysioterapeuten kan använda och har stor nytta 

av. Fysioterapeuten anser sig äga kompetens att ge patienten verktyg för att förbättra sin livsstil. 

 

”Jag kan ju liksom vara ett stöd, kan ge information, kan hjälpa till på många sätt men då 

måste ju den egna vilja finnas” (informant nr 6) 

 

Nästan alla nämner att det finns samband mellan ohälsosamma levnadsvanor och sjukdom, en 

informant ger exempel om det starka sambandet med KOL och rökning. 

 

Fysioterapeutens förutsättningar - hinder 

Det som återkommer mest i intervjuerna inom området hinder är att det saknas tid, mer än 

hälften av informanterna nämner detta. Om fysioterapeuten ska samtala med patienten om 

levnadsvanor tar det tid från besöket vilket gör att fysioterapeuten totalt får mindre tid att göra 

det denne verkligen ska göra i samband med besöket – det vill säga ta anamnes, undersöka och 

dokumentera. Tiden beskrivs vara en stor anledning till att fysioterapeuten inte frågar patienten 

om levnadsvanor. Svårigheten med tid innefattar även att ha tid för att hantera de svar som 

patienten ger – allt detta tar tid som fysioterapeuten inte upplever finnas vid besöket. 

 

” Jag tycker att jag har fullt upp ändå. Jag har så jäkla mycket göra” (informant nr 2) 

 

I något fall nämner man även att det saknas fysioterapeutiska resurser i ett större sammanhang 

än tiden för det enskilda patientbesöket. Det uttrycks att det finns behov för fler fysioterapeuter 

inom primärvården som jobbar med detta framför allt då fysioterapeuten har så mycket i sin 

kompetens som kan hjälpa patienten till en bättre hälsa. 

 

”att sjukgymnaster skulle kunna finnas fler av i primärvård” (informant nr 2) 
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Någon informant beskriver att det inte är lätt för patienter att kunna förändra sina levnadsvanor 

till det bättre och även svårt för vårdgivare, inklusive fysioterapeuten, att kunna hjälpa till under 

denna process. Citatet nedan handlar om det växande problemet med fetma hos befolkningen, 

en nästintill övermäktig uppgift som fysioterapeut. 

 

”Jag vet ju inte vad, hur man kommer åt dom här problemen egentligen” (informant nr 7) 

 

Någon informant ställer sig frågande till om självskattning ett bra instrument då patienten lätt 

kan skatta sin egen nivå av fysisk aktivitet ”för hög” i förhållande till vad som motsvarar 

måttligt fysiskt ansträngning. Informanten beskriver att fysioterapeutens bedömning kan vara 

att patienten har en ohälsosam levnadsvana för motion medan patienten skattar sig vara 

tillräckligt, eller mer än tillräckligt, fysiskt aktiv. Med detta utgångsläge är det betydande 

svårigheter att motivera, eller snarast övertala, patienten till att behöva öka sin nivå av fysisk 

aktivitet. 

 

”har en föreställning om sig själv som fysiskt aktiva fast dom inte är det.” (informant nr 4) 

 

Det som fysioterapeuten anser sig sakna mest kunskap om, eller snarast vara mest ovana att 

utföra, är samtal om alkohol. Det gäller även samma ovana eller bristande kunskap inom 

området att kunna göra åtgärder för patienter med tobaksbruk, högt BMI eller riskbruk av 

alkohol. De enda tillfällen under intervjuerna som det nämns att fysioterapeuten helt saknar 

kunskap är knutna till om vilka diagnoser man kan jobba med FaR för samt att fysioterapeuten 

uttrycker att denne inte alls är inställd på att lära sig mer för att klara av området med alkohol. 

 

”alkohol det är liksom, ja, det är jag jättedålig på att fråga om” (informant nr 3) 

 

Fysioterapeutens arbetssätt 

I kategorin fysioterapeutens arbetssätt beskrivs hur fysioterapeuten utför sina möten med 

patienter inom området patientens levnadsvanor. Det berör bland annat hur samtal om 

patientens levnadsvanor initieras, om rutiner för den individuella fysioterapeuten, rutiner på 

arbetsplatsen samt uppföljning av åtgärder kopplade till patientens levnadsvanor. 
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Fysioterapeutens arbetssätt - möjligheter 

Nästintill alla informanter nämner att det finns en systematik i arbetssättet och att frågor om 

levnadsvanor ställs på rutin. Frågor om levnadsvanor ställs ofta på rutin, nästan alla talar om 

fysisk aktivitet under anamnesen. 

Systematiken handlar om hur frågorna ställs, till exempel på ett formulär direkt i inledningen 

av första besöket eller vid uppföljande återbesök. Mer än hälften av informanterna nämner hur 

de har lagt upp sitt arbete systematisk för att underlätta för sig själva att kunna fråga patienten 

om levnadsvanor. Det handlar om detaljer som exempelvis, var frågeformulär placeras i 

rummet, att frågorna ställs i närhet av datorn för att kunna dokumentera direkt eller påminnelse 

till sig själva via bokningsunderlag inför återbesök. 

 

”Få till det som en liten rutin att innan man drar igång besöket att man bara rasslar igenom 

de här frågorna på pappret så har man så liksom gjort det och fått det rent formellt avklarat” 

(informant nr 1) 

 

”få se vad har du för motionsvanor. Det frågar vi ju alltid.” (informant nr 2) 

 

Det skiljer sig mer mellan informanterna huruvida alla fyra områden av levnadsvanor; fysisk 

aktivitet, kostvanor, tobak och alkohol, avhandlas vid patientbesöket. Nästan alla nämner vikten 

av att kunna hänvisa patienter vidare till annan vårdgivare för stöd kring ohälsosam 

levnadsvana. En informant uttrycker det som att fysioterapeuten inte behöver vara den som ska 

hjälpa patienter med alla ohälsosamma levnadsvanor. En styrka är om hela arbetsplatsen jobbar 

på samma sätt. Några uttrycker också att det är viktigt att veta till vem och hur patienter kan 

hänvisas vidare till rätt hjälp för att överhuvudtaget fråga om levnadsvanor.  

 

”bara jag vet vad jag ska gör av det så att säga” (informant nr 3) 

 

När frågor om levnadsvanor tas upp under samtalet är det oftast fysioterapeuten som initierat 

detta, ibland kan det dock vara patienten som väckt frågor om levnadsvanor. 

Gällande systematik för uppföljning beskriver några informanter detta tydligt, även detaljerat 

om hur de arbetar. Det har upplevts positivt, av både informanterna och patienter, när 

uppföljning av åtgärder kopplade till levnadsvanor genomförts. 
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Dom jag har följt upp tycker att det är jättebra att dom får ett sådant där program, då känner 

dom att det är någon som bryr sig (informant nr 7) 

 

Fysioterapeutens arbetssätt - hinder 

I denna undergrupp handlar det framför allt om att det är svårt att få till rutiner för att arbeta 

med patientens levnadsvanor, nästintill alla informanter vittnar om det. Informanter uttrycker 

att det inte vet hur de ska komma i gång överhuvudtaget. Några uttrycker tydligt att de har 

behov av stöd i processen med att skapa rutiner vilka fungera i det vardagliga arbetet. De anser 

att det kanske vore bra att jobba i projekt med patientens levnadsvanor, för att få stöd och hjälp 

utifrån med att komma i gång. Att jobba med patientens levnadsvanor beskrivs som att det 

saknas rutiner för att komma ihåg att fråga patienten om levnadsvanor. Det går i vågor om hur 

ofta frågor om levnadsvanor ställs, rutiner saknas för att jobba med detta område regelbundet. 

När fysioterapeuten vanligast ställer frågor om levnadsvanor vid första besöket glöms ofta 

”gamla” patienter bort, det vill säga de som redan är kända av fysioterapeuten. 

 

”att man egentligen behöver få en bättre rutin på att använda det” 

”då har det ju blivit mer att man lätt, halkar tillbaka i gamla hjulspår” (informant nr 4) 

 

Journalföringen av patientens levnadsvanor beskrivs som ett område som inte är alldeles 

självklart. En fysioterapeut menar att denne endast skriver i journalen när patienten har en 

ohälsosam levnadsvana. Journalföringen av levnadsvanor upplevs av några informanter som 

komplicerad då användaren behöver nyttja speciella sökord för att dokumentationen ska bli 

korrekt. Det finns en önskan från informanter att det gick att lösa dokumentationen på ett bättre 

sätt för att underlätta journalföringen. 

 

”sökordet funnits i själva den vardagliga journalen alltså, utan uthopp, hade det ju blivit 

några klick mindre i alla fall” (informant nr 3) 

 

En del i hur man jobbar, och beskrivs som komplext av flera informanter, är utfärdandet av 

FaR. Det är så många steg i dataprocessen och beskrivs handla om uppemot 30 stycken. 

 

”om man förenklade det och gjorde det snabbare så tycker jag inte att jag har något problem 

med det.” (informant nr 5) 
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Det framkommer att det inte alltid är känt vilka rutiner som finns på arbetsplatsen eller att 

fysioterapeuten vet att kollegor jobbar på olika sätt med patientens levnadsvanor. Någon 

informant beskriver att ingen på arbetsplatsen använder standardformulär för frågor om 

levnadsvanor. 

 

Fysioterapeutens yttre drivkrafter 

I denna kategori beskrivs vilka yttre drivkrafter som påverkar i vilken grad fysioterapeuten 

samtalar med patienten om levnadsvanor. De yttre drivkrafterna handlar till exempel om krav 

från chef och ekonomiska förutsättningar eller tveksamheter till om patienten verkligen vill 

samtala om sina levnadsvanor. 

 

Fysioterapeutens yttre drivkrafter - möjligheter 

Nästintill alla informanter nämner kravet från chef som en yttre drivkraft för att fysioterapeuten 

ska arbeta inom området med patientens levnadsvanor. 

 

”jag har använt dom och framförallt då det var att cheferna tyckte att man skulle använda 

dom.” (informant nr 4) 

 

De tillfällen då inte just uttrycket med chef används, beskriver nästan hälften av informanterna 

att ”någon annan har bestämt” att de ska fråga patienter om deras levnadsvanor. Uttrycket att 

”någon annan har bestämt” benämns då på ett positivt sätt och det upplevs vara skönt att kunna 

”skylla” på någon annan. I den andemeningen blir kravet ”uppifrån” ett skydd eller en hjälp för 

fysioterapeuten att inte behöva förklara varför frågor om levnadsvanor ställs. Ekonomiska 

drivkrafter uttrycks tydligt hos mer än hälften av informanterna. 

 

”hade det inte varit så att det var en ekonomisk bit i det hela så hade jag inte alls varit lika 

ihärdig som jag är idag” (informant nr 1) 

 

Några nämner att arbetet med patientens levnadsvanor ingår i hälsosjukvårdens uppdrag, något 

som alla ska göra oavsett yrkesprofession. Någon pratar om att arbetet med levnadsvanor ingår 

i arbetsuppgifterna som fysioterapeut och därför skall göras. FaR beskrivs som något som alla, 

även andra kategorier av vårdgivare, ska kunna utfärda på hälsocentralen. 
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Fysioterapeutens yttre drivkrafter - hinder 

Fler än hälften uttrycker tveksamheter till om patienten verkligen vill svara på frågor om 

levnadsvanor. Fysioterapeuten känner sig ibland tvingad att förklara för patienten varför frågor 

om levnadsvanor ställs. När informanterna uttrycker att de är tveksamma till om det ingår i 

arbetsuppgifterna, handlar det om brist på styrning uppifrån om vad arbetet ska innehålla. 

 

”Om jag märker att personen är extremt skeptisk alltså till att komma till mig t ex de kanske 

egentligen vill komma till en läkare eller de kanske ville komma till så där eller att de är 

otroligt liksom missnöjda med vården” (informant nr 1) 

 

Det är även fler än hälften av informanterna som är tveksamma till nyttan av att arbeta med 

levnadsvanor, gör det någon nytta överhuvudtaget för befolkningen? Det handlar då om 

huruvida FaR har någon effekt eller vilken nytta dokumentation av levnadsvanor har för 

folkhälsan. 

 

”bara för att jag skriver ut ett FaR så mår ju inte befolkningen bättre utan det handlar ju om 

att göra en riktig förändring” (informant nr 6) 

 

Några informanter pratar om vad andra vårdgivare ska göra gällande fysisk aktivitet. Bara för 

att det handlar om ohälsosam levnadsvana för fysisk aktivitet, så behöver det inte innebära att 

patienten ska till fysioterapeut. Oavsett vilken yrkesgrupp patienten möter inom primärvården 

så borde behandling med enklare råd och FaR kunna ges.. 

 

”om dom då har identifierat här är det en fysiskt inaktiv person så skickar dom till 

sjukgymnast. Men egentligen kanske dom också kan ge de här, det är ju oftast enkel 

rådgivning om 30 minuter promenad om dagen och hälsofördelar med det också. Det kan en 

distriktssköterska också rekommendera dom till. Så det behöver inte alltid bli ett 

sjukgymnastärende för det” (informant nr 4) 

 

Ett etiskt dilemma belyses gällande vad som bör ingå för att ett samtal med patienten ska anses 

motsvara ”kvalificerat rådgivande samtal”. Det kan vara så att chef eller ”någon annan” anser 

att det fysioterapeuten gör motsvarar kvalificerat rådgivande samtal inom till exempel 

kostvanor eller tobak men att fysioterapeuten inte håller med om detta. Fysioterapeuten kan 
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också uppleva behov av att förklara sig om varför frågor om levnadsvanor ställs. Frågor om 

levnadsvanor anses då av informanten inte kunna ställas ”rakt av” utan behöver förklaras. 

 

Fysioterapeutens inre drivkrafter 

Denna kategori handlar om vilka inre drivkrafter  som påverkar hur fysioterapeuten arbetar med 

patientens levnadsvanor. Det handlar om vad som fysioterapeuten upplever vara relevant utifrån 

patientens besvär – både att patientens besvär styr att det är självklart att samtala om 

levnadsvanor men även det motsatta – att samtal om levnadsvanor inte alls är relevant. 

 

Fysioterapeutens inre drivkrafter - möjligheter 

De inre drivkrafterna handlar mycket om vad som, av fysioterapeuten, upplevs relevant att göra 

i mötet med patienten. Det kan handla om att det är relevant att fråga alla om levnadsvanor 

oavsett vilka besvär som patienten söker vård för eller att det måste finnas ett samband mellan 

levnadsvanan och patientens besvär för att det ska vara relevant att fråga. Ett annat sätt som 

informanter även uttrycker det på är, att det är patientens besvär som styr om det är relevant att 

fråga om levnadsvanor. 

 

”Jag tycker att det är jätteviktigt egentligen alla bitar” (informant nr 6) 

”Det beror lite grand på vad dom söker för, det är väl egentligen, tycker jag att det är det 

som styr lite grand” (informant nr 4) 

 

Fysioterapeutens eget intresse eller att arbetssättet är anpassat till vad som är funktionellt för 

just den enskilde fysioterapeuten, är viktiga delar som påtalas av några. Att det känns naturligt 

för fysioterapeuten att fråga om levnadsvanor tas upp som del av det som utgör de inre 

drivkrafterna. Någon informant påtalar en vilja om att ha mer samarbete med andra vårdgivare 

kring patienter med ohälsosamma levnadsvanor, kan då även vara aktörer utanför den ”vanliga” 

hälso- och sjukvården. 

 

Fysioterapeutens inre drivkraft - hinder 

Det största inre motståndet mot att ställa frågor om patientens levnadsvanor, och beskrivs av 

informanterna, är att det inte är motiverat utifrån patientens aktuella besvär. Fokus ligger på att 

ta hand om patientens besvär, inte att samtala om levnadsvanor, ungefär hälften av 

informanterna uttrycker denna ståndpunkt. 
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”Är det någon enklare åkomma då är det ju, då drar man ju inte upp det här med 

levnadsvanor kanske” (informant nr 7) 

 

Främst alkohol och rökning uttrycks inte vara fysioterapeutens område. Nästan hälften av 

informanterna är tveksamma till om de själva verkligen vill prata med patienten om 

levnadsvanor. Det kan då handla om hur eventuella svar ska hanteras eller att fysioterapeuten 

inte är bekväm med att ställa frågor. 

 

Figur 1, blå stapel, beskriver det totala resultatet uttryckt i frekvens av antal meningsbärande 

enheter som berör hinder respektive möjligheter inom varje kategori. De gröna staplarna 

motsvarar frekvens av möjligheter för respektive kategori, de gula staplarna motsvarar 

frekvens av hinder för respektive kategori. 

Det är kategorin Fysioterapeutens arbetssätt som utgör den högsta stapeln, med andra ord det 

som informanterna mest uttrycker under intervjuerna. Fysioterapeutens förutsättningar 

uttrycks nästintill lika frekvent. Kategorierna för fysioterapeutens inre och yttre drivkrafter 

berörs inte alls lika frekvent som de två andra. Om de två kategorier med drivkrafter varit 

sammanslagna till en enda kategori hade den varit den mest frekventa nämnda kategorin i 

resultatet. 

 

 

Figur 1 Frekvens av respektive kategori under intervjuerna 
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I studien framkommer att fysioterapeuterna upplever betydande möjligheter gällande 

förutsättningar för att arbeta med patientens levnadsvanor, där utgör fysioterapeutens 

kompetens den mest frekventa koden. De hinder som upplevs gällande förutsättningarna 

handlar om att tiden inte räcker till. 

Inom kategorin arbetssätt finns många möjligheter men samtidigt förekommer nästan lika 

mycket hinder. Det är rutiner och systematik som anges både som möjligheter och hinder, 

viktigt för att det ska fungera men samtidigt svårt att få till. 

Möjligheter för inre drivkrafterna förkommer mer frekvent än de yttre drivkrafterna. De inre 

utgörs framför allt att det ska vara relevant att fråga patienten om levnadsvanor utifrån de besvär 

de kommer för. Frågandet ska ha en känsla av sammanhang. Hinder för yttre och inre drivkrafter 

förkommer ungefär i lika stor mängd. Hinder för yttre drivkrafter handlar bland annat om att 

det finns tveksamheter om patienten verkligen vill svara på frågor om levnadsvanor. Hinder för 

inre drivkrafter handlar om att det är patientens besvär som är fokus vid besöket hos 

fysioterapeut, inte frågor om levnadsvanor. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Fysioterapeutens förutsättningar 

Den möjligheten inom kategorin fysioterapeutens förutsättningar som nämns mest frekvent är 

fysioterapeutens kompetens. I material från Lowe A et al (2016) framkommer att 

fysioterapeuten har en upplevd brist på kunskap inom området fysisk aktivitet men den här C-

uppsatsen visar på annat resultat. Informanterna beskriver att fysioterapeuten har goda 

kunskaper om hur framför allt fysisk aktivitet påverkar hälsa och vilka effekter man kan 

förvänta på patientens besvär om den fysiska aktivitetsnivån kan höjas. Det område där 

fysioterapeuten upplever bristande kunskap inom är framför allt området alkohol. Det framkom 

även individuella variationer mellan fysioterapeuterna avseende kunskap om tobaksbruk och 

kostvanor. Flera informanter påtalar att fysioterapeutens roll även handlar om att ge patienten 

kunskap och stödja under livsstilsförändringen, detta stämmer väl med det som Dean (2009) 

skriver om i sin artikel. I denna studie framkommer att det saknas tid för att kunna arbeta med 

levnadsvanor, tid beskrivs också av Lowe et al (2016) vara ett av de största hindren. I 

intervjuerna framkom oklarheter gällande om patientens självskattning av fysisk aktivitetsnivå. 

Att det beskrivs oklarheter av definitionen för fysisk aktivitetsnivå kan verka rimlig, patienten 

och fysioterapeuten kommer troligen ha olika uppfattning om vad ”måttlig ansträngning” 

motsvarar. Beskrivning av definition för begreppet ”måttligt ansträngande fysisk aktivitet” 

finns att tillgå (FYSS 2015). 

 

Fysioterapeutens arbetssätt 

Resultatet i denna studie beskriver att arbetssättet handlar mycket om vikten av att fråga om 

levnadsvanor på rutin och att ha en systematik i sitt arbete. Det motsägelsefulla är att lika många 

trycker på svårigheterna med att få till frågandet på rutin. En review (Lowe et al 2016) visar på 

att det är oklart om hur fysioterapeuten på bästa sätt arbetar för att integrera frågor om patientens 

levnadsvanor i undersökningen. I material från 2016 (Shirley, van der Ploeg, Bauman) beskrivs 

den starkaste prediktorn till om FaR används vara om hur trygg fysioterapeuten är i utfärdandet. 

Många av informanterna i denna studie nämner komplexiteten vid utfärdande av FaR vilket 

utgör ett betydande hinder då FaR ska ingå vid behandling av otillräcklig fysisk aktivitet utifrån 

de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen 2011). Att det 

finns goda kunskaper hos en fysioterapeut om utfärdande av FaR måste vara av största vikt. 

Nästintill alla informanter uttrycker att fysisk aktivitet är deras specialområde gällande 



23 
 

patientens levnadsvanor. Den svenska studien från 2008 (Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg, 

Ståhle) beskriver att fysioterapeuter, tillsammans med beteendevetare, är de yrkesgrupper i 

primärvården som skriver flest FaR per unikt patientmöte. Fysioterapeuten har goda kunskaper 

inom området fysisk aktivitet och patientnyttan av FaR finns bevisad (FYSS). Dessa båda delar 

borde utgöra möjligheter för att FaR skulle användas frekvent av fysioterapeut samt därigenom 

bidra till att patientens nivå av fysisk aktivitet ökas. Om utfärdandet av FaR är alltför 

komplicerat finns en risk att fysioterapeuten helt avstår från att skriva FaR, patienten får då inte 

den hjälp som har stor effekt på att höja den fysiska aktivitetsnivån. 

 

Fysioterapeutens yttre drivkrafter 

Flera informanter beskriver att det är när arbetsledningen påtalat att arbete med patientens 

levnadsvanor ska ske som fysioterapeuten faktiskt har arbetat mer inom området levnadsvanor. 

När kravet från arbetsledning minskar eller sker mindre frekvent minskar även frekvensen av 

hur mycket fysioterapeuten arbetar med patientens levnadsvanor. Ekonomin som drivkraft kan 

påverka den enskilde fysioterapeuten då dennes arbetssätt kan påverka verksamhetens intäkter 

och därmed hälsocentralens möjligheter att bedriva primärvård. 

Kravet från arbetsledning är att leda och fördela arbetet. Att arbetsledning belyser vad som ska 

ingå i arbetet är viktigt för att fysioterapeuten ska få vetskap om målsättningen för arbetet med 

patientens levnadsvanor. En betydande del av detta krav från arbetsledning (chef) tros vara 

kopplad till ekonomisk ersättning till hälsocentralen likväl som de förväntade effekterna för 

patienterna. De ekonomiska förutsättningarna finns beskrivna i Personalhandledning 2017 och 

riktas mot hela primärvården i Västernorrlands läns landsting. När hälsocentralen inte arbetar 

med patientens levnadsvanor utifrån Personalhandledningen utgår inte heller ekonomisk 

ersättning och de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva arbete på hälsocentralen 

påverkas. Innehållet i Personalhandledningen grundar sig på de Nationella riktlinjerna för 

sjukdomsförebyggande metoder, Regelboken Vårdval Västernorrland samt Ersättningsbilagan 

Vårdval Västernorrland. 

 

Fysioterapeutens inre drivkrafter 

Fysioterapeuterna beskriver att det skall vara relevant utifrån patientens besvär för att de ska 

ställa frågor om levnadsvanor. När det inte kan uppfattas som en direkt koppling däremellan så 

blir det snarast det motsatta, inte alls relevant att fråga om patientens levnadsvanor oavsett om 

fysioterapeutens kompetens är god och att arbetsledningen ställer krav. Det förekom dock flera 
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som uttryckt att det var relevant att fråga alla patienter oavsett vilka besvär de söker för. 

Frågetecken kring om patienten vill prata om levnadsvanor uttrycktes av mer än hälften av 

informanterna. Det finns dock gott stöd i andra kartläggningar (Socialstyrelsen 2016) att 

patienten inte alls har något emot att sådana frågor ställs i samband med vårdkontakter, snarast 

de motsatta – att de tycker att det är mer konstigt om vårdpersonalen inte frågar. Det bör vara 

av betydelse att sådan kunskap, att patienten vill prata om levnadsvanor, kommuniceras ut i 

verksamheten så att upplevda hinder hos fysioterapeuter minskas. 

 

Informanternas varierande erfarenheter 

Under intervjuerna märkte författaren att det var betydande skillnader mellan vad de olika 

informanterna uttryckte. Sådana variationer är i enlighet med syftet att rekrytera informanter 

till kvalitativa intervjuer, det vill säga att få så varierade svar som möjligt genom att informanter 

rekryteras med olika bakgrund, förutsättningar och erfarenheter. Skillnader kom att framträda 

tydligare när texten analyserades. Alla kategorier innehåller både hinder och motstånd. Vid 

närmare analys av respektive informant framkommer till exempel, en informant nämner nästan 

bara möjligheter inom kategorin förutsättningar och nästan uteslutande hinder inom kategorin 

arbetssätt. En annan informant visar upp ett helt annat mönster, framför allt möjligheter inom 

kategorierna yttre och inre motstånd och därutöver nästintill inga hinder alls. 

Det torde vara ett rimligt antagande att dessa skillnader bör påverka i hur hög utsträckning 

respektive fysioterapeut arbetar med patienters levnadsvanor. Den fysioterapeut som upplever 

många möjligheter inom kategorin förutsättningar och samtidigt många hinder inom kategorin 

arbetssätt kan uppleva arbetet med levnadsvanor som frustrerande. Frustration då 

fysioterapeuten anser sig vara kunnig och förutsättningar men ändå sakna arbetssätt för att 

kunna realisera kunskapen i kliniken. Den informant som upplever många möjligheter inom 

yttre och inre drivkrafter samt därutöver nästintill inga hinder kan antas arbeta mer frekvent 

med patientens levnadsvanor. 

 

Finns gemensamma värderingar bland fysioterapeuter om vilka möjligheter respektive hinder 

som är de viktigaste? Skulle resultat av en sådan studie kunna vara underlag för riktade åtgärder 

för att minska de upplevda hindren för fysioterapeuter inom primärvården i deras arbete med 

levnadsvanor men även förstärka de möjligheter som redan upplevs inom området? 
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Metoddiskussion 

Studien har gjorts med intervjuer som design för att besvara syftet. En kvantitativ enkät hade 

riskerat att missa fysioterapeuternas olika beskrivningar av hur de integrerar frågor om 

levnadsvanor i mötet med patienter. Genom att en frågeguide med öppna frågor användes 

uppmuntras informanten att berätta om sin roll och sitt arbetssätt utan att bli styrd mot fasta 

alternativ. Öppna frågor kan dock utgöra en risk att informanten kommer utanför området och 

kommer in på frågor som inte är relaterade till syftet. Under en av intervjuerna upplevde 

författaren svårigheter att få informanten att hålla sig till ämnet då de frågor som ställdes var 

öppna. Resultatet av den intervjun var att antalet meningsbärande enheter blev lägre. 

 

Resultatet återspeglar de fysioterapeuter som deltog i kartläggningen och om andra 

fysioterapeuter hade deltagit så kanske det hade bidragit till ett annat resultat. Det är svårt att 

avgöra om de informanter som deltog är representativa för hela primärvården inom 

Västernorrlands läns landsting men de bidrar i alla fall med olika synpunkter. Totalt tillfrågades 

fysioterapeuter på tretton hälsocentraler om att delta. Det är oklart om de fysioterapeuter som 

deltog i studien var de som arbetar mest, eller kanske minst, med området patientens 

levnadsvanor. Det är dock oklart hur och i vilken grad fysioterapeuterna som blev tillfrågade 

om att delta, men inte hade möjlighet att delta eller inte alls svarade, arbetar med patientens 

levnadsvanor. 

De fysioterapeuter som deltagit i studien arbetar på hälsocentraler spridda inom alla fyra 

verksamhetsområden för primärvården Västernorrland. Att två informanter är kollegor på en 

hälsocentral hade helst velat undvikas men under analysen av texten så har dessa två inte gett 

identiska svar så de bedöms ha bidragit till att spegla hur fysioterapeuten integrerar patientens 

levnadsvanor i sin fysioterapeutiska undersökning. 

 

Klinisk reflektion 

Det som framkommit i denna kartläggning av fysioterapeutens arbete med patientens 

levnadsvanor är viktig för andra fysioterapeuter men även för arbetsledning och de som 

ansvarar för införande av nya arbetssätt i primärvården. De kategorier, indelade i möjligheter 

och hinder, som beskrivs i studien kan bidra till att belysa hur fysioterapeuten integrerar 

patientens levnadsvanor i sin undersökning. 
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Konklusion 

Upplevda möjligheter och hinder inom kategorierna förutsättningar, arbetssätt samt yttre och 

inre motivation varierar mellan fysioterapeuter. För att samtal om patienters levnadsvanor ska 

integreras i den fysioterapeutiska undersökningen krävs anpassning till den specifika 

fysioterapeuten utifrån upplevda möjligheter och hinder. Denna studie belyser att det ofta, 

förutom kunskap och förutsättningar i form av tid, även behövs stöd för att initiera ett nytt 

arbetssätt. Ett systematiskt arbetssätt med rutiner för uppföljning utgör en möjlighet kunna nå 

verksamhetsmålen. Av stor vikt för att möjliggöra fysioterapeutens inre drivkraft är att arbetet 

med patientens levnadsvanor ska känns relevant i relation till patientens besvär. 

 

Vidare forskning 

Utifrån de individuella skillnaderna mellan informanterna så skulle det vara intressant att 

genomföra en kvantitativ studie av de möjligheter och hinder som framkom i denna studie. 

Syftet skulle då vara att värdera dessa möjligheter och hinder i en större grupp fysioterapeuter. 
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BILAGA 1 Informationsbrev 

Jag heter Susanne Sjöquist och arbetar som sjukgymnast på hälsocentralen i Domsjö, 

Örnsköldsvik. Jag tog examen som sjukgymnast 1995 och nu äntligen har jag tänkt skriva min 

C-uppsats. 

2011 antogs Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder och där anser man att 

frågor om patientens levnadsvanor ska tas upp vid besök i primärvården. Statistik visar att 50 

% av alla kvinnor och 65 % av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. 35 % av 

befolkningen har en ogynnsam levnadsvana för fysisk aktivitet. Minst 20 % av sjukdomsbördan 

i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor. Cirka 70 % av den svenska befolkningen har 

kontakt med vårdgivare på hälsocentraler varje år. 

”Rådgivande samtal om fysisk aktivitet samt utfärdande av recept på fysisk aktivitet, FaR”, står 

högst på Socialstyrelsens lista över ”att göra” inom området otillräcklig fysisk aktivitet hos 

vuxen (prioriteringsgrad 3). Mot bakgrund av fysioterapeutens kompetensområde samt 

rekommendationerna gällande fysisk aktivitet finns potential att fler fysioterapeuter inom 

primärvården tillfrågar patienter om levnadsvanor, framför allt gällande fysisk aktivitet. 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer ta reda på hur primärvårdsfysioterapeuten ser 

på sin roll i arbetet med patienters levnadsvanor. 

Intervjuerna kommer att genomföras via telefon eller video och beräknas ta ca 1 tim. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ut och analyseras. Under studiens gång 

kommer endast undertecknad och handledaren ha tillgång till intervjuerna. Materialet hanteras 

konfidentiellt, vilket betyder att varken de intervjuades identitet eller hälsocentral kommer att 

finnas med på inspelningar, i utskriven text och kommer inte heller att kunna identifieras i det 

publicerade examensarbetet. 

 

Deltagande är frivilligt och att de intervjuade personerna har rätt att avbryta deltagandet utan 

att ange skäl. Uppsatsen kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska 

universitets hemsida http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214 

 

Susanne Sjöquist  Sari-Anne Wiklund-Axelsson 

Sjukgymnast Domsjö hälsocentral Handledare Lektor Luleå Tekniska Universitet 

070-5251154   0920-49 10 00 växel 

Susanne.sjoquist@lvn.se  sarwik@ltu.se 
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Svarstalong 

 

☐ Jag accepterar att delta i studien och att du kontaktar mig för att boka en tid då intervjun 

kan göras 

 

☐ Jag kan inte delta i intervjun 

 

Namn Klicka eller tryck här för att ange text. 

Hälsocentral Klicka eller tryck här för att ange text. 

Kontaktuppgifter (mail/telefon) Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Osa. 28 februari 2017 

Susanne.sjoquist@gmail.com 
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BILAGA 2 Frågeguide levnadsvanor 

1. Hur ser du på din roll som fysioterapeut/sjukgymnast gällande området patienters 

levnadsvanor? 

 

2. Vad anser du vara avgörande för om frågor gällande levnadsvanor tas upp när du 

möter patienter? 

 

3. Tycker du att det finns möjliggörande faktorer som avgör om du tillfrågar patienter om 

deras levnadsvanor? Vilka är det i så fall? 

 

4. Kan det finnas hindrande faktorer som avgör om du tillfrågar. Vilka är de i så fall? 

Varför tror du att det är så? Kan du ge ett exempel på ett sådant tillfälle? 

 


