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Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga sjuksköterskor inom primärvården och psykiatrin, 
som har varit med och deltagit i studien och även till de enhetschefer/avdelningschefer 
som har varit behjälpliga med administreringen av enkäter, vilket har gjort studien 
möjlig. Vi vill även tacka vår handledare, Lennart Boman, samt Göran Jutengren, för 
den värdefulla stöttning och de synpunkter som vi har fått och som har hjälpt oss under 
arbetets gång.  
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Sammanfattning    
Fysisk aktivitet förbättrar hälsa och välbefinnande och lindrar sjukdom. Det åligger 
sjuksköterskan att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och sjukdomslindrande utifrån 
de enskilda individernas behov av bland annat fysisk aktivitet, men också att använda 
sig av de för dagen bästa evidensbaserade metoderna i sitt arbete. Fysisk aktivitet på 
recept (FaR) har visat sig ge en högre följsamhet och även ett bättre utfall i längden, än 
att enbart försöka uppmuntra patienten till fysisk aktivitet genom motiverande samtal. 
FaR anses trots detta inte användas i den utsträckning som det borde.  
 
Syftet med studien är att kartlägga hur sjuksköterskor inom primärvården och psykiatrin 
arbetar med fysisk aktivitet på recept, FaR – frekvens av utfärdande, uppföljning, 
revision, stöd och hinder. Uppsatsen är en kvantitativ enkätstudie där tjugofyra 
legitimerade sjuksköterskor inom primärvården och tjugonio inom psykiatrin, fått 
besvara en enkät om sex frågor. Resultatet visar att tidsbrist är det övervägande hindret 
till utfärdande av FaR inom de båda verksamheterna men signifikant vanligare inom 
primärvården, men att det finns andra hinder som skiljer sig åt. Det finns både likheter 
och skillnader i hur ofta FaR skrivs ut i primärvården respektive psykiatrin. Studiens 
resultat ger kunskaper som skulle kunna öka användningen av FaR på sikt. I 
diskussionen tas de mest utmärkande resultaten upp, då detta kan ge en överblick över 
hur det ser ut i de olika verksamheterna och därmed kan ge en hjälp i utformandet av det 
hälsobefrämjande arbetet på respektive enhet. Vidare forskning i ämnet som ytterligare 
belyser sjuksköterskans erfarenheter av FaR och kunskap i själva utförandet av FaR 
skulle vara intressant.  
 
 
Nyckelord: Fysisk aktivitet på recept, FaR, hälsa, hälsofrämjande, hinder, förskrivning, 
uppföljning, kvantitativ.  
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INLEDNING 
Fysisk inaktivitet är ett problem av såväl medicinsk som psykologisk betydelse. I 
dagens samhälle blir vi allt mer stillasittande. Det är därför av stor betydelse att samtlig 
vårdpersonal har både förmågan och viljan till att förorda vikten av fysisk aktivitet samt 
känner ett kollektivt och personligt ansvar inför denna uppgift. Fysisk inaktivitet kan 
leda till ohälsosamma konsekvenser för patienten, men även till ekonomiska 
konsekvenser för såväl enskild individ som för vården i sin helhet, med en allt större 
sjuklighet på sikt.  
 
Sjuksköterskans handlande är av stor betydelse när det kommer till att kunna motivera 
och sprida kunskap om en hälsosam och mer aktiv livsstil till sina patienter. Det är 
sjuksköterskorna som träffar flest patienter både i öppenvården och på sjukhusen. 
Viktiga verktyg i det dagliga arbetet bör därför utgöras av både motiverande samtal, 
men även utskrivandet av fysisk aktivitet på recept, FaR, för att stimulera patienter till 
att bli mer fysiskt aktiva. 
 
Det finns vetenskapliga bevis på att fysisk aktivitet gynnar patientens hälsa och att FaR 
som verktyg förbättrar både följsamheten och utfallet hos patienten. En ökad förståelse 
om varför och i vilken utsträckning utfärdande och uppföljning av FaR många gånger 
åsidosätts är därför av vikt. Vi behöver därför ytterligare kännedom kring hanteringen 
av FaR, dess uppföljning och om de bakomliggande faktorer som kan ligga till grund 
för att sjuksköterskan avstår från att skriva ut fysisk aktivitet på recept på 
arbetsplatserna. För att ta reda på detta har en enkätstudie gjorts, som mäter dessa 
förhållanden.   
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BAKGRUND 

Hälsa  
Hälsa är ett komplext begrepp som bland annat innebär känslan av att må bra och att 
vara i stånd till att klara av saker i livet. Frånvaron av biologisk sjukdom är inte alltid 
tillräckligt för att må bra och omvänt kan hälsa erfaras av människor med 
funktionsbegränsningar eller sjukdom. Hälsa erfars oftast heller inte förrän den sätts ned 
av någon orsak utan tas för given. Några delar i hälsobegreppet är livskraft och livslust, 
vilka är viktiga för att hälsa ska kunna upplevas. Vidare är balans mellan rörelse och 
stillhet något som främjar hälsa. Både rörelse och stillhet kan läsas bokstavligt, det vill 
säga fysiskt, men även mentalt (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 47-76, 101-102). I 
dagens samhälle behöver vi inte anstränga oss så mycket fysiskt utan kan välja en 
tillvaro med brist på motion, både på fritiden och på arbetet, vilket kan betyda risk för 
sämre hälsa och att patienter går miste om hälsofrämjande processer. Livskraft, livslust 
och livsmod kan sänkas, vilket kan påverka upplevelsen av hälsa och välbefinnande 
(World health organization 2015; Dahlberg & Segesten 2010, ss. 63, 229, 230).  
 

Hälsa som utgångspunkt i vårdandet 
Inom den vårdvetenskapliga teorin betonas vikten av patientperspektivet och ett etiskt 
krav, där sjuksköterskan utifrån patientens livsvärld och sitt sammanhang bidrar till 
patientens hälsa och välbefinnande. I ett professionellt vårdande använder 
sjuksköterskan vårdvetenskapen i samverkan med den medicinska vetenskapen för 
patientens bästa. Oavsett vilket av de två kunskapsområdena som dominerar och oavsett 
situation, sjukdom eller annan ohälsa bör hälsa gälla som vårdandets mål. Genom ett 
grundläggande intresse för patientens livsvärld skapas delaktighet och uppmuntran till 
patientens hälsoprocesser. Genom att bjuda in patienten till att berätta och bli synlig och 
sedan stödja patientens berättelse genom professionell kunskap kan sjuksköterskan 
respektera och upprätthålla den vårdvetenskapliga hållningen (Dahlberg & Segesten 
2010, ss. 260-261).  
 

Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete 
Att arbeta utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv bör vara en självklar 
del inom all vård och behandling (Socialstyrelsen 2011, s. 3). Till uppgift ska 
sjuksköterskan kunna identifiera och förebygga hälsorisker, men även kunna identifiera 
patientens resurser och förmåga till egenvård.  Sjuksköterskan ska även kunna stödja 
patienter och närstående för att främja hälsa och motivera patienter till förändrade 
livsstilsfaktorer (Socialstyrelsen 2005, s. 12). Att förstå patientens livsvärld i 
förhållande till hälsa och sjukdom istället för att fokusera på ett visst problem eller 
diagnos är centralt i detta vårdande (Svensk sjuksköterskeförening 2008, s. 12).  
 
Otillräcklig fysisk aktivitet ingår bland de levnadsvanor som Socialstyrelsen menar 
bidrar mest till den svenska sjukdomsbördan. Det är av yttersta vikt att hälso- och 
sjukvården arbetar med att främja hälsa hos de patienter som redan uppvisar symtom på 
grund av en ohälsosam livsstil. Att dessutom arbeta förebyggande bland de patienter 
som genom ohälsosamma levnadsvanor löper en större risk för ohälsa men som ännu 



 
 

3 

inte uppvisar några symtom eller sjukdom, är av stor betydelse (Socialstyrelsen 2011, 
ss. 3, 60).  
 
För att kunna erbjuda patienten effektiva åtgärder och bidra till ändrade levnadsvanor 
måste patienten få kunskap om att de faktiskt innehar en ohälsosam levnadsvana och 
vilka möjligheter det finns till att kunna påverka den. Vårdpersonalen måste här ta 
initiativet till att fråga patienten om dennes levnadsvanor, vare sig det är uppenbart eller 
inte att det finns en koppling till de eventuella symtom som patienten söker för. Ämnet 
bör beröras utifrån en enskild bedömning av när och hur dessa frågor kan ställas hos 
varje enskild patient och att detta görs med en lyhördhet för patientens egna 
förväntningar och värderingar. Patienter med ohälsosamma levnadsvanor bör alla 
erbjudas någon form av rådgivande samtal som grundar sig i ett hälsofrämjande 
förhållningssätt, där dialog, delaktighet och jämlikhet genomsyrar mötet med patienten. 
Det kan utgöras av enkla råd, rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal 
beroende på åtgärdernas struktur och omfattning. Samtalen bör alltid ligga till grund för 
de åtgärder som sedan erbjuds, så som till exempel en ordination av fysisk aktivitet. Det 
är viktigt att samtalet utgår ifrån hur patienten själv upplever den ohälsosamma 
levnadsvanan och att det blir till en stödjande dialog där även patientens motivation till 
att förändra sin levnadsvana och ett många gånger invant beteende tas i beaktande. 
(Socialstyrelsen 2011, ss. 7, 9, 15, 60, 61) 
 
Via ett hälsofrämjande förhållningssätt kan vårdpersonalen få patienten att känna sig 
lyssnad till och respekterad, stärka patientens egen förmåga till förändring och 
uppmuntra och stimulera patientens delaktighet i sin egen hälsoutveckling. Att erbjuda 
patienten åtgärder som resulterar i en ökning av patientens fysiska aktivitet kan 
dessutom leda till besparingar i form av minskade vårdkostnader på sikt samt minskad 
ohälsa hos patienten (Socialstyrelsen 2011, ss. 8, 38, 61; Aoyagi & Shepard 2011, ss. 
695-708).    
 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet främjar hälsa  
All fysisk aktivitet som förbättrar den fysiska kapaciteten, samtidigt som den inte 
åsamkar patienten någon risk eller skada, anses vara hälsofrämjande (Statens 
folkhälsoinstitut 2006, s. 12). Den fysiska aktiviteten främjar hälsa i både kropp och själ 
och påverkar kroppens organ och vävnader, både på kort och lång sikt (Henriksson & 
Sundberg 2008, s. 11). Genom ett aktivt användande av fysisk aktivitet kan ohälsa 
många gånger motverkas, dels genom att förebygga och behandla flera av våra 
livsstilsrelaterade sjukdomar, men även upprätthålla en bra livskvalitet och ett psykiskt 
välbefinnande hos befolkningen (Svantesson red. 2007, s. 6).  
 

Innebörden av fysisk aktivitet  
För många innebär det enbart när vi frivilligt motionerar på olika sätt, ofta via någon 
form av idrott. Det som då glöms bort är att vi kan vara fysiskt aktiva på flera olika sätt, 
både under arbetet och på fritiden. Till exempel kan byggnadsarbetaren vara fysisk aktiv 
under sitt arbetspass på samma sätt som någon annan kan vara fysiskt aktiv i samband 
med helgens städning eller trädgårdsarbete (Ekblom Bak 2013, ss. 10, 12). Med fysisk 
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aktivitet menas all kroppslig rörelse som produceras av skelettmuskler och resulterar i 
energiförbrukning (Svantesson red. 2007, s. 9). Skillnad i intensitet mellan olika rörelser 
gör dock att begreppet kan delas in i allt ifrån lågintensiv fysisk aktivitet, vilket kan 
innebära vardagliga göromål på jobbet, i hemmet eller på fritiden, till medel- samt 
högintensiv fysisk aktivitet, vilket innebär en mer avsiktlig form av aktivitet som ofta 
benämns motion respektive träning (Ekblom Bak 2013, ss. 10, 12). I det sistnämnda 
fallet är den fysiska aktiviteten planerad, strukturerad och återkommande med syftet att 
förbättra eller bibehålla den fysiska prestationsförmågan, men även i ett förebyggande 
syfte minska risk för skador och sjukdomar (Svantesson red. 2007, ss. 11, 27).  
 

Rekommendationer av fysisk aktivitet  
För att den fysiska aktiviteten ska ge så goda hälsoeffekter som möjligt är det enligt 
Socialstyrelsens rekommendationer för vuxna viktigt att vara fysiskt aktiv i minst 150 
minuter per vecka, det vill säga 30 minuter per dag, för vilka intensiteten uppgår till 
minst måttlig (Socialstyrelsen 2011, s. 32). Aktiviteten bör ge en höjning av puls och 
andningsfrekvens, vilket till exempel kan innebära en rask promenad (Yrkesföreningar 
för fysisk aktivitet 2011; Svantesson red. 2007, s. 26). Om intensiteten istället ökas till 
högintensiv fysisk aktivitet är rekommendationen istället 75 minuter per vecka 
(Socialstyrelsen 2011, s. 32). Det är således både intensiteten och längden av den 
fysiska aktiviteten som spelar in. Dessutom är det viktigt att få till en regelbundenhet i 
att vara fysiskt aktiv, det vill säga frekvensen av en aktivitet, som i ovan 
rekommendation från Socialstyrelsen innebär allra helst varje dag, för att få ut de 
hälsoeffekter som eftersträvas (Henriksson & Sundberg 2008, s. 12 ).  
 
Individer som inte kan nå upp till socialstyrelsens rekommendationer på grund av till 
exempel ålder, kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder bör motiveras till att 
vara så aktiva som tillståndet medger (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2011). Äldre 
bör dessutom kombinera sin träning med balans, rörlighet och koordination. (Lexell, 
Frändin & Helbostad 2008, s. 197). När det gäller barn är det minst lika viktigt som för 
vuxna att vara fysiskt aktiva. Det är redan i unga år som många av våra folksjukdomar 
grundläggs, varför rekommendationen om fysisk aktivitet hos unga är minst 60 minuter 
per dag (Svantesson red. 2007, s. 9; Berg 2008 ).  
 

Effekter av fysisk aktivitet för olika patientgrupper 
Att vara fysiskt inaktiv kan innebära större risker för en del patientgrupper och mindre 
för andra (Svantesson red. 2007, s. 12). De grupper där det är mer angeläget att vara 
fysiskt aktiv och där hjälp och stöd till att öka sin fysiska aktivitet således bör prioriteras 
är bland annat personer med depression, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, högt 
blodtryck samt övervikt och fetma (Socialstyrelsen 2011, s. 32). Både inom 
primärvården och psykiatrin återfinns många av de patientgrupper där den fysiska 
aktivitet kan spela en avgörande roll för patientens hälsa och välbefinnande. Arbetet 
med att öka en patientens fysiska aktivitet sker då dels i ett förebyggande syfte, det vill 
säga primärpreventivt, men även sekundärpreventivt, där rekommendationer av fysisk 
aktivitet utformas optimalt utifrån redan etablerade sjukdomstillstånd (Svantesson red. 
2007, s. 12).  
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Fysisk aktivitet är en viktig del när det kommer till att förhindra och behandla lättare till 
måttlig depression och används ofta som ett tillägg till antidepressiv medicinering. 
Positiva hälsoeffekter kan utvinnas både på kort och lång sikt, då fysisk aktivitet dels 
verkar förebyggande men även ger en positiv effekt för individen både vid ett akut 
insjuknande men även genom att minska återfall (Kjellman, Martinsen, Taube & 
Andersson 2008, ss. 281, 283). Genom fysisk aktivitet kan patienten påverka känslor så 
som ångest, nedstämdhet och förbittring och istället nå känslor och tankar av positiv 
karaktär. En ökad upplevelse av hälsa, ett ökat självförtroende och ökad glädje och 
energi, är ytterligare effekter av en högre grad av fysisk aktivitet (Svantesson red. 2007, 
s. 50). Eftersom depression många gånger kan ha ett samband med andra kroppsliga 
sjukdomar är den samtliga hälsoeffekten av fysisk aktivitet dessutom viktig för denna 
patientgrupp (Kjellman, Martinsen, Taube & Andersson 2008, s. 281). 
 
För patienter med diabetes typ-2 består den främsta behandlingen av olika 
livsstilsförändringar som bidrar till höjd insulinkänslighet och minskad hyperglykemi. 
Ökad fysisk aktivitet och viktnedgång är två exempel på dessa livsstilsförändringar. 
Även högt blodtryck och nedsatt glukosreglering påverkas positivt av fysisk aktivitet, 
då det bland annat sänker blodtrycket både på kort och lång sikt (Östenson, Birkeland & 
Henriksson 2008, s. 301; Statens folkhälsoinstitut 2006, s. 23). Med minst 30 minuters 
fysisk aktivitet per dag av måttligt intensiv karaktär kan dessutom risken för hjärt- och 
kärlsjukdom påtagligt minskas samt risken att dö i förtid. Anledningen till detta är bland 
annat att fysisk aktivitet påverkar flera av riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom 
genom att minska högt blodtryck, insulinresistens och höga blodfetter (Statens 
folkhälsoinstitut 2006, ss. 21, 23). Även patienter med övervikt kan med hjälp av fysisk 
aktivitet vinna fördelar i form av viktnedgång och minskad risk för hjärt- och 
kärlsjukdom (Statens folkhälsoinstitut 2006, ss. 24-25). För denna patientgrupp är det 
även viktigt att den fysiska aktiviteten inverkar på det kroppsfett som innebär en större 
hälsofara för individen än övrigt fett. Bukfetma innebär till exempel en högre riskfaktor 
för att utveckla insulinresistens, och därmed diabetes, än fett som sitter på andra delar 
av kroppen (Svantesson red. 2007, s. 106).  
 
Att regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för typ 2-diabetes styrks även i tidigare 
studier, med motiveringen att vuxna med hög risk för hjärt-kärlsjukdom och med 
nedsatt glukostolerans genom fysisk aktivitet kan minska risken för att insjukna i typ 2-
diabetes avsevärt. Den positiva effekten blir än större om den fysiska aktiviteten 
resulterar i viktminskning (Gill & Cooper 2008, ss. 807-824).  
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar vid otillräcklig fysisk aktivitet 

Socialstyrelsen har som nämnts givit rekommendationer om mängd fysisk aktivitet. När 
hälso- och sjukvårdspersonal möter patienter som löper risk att drabbas av 
livsstilsrelaterad ohälsa på grund av för låg fysisk aktivitet bör de ta initiativ till att 
ändra detta. Patienten ges via det hälsofrämjande arbetet möjlighet till en bättre hälsa 
samtidigt som sannolikheten att drabbas av sjukdom minskar (Socialstyrelsen 2011, ss. 
32-33). Enligt socialstyrelsen räcker det inte alltid med att försöka motivera patienten 
genom rådgivande samtal. För att få önskvärd effekt bör även fysisk aktivitet på recept, 
så kallat FaR, förskrivas alternativt erbjuds patienten stegräknare. Vikten av att 
patienten erbjuds alternativ i kombination med personlig rådgivning, för att höja sin 
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nivå av fysisk aktivitet styrks även av Josyula och Lyne (2013, ss. 162-168) och Little, 
Dorward, Gralton, Hammerton, Pillinger, White, Moore, McKenna och Payne (2004, ss. 
189-195). 

I utfärdandet av FaR görs patienten högst delaktig och särskild uppföljning sker av det 
som har förskrivits alternativt avtalats med patienten (Socialstyrelsen 2011, ss. 8, 33).  
 

Fysisk aktivitet på recept - FaR 
FaR är ett begrepp som i Sverige kom till år 2001 i samband med ett nationellt initiativ 
som på sikt gick ut på att få befolkningen till att bli mer aktiva och mer positivt inställda 
till fysisk aktivitet, vilket kom att kallas ”Sätt Sverige i rörelse 2001”. I projektet 
utvecklades arbetsmetoder och strukturer för hälso- och sjukvården för att på så sätt 
kunna förskriva ordinationer av fysisk aktivitet i ett förebyggande och hälsofrämjande 
syfte och därigenom främja ökad fysisk aktivitet och en bättre hälsosituation hos varje 
enskild individ (Statens folkhälsoinstitut 2011, ss. 94-95). Fysisk aktivitet på recept 
innebär att vårdpersonal i samverkan med patienten tar fram en individanpassad 
ordination av fysisk aktivitet istället för eller som ett komplement till ett läkemedel, för 
att på detta sätt kunna öka och ibland även ändra den fysiska aktiviteten hos patienten, i 
ett sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. Komponenterna, fem till antalet, som 
ingår vid en förskrivning av FaR är ett patientcentrerat/rådgivande samtal, en skriftlig 
ordination där aktiviteten specificeras (typ, frekvens, duration, etcetera), uppföljning av 
receptet, en grundkunskap utifrån FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling), där behandling av olika sjukdomstillstånd med hjälp av fysisk 
aktivitet tas upp vilka bör ligga till grund för lämplig aktivitet, och till sist en samverkan 
mellan olika aktivitetsarrangörer och vården, för att kunna öka och bibehålla den fysiska 
aktiviteten (Kallings 2013, ss. 121-122, 125-126). Den fysiska aktiviteten bör således 
väljas utifrån patientens eventuella diagnos, besvär, önskemål och förutsättningar, i 
hopp om att försöka bryta en allt för inaktiv livsstil eller brist på fysisk aktivitet. Enligt 
Sallis, Franklin, Joy, Ross, Sabgir och Stone (2014, ss. 375-386) bör alla som inte når 
upp till den rekommenderade dosen av 150 minuters fysisk aktivitet per vecka 
uppmuntras till att bli mer fysiskt aktiva med hjälp av ett recept på fysisk aktivitet. 
Aktiviteten kan utföras antingen på egen hand eller i grupp och bör ske utifrån den 
individuella nivå som patient och vårdgivare kommit överens om (Kallings 2013, ss. 
123-124).  
 

Olika professioner som förskriver FaR  
I en amerikansk studie om rådgivning kring ökad fysisk aktivitet redovisas läkare, 
fysiologer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och kiropraktorer bland de professioner som 
ger råd om fysisk aktivitet. Studien visar att rådgivning kring fysisk aktivitet ökat från 
22,6 % år 2000 till 32,4 % år 2010 (Barnes & Schoenborn 2012, ss. 1-7). Europeiska 
unionen (EU) skriver i en riktlinje att FaR borde erbjudas patienter i alla länder inom 
EU. Dock skriver de inget om vilka professioner de anser skulle hantera FaR, utan 
skriver istället att myndigheter skulle kunna identifiera professioner med tillräcklig 
kompetens för att främja fysisk aktivitet (Europeiska Unionen 2008, s. 22) 
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Bland de nordiska länderna, Island utelämnat, är det i Danmark en läkaruppgift att 
utfärda FaR och även i Norge för en variant av FaR som kallas grönt recept. I Finland 
och Norge kan även annan legitimerad vårdpersonal utfärda FaR men det är 
huvudsakligen läkarna som gör det (Kallings 2010, s. 40). I Sverige har legitimerad 
sjukvårdspersonal med kompetens på området rätt att utfärda FaR (Persson, Brorsson, 
Ekvall Hansson, Troein & Strandberg 2013, ss. 1-8; Leijon, Kallings, Faskunger, 
Börjesson & Ståhle 2008 s. 55). En svensk utredning visar dock att vårdpersonal ger råd 
om ökad fysisk aktivitet i högre utsträckning än de skriver ut FaR, trots att FaR eller 
andra komplimenterande åtgärder höjer effekten med 15-30 % (SBU, 2007). 
 
Olika länder har olika praxis rörande utfärdande av FaR, vilket borde betyda olika grad 
av användning och därigenom olika påverkan på patientens hälsa. Sverige tycks likna 
USA i större utsträckning och i mindre utsträckning Finland och Norge, genom att så 
många olika professioner inklusive sjuksköterskor kan utfärda FaR.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Forskning har visat att fysisk aktivitet förbättrar hälsa och välbefinnande och/eller 
lindrar sjukdom. Sjuksköterskan har, enligt de etiska riktlinjerna för sjuksköterskor, ett 
ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande och där 
motiverandet till fysisk aktivitet och utskrivandet av FaR till patienter med en alltför 
inaktiv livsstil i stor utsträckning inbegrips i dessa begrepp. Studier visar dock att FaR 
inte används i den utsträckning det borde trots att FaR, som ett komplement till 
rådgivning kring fysisk aktivitet, höjer dess effekt. Förutom att skriva ut FaR kan 
sjuksköterskor välja att bara uppmuntra patienter till fysisk aktivitet. Att hitta 
hälsobefrämjande, sjukdomsförebyggande eller sjukdomslindrande icke farmakologiska 
metoder är intressant och väcker en rad frågor.  
 
I vilken utsträckning används FaR för att främja fysisk aktivitet hos patienter som 
behöver det? Hur ser sjuksköterskan på uppföljningen av ett förskrivet recept på fysisk 
aktivitet? Vilka handlingssätt uppvisar sjuksköterskorna runt de aktiviteter som rör 
fysisk aktivitet på recept, så som att stödja patienten eller att revidera ett pågående 
recept? Vad ser sjuksköterskan för hinder till att använda sig av FaR? Finns det likheter 
och skillnader vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept inom primärvården och 
psykiatrin?  
 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att kartlägga hur sjuksköterskor inom primärvården och psykiatrin 
arbetar med fysisk aktivitet på recept, FaR – frekvens av utfärdande, uppföljning, 
revision, stöd och hinder.  
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METOD 

Design  
Studien har en kvantitativ ansats och är av huvudsakligen av deskriptiv typ. En fråga har 
dock behandlats med analytisk statistik (Gunnarsson 2010). Utifrån inhämtat material i 
form av en enkätbaserad studie beskrivs hanteringen kring FaR bland sjuksköterskor 
inom primärvården och psykiatrin. 
 

Kvantitativ studie    
För att kunna beskriva, dra slutsatser och undersöka hur frekvent förskrivningar och 
olika moment runt FaR sker hos de för studien valda vårdenheterna, föreföll det sig 
naturligt att göra en enkätbaserad kvantitativ studie. Enligt Dahlberg Lyckhage (2006, s. 
24) är enkätinstrumentet ett exempel på en datainsamlingsmetod inom det kvantitativa 
synsättet. Information till bakgrund och förstudie är inhämtad dels från tidigare 
forskning, dels från relevant litteratur för ämnet. Resultatet bygger på insamlad data från 
enkätstudien som genomförts. I en kvantitativ beskrivande studie finns inte möjlighet 
till direkta jämförelser.  
 

Urval   
Urvalet till studien skedde via ett riktat bekvämlighetsurval (Gunnarsson 2005) där 
författarna valde ut enheter. Verksamhetschefer samt vårdenhetschefer på olika 
vårdcentraler och psykiatriska avdelningar alla inom Västsverige kontaktades via 
telefon eller mail, fick information om studien och fick därefter ge sitt samtycke till att 
deltaga. Även syftet med studien och tidsram för deltagandet uppgavs i detta skede. 
Inklusionskriterierna för studien löd enligt följande: Legitimerade sjuksköterskor 
anställda vid respektive vårdenhet, oavsett vidareutbildning och med vård via 
patientkontakt som huvudsaklig arbetsuppgift. Via de chefer som kontaktades kunde 
information om antalet anställda som uppfyllde inklusionskriterierna på respektive 
enhet erhållas och dessa kom sedermera alla att erbjudas delta i studien. Att även 
specialistutbildade sjuksköterskor erbjuds delta motiveras med att rätten att förskriva 
FaR gäller för legitimerade sjuksköterskor oavsett vidareutbildning och att det därför 
inte spelar någon roll för undersökningens syfte. Det gjordes heller ingen skillnad 
utifrån kön eller hur lång arbetslivserfarenhet inom vård de medverkande hade. Flera 
olika enheter, såväl privata som inom landstingets regi, har kontaktats för att få 
tillräckligt antal svar. Typ och antal av de ingående enheterna redovisas i resultatet.  
 

Etiska överväganden   

Empiriska studier av detta slag kräver inte någon etisk prövning, annat än i det fall som 
studien klassas som forskning och där resultaten är tänkta att publiceras vetenskapligt 
(SFS 2003:460). Författarna beaktar dock de forskningsetiska principerna vid 
utformandet av studien, vilka har till syfte att ge en struktur för de normer som råder 
mellan forskare och i detta fall uppgiftslämnare. Det finns fyra huvuddrag i dessa 
principer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990). I studien tillfrågas sjuksköterskor inom 
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primärvården och psykiatrin om att delta i en enkätstudie, rörande Fysisk aktivitet på 
recept, FaR. Information kring studien, dess syfte och tillvägagångssätt har delgivits 
deltagarna och även kontaktpersonerna på de olika enheterna, i flertalet fall i form av 
verksamhetschefer eller vårdenhetschefer, delvis muntligt men även skriftligt via mail 
eller via det följebrev som följt med enkäten (se bilaga 1). Det har informerats om att 
deltagandet är frivilligt, att uppgifter som tillhandahålls via de ifyllda enkäterna 
behandlas anonymt och att informationen enbart är avsedd att ingå i den enskilda 
studien och inte i kommersiellt bruk. Samtliga deltagare har informerats om rätten att 
avbryta sitt deltagande om de så önskar. Genom informerat samtycke av respektive 
verksamhetschef eller vårdenhetschef och genom att deltagarna själva har valt att fylla i 
enkäten har studien därmed godkänts 

Följebrev   
Ett följebrev (Bilaga 1) utformades tillsammans med enkäten, detta för att varje 
deltagare skulle vara väl införstådda med studien, vem den riktade sig till men även att 
deltagarna skulle känna till sina rättigheter i form av att kunna avböja ett eventuellt 
deltagande. I brevet framgår även praktisk information så som vilka som genomför 
studien, vilket lärosäte författarna tillhör, författarnas kontaktuppgifter och en 
uppmaning om att höra av sig vid några som helst oklarheter. Även datum för när 
svaren behövde vara författarna tillhanda fanns med.  
 

Enkät   
En enkät (Bilaga 2) om sex frågor och en kort introduktion om studiens avsikt 
utformades av författarna. Enkäten omarbetades och förkortades flera gånger innan 
genomförande och granskades även av vår handledare och andra lärare, kunniga inom 
området, för att få synpunkter och för att se om den innehöll några oklarheter. Skalor av 
Likerttyp (Trost 2012, s. 167) användes på de flesta frågor. Enkäten delades ut bland 
sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna på vårdcentraler och psykiatriska 
sluten- och öppenvårdsavdelningar inom Västsverige. Vid flera av enheterna var det de 
kontaktade cheferna som hade hand om själva administreringen kring utdelningen och 
insamlingen av enkäter inom sin verksamhet. Cheferna fick muntliga och skriftliga 
instruktioner angående inklusionskriterier och vikten av att föra räkning på de antal som 
uppfyllt inklusionskriterierna, antal tillfrågade sjuksköterskor och antal returnerade 
enkäter. Medgivande att delta i enkäten gjordes som informerat samtycke.  
 

Skalor/variabler  
Enkäten bestod av slutna svarsalternativ med icke ekvivalenta skalsteg där respondenten 
fick ange vilket svar som stämde bäst in på både omfattning och hinder för förskrivning 
och hantering av FaR. Det fanns även en öppen fråga, där respondenten med egna ord 
kunde beskriva eventuella hinder för förskrivning av FaR, som tillägg till av författarna 
föreslagna hinder. Skälet till detta är att den svarande kan komma på hinder som 
författarna inte tänkt på och som är av vikt för förståelsen. Samtliga frågor (se Bilaga 2) 
skulle besvaras med endast ett alternativ, förutom frågan gällande hinder, där fler val 
var möjliga. 
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Statistisk analys  
Frågan som rörde hindren till att skriva ut FaR analyserades med avseende på skillnader 
mellan primärvård och psykiatri med hjälp av statistikprogrammet SPSS (IBM Corp. 
2013), där chi-två modell användes (Borg & Westerlund 2006, ss. 380-390). 
Anledningen till att enbart denna fråga testats med avseende på om det föreligger 
skillnader mellan primärvård och psykiatri är att denna fråga genom sin uppbyggnad på 
ett relativt odiskutabelt sätt låter sig analyseras.  
 

Datainsamling och analys 
Insamlandet av enkäter skedde antingen personligt, via post eller via inskannade mail 
från de enskilda kontaktpersonerna. Totalt delades 59 enkäter ut och totalt returnerades 
53 ifyllda enkäter. Rådata från enkäterna lades in i Excel® (Microsoft Corporation 
2012). I beräkningarna ersattes svarsalternativen med siffror för att möjliggöra 
medelvärdes- och spridningsberäkningar. I analysen slogs svar från de olika enheterna 
ihop på så sätt att alla ingående primärvårdsenheter blev en enhet och de ingående 
psykiatriska enheterna blev en annan. Svaren från den öppna frågan om hinder samlades 
och kategoriserades i teman med liknande innebörd, enligt författarnas åsikt. 
Deskriptiva statistiska mått (median och range) valdes (Gunnarsson 2002; Gunnarsson 
2002). Histogram och tabeller över frekvens redovisas (Gunnarsson 2002).  För att ge 
jämförbara värden i tabell 10 och diagram 5 rörande hinder har antalet positiva svar från 
primärvården respektive psykiatrin dividerats med antalet inkomna enkäter från 
respektive område. Detta eftersom antalet inkomna enkäter skiljer sig mellan 
verksamheterna. De kvoter, eller ration, som erhållits presenteras med två värdesiffrors 
noggrannhet. I korrespondensen med primärvården har 3 exemplar av frågan gällande 
hinder inte kommit med, varför inkomna svar på denna fråga är 50, varav 21 från 
primärvård och 29 från psykiatrin. 
 
 
RESULTAT 

Svarsfrekvens 
I studien ingår fyra enheter från respektive primärvård respektive psykiatri. Sett till det 
totala materialet var bortfallsfrekvensen 10 %. Tabell 1 ger detaljerad information om 
ingående enheter och svarsfrekvenser. 
 
Tabell 1: Beskrivning av ingående verksamheter, deras antal och svarsfrekvens. 
Verksamhet Antal 

vårdenheter 
Utdelade 
enkäter 

Inkomna 
enkäter 

Svarsfrekvens, 
% 

Bortfallsfrekvens 

Primärvård 4 25 24 96 4 
Psykiatri 4 34 29 85 15 
Totalt 8 59 53 90 10 
 

Utfärdandefrekvens 
För sjuksköterskor inom primärvård respektive psykiatri är medianen för utfärdande av 
FaR 6-11 respektive 1-5 gånger per år och i totalmaterialet 1-5 gånger per år (Tabell 2). 



 
 

11 

I medeltal skrivs FaR ut något oftare inom primärvård men spridningarna är stora 
(Tabell 3 och diagram 1) och det har inte testats om skillnaden är signifikant.  
 
Tabell 2: En beskrivning av hur ofta sjuksköterskorna skriver ut fysisk aktivitet på 
recept, där 1 = aldrig, 2 = 1-5 per år, 3 = 6-11 per år, 4 = 1-3 per månad, 5 = 1-3 per 
vecka och 6 = >4 per vecka. 
Primärvård   Psykiatri   totalt   
n  Median Range n  Median Range n  Median Range 
24  3 1-5 29  2 1-5 53 2 1-5 
 
 
Tabell 3: Frekvenstabell över hur ofta sjuksköterskor inom olika områden skriver ut 
fysisk aktivitet på recept. 
 Primärvård Psykiatri Totalt 
Aldrig 2 8 10 
1-5 gånger per år 8 10 18 
6-11 gånger per år 7 4 11 
1-3 gånger per månad 5 5 10 
1-3 gånger per vecka 2 2 4 
>4 gånger per vecka 0 0 0 
 
 
Diagram 1: Histogram som beskriver hur ofta sjuksköterskor skriver ut fysisk aktivitet 
på recept. 

 
 

Uppföljning 
För sjuksköterskor inom primärvård och psykiatri samt i totalmaterialet är medianen för 
uppföljning av FaR 1-5 gånger per år (Tabell 4). Det är en större andel av 
sjuksköterskorna inom psykiatrin som aldrig följer upp ett recept på fysisk aktivitet 
jämfört med primärvården men spridningen är stor och det har inte testats om skillnaden 
är signifikant (Tabell 5 och Diagram 2). 
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Tabell 4: En beskrivning av hur ofta sjuksköterskorna följer upp recept på fysisk 
aktivitet, där 1 = aldrig, 2 = 1-5 per år, 3 = 6-11 per år, 4 = 1-3 per månad, 5 = 1-3 per 
vecka och 6 = >4 per vecka. 
 
Primärvård   Psykiatri   totalt   
n  Median Range n  Median Range n  Median Range 
23 2 1-5 29 2 1-5 52 2 1-5 
 
 
Tabell 5: Frekvenstabell över hur ofta sjuksköterskor inom olika områden följer upp 
recept på fysisk aktivitet. 
 Primärvård Psykiatri Totalt 
Aldrig 2 11 13 
1-5 gånger per år 10 7 17 
6-11 gånger per år 5 6 11 
1-3 gånger per månad 5 3 8 
1-3 gånger per vecka 1 2 3 
>4 gånger per vecka 0 0 0 
 
 
Diagram 2: Histogram som beskriver hur ofta sjuksköterskor följer upp recept på fysisk 
aktivitet. 

 
 

Modifiering av FaR 
För sjuksköterskor i primärvård samt i totalmaterialet är medianen för justering av 
recept på fysisk aktivitet 1-5 gånger per år medan i psykiatrin är medianen aldrig 
(Tabell 6). I medeltal justeras FaR oftare i primärvården men spridningarna är stora 
(Tabell 7 och diagram 3) och det har inte testats om skillnaden är signifikant.  
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Tabell 6: En beskrivning av hur ofta sjuksköterskorna modifierar recept på fysisk 
aktivitet, där 1 = aldrig, 2 = 1-5 per år, 3 = 6-11 per år, 4 = 1-3 per månad, 5 = 1-3 per 
vecka och 6 = >4 per vecka. 
Primärvård   Psykiatri   totalt   
n  Median Range n  Median Range n  Median Range 
23 2 1-5 29 1 1-5 52 2 1-5 
 
 
Tabell 7: Frekvenstabell över hur ofta sjuksköterskor inom olika områden modifierar 
recept på fysisk aktivitet. 
 Primärvård Psykiatri Totalt 
Aldrig 4 15 19 
1-5 gånger per år 11 8 19 
6-11 gånger per år 5 3 8 
1-3 gånger per månad 2 2 4 
1-3 gånger per vecka 1 1 2 
>4 gånger per vecka 0 0 0 
 
 
Diagram 3: Histogram som beskriver hur ofta sjuksköterskor modifierar recept på fysisk 
aktivitet. 

 
 

Stöd till patienten 
För sjuksköterskor inom primärvård respektive psykiatri är medianen för stöd till 
patienten att klara av sitt recept på fysisk aktivitet 1-5 respektive 6-11 gånger per år 
samt i totalmaterialet mellan intervallen 1-5 och 6-11 gånger per år (Tabell 8). I 
medeltal stöds patienten inom psykiatrin något oftare än inom primärvården men 
spridningarna är stora (Tabell 9 och diagram 4) och det har inte testats om skillnaden är 
signifikant. 
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Tabell 8: En beskrivning av hur ofta sjuksköterskorna stödjer patienten till att klara ett 
recept på fysisk aktivitet, där 1 = aldrig, 2 = 1-5 per år, 3 = 6-11 per år, 4 = 1-3 per 
månad, 5 = 1-3 per vecka och 6 = >4 per vecka. 
Primärvård   Psykiatri   totalt   
n  Median Range n  Median Range n  Median Range 
23 2 1-6 29 3 1-6 52 2,5 1-6 
 
 
Tabell 9: Frekvenstabell över hur ofta sjuksköterskor inom olika områden stödjer 
patienten att klara recept på fysisk aktivitet. 
 Primärvård Psykiatri Totalt 
Aldrig 3 4 7 
1-5 gånger per år 9 10 19 
6-11 gånger per år 5 3 8 
1-3 gånger per månad 3 5 8 
1-3 gånger per vecka 2 5 7 
>4 gånger per vecka 1 2 3 
 
 
Diagram 4: Histogram som beskriver hur ofta sjuksköterskor stödjer patienten till att 
klara ett recept på fysisk aktivitet. 

 
 

Hinder 
Tidsbrist är det vanligaste hindret som sjuksköterskan uppger inom primärvård samt i 
totalmaterialet. I psykiatrin delas tidsbrist med ”annat” som vanligaste hindret. Egen 
osäkerhet är också ett vanligt hinder i alla grupper (Tabell 10). Signifikanta skillnader 
föreligger mellan primärvård och psykiatri, där tidsbrist och patientens sammantagna 
hälsa är vanligare förekommande hinder inom primärvården (Tabell 10). För de övriga 
hindren föreligger inte någon signifikant skillnad mellan primärvård och psykiatri. 
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Tabell 10: Frekvens och normaliserad frekvens av uppgivna hinder. 
 Primärvård 

n=21 
Psykiatri 
n=29 

Totalt 
n=50 

Primärvård, 
normaliserata 

Psykiatri, 
normaliserata 

Egen osäkerhet 5 7 12 0,24 0,24 
Tidsbrist 15* 8* 23 0,71 0,28 
Vi har utsedd 
person 

0 3 3 0 0,10 

Vi använder ej 
FaR 

0 0 0 0 0 

Tvivlar på värdet 0 1 1 0 0,03 
Känsligt att ta 
upp  
med patienten 

1 0 1 0,05 0 

Tror ej patienten 
följer 

1 5 6 0,05 0,17 

Sammantagen 
hälsa 

8* 4* 12 0,38 0,14 

Annat 7 8 15 0,33 0,28 
a) Antal positiva svar dividerat med antalet inkomna svar (n) från respektive 
verksamhet. 
* p<0.05 
 
 
Diagram 5: Kvot mellan antal svar och antal personer på tillfrågad enhet om vanliga 
hinder till att utfärda FaR. 

 
 

Hinder som uppgivits under ”Annat” 
De kommentarer som insamlats har kategoriserats till följande teman: 

• Patienten vill inte ha det. 
• Verktyget är inte optimalt. 
• Väljer att enbart informera om värdet av fysisk aktivitet. 
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• Glöms bort. 
• Har sällan möjlighet. 
• Organisatoriska hinder/okunskap. 

 
 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Utfärdandefrekvens 
 
Både inom primärvården och psykiatrin är det enligt denna studie vanligast att FaR 
skrivs ut 1-5 gånger per sköterska och år. Det fanns inom psykiatrin en stor spridning 
mellan de som ordinerade FaR ”1-5 gånger per år” eller fler och de som ”aldrig” skrev 
ut FaR. En förklaring till detta skulle kunna vara att sjuksköterskorna inom psykiatrin i 
större utsträckning uppgett att de inte tror att patienterna skulle följa ordinationen, men 
även de andra hindren sammantaget kan ligga bakom resultatet. I en artikel anges siffror 
för utskrivningsfrekvens av FaR i Sverige år 2010 vilka är 1,2 (0,5-3) per 1000 besök i 
primärvården respektive 0,8 (0,5-2) i hälso- och sjukvården totalt. Samma artikel 
nämner att den största andelen FaR skrivs ut i primärvården och att spridningarna i 
materialet är stora (Kallings 2012, ss. 2348-2350). Statistiken från ovanstående artikel 
kan inte rakt av användas för jämförelse av de siffror som presenteras i detta arbete, dels 
då det i artikeln inte specificeras vilka professioner som utfärdat recepten och dels då 
besöksantal inte tagits med i denna studie. Stora spridningar kan dock konstateras 
stämma överens vid jämförelse mellan artikel och denna studie. Baserat på artikelns 
uttalande om att en större andel FaR skrivs ut i primärvården är kanske andelen som 
funnits i denna studie inom psykiatrin oväntat höga. Detta skulle dock kunna förklaras 
med att psykiatrin möjligen kan ha större skäl än andra specialiteter inom slutenvården 
att skriva ut FaR.  
 

Uppföljning och stöd 
Resultatet visar att både uppföljning och justering av FaR är vanligare inom 
primärvården och att andelen personal inom psykiatrin som ”aldrig” följde upp sina 
ordinationer var relativt hög. Inom primärvården följs dessutom recepten upp i liknande 
omfattning som de skrivs ut. Huruvida detta beror på att patienten återkommer oftare 
inom primärvården, är svårt att säga. Möjligheten finns att det inom psykiatrins 
avdelningar utfärdas FaR, men att patienten snart därefter skrivs ut, varpå uppföljning 
inte blir möjlig i samma utsträckning. Tidigare studier visar på att i vilken grad 
uppföljning sker av patienternas ordinationer av fysisk aktivitet är till viss del osäkert 
(Kallings 2012, s. 2350). Uppföljning kräver både tid och resurser som inte finns 
(Barkstedt 2010, s. 10). I en studie om fysisk aktivitet som behandlingsmetod inom 
psykiatrin framkommer att frekvensen av uppföljningen av FaR är hög och att mer än 
hälften följde upp sina recept ”ofta eller ”alltid”, samtidigt som knappa hälften av de 
tillfrågade förskrev FaR endast ”ibland” eller ”mer sällan” (Olofsgård & Taube 2009, 
ss. 4, 23). Dessa resultat skiljer sig således från resultaten av denna studie. En studie 
bland psykologer visar att de följer upp olika råd i olika omfattning, där rökning följs 
upp i mindre utsträckning än flera andra riskbeteenden (Phillips & Brandon, 2004, ss. 
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281-285). Studien nämner inget om fysisk inaktivitet men visar ändå att vikten av 
uppföljning värderas olika av vårdande personal utifrån vilket ämne det gäller. För 
sjuksköterskor skulle detta kunna betyda att uppföljning av FaR värderas annorlunda än 
uppföljning av andra råd och interventioner, vilket skulle kunna avspeglas i denna 
studies resultat, att FaR ibland inte följs upp. Vad det gäller stöd till patienter att 
genomföra sina recept upptäcks inga större skillnader mellan primärvården och 
psykiatrin. Sjuksköterskorna verkar vilja stödja patienterna inom de båda 
verksamheterna och inom psykiatrin är det till och med så att det är en större andel 
sjuksköterskor som genomför stödjande åtgärder än som skriver ut recept.  
 

Föregivna hinder för utfärdande 
Sammantaget för de bägge verksamheterna är att tidsbrist är en orsak till att inte skriva 
ut FaR. Resultaten visar att i primärvården är tidsbrist ett signifikant oftare 
förekommande hinder för att skriva ut FaR än i psykiatrin. När det belagts att skillnader 
finns mellan studerade objekt finns chans att dra lärdomar om de underliggande 
orsakerna till skillnaderna genom vidare studier. Skillnaderna kan användas för 
målformulering eller för att nå redan satta mål för verksamheten. Om det inom 
primärvården anses önskvärt att FaR ska kunna användas i alla situationer där det finns 
medicinska eller omvårdnadsskäl till det måste hinder undanröjas och här skulle 
företrädare för primärvården kunna studera vad inom psykiatrin som gör att de inte 
uppger tidsbrist i samma utsträckning. Bemanning, arbetssätt och hur FaR prioriteras 
skulle kunna vara tänkbara faktorer men det kan säkert flera saker som skiljer. 
 
Sambandet mellan PA och hälsa har fastställts tydligt och motion bör ses som 
ett kostnadseffektivt läkemedel som allmänt ordineras som en första linjens 
behandling för nästan alla kroniska sjukdomar 
 
Egen osäkerhet hos sjuksköterskorna inom de båda verksamheterna är inte heller 
obetydligt. Detta skulle kunna tyda på utbildningsbehov, både på arbetsplatserna men 
även på lärosätena. Även organisatoriska förklaringar skulle kunna ligga bakom den 
egna osäkerheten, så som olika roller och uppdrag vid de olika enheterna.  
 
Utifrån svaren på enkäten har det visat sig förekommer skilda meningar även inom 
samma arbetsplats om huruvida arbetsplatsen har en utsedd person som skriver ut FaR 
eller inte, vilket skulle kunna hänga ihop med organisatoriska oklarheter.  
 
Sammantagen hälsa är ett hinder som också det är signifikant oftare förekommande i 
primärvården än i psykiatrin, medan det inom psykiatrin oftare rör sig om patientens 
följsamhet till ordinationen. Hinder som dessa är svårare att göra något åt eftersom det 
beskriver hur patientmaterialet ser ut och inte ligger inom sjuksköterskans kontroll på 
samma sätt. Däremot kan det vara av värde att sjuksköterskan enskilt reflekterar över 
om rätt bedömning görs när FaR inte skrivs ut eller diskuteras med en patient som 
uppvisar något som sjuksköterskan anser vara ett hinder och även att det förs en 
diskussion på arbetsplatsen om i vilka situationer FaR ej ska förskrivas. För att vara 
uppdaterad om senaste rön är det viktigt att även denna aspekt av FaR, när det ej ska 
förskrivas, följs i litteratur och styrande dokument och kommuniceras på arbetsplatsen. 
Detta för att den enskilda sjuksköterskans beslut om FaR eller ej ska kunna tas på 
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grunder som vilar på evidens. 
 
På frågan gällande hinder, uppges patientens egen ovilja som en förklaring till att inte 
skriva ut FaR. Det uppges även att själva receptet och hanteringen av FaR såsom det ser 
ut idag inte alltid är optimalt, vare sig för den som förskriver det eller för patienten 
själv. Det bör eftersträvas att göra hanteringen enkel för sjuksköterskan och receptet 
lättförståelig för patienten. Sjuksköterskor väljer ibland att enbart informera om vikten 
av att vara fysiskt aktiva istället för att skriva ut FaR. Okunskap om olika roller visar sig 
också kunna ligga bakom att man avstår från en förskrivning. Dessa uppgifter visar att 
det skulle kunna vara till nytta med utbildning kring förskrivningen av FaR och att det 
förs en diskussion kring ämnet på arbetsplatsen. Där utbildning behövs kan 
arbetsplatserna söka kunskap genom aktiviteter och tjänster som erbjuds i regionen. 
 
Denna studie visar att det kan finnas flera orsaker till varför FaR uteblir. Det största 
hindret vilket ses i form av tidsbrist, styrks även av Lamarche & Vallance (2013, ss. 22-
26). Detta medför att FaR får låg prioritet, att det inte alltid finns tid till motiverande 
samtal och att det inte finns tid till att stödja patienten i att komma igång med den 
fysiska aktiviteten (Kallings & Leijon 2003, ss. 68-69; SBU 2007; Olofsgård & Taube 
2009, ss. 26, 32). Tidigare studier pekar även på att FaR kan vara krångligt, både vad 
det gäller utförandet och uppföljningen av recept, och att det måste finnas bättre 
skriftliga rutiner för rådgivning och uppföljning samt integreras bättre i journalsystemen 
(Statens Folkhälsoinstitut, 2010, ss. 18-19; Olofsgård & Taube 2009, ss. 26, 32). I detta 
arbete framkommer dessa hinder i form av att FaR som behandlingsmetod inte är 
optimalt och att det finns organisatoriska oklarheter kring hanteringen av FaR.  Statens 
Folkhälsoinstitut menar att eftersom FaR är en relativt ny företeelse krävs det 
fortfarande en del attityd- och beteendeförändring hos personalen att arbeta desto mer 
med livsstilsförändringar, vilket kan innebära ökad fysisk aktivitet, kontra de mer 
traditionella medicinerna (2010, ss. 18-19). SBU (2007) visar även på en kunskapsbrist 
hos personalen gällande FaR. I detta arbete framkommer att sjuksköterskorna känner en 
osäkerhet i hanteringen av FaR och att de i vissa fall tvivlar på att patienten kommer att 
följa ordinationen, vilket kan påvisa paralleller både till den brist i kunskap men även 
till viss del den attitydfråga som nämnts ovan.  
 

Metoddiskussion 
Den enkät som har delats ut har varit så pass kort och enkel att sjuksköterskorna har haft 
möjlighet att besvara den inom studiens tidsram, vilket har avspeglat sig i 
svarsfrekvensen. Även skalstegen verkar ha varit rimliga för ändamålet. Följebrevet till 
enkäten har gett en snabb inblick i ämnet, varpå varje respondent lätt har kunnat avgöra 
huruvida de velat deltaga i studien eller inte. Givetvis kan frågor tolkas olika och i 
synnerhet frågan om stöd till patienten kan tolkas olika av olika sjuksköterskor när 
självrapporterade enkäter använts, trots att frågan avsiktligt var allmänt hållen. En 
nackdel som har visat sig i efterhand, vad det gäller enkäten, är att frågan gällande 
hinder borde ha haft ett alternativ i form av ”jag ser inga hinder”.  I några enkäter har 
denna fråga lämnats tom. Om detta beror på att frågan har missats, då den befann sig på 
sida nummer två, eller att respondenterna inte ser några hinder alls, kan inte utläsas. Det 
föreföll viktigt att ge respondenten möjlighet att uppge hinder som författarna inte hade 
tänkt på.  
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För att genomföra studien har det varit nödvändigt att låta chefer på några av enheterna 
sköta utdelningen och insamlandet av enkäter. På detta sätt har kontrollen över urvalet 
minskat. Emellertid har instruktioner givits om hur urvalet ska se ut, både i följebrevet 
samt i den korrespondens som har skett via mail, och vikten av att noga redovisa antalet 
utdelade och insamlade enkäter. Positivt är att enkäten på detta sätt har kunnat delas ut 
på ställen som annars inte hade kunnat nås.  
 
Urvalet är ett bekvämlighetsurval (Gunnarsson 2005). Det är inte säkert att tillfrågade 
enheter är representativa för genomsnittet men med givna tidsramar hade ett bättre 
förfaringssätt, så som lottning av enheter och respondenter, varit svårt. Däremot finns 
viss bredd mellan de enheter som deltagit, eftersom både privata och offentliga enheter 
ingått och dessutom från olika sjukhus eller vårdcentraler, vilket borde förbättra 
generaliserbarheten. 
 
Som inklusionskriterier valdes sjuksköterskor oavsett vidareutbildning. I ett arbete på 
kandidatnivå kanske detta skulle kunna ifrågasättas, men motiveras med att rätten att 
förskriva FaR även finns hos grundutbildade sjuksköterskor och att sjuksköterskor med 
enbart grundutbildning arbetar inom de bägge verksamheterna.  
 
Anledningen till att psykiatri och primärvård har valts som verksamheter att ingå i 
studien är att båda anses ha goda skäl till att använda sig av FaR. Det har inte tagits 
hänsyn till frekvensen av patientbesök, vilket kan skilja mellan verksamheterna. En 
svaghet i studien kan vara att uppsatsen bygger på en mindre undersökning med relativt 
få respondenter i sin helhet, vilket kan ses som en begränsning för studiens 
generaliserbarhet. Alla frågor har inte testats statistiskt för att se om skillnaderna är 
signifikanta, varför alltför stora slutsatser inte kan dras från resultatet. Resultaten kan 
dock indikera på olika tendenser och inställningar till hanteringen av FaR inom de olika 
verksamheterna.  
 

Värde av studie och enkät 
Hinder har identifierats som kan ge värdefull kunskap om vad som begränsar 
användandet av FaR. Resultaten ger även information om hur det ser ut vad det gäller 
förskrivningar, uppföljning, stödjande och justering av FaR. En del enheter kan i sina 
journalsystem se hur många FaR som skrivs ut, däremot är det inte säkert om de kan se 
andelen uppföljningar och justeringar av de olika momenten, vilket även det borde ha 
ett värde för att resultatet ska bli så bra som möjligt för patienten. Det framkommer 
även att det finns sjuksköterskor som aldrig skriver ut FaR. Detta kan ha förklarliga skäl 
men kan även vara något som tidigare varit obekant och som nu kan leda till diskussion. 
Även enkäten i sin helhet kan ligga till grund för diskussion kring hur arbetsplatserna 
hanterar FaR.  
 

Värdet av att FaR används  
Denna studie har undersökt sjuksköterskornas roll i användandet av FaR men även 
andra professioner har rätt att förskriva FaR. Att ha fler eller färre professioner som kan 
utfärda FaR kan ha både för- och nackdelar. Ansvarsfördelningen blir tydlig där få 
professioner kan utfärda FaR, men risken finns att attityder inom de olika 
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professionerna gör att ett värdefullt verktyg inte kommer till användning. Att flera 
professioner kan utfärda FaR riskerar att röra till ansvarsfördelningen men kan samtidigt 
ge större möjligheter till att använda FaR, då de olika professionerna kan se behoven på 
olika sätt. Att flera professioner kan förskriva FaR minskar dessutom risken att detta 
bortprioriteras på grund av andra göromål. Det vill säga, det finns större andel av 
personalen tillgänglig som kan använda verktyget. Målsättningen måste vara patientens 
hälsa och då bör FaR ingå där det är relevant i sin kontext.  Några har uppgivit att FaR 
som verktyg är krångligt, varpå det är av yttersta vikt att de olika delarna som ingår vid 
FaR bli lättanvända, det vill säga såväl FYSS som själva recepthanteringen. Att FYSS 
är uppdaterad är viktigt för en relevant förskrivning och sjuksköterskan måste kunna lita 
på att den uppdateras efter senaste rön. 
 
Förslag till vidare forskning 
Studiens resultat visar att osäkerhet kring hanteringen av FaR är ett hinder. Enkäten 
mäter inte kunskapsnivå eller erfarenheter hos sjuksköterskor i ämnet, varför detta 
skulle kunna vara ett uppslag till vidare forskning att tränga djupare i. Att ta in fler 
verksamheter, enheter och sjuksköterskor i en mer väldesignad studie, för att därmed 
kunna göra bättre statistiska undersökningar, både mellan verksamheter och enheter, 
hade kunnat vara av värde. Att korrelera antalet patienter som sjuksköterskan möter 
med de frekvenser som presenterats i denna studie skulle vara intressant, då detta skulle 
kunna kompensera för olikheter i patientomsättning.  
 
 
SLUTSATSER 
Studien indikerar att det skulle kunna finnas skillnader mellan primärvården och 
psykiatrin vad det gäller frekvens av förskrivning samt uppföljning av FaR. Det finns 
även skillnader i hur olika verksamheter arbetar. För att sjuksköterskan ska kunna 
främja patienters hälsa borde det finnas ett värde i att på arbetsplatserna föra en 
diskussion kring ämnet, med målsättningen att öka medvetenheten, ge möjlighet till de 
som känner sig osäkra att få stöttning i själva förfarandet, undanröja hinder och 
oklarheter och öka kunskapen kring FaR, inom arbetsplatserna.  
 
Att få kunskap om hur andra arbetar ger möjlighet att värdera om den egna arbetsplatsen 
förskriver och följer upp i likhet med andra eller om skillnader finns, vilket kan ge 
uppslag till om förändringar borde genomföras. Detta förutsätter dock att det finns 
tillgängliga jämförelseverktyg, vilket kräver fler studier på området. 
 
Det finns ett värde i att olika professioner och individerna i dessa, använder sig av FaR 
för att varje tillfälle ska tas tillvara och att ingen patient missas på grund av vem denne 
möter och kanske har sjuksköterskan särskilt stora möjligheter att arbeta med detta.  
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Bilaga 1 Följebrev  

 
 

                  Göteborg den…………………2014 
 
 
 
 
 
Hur ofta förskrivs fysisk aktivitet på recept (FaR®), i vilken utsträckning följs det 
upp och vilka är de vanligaste hindren till att FaR inte används.  
 
Du inbjuds härmed till en studie där syftet är att undersöka hur stor andel av 
sjuksköterskor inom primärvård och psykiatri som skriver ut FaR och hur många som 
följer upp dessa recept. Vidare syfte är att klargöra hur ofta detta sker, samt några 
vanliga skäl till att FaR inte används.  
 
Ni som inbjuds till studien är legitimerade sjuksköterskor inom primärvård eller 
psykiatri, oavsett vidareutbildning. Vi som genomför studien är två studenter från 
Sjuksköterske- programmet i Borås, som kommer att skriva vår kandidatuppsats utifrån 
de svar vi får in.  
 
Studien är helt frivillig, även om vi självklart hoppas på ditt deltagande. Genom att fylla 
i enkäten ger du ditt samtycke till att delta men har all rätt att avbryta din medverkan om 
Du så önskar. All information kommer att behandlas anonymt och enbart användas till 
den enskilda studien.  
 
För att få kvalitet och styrka i vår studie önskar vi att så många som möjligt vill vara 
med och medverka. Svaren hoppas vi ska kunna ge värdefull kunskap om hur FaR 
används och om eventuella hinder föreligger som gör att förskrivningar av fysisk 
aktivitet inte sker.  
 
Finns det någonting Du funderar över gällande studien, kontakta oss gärna.  
 
Svaren behöver vi senast den……../…….2014. Enkäten lämnar du till 
……………………………………...alternativt scannar den till S120604@student.hb.se.  
 
Tack för visat intresse!  
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Karin Lindh    Andreas Landin  
 
S120604@student.hb.se  S120254@student.hb.se 

mailto:S120604@student.hb.se
mailto:S120604@student.hb.se
mailto:S120254@student.hb.se
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