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Förord  
Vi vill tacka alla trevliga sjuksköterskor som deltog i vår studie, vi vill även rikta ett 
tack till verksamhetschefen som har varit behjälplig med att tillåta oss intervjua under 
arbetstid på vårdcentralen. Utan er skulle studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill 
även tacka vår handledare, Maria Lundvall, som har stöttat och hjälpt oss framåt i vårt 
arbete. 
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Sammanfattning 
 
Hälsa är ett centralt begrepp inom hälso- och sjukvården och är det centrala i 
sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskans profession innebär att arbeta både 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Fysisk aktivitet används till stor grad i den 
hälsofrämjande och förebyggande vården. Sjuksköterskorna använder sig av fysisk 
aktivitet genom att förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR). Brister i användandet av 
FaR har setts bland annat i uppföljningen. Uppföljning av FaR är viktig för patientens 
följsamhet och blir ett problem när den inte utförs. Studien fokuserar på sjuksköterskans 
erfarenheter vid uppföljningen av FaR, då brister vid användningen har upplevts.  
 
Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter att arbeta med uppföljning av Fysisk 
aktivitet på Recept inom primärvården. Genomförandet av studien gjordes genom en 
kvalitativ ansats med intervjuer och en innehållsanalys. Analysen resulterade i tre 
kategorier med tillhörande underkategorier. De kategorier som framträdde är: 
Vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten, sjuksköterskans flexibilitet och 
tillgänglighet och slutligen sjuksköterskans förutsättningar. I resultatet behandlas bland 
annat aspekter som tidsbrist, prioritering, patientens följsamhet, sjuksköterskans 
inställning och sjuksköterskans kunskap. I diskussionen fördjupas ytterligare områdena 
kring tidsbrist, prioritering och patientperspektiv och hur utebliven uppföljning av FaR 
påverkar folkhälsan. Genom fördjupningen kopplas dessa områden till tidigare 
forskning för att öka kunskapen om sjuksköterskan erfarenheter vid uppföljningen av 
FaR.  
 
 
 
Nyckelord: Uppföljning, fysisk aktivitet på recept, FaR, sjuksköterska, erfarenheter, 
förebyggande vård, hälsa.  
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INLEDNING 
I dagens moderna samhälle ställer inte arbetsuppgifterna samma fysiska krav på 
kroppen som för 30 – 40 år sedan. Detta resulterar till att fler drabbas av 
folkhälsosjukdomar, som ökad risk för övervikt och fetma. Risken uppstår då vi idag 
har ett mer stillasittande arbete och vardag, där till exempel rulltrappor, hissar, 
automatiska dörröppnare, fjärrkontroller med mera finns som hjälpmedel (Faskunger 
2013, s. 12; Börjesson, Ståhle & Strandell 2003, s. 33).  
 
Under vår utbildning har vi stött på vikten av fysisk aktivitet i både förebyggande och 
rehabiliterande syfte. Ett sätt att förebygga och rehabilitera patienter är att använda sig 
av fysisk aktivitet på recept (FaR). En av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande, som leder till ett ökat välbefinnande hos patienten. 
En del av sjuksköterskans förebyggande och hälsofrämjande arbete är att utföra 
uppföljning av FaR. 
 
Vid den senaste sammanställningen hos Folkhälsomyndigheten (2013) såg man att 
under 2012 förskrevs 73 425 stycken FaR i hela Sverige, varav 25 000 endast i Västra 
Götaland. FaR används inte i tillräcklig utsträckning som behandlande eller 
förebyggande åtgärd inom primärvården. Det förskrivs fortfarande en större andel 
läkemedel än FaR, även ifall fysisk aktivitet har visat kunna minska användning av 
läkemedel (Börjesson 2012). Det finns ingenting som visar exakt hur många patienter 
som följs upp eller hur uppföljningen av FaR fungerar, då denna kunskap är beroende 
av insättande av åtgärdskoder i samband med uppföljningen (MedRAVE 4 Primärvård 
2015). 
 
Bristen på forskning kring sjuksköterskans erfarenhet kring FaR uppföljning väckte vårt 
intresse att närmare undersöka sjuksköterskans förebyggande och hälsofrämjande 
vårdarbete i samband med uppföljning av FaR. Vi anser att det är en väsentlig del i 
sjuksköterskas arbete att främja hälsan hos patienter. Därför vill beskriva hur 
sjuksköterskans erfarenheter ser ut att arbeta och använda sig av FaR uppföljning. 
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BAKGRUND 
Bakgrunden behandlar kunskapsläget av hälso- och sjukvårdens arbete med folkhälsa 
och en förebyggande vård. Bakgrunden fokuserar på den förebyggande vården i arbetet 
med att främja patientens hälsa och användandet av fysisk aktivitet på recept, genom att 
presentera olika delar som till exempel sjuksköterskans perspektiv. 

 
Folkhälsa 
Hälsa är ett komplext begrepp som kan ha flera likartade definitioner. World Health 
Organization (1948) definierar hälsa när man uppnått både psykiskt och fysiskt 
välbefinnande och inte enbart vid avsaknad av sjukdom. Erikssons semantiska analys 
(1989, ss. 34-36) av begreppet hälsa ledde fram till en definition genom tre nya 
begrepp: friskhet, sundhet och välbefinnande. Friskhet kännetecknar den biologiska 
kroppens funktion, som en god fysik och en välfungerande kropp. Sundhet, som även är 
stark kopplad till friskhet påvisar hur klokt en individ handlar av att leva hälsosamt. 
Slutligen definierar Eriksson (1989, s. 36) välbefinnande som känslan och upplevelsen 
av hälsa hos den enskilde individen. Hälsan blir ett centralt begrepp inom hälso- och 
sjukvården där syftet är att hjälpa människor i deras hälsoprocesser, för att uppnå hälsa 
och välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 47, 101, 221). Dahlberg och 
Segesten (2010, s. 101) menar då på att hälsan ska vara målet med vårdandet.  

 
”Det allmänna hälsotillståndet i ett land” och ”Ett folks fysiska och andliga hälsa” var 
benämningen av folkhälsan i början av 1900-talet och var då ett rent idéhistoriskt 
begrepp som kom till Sverige. Under 1930-talet fram till 1972 var Statens Institut för 
folkhälsa ansvarig för den svenska välfärden som i denna tid kopplades till folkhälsan 
(Pellmer, Wramner & Wramner 2012, s. 13). Statens Institut för folkhälsa ägnade sig åt 
upplysning och tillsyn av den nationella folkhälsan men de ägnade sig även åt 
upplysning kring omgivningshygieniska frågor. Definitionen av folkhälsa så som 
sjuklighet, dödlighet, levnadsvanor och hälsorisker i de olika befolkningsgrupperna 
uppstod under 80- och 90-talet då Folkhälsogruppen arbetade med utredningar och 
strategier för Hälso- och sjukvården (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, ss. 13-14).  
 
Yrkesgrupper som jobbar med folkhälsan argumenterar om att folkhälsoperspektivet bör 
få en plats i arbetet vid förebyggande av sjukdom och främjandet av hälsan. Jämna ut 
skillnader mellan grupper i fråga om hälsa och förbättra folkhälsan är det 
folkhälsoarbetet handlar om. Detta gör att det är viktigt att ha hälsans 
bestämningsfaktorer som utgångspunkt i folkhälsoarbetet. Genom att fokusera på 
hälsans bestämningsfaktorer istället för kliniska diagnoser, så kan hälsorisker och 
orsaker till olika sjukdomar påverkas (Faskunger 2013, s. 24).  
 

Arbete med folkhälsa inom vården 
Vid införlivande av en vårdvetenskaplig hållning inom vården, är det viktigt att inte 
bara arbeta för patienten utan även med patienten. Arbetet med patienten fokuserar både 
på att främja hälsa och förebygga sjukdom, vilket i vården benämns som preventiv 
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medicin (Orth-Gomér 2008, s. 14). Vid förebyggande vård är målet att förhindra 
specifika sjukdomsorsaker och sjukdomar, medan vid främjande av hälsa är målet att 
förbättra hälsotillståndet och motståndskraften mot olika sjukdomar (Orth-Gomér 2008, 
s. 14). Arbete med förebyggande vård främjar även ett arbete mot en hållbar utveckling. 
Enligt Brundtlandsrapporten ”Vår gemensamma framtid” (UN 1988) är definitionen av 
en hållbar utveckling att man ska kunna tillgodose dagens behov, utan att försämra 
framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  
 
Arbetet med folkhälsa är en del i preventiv medicin och består främst av två delar: 
förebygga sjukdom och främja hälsa. Detta innebär att arbete med folkhälsa inte enbart 
ska byggas kring faktorer vid sjukdom utan måste även innehålla faktorer kring hur man 
förblir frisk (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, s. 14). Förebyggande åtgärder 
handlar om att förhindra uppkomsten av sjukdom, skador och fysiska problem hos 
befolkningen och minska risken för att sjukdom uppstår. Personer som är i riskzon för 
att drabbas av sjukdom är den största målgruppen när det gäller det förebyggande 
arbetet (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, s. 70; Faskunger 2013, ss. 12-13). Det 
hälsofrämjande arbetet med folkhälsan är en process som ger människor möjlighet att ta 
kontrollen över sin hälsa och på så sätt stärka människor psykiska och fysiska 
välbefinnande. Men ett effektivt hälsoarbete måste bygga på tydliga strukturer och god 
planering (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, ss. 70-71).  
 
För att kunna arbeta med folkhälsan i både ett förebyggande och i ett hälsofrämjande 
syfte, krävs det att sjukvården utgår från de stora folkhälsosjukdomarna i landet. En 
sjukdomskategori klassas som en folkhälsosjukdom om minst 1 % av landets befolkning 
är drabbad (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, s. 165; Faskunger 2013, ss. 24-25) I 
Sverige har man en tydlig bild av de stora folkhälsosjukdomarna där de vanligaste är 
hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, sjukdomar i andningsorganen och psykiska sjukdomar 
(Pellmer, Wramner & Wramner 2012, ss. 166-179). Många folkhälsosjukdomar har en 
koppling till människors levnadsvanor och levnadsvillkor. Några faktorer som påverkar 
hur folkhälsosjukdomar uppstår eller förhindras är tobaksvanor, alkohol, droger, kost 
och fysisk aktivitet (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, s. 37).  
 

Förståelsen av hälsa i vården 
Människor uppsöker i dagens samhälle vård när upplevelsen av hälsan sviktar eller störs 
av sjukdom (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 47). Men det finns många faktorer i det 
vardagliga livet som också påverkar hälsan. Aspekter på livsstilen och 
levnadsförhållanden utgör en grund för vården, som innefattar livsstilsfrågor som berör 
aktivitet, vila och kostvanor i arbetet med att infinna hälsa hos patienten (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss. 220-221).  
 
Förståelsen av hälsa kan kopplas till en människas olika stadier av välbefinnande 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 80). Känslan av välbefinnande är hur individen upplever 
och uttrycker hälsa, där individen trots sjukdom kan uppleva och uttrycka en viss del 
hälsa och välbefinnande. (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 47-48, 80; Eriksson 1989, s. 
36). Som patienten kan det vara svårt att finna välbefinnande och hälsa när man drabbas 
av en svår sjukdom. Men med hjälp från sjuksköterskan och andra vårdare kan det vara 
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möjligt att uppnå en känsla av välbefinnande och hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
80-81).  
 
För att som sjuksköterska kunna förstå vikten av hälsa hos patienten och hjälpa denne 
att uppnå en känsla av välbefinnande måste patientens livsvärld synliggöras (Dahlberg 
& Segesten 2010, ss. 184-185). Livsvärlden präglas av individens tidigare erfarenheter 
och upplevelser, detta gör att sjuksköterskan måste ta hänsyn till patientens tidigare 
erfarenheter i omvårdnaden av patienten (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 184-186). Ur 
ett fenomenologiskt perspektiv kan skillnader mellan patientens världsbild och 
sjuksköterskans världsbild ses (Birkler 2009, s. 33). Genom att bjuda in patienten att 
delge sin syn på hälsan och lidandet som denne bär på, skapas en delaktighet och 
uppmuntran till olika hälsoprocesser. Patientens livsvärld är en väsentlig del i de 
hälsoprocesser som utförs, för att sjuksköterskan ska kunna upprätthålla en 
vårdvetenskaplig hållning i relation till sjuksköterskans medicinska expertis (Dahlberg 
& Segesten 2010, ss. 260-261). 

 

Fysisk Aktivitet på Recept (FaR) 
Inom primärvården finns det många patientgrupper vars hälsa och välbefinnande kan 
främjas med hjälp av fysisk aktivitet. Arbetet kring FaR inom primärvården används i 
ett förebyggande syfte, där den fysiska aktiviteten formas utifrån befintliga 
sjukdomstillstånd (Svantesson 2007, s. 12). FaR bör vara individuellt utformad efter 
patientens nivå och innehålla: vilken typ av aktivitet som ska utföras, vilken intensitet 
eller duration som aktiviteten ska hålla och även vilken förväntad effekt receptet ska ge, 
till exempel ett lägre blodtryck (Nyberg, Cederholm, Bendrik, Klässbo & Eriksson 
2014; Börjesson, Ståhle & Strandell 2003, s. 36). 
 
I Sverige, Norge och Finland får bland annat sjuksköterskor och läkare förskriva FaR 
Men i alla de nordiska länderna förutom i Sverige är det främst läkaren som förskriver 
FaR (Kallings 2010, s. 40). I Sverige har all legitimerad personal såsom läkare, 
sjuksköterskor och sjukgymnaster behörighet att förskriva FaR. (Persson, Brorsson, 
Ekvall Hansson, Troein & Strandberg 2013). Även vissa undersköterskor som fått 
delegering har behörighet att skriva ett recept på fysisk aktivitet. Verksamhetschefen är 
den som beslutar om en undersköterska har tillräcklig kunskap inom området för att få 
delegering till att förskriva FaR (Brandell Eklund 2011, s. 167). 
 
Forskning har visat att det finns hinder vid förskrivning av FaR. Ofta är det ett bristande 
engagemang eller tidsbrist hos vårdpersonal som utgör ett hinder vid förskrivning av 
FaR (Kallings & Leijon 2003, ss. 29-30). Det bristande engagemanget uppkommer ofta 
då personalen uttrycker en bristande kunskap om FaR. Detta leder till att motivationen 
att förskriva FaR minskar (Fie, Norman & While 2012; Kallings & Leijon 2003, s. 29). 
Personal uttrycker att de känner en osäkerhet och har otillräcklig kunskap om fysisk 
aktivitet och den samtalsmetodik som behövs vid förskrivning och uppföljning av FaR 
(Kallings & Leijon 2003, s. 29).  
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Sjukdomsförebyggande vård 
Socialstyrelsen (2011) har lagt fram riktlinjer och metoder för att arbeta med en 
sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård. Studier visar på att hälso- och sjukvården 
måste hitta ett arbetssätt som inte bara behandlar utan även förebygger sjukdom, då det 
sjukdomsförebyggande arbetet i vården är individuellt fokuserat på specifika 
hälsoproblem (Kallings & Leijon 2003, s. 18; Burell & Lindahl 2008, s. 129). 
 
Fysisk aktivitet används idag som en viktig komponent för att behandla och förebygga 
sjukdom. För att använda sig av fysisk aktivitet som behandlande och förebyggande 
åtgärd, förskrivs inom vården fysisk aktivitet på recept för både sjuka och friska 
människor (Börjesson, Ståhle & Strandell 2003, s. 34). FaR är ett hjälpmedel för att få 
patienten till en mer aktiv livsstil och används som ett komplement till medicinsk 
behandling (Ågren 2008, ss. 5-6).  

 
Positiva effekter 
Det finns idag flertalet studier som visar på ett positivt utfall vid användandet av FaR 
(Ford, Bergmann, Kroger, Schienbkiewitz, Weikert & Boeing 2009; Börjesson, Ståhle 
& Strandell 2003, s. 35; Whelton, Cin, & He 2002). Användning av FaR har visat sig 
både främja hälsa och förebygga fysiska och psykiska sjukdomar (Henriksson & 
Sundberg 2008, ss. 15-32; Kallings 2012; Kjellman, Martinsen, Taube & Andersson 
2008, s. 281). Detta beror på hur fysisk aktivitet påverkar de fysiologiska systemen i 
kroppen och de hälsovinster som kontinuerlig fysisk aktivitet medför (Zanesco & 
Antunes 2007). Vid kontinuerlig träning förbättras hjärtats förmåga att pumpa blod 
vilket medför en sänkt plus (Henriksson & Sundberg 2008, s. 15). 
 
De positiva effekterna av fysisk aktivitet är tillämpningsbar hos patienter med till 
exempel hjärtsvikt, för att minska symtomen och för att minska påfrestningen på hjärtat 
(Cider, Tyni-Lenné & Schaufelberger 2008, ss. 325-337). Förbättrad koordination och 
kognitiv funktion är ett annat exempel på positiva effekter som sker i nervsystemet vid 
fysisk aktivitet (Henriksson & Sundberg 2008, ss. 28-29). Trots de medicinskt positiva 
effekter som fysisk aktivitet medför, brister kunskapen hos vårdpersonal att effektiv 
använda fysisk aktivitet i vården (Huang 2005). 
 
De största hälsovinsterna utav fysisk aktivitet som patienten själv anser är viktnedgång, 
vilket indirekt leder till en bättre hälsa (Pedersen & Saltin 2006; Roessler & Ibsen 
2009). Roessler och Ibsen (2009) har i sin studie visat att det som främst motiverar 
patienterna är när de själva ser positiva förändringar, i form av förändringar i fysiken 
som minskad vikt, ökat självförtroende och en ökad självuppfattning. Detta då patienter 
uttryckt ett ökat självförtroende i träningssituationen ifall uppföljning av FaR har skett 
(Josyula & Lyle 2013).  

 
Uppföljning 
Kallings (2012) har funnit i sin forskning att muntliga råd kan komplettera en skriftlig 
ordination av FaR för att öka effekten av den fysiska aktiviteten hos patienten. Tidigare 
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forskning har visat att enbart använda sig av FaR inte är lika effektivt utan bästa effekt 
av FaR uppnås i kombination med vägledning under uppföljningstillfällena. Vid 
uppföljningen kan exempelvis motiverande samtal och gruppterapi användas (Elley, 
Kerse, Arroll & Robinson 2003; Harland, White, Drinkwater, Chinn, Farr & Howel 
1999). Genom att komplettera FaR med uppföljning uppnås långvarig effekt av den 
fysiska aktiviteten. Detta då sjuksköterskan genom uppföljning kan utföra motiverande 
samtal och handledning av träning för patienten (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering 2007, ss. 249-252). 
 
Josyula och Lyle (2013) beskriver att en skriftlig rekommendation samt uppföljning 
efter en tid ökar patientens motivation till att utföra och fortsätta med fysisk aktivitet. 
En studie har visat att patienter med stöd genom motiverande samtal (MI) och 
uppföljning av FaR ökar sin vardagliga fysiska aktivitet (Sjöling, Lundberg, Englund, 
Westman & Jong 2011). Roessler och Ibsen (2009) har visat på att patienterna uttrycker 
en högre grad av motivation och följsamhet ifall patienten känner att det är en 
strukturerad miljö och att de har stöd i den fysiska aktiviteten. Detta medför ett ansvar 
från förskrivaren, genom uppföljning följa patientens väg till en livsstilsförändring för 
ett långsiktigt resultat.  Den nationella utvärderingen av FaR har visat att med hjälp av 
uppföljning och MI kan patientens följsamhet förbättras och leda till en ökad motivation 
hos patienten att fortsätta med FaR (Statens Folkhälsoinstitut 2010).  
 
Uppföljning av FaR genom bland annat telefonsamtal, träningsdagböcker och 
personliga träffar har visat på en bättre följsamhet i den fysiska aktiviteten hos patienten 
(Josyula & Lyle 2013). Socialstyrelsen (2011) visar i riktlinjerna att hälso- och 
sjukvården i samband med FaR förskrivning bör erbjuda rådgivande samtal, stegräknare 
och särskild uppföljning till patienten. 
 

Sjuksköterskeperspektiv 
Eriksson och Engström (2015) visar att sjuksköterskor vill utforma sin egen struktur 
inom det förebyggande arbetet som utförs inom primärvården. Sjuksköterskorna talar 
om en frustration i form av tidsbrist, då det förebyggande arbetet får stå tillbaka för mer 
sjukdomsrelaterade arbete på grund av resursbrist, så som personalbrist (Eriksson & 
Engström 2015; Buchholz & Purath 2007). Sjuksköterskornas omhändertagande efter 
förskrivning av fysisk aktivitet blir inte optimal då frustration som uppstår på grund av 
tidsbrist blir ett hinder i arbetet med FaR uppföljning (Kallings & Leijon 2003, ss. 29-
30).  
 
Otillräckligt stöd från ledningen och möjligheten till fortbildning inom det 
förebyggande arbetet med FaR uttrycker sjuksköterskor är en hämmande faktor 
(Eriksson & Engström 2015). Även bristen av kunskap uttrycker sjuksköterskorna är en 
stor hämmande faktor i det förebyggande arbetet (Stanton, Happell & Reaburn 2015). 
Stanton, Happell och Reaburn (2015) menar att sjuksköterskornas känsla av 
kunskapsbrist och självförtroende i samband med FaR förskrivning borde kunna 
minskas genom att sjuksköterskor får hjälp och stöd i form av träningsmoduler och 
ordentliga mallar att följa. 
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Sjuksköterskor uttalar att de är medvetna om Folkhälsoinstitutets rekommendationer om 
fysisk aktivitet (30 min/dag), men att de endast använder dessa till muntliga råd och inte 
FaR förskrivning (Eriksson & Engström 2015). Det har påvisats i studier att ifall 
förskrivaren av FaR är positiv gentemot träning och tränar regelbundet själv är denna 
person också mer positiv i frågan att skriva ut FaR till patienten (Abramson, Stein, 
Schaufele, Frates & Rogan 2000; Lobelo & de Quevedo 2014). 
 
Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som sjuksköterskor gör är en del av en 
hållbar utveckling. Sjuksköterskan påverkar den hållbara utvecklingen genom sitt arbete 
med exempel fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten påverkar patienten på ett positivt 
sätt då ett större välbefinnande infinner sig och behovet att söka vård minskar (Dahlberg 
& Segesten 2010, s. 47). Vid ett större välbefinnande hos patienten kan en ökad hälsa 
och delaktighet uppnås i samband med hälsoprocesser. Vid ett ökat samarbete och 
delaktighet i mötet mellan patient och sjuksköterska, kan patienten uppmuntras till att 
uppnå en långvarig känsla av välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 260-261). 
 

PROBLEMFORMULERING 
Användandet av FaR har vissa brister och en del av detta är uppföljningen utav FaR. 
Uppföljningen av FaR är en väsentlig del i sjuksköterskan förebyggande arbete inom 
primärvården, men används inte i tillräcklig utsträckning. Studier visar att 
sjuksköterskor har påtalat att tidsbrist är en stor del av att det förebyggande arbetet inte 
genomförs inom primärvården. 
 
Forskning kring sjuksköterskans erfarenheter vid förskrivning av FaR visar på att 
sjuksköterskorna skriver ut FaR ifall de får utforma sin egen struktur på arbetet oavsett 
om det är brist på tid. Dock är forskning kring sjuksköterskans erfarenheter angående 
uppföljning av FaR nästintill obefintlig. Även då forskning visat på att förskrivning av 
FaR inte alltid utförs, förskrivs det ändå ut mer FaR än antalet uppföljningar som utförs. 
Detta blir ett dilemma då patientens hälsa förbättras i samband med uppföljning, vilket 
gör patienten mer motiverad till att förändra sina levnadsvanor i fråga om fysisk 
aktivitet. Vad är orsaken till att det förskrivs mer FaR än uppföljningar av FaR? Hur ser 
möjligheterna att arbeta med uppföljning av FaR ut? 
 
Ifall patienter kan motiveras till en hållbar fysisk aktiv livsstil, kan 
folkhälsosjukdomarna i dagens samhälle minskas till viss del. För att förstå vikten av 
välbefinnande och hälsa hos patientens, krävs det att sjuksköterskor förstår hur 
kunskapsläget i det förebyggande arbetet ser ut. Med grund i detta är det av intresse att 
ta reda på sjuksköterskans erfarenheter kring FaR uppföljning, då konsekvenser kring 
patientens följsamhet och motivation samt utebliven användning av FaR kan uppstå. 
Vad är det som gör att uppföljningen inte utförs? Beror det på kunskapsbrist eller 
tidsbrist hos sjuksköterskorna, eller är problemet något annat?  
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SYFTE 
Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter att arbeta med uppföljning av Fysisk 
aktivitet på Recept inom primärvården. 
 
METOD 

Data 
Studien har en kvalitativ ansats med en kvalitativ innehållsanalys. Thurén (2008, s.18, 
22) menar på att en kvalitativ studie betraktar enstaka händelser och den empiriska 
kunskapen fås genom de fem sinnena: hörsel, känsel, smak, lukt. I kvalitativ forskning 
bedrivs den empiriska forskningen oftast genom intervjuer eller observationer 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 188-189).  
 

Deltagare 
I studien användes ett bekvämlighetsurval då en av författarna arbetar på vårdcentralen 
som sjuksköterskorna tillfrågades. Ett bekvämlighetsurval innebär att de som tillfrågas 
att delta i en studie är bekanta personer, det kan exempelvis vara familj, vänner eller 
arbetskollegor (Borg & Westerlund 2012, s. 26).  
 
Verksamhetschefen tillfrågades först över telefon om samtycke till att utföra studien på 
verksamhetens sjuksköterskor. Tio sjuksköterskor tillfrågades personligen med muntlig 
information om studiens syfte och innehåll. Åtta av tio sjuksköterskor som tillfrågades 
om deltagande i studien tackade ja att delta i studien. 
 
Deltagarna i studien var utbildade allmänna sjuksköterskor och de arbetar på en 
vårdcentral inom primärvården. Alla sjuksköterskor som deltog i studien arbetar på en 
och samma vårdcentral i Boråsområdet. Ålder och arbetserfarenhet hos deltagarna 
varierar för att få en bred spridning på erfarenheten. Medelåldern hos deltagarna är 34 år 
där sju av sjuksköterskorna var kvinnor och en sjuksköterska var man. Medelvärdet av 
arbetslivserfarenheten hos de deltagande sjuksköterskorna är 8år. 
 

Datainsamling 
Innan intervjuerna påbörjades lämnades ett informationsbrev till verksamhetschefen (se 
bilaga 2) och ett samtycke (se bilaga 3) som skulle skrivas under av verksamhetschefen. 
Alla sjuksköterskor fick muntlig information innan intervjuernas början och skriftlig 
information genom ett informationsbrev (se bilaga 4) i samband med intervjun. Dessa 
informationsbrev förklarade tydligare vad studien handlar om och vilka rättigheter som 
sjuksköterskorna som deltagare har. I informationsbrevet står också författarnas 
kontaktuppgifter ifall sjuksköterskorna har några frågor eller vill avbryta sin medverkan 
i studien.  Sjuksköterskorna fick skriva på ett samtycke (se bilaga 5) i samband med 
intervjuerna. Genom att sjuksköterskorna och Verksamhetschefen skrev på samtycket 
godkände de sitt deltagande i studien och att studien fick genomföras. De informerades 
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muntligt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan motivering till varför, 
oavsett påskrivet samtycke. Detta samtycke sparas konfidentiellt så att ingen obehörig 
har tillgång till materialet. Sjuksköterskorna fick i och med detta informationsbrev reda 
på att alla samtycken och intervjuer kommer att sparas 10 år på Högskolan i Borås. 

 
Intervjuer 
Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1) och 
genomfördes under två veckor på våren 2016. Genom användande av semistrukturerade 
intervjuer har författarna kunnat få relevant information till studien utan att hindra 
deltagarnas möjlighet att reflektera och svara fritt på frågorna. Alla intervjuerna 
genomfördes med båda författarna närvarande, men endast en utförde själva intervjun. 
 
För att inte störa det vardagliga arbetet på verksamheten fick sjuksköterskorna själva 
välja tid och plats för intervjun. För att inte påverka verksamheten, passade det för 
sjuksköterskorna att alla intervjuer gjordes under lunchtid på arbetsplatsen. Alla 
intervjuer spelades in med mobiltelefon och därefter transkriberades. Varje intervju 
pågick under cirka 10 minuter.  
 

Dataanalys 
För analys av insamlad data gjordes en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren 
Granheim 2012, ss. 187-199). Denna analysmetod innebär en tolkning av texter med ett 
fokus mot beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap (Lundman & 
Hällgren Granheim 2012, ss. 187-188). Analys sker genom uttagning av 
meningsenheter som bearbetas upp till en kategori genom att använda sig av koder och 
underkategorier (Lundman & Hällgren Granheim 2012, ss. 189-191).  
 
Först transkriberades intervjuerna av en och samma författare. Därefter granskades de 
transkriberade intervjuerna flera gånger av båda författarna var för sig, för att ta ut 
meningsenheter. Meningsenheterna sammanfördes sedan genom diskussion till en 
gemensam lista av meningsenheter för fortsatt innehållsanalys. Listan gjordes i ett Excel 
dokument där alla meningsenheter färgkodades efter varje deltagare för att inte missa 
något transkriberat material. 
 
Resterande analys av materialet gjordes gemensamt av författarna och fortsatte med 
kondensation och abstraktion av meningsenheterna. Kondensation och abstraktion 
användes för att bryta ner meningsenheterna till mer hanterbara meningar (Lundman & 
Hällgren Granheim 2012, s. 190). De kondenserade meningsenheterna kodades för att 
kunna placeras in i olika underkategorier. I stället för att färgkoda efter deltagarna, 
färgkodades materialet om efter de kodade meningsenheterna, för att lättare se vilka 
som tillhörde samma underkategori. Underkategorierna mynnade ut i 3 olika kategorier: 
Vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten, sjuksköterskans flexibilitet och 
tillgänglighet och sjuksköterskans förutsättningar. Kategorierna presenteras under 
resultat med respektive tillhörande underkategorier (exempel på analysprocessen ses i 
bilaga 6). För att underlätta skrivandet av resultatet, färgkodades de tre kategorierna i tre 
olika färger. 
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Etiska överväganden  
Studier på denna nivå, som studien är utförd på, kräver ingen etisk prövning hos den 
Etiska nämnden. En etisk prövning krävs vanligen vid utförande av en empirisk studie 
som involverar människor där materialet ska publiceras (SFS 2003:460). Studien har 
ändå tagit hänsyn till de fyra etiska huvudkraven, då de är av relevans vid en 
intervjustudie. Detta för att skydda deltagarnas integritet och självbestämmande. 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2009) finns fyra huvudkrav kring de etiska aspekterna i en 
studie: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man som forskare är skyldig att 
informera deltagarna vad som väntas utav dem och vad som kommer att behandlas i 
studien (Vetenskapsrådet 2009, ss. 7-8). Samtyckeskravet innebär att deltagarna ger sitt 
samtycke att delta i studien. Det innebär också att deltagaren är fri att avbryta sitt 
deltagande i studien när som helst (Vetenskapsrådet 2009, ss. 9-11). 
Konfidentialitetskravet innebär att all insamlad data behandlas med respekt gentemot 
deltagaren och endast behöriga har tillgång till materialet (Vetenskapsrådet 2009, ss. 12-
13). Nyttjandekravet innebär att deltagaren informeras om hur den insamlad datan från 
intervjuerna kommer att hanteras och att datan enbart kommer användas för syftet i 
studien. (Vetenskapsrådet 2009, s. 14). 
 
RESULTAT 
Resultatet behandlar sjuksköterskors erfarenheter av FaR uppföljning i olika aspekter 
och presenteras i löpande text under tre kategorier och 11 underkategorier (tabell 1). De 
kategorier som behandlas är: Vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten, 
Sjuksköterskans flexibilitet och tillgänglighet och Sjuksköterskans förutsättningar. 
Dessa kategorier framträdde under innehållsanalysen och ligger till grund för resultatet. 
För att stärka och förtydliga resultatet har citat använts.  
 
                       Tabell 1. Presentation av framtagna kategorier och underkategorier 

Underkategori Kategori 
• Individanpassad vård 
• Patientens följsamhet 
• Motivering av patienten 
• Språksvårigheter 

Vårdrelationen mellan 
sjuksköterska och patient 

• Prioritering 
• Tidsbrist 
• Uppföljningen glöms bort 
• Sjuksköterskans inställning 

Sjuksköterskans flexibilitet 
och tillgänglighet 

• Sjuksköterskans användning 
av uppföljning 

• Sjuksköterskans kunskap 
• Riktlinjer 

Sjuksköterskans 
förutsättningar 
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Vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten  
Kategorin vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten byggs upp av fyra 
underkategorier: individanpassad vård, patientens följsamhet, motivering av patienten 
och språksvårigheter. Gemensamt för underkategorierna är hur uppföljningen av FaR 
påverkas både positivt och negativt i mötet mellan sjuksköterskan och patienten.  
 

Individanpassad vård 
Utrymme för förbättring och utveckling av patienten finns enligt sjuksköterskorna vid 
uppföljning av FaR. Uppföljning ses som den viktigaste delen, då denna gynnar 
patientens hälsa. Det är viktigt i sammanhanget att patienten själv får vara delaktig vid 
utformningen av ordinationen. 

 
”Vi vet ju med oss att det är jätte viktigt med FaR 
uppföljningen för det är ju den viktigaste delen, jag 
tror att generellt behöver bli bättre på att göra våra 
FaR uppföljningar, för det kommer gynna 
patienterna, så att ja vi behöver skärpa till oss med 
det.”   (Deltagare 6) 
  

 
Angelägenheten att prata om fysisk aktivitet och förskriva FaR ansågs av 
sjuksköterskorna vara större i vissa patientfall. Receptet används som ett hjälpmedel 
eller redskap för patienten, för att bli mer fysisk aktiv och gynna patientens hälsa. 
Förskrivning och uppföljning av FaR ansåg sjuksköterskorna vara ett bra redskap, ifall 
det användes på rätt sätt. Problemet enligt sjuksköterskorna är ofta att patienten inte är 
införstådd i vad FaR är för något, utan tror att FaR hör ihop med att de ska få till 
exempel ett gratis träningskort någonstans. 
 

”Jag försöker ju informera så gott jag kan och 
undervisa patienten om fördelarna med FaR, men 
patienterna upplever oftast att men får jag inte nån 
gratis kort till badhuset, det är så dom tror att FaR är 
receptet är någonting man får göra gratis nån 
aktivitet.”   (Deltagare 4) 

 
Patientens följsamhet 
Den inställning som patienten hade till FaR påverkade, enligt sjuksköterskornas 
erfarenhet, uppföljningen. Sjuksköterskorna ansåg att patienten tolkade FaR som en 
papperslapp och var omotiverade att följa ordinationen. Synen på FaR varierar mellan 
olika patienter upplevde sjuksköterskorna. En del patienter följer recepten som de fått 
ordinerat, medan andra inte såg värdet med FaR och följde inte receptet. Patientens 
dåliga inställning till FaR blir till ett hinder vid uppföljningen och påverkar patientens 
följsamhet till receptet. 
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”Det jag bara kan tänka gällande FaR är att jag kan 
tänka det är svårt med följsamheten till det och hur 
mycket värde det har för patienten, hur pass 
följsamheten är till receptet.” (Deltagare 5) 

 
Sjuksköterskornas erfarenheter tyder på att patienten kan uppleva läkemedelrecept 
enklare att följa än FaR, tillsammans med ett prestationskrav kan detta leda till att 
patienten inte fortsätter med FaR. 

 
Vid utebliven uppföljning av FaR blir inte patientens följsamhet stor. Sjuksköterskorna 
upplever en större följsamhet och motivation hos patienten ifall de utför uppföljning av 
FaR. Sjuksköterskorna uttrycker att patienten skärper till sig när de får ett skriftligt 
recept och ifall uppföljning av FaR görs. 
 

”Det har ju gett positiv när alltså inverkan på 
patienten för jag tror precis som dom följer recepten, 
medicinrecepten så dom tar åt även när man skriver 
FaR på recept fysisk aktivitet, dom skärper sig lite 
mer.”   (Deltagare 2) 

 
Sjuksköterskorna anser att följsamheten ligger i hur patienten ser på FaR, och påverkas 
positivt eller negativt beroende på patientens inställning. Men de ser även en fördel med 
att patienten följer sitt recept och att följsamheten för fysisk aktivitet ökar, när patienten 
får ett recept. Sjuksköterskan tillsammans med patienten kan då gå in och ändra 
ordinationen vid behov. 

 
Motivering av patienten 
Att motivera patienten var enligt sjuksköterskorna svårt, det krävdes mycket tid och 
uppföljningen upplevdes som ett måste för att kunna fortsätta motivera patienten. Om 
en patient inte var motiverad till att använda FaR kunde sjuksköterskan påverka 
patientens motivation vid nästa uppföljningstillfälle. Vid nästa uppföljningstillfälle fick 
sjuksköterskorna möjlighet att ändra på ordinationen och motivera patienten till att 
fortsätta med FaR. Genom att förklara fördelarna med FaR under uppföljningen och 
utvärdera den fysiska aktivitetens inverkan på kroppen, kunde sjuksköterskorna notera 
en större följsamhet hos patienten. 
 

”Det blir ju en uppföljning och en kontinuitet, det 
ökar ju motivationen kanske för patienten också.”  

    (Deltagare 1) 
 

”Eh kanske ändra så dom gör ännu mer eller bara att 
dom fortsätter, att man motiverar dom.” 

    (Deltagare 8) 
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Bristande motivation hos patienten blir ett hinder för sjuksköterskan. Sjuksköterskorna 
beskrev att en omotiverad patient kräver mer uppföljning för att följa receptet, något 
som det inte alltid fanns tid till.  
 

”Till exempel så då får man förklara de positiva 
egenskaperna så att patienten blir motiverad till att 
följa med på tåget, säger man bara att man ska röra 
på sig asså ja tror att många vet indirekt att det är 
nyttigt med motion men kanske inte hur viktigt, 
kanske.”   (Deltagare 7) 

 
Språksvårigheter 
Språket hos patienterna är en del som sjuksköterskorna tycker försvårar arbetet med 
FaR, både vid användningen och uppföljningen utav FaR. Om patienten talar ett 
främmande språk eller om dess språkkunskaper var dåliga sågs detta som ett hinder för 
användandet av FaR då svårigheter vid förklaringen av behandlingsformen till patienten 
uppstod. 
  

”Hinder är språkbrist, utländska patienter asså 
främmande språk och har man tolk användning så 
kanske man inte kommer riktigt fram till patienten 
med budskapen ändå.”  (Deltagare 4) 

 
Att FaR endast går att förskriva på svenska utgör ett hinder som sjuksköterskorna 
påvisade och användande av tolk ansågs vara svårt vid uppföljning av FaR.  
 

Sjuksköterskans flexibilitet och tillgänglighet 
Kategori sjuksköterskans flexibilitet och tillgänglighet byggs upp av fyra 
underkategorier: prioritering, tidsbrist, uppföljningen glöms bort och sjuksköterskans 
inställning. Underkategorierna har gemensamt att de tar upp vikten av sjuksköterskans 
förmåga att utföra uppföljning av FaR. 
 

Prioritering 
Sjuksköterskorna tar upp som orsak till att uppföljning av FaR inte utförs är hur 
sjuksköterskorna prioriterar det som behöver göras. De upplever att annat arbete 
prioriteras högre än att utföra uppföljning av FaR. Även ifall sjuksköterskorna uppfattar 
uppföljningen av FaR som en viktig del i arbetet, kommer denna efter mer akuta saker. 
De prioriterar upp till exempel mer medicinskt arbete i samband med bland annat årliga 
besök för astma, KOL eller diabetes. 
 

”Sen är ju de här med uppföljning jätteviktigt men det 
blir det som läggs åt sidan när man inte har tid till 
det.”   (Deltagare 6) 
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Sjuksköterskorna uppfattar att de skulle kunna utnyttja tiden bättre i de planerade 
besöken, som patienten kommer till på vårdcentralen. Att prata om levnadsvanor och 
fysisk aktivitet görs redan enligt sjuksköterskorna inom ramen för de planerade 
besöken. Ifall förskrivning och uppföljning av FaR får avsatt tid under dessa besök, 
bedömer de att användandet av FaR underlättas. Sjuksköterskornas erfarenheter tyder på 
ifall FaR planeras, underlättas användandet och kan minska nedprioritering på grund av 
till exempel tidsbrist. 
 

”Eh ja jag tänker eftersom man har sina planerade 
besök så har man ju tillfälle i samband med dom för 
då man har ju ändå en avsatt tid med en enskild 
patient en stund, då går man ju ändå igenom 
livsvanor och fysisk aktivitet och rökning och 
snusning alkohol å sådär.” (Deltagare 5) 

 
Tidsbrist 
Prioriteringarna kom enligt sjuksköterskorna från en tidsbrist som de kände fanns i 
arbetet. Bland annat uttryckte sjuksköterskorna att det tog en viss tid att motivera 
patienterna, vilket minskade tiden från andra ämnen som sjuksköterskan behövde tala 
med patienten om. Mer avsatt tid för uppföljningen av FaR ansåg behövas för att kunna 
informera och motivera patienterna, då uppföljningen av FaR ansågs av 
sjuksköterskorna som en viktig och bra sak att använda sig av. 
 

”Asså man behöver ha mer avsatt tid till att arbeta 
med FaR å så och bjuda in patienten till att få lite 
mera information om vad det handlar om, så tror jag 
att det är en jätte bra grej att använda sig utav m.m.” 
   (Deltagare 6) 

 
Sjuksköterskorna menar även att tiden är en del i att patienterna försvinner ur systemet 
då det inte finns plats i ett redan fullt schema. 
 

Uppföljning glöms bort 
Sjuksköterskorna upplever att patienter kan ”försvinna” från det att de får sitt FaR till 
dess att uppföljningen ska göras. Sjuksköterskorna bedömer detta beror på att patienten 
inte satts upp på väntelistan för kallelse för uppföljning av FaR, på så sätt glöms 
patienten bort. Ytterligare en anledning till att en uppföljning glöms bort är att denna är 
planerad att utföras via telefon. Telefonuppföljningen blir då ett administrationsärende 
som kan flyttas fram om något annat hamnar i vägen, och riskerar då att försvinna från 
kalendern. 
 

”Att i och med när vi följer upp är det telefonsamtal, 
vi tar aldrig tillbaka patienten till oss och då blir det 
som en administrationsärende då är det lätt att nått 
annat kommer i vägen att man inte gör det och 
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glömmer att flytta det till nästa dag eller vecka, att 
det helt enkelt faller bort”  (Deltagare 3) 

 

Sjuksköterskans inställning 
De flesta sjuksköterskorna i studien påpekade att en uppföljning av FaR är nödvändig 
då detta är det ända sättet att veta ifall patienten har följt receptet eller ej. De ansåg att 
uppföljning var ett bra sätt för sjuksköterskorna att få bekräftelse på att de ordinerat rätt 
mängd fysisk aktivitet till patienten. 
 

”Asså de är ett bra sätt och se om patienterna har 
följt mina ordinationer, att dom har gjort de jag har 
sagt till dom att dom ska göra. Att man får kvitto på 
att, ja att dels att dom får ett kvitto på att dom har 
gjort rätt och jag får ett kvitto på att man ordinerat 
rätt.”   (Deltagare 6) 

 
Sjuksköterskorna bedömde att det var viktig att inte ha för lång tid mellan 
uppföljningarna. Fördelarna med att ha täta uppföljningar av FaR, var att de lättare 
kunde omvända en omotiverad patient till att bli mer motiverad ifall de träffade 
patienten flertalet gånger. 
 

”Eh men om man får asså är dom inte tillräckligt 
motiverade första gången så kanske dom blir det 
nästa gång om dom ser att man följer upp det då 
förstår man kanske innebörden av att kanske faktiskt 
är viktigt.”   (Deltagare 1) 

 
Sjuksköterskorna ansåg att en uppföljning av FaR kunde utföras av en annan 
sjuksköterska, ifall de själva inte hade tid att utföra den. De menade att ordinationen och 
vad de tidigare pratat om skulle finnas dokumenterat i journalen. Sjuksköterskorna 
pratar om att det ofta blir att de skriver ut FaR, de känner att detta i sig är nog och 
därmed utförs ingen uppföljning av FaR. De yttrar även fördelen med att utföra 
uppföljning då det är ett tillfälle att återupprepa råd och information till patienten. 
 

”Fördelen är ju att man ska bli påmind å att man a 
pratar om de å får upp det liksom tankeverksamheten 
hos patienten kanske och speciell då om man följer 
upp för då ringer man ju eller bokar in å så pratar 
man om de, aa igen.”  (Deltagare 7) 
 

Sjuksköterskorna uttrycker en brist i utförandet av FaR uppföljning. En anledning är att 
patienten inte kommer tillbaka till samma sjuksköterska igen. Kontinuiteten för 
patienten blir inte optimal då inte samma sjuksköterska som förskrev FaR gör 
uppföljningen. Det blir då mer förskrivning än uppföljning av FaR. Genom användning 
av uppföljning av FaR ser sjuksköterskorna att de kan utföra en utvärdering av hur väl 
patienten följer sitt recept och om patientens värden har förbättrats, till exempel 
sänkning av blodtrycket. 
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Sjuksköterskans förutsättningar 
Kategorin sjuksköterskans förutsättningar byggs upp av tre underkategorier: 
sjuksköterskans användning av uppföljning, sjuksköterskans kunskap och riktlinjer. 
Underkategorierna behandlar hur sjuksköterskans arbete med FaR påverkas av de 
organisatoriska aspekterna.  

 

Sjuksköterskans användning av uppföljning 
Sjuksköterskorna uttrycker att förskrivning och uppföljning av FaR är en vanesak, 
vilket gör att användandet av förskrivning och uppföljning blir lättare och lättare desto 
mer FaR används. De bedömer att uppföljning av FaR är svårt då det inte utförs ofta, 
vilket medför att ingen vana eller rutin finns i utförandet. 
 

”Eh nä men det kan vara lite svårt, det är kanske att 
man inte gör det tillräckligt ofta också så man har 
ingen vana och ingen rutin på det, så det är väl 
egentligen kanske inte så svårt men man gör det till 
en svår grej mer kanske.”  (Deltagare 1) 

 
Att använda uppföljning av FaR upplevde sjuksköterskorna var lättare ifall de blir 
påminda om användningen. De upplever att det inte endast behöver vara en chef som 
påminner dem om förskrivning och uppföljning av FaR, utan kan även vara en 
arbetskollega. 
 

”Att man tjatar asså det kan va både arbetskollegor 
eller chefen som tar upp det för det är lätt att man 
glömmer av om man inte gör det i sitt dagliga 
arbete.”   (Deltagare 3) 

 
Att få stöd och bli påmind i arbetet med uppföljningen av FaR anser sjuksköterskorna 
som en viktig del, då de idag anser att uppföljningen av FaR brister och utförs sällan i 
jämförelse med förskrivningen av FaR. 

 
Sjuksköterskans kunskap 
Sjuksköterskorna uttryckte att de inte hade tillräcklig kunskap för att använda sig av 
FaR eller göra uppföljning av FaR. Om FaR inte hade används på länge av 
sjuksköterskan, framkom en osäkerhet i hanterandet av FaR och hur uppföljningen av 
FaR skulle utföras. 
 

”Jag vet ju att det innebär att man skriver recept på 
en fysisk aktivitet det förstår jag ju, men kan inte hur 
det egentligen ska göras och hur man ska följa det 
med patienten och lite sådär, hur det ska göras 
liksom.”   (Deltagare 5) 
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Sjuksköterskorna uppfattade att de inte fått tillräcklig utbildning i FaR för att kunna 
använda det på ett effektivt sätt. De ansåg att det krävdes mer utbildning i FaR, i 
grundutbildningen eller genom extra kurser. Sjuksköterskorna såg positivt till att få mer 
utbildning i FaR för att kunna använda FaR i sitt arbete och bli bättre på utföra 
uppföljningen av FaR.  
 

Riktlinjer 
Sjuksköterskorna upplevde en saknad av en tydlig struktur eller plan vid användandet 
av FaR. Ett fungerande system kring när och hur uppföljningen av FaR skulle bokas in 
saknades. Sjuksköterskorna ansåg att uppföljningen av FaR skulle göras efter 2-3 
månader, men kunde i vissa fall ta upp till 6 månader. Uppföljning av FaR kunde ske så 
sent som vid nästa årliga besök. Att boka in uppföljningen av FaR långt fram i tiden 
ansågs svårt då schemat inte var klart i journalsystemet, patienten hamnade då på en 
väntelista istället. 
 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Resultatet utmynnade i tre kategorier som behandlar tiden i arbetet, sjuksköterskan syn 
på patientens inställning och hur sjuksköterskan på bästa sätt utnyttjar uppföljning av 
FaR. Resultatet i studien visar på att tid är en avgörande faktor till varför FaR 
uppföljning inte görs. Tidsbristen som ibland uppstår påverkar sjuksköterskans 
omvårdnadsåtgärd i vården kring patienten. Prioritering och planering blir därför 
nödvändig i den förebyggande vården. Tidsbristen påverkar indirekt patientens 
motivation då den är beroende av sjuksköterskans prioritering och planering av besöket 
på vårdcentralen. Vilket kan kopplas till Primärvårdens vårdcentraler uppgifter att 
integrera den hälsofrämjande och förebyggande vården i alla kontakter, för att verka för 
en hälsoutveckling hos befolkningen (Västra Götalandsregionen 2016, s. 7). 
 
Sjuksköterskans erfarenheter kring patientens åsikter om FaR kan uppfattas något 
negativt, då sjuksköterskan bedömer att patienten inte ser fördelarna med FaR och 
uppföljning av FaR. Det har även uppvisat att kontinuitet och följsamhet är en viktig 
aspekt för att motivera patienten och ge en hållbar livsstilsförändring. Svårigheter med 
uppföljningen av FaR har till exempel setts på bristen och avsaknaden av tydliga 
riktlinjer, språksvårigheter, kunskapsbrist hos sjuksköterskan och att patienten inte 
förstått innebörden av FaR. Det har upplevts att sjuksköterskorna ser positivt till att göra 
uppföljning av FaR, då uppföljningen ger bekräftelse till sjuksköterskan att ordinationen 
är rätt utformad. Även feedback och uppmuntran från chefen och kollegor har upplevts 
som en positiv aspekt. 
 

Prioritering och tidsbrist 
Sjuksköterskorna i studien anmärkte att tidsbristen gjorde att mer akuta angelägenheter 
prioriterades, som medicinska åtgärder istället för uppföljning av FaR. Beroende på 
vilken patient som sjuksköterskan träffade gjordes ett val om vad som var viktigt att ta 
upp, med en överviktig patient var det mer aktuellt att prata om fysisk aktivitet medan 
om det var en diabetespatient fokuserades det mer på kosten. 
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Prioriteringar i hälso- och sjukvården är en nödvändighet och sjuksköterskan måste lära 
sig prioritera omvårdnadsåtgärderna rätt. Prioriteringen inom hälso- och sjukvården är 
inte en enkel uppgift, därför har Socialstyrelsen (2007) tagit fram riktlinjer hur 
prioriteringen kan se ut. Dock kan dessa riktlinjer vara otydliga och svåra att förstå. 
Sjuksköterskorna utryckte att anledningen till att uppföljning inte gjordes var att de 
ansåg att inga tydliga riktlinjer över hur uppföljningen skulle göras fanns, vilket gjorde 
att uppföljningen prioriterades ner. Emellertid om sjuksköterskorna fick utforma sina 
egna riktlinjer och en tydligare struktur skulle användningen och uppföljningen av FaR 
öka.  
 
Till viss del kan prioriteringen av sjukvårdsinsatserna vara kopplad till en 
kunskapsbrist. Sjuksköterskorna påtalar att de inte tycker att de har tillräcklig kunskap 
om uppföljning av FaR. Det kan bero på att de känner sig osäkra i hur uppföljningen 
skulle gå till och hur den skulle utföras. Den bristande kunskapen medför att 
uppföljningen av FaR prioriterades ner, då sjuksköterskorna ansåg att de inte kunde 
utnyttja FaR på ett effektivt sätt. En studie gjord på sjukgymnaststudenter demonstrerar 
att FaR har tagits upp väldigt lite i deras utbildning. Detta på grund av att lärarna på 
sjukgymnastprogrammet inte ansåg att det var deras ansvar att lära eleverna om FaR 
(O’Donoghue, Cusack & Doody 2012). Sjuksköterskorna i vår studie påpekade att de 
inte fått tillräckligt med kunskap från grundutbildningen, vilket till viss del kan kopplas 
till studien med sjukgymnast studenter. Eventuellt kan en koppling ses mellan 
prioriteringar i sjuksköterskornas arbete med vilken kunskap som lärs ut på de olika 
utbildningarna. 

 
Patientperspektiv 
Sjuksköterskans syn på patientens perspektiv gällande uppföljning av FaR, går till viss 
del hand i hand med vad patienterna själv säger om uppföljningen av FaR. I den 
Nationella utvärderingen som Statens Folkhälsoinstitut (2010) genomförde, framkom 
det att patienterna själva påtalade att motivationen till en ökad fysisk aktivitet låg i 
uppföljningen av FaR och motiverande samtal. Även studiens sjuksköterskor påtalar att 
enligt deras erfarenheter kommer en patients följsamhet och motivation från att 
uppföljning genomförs, eventuellt med ett inslag av motiverande samtal inom ramen för 
uppföljningen av FaR. 
 
En skillnad som framkom i studien var att sjuksköterskorna bedömde att patienterna i 
vissa fall upplevde FaR endast som en papperslapp och blev omotiverade. I motsatts har 
patienterna uttryckt att motivationen för att utföra fysisk aktivitet ökar i samband med 
att de får en skriftlig rekommendation med uppföljning (Josyula & Lyle 2013). Genom 
att öka delaktigheten från patienten i förskrivning och uppföljning av den fysiska 
aktiviteten, ökar man medvetenheten hos patienten. Genom en ökad medvetenhet, 
stöttning och motivering från sjuksköterskan kan patienten få ett redskap för en fortsatt 
fysisk aktiv livsstil (Prescribing exercise for good health: an American College of 
Sports Medicine physical activity initiative, 2008). 
 
Sjuksköterskornas erfarenheter tyder på att patienterna har större benägenhet att följa ett 
läkemedelsrecept än FaR, då de anser att patienterna upplever ett läkemedelsrecept vara 



 19 

enklare att följa än FaR. Det strider mot det faktum att patienter har uttryckt en ökad 
motivation och följsamhet ifall det sker i en strukturerad miljö (Roessler & Ibsen 209). 
Även sjuksköterskorna uttrycker en saknad av struktur eller plan i arbetet med FaR, 
vilket också återspeglas mot patienten och dess följsamhet. Ytterligare en aspekt som 
framgick av sjuksköterskornas erfarenheter var patientens delaktighet i utformandet av 
själva receptet och uppföljningen var en väsentlig del i uppföljningen då detta gynnar 
patientens hälsa. Patienterna ser inte själva hälsovinsterna med uppföljningen, utan ser 
främst till de positiva fysiska förändringar som kommer av att vara mer fysisk aktiv 
(Roessler & Ibsen 209). Sjuksköterskan ser mer till den vårdvetenskapliga grund som 
arbetet bygger på och märker fördelen med att bjuda in patienten till delaktighet i den 
förebyggande vården (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 260-261). 
 
För att som sjuksköterska kunna ge en bra vård för patienten krävs en vårdvetenskaplig 
medvetenhet som börjar i patientens livsvärld, då upplevelsen av hälsa och ohälsa är 
individuell (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-127). Den springande punkten i den 
förebyggande vården är patientperspektivet, som bör utgöra en utgångspunkt för att 
kunna medföra en hälsovinst för patienten och en hållbar utveckling (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 126). Ifall vi i dagens samhälle med folkhälsosjukdomarna hack i häl 
inte blickar framåt kommer vi inte få en förbättrad folkhälsa. 
 
Definitionen av en hållbar utveckling är inte enbart att inte försämra framtida 
generationers möjligheter utan även tillgodose dagens behov (UN 1988). Sjuksköterskor 
påverkar den hållbara utvecklingen med sitt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete, då de påverkar patientens välbefinnande. Detta tillgodoser dagens behov och ger 
framtida möjligheter eventuellt av en mindre del folkhälsosjukdomar. Därför är det 
viktigt att dagens sjuksköterskor är medvetna om konsekvenserna av att inte jobba med 
förebyggande vård och uppföljning i koppling till FaR förskrivningen. 
 

Metoddiskussion 
I studien har det valts att användas intervjuer som datainsamling, fördelen är att 
deltagarna har möjlighet att svara öppet på frågorna jämfört med om det gjorts en enkät. 
Intervjuerna bestod av semistrukturerade intervjufrågor som ger deltagaren friheten att 
svara fritt på frågorna. Detta val gjordes istället för att använda strukturerade frågor, 
vilket kan användas i enkäter och intervjuer, som påverkas mer av intervjuaren än av 
deltagaren (Lundman & Hällgren Granheim 2012, s. 189). Under intervjuerna användes 
alla frågor som satts upp och använde även vissa följdfrågor, då basen av frågor var 
mest övergripande. Även ifall intervjuaren använde alla frågor med följdfrågor blev 
svaren korta och sjuksköterskorna bads ofta att vidare utveckla sina svar. I och med att 
intervjuaren fick ställa en del följdfrågor som inte fanns med från början, att de var 
tvungna att be sjuksköterskorna utveckla sina svar, gör att intervjuaren har en given 
delaktighet i intervjun och det resultat framkommer (Lundman & Hällgren Granheim 
2012, s. 199). Frågorna var kanske inte så öppna som upplevdes från första början. Det 
kan även bero på att deltagarna uppfattade frågorna som konstiga eller att de hade svårt 
att förstå innebörden av frågorna. Under intervjuerna fick deltagarna inte se frågorna i 
förhand, detta kan ses både som en fördel och nackdel. Fördelen kan ses då deltagarna 
inte ändrar sitt tankesätt gentemot ämnet, där nackdelen blir att deltagarna inte får tid att 
reflektera över frågorna och ger då korta svar. Problem blev då att deltagarna gav korta 
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svar och intervjuerna blev inte så långa som vi hade hoppats på. Fast vid en kvalitativ 
studie med intervju som datainsamlings metod är intervjuaren lika delaktig som den 
som svarar, vilket gör att intervjuaren inte kan vara en oberoende faktor i intervjun 
(Lundman & Hällgren Granheim 2012, s. 199). Problemet med knapphändiga svar kan 
då även kommit från att författarna i denna studie inte var vana intervjuare. 
 
Studien använde sig av ett bekvämlighetsurval då en av författarna hade kontakt med 
den vårdcentral som valdes (Borg & Westerlund 2012, s. 26). Det medför både fördelar 
och nackdelar för studien. Fördelen kan vara att deltagarna vågar slappna av under 
intervjun och vara mer öppen med sina svar. Fast det kan även ge motsatt effekt, då 
deltagarna vill förfina sina erfarenheter och åsikter och ge upphov till ett annat resultat.  
 
Sjuksköterskor var från en och samma vårdcentral i denna studie, vilket gör att 
överförbarheten inte blir så stor (Lundman & Hällgren Granheim 2012, s. 198). Den 
vårdcentral som valdes har till största del invandrare som patienter och kan göra 
resultatet något vinklat. I fall en annan vårdcentral valts som ligger mer centralt där 
patientgruppen skiljer sig från vårdcentralen som valdes, skulle det eventuellt ge ett 
annat resultat. För att kunna täcka in kunskapsområdet bättre om sjuksköterskors 
erfarenheter om uppföljning av FaR, skulle fler vårdcentraler med olika sorters 
patientgrupper samt utöka antalet deltagare med fördel användas. Det skulle eventuellt 
vara relevant att använda sig av vårdcentraler både på landsbygden och centralt.  
 
Vid empiriska studier krävs i vanliga fall en etikprövning från etiska nämnden (SFS 
2003:460).  Som beskrivet i metoden krävs ingen etikprövning på denna nivå men vi har 
ändå följt etiska nämndens krav för en etikprövning. Detta för att kunna säkerställa 
deltagarnas integritet och att det ska kunna känna sig trygga i att delta i studien. Med 
hjälp av de etiska kraven och användandet av citat i resultatdelen höjs validiteten på 
studien. Validiteten är studiens tillförlitlighet och kan enligt Lundman och Hällgren 
Granheim (2012, ss. 197-199) påvisas genom relevanta citat från intervjuerna.  
 
SLUTSATSER 
Slutsatser som är dragna ur denna studie är att uppföljningen av FaR har sina brister, 
fast det är en viktig del i den förebyggande vården. Enligt sjuksköterskornas 
erfarenheter i studien upptäcktes brister i prioritering utav uppföljningen av FaR och 
förutfattade meningar i patienters inställning till FaR uppföljningen. En eventuell 
kunskapsbrist hos sjuksköterskorna skulle kunna orsaka bristande kvalitet i deras 
hälsofrämjande arbete. För att få ett välfungerande arbete med hälsofrämjande och 
förebyggande vård krävs en tydlig vårdvetenskaplig hållning, tillsammans med en 
välfungerande strukturer och riktlinjer. Då denna studie endast genomfördes med en 
vårdcentral, behövs vidare forskning i detta område för att bättre kunna täcka 
kunskapsområdet i sjuksköterskors erfarenheter vid uppföljning av FaR. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

1. Ålder? 
a. Hur många år har du jobbat som sjuksköterska? 
b. Har du någon specialistutbildning? 

2. Hur ser din kunskap om FaR ut? 
a. Skulle du vilja ha mer utbildning i FaR? 
b. Har du förskrivit något FaR? 
c. När förskriver du FaR? 
d. Följer du upp alla dina FaR som du skriver ut? 

i. Varför? Varför inte? 
3. Hur ser möjligheterna att arbeta med FaR ut? 
4. Hur ser du på FaR?  

a. Vad ser du för fördelar och nackdelar med FaR?  
b. Vilka hinder eller möjligheter ser du med användandet av FaR? 

5. Hur ser du på uppföljning av FaR? 
a. Vad tror du bidrar till att uppföljning görs eller inte görs? 

6. Har du något mer du vill tillägga?  
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BILAGA 2 

Information till verksamhetschef för samtycke av datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter som heter Gabriella Bermudez och Sara Engebring och 
vi studerar på Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på 
grundnivå där syftet är att fördjupa kunskapen inom ett valt område som berör 
sjuksköterskans arbete. 
 
I dagens samhälle blir vi mer stillasittande då vardagen inte ställer samma fysiska krav 
som förr, den ökade fysiska inaktiviteten är en av anledningarna till ökad risk för 
övervikt och fetma som kan leda till folkhälsosjukdomar i samhället. Fysisk aktivitet har 
i tidigare studier visat god effekt på hälsan, både förebyggande och behandlande och är 
viktigt för att bibehålla en god hälsa. Att skriva ut ett fysisk aktivitet på recept (FaR) 
kan leda till att patienter ökar sin fysiska aktivitet som leder till bättre hälsa. Men för att 
det ska fungera och för att bibehålla patientens följsamhet ställs det krav på 
sjuksköterskan. 
 

Syftet är att belysa sjuksköterskans erfarenheter kring uppföljningen vid FaR inom 
primärvården, vilka kunskaper finns kring FaR hos sjuksköterskan och hur mycket 
används FaR i den vardagliga vården. 
 
Därför skulle vi vilja tillfråga 6-8 sjuksköterskor i er verksamhet att delta i intervjuer 
angående uppföljning av FaR, och önskar ditt samarbete och samtycke för detta. 
Intervjuerna kommer att spelas in via mobiltelefon för att sedan kunna transkriberas och 
analyseras.. Intervjuerna kan ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse med 
deltagarna och kommer ta cirka 30-60 min. Intervjuerna kommer att ske på så sätt att 
det så lite som möjligt stör verksamheten. 
 
Samtliga deltagare kommer att informeras skriftligt och muntligt om studiens syfte. Att 
delta är frivilligt och ett samtycke kommer att skrivas. Deltagarna kan avbryta sitt 
deltagande när som helst under studiens gång. Deltagarnas identitet kommer att vara 
avidentifierad i studien och endast behöriga kommer ha tillgång till den insamlade 
informationen, vilket är författarna, handledaren och ev. examinatorn. Den insamlade 
informationen kommer endast användas i denna studie och den transkriberade versionen 
kommer att sparas i 10 år på högskolan i Borås. All information behandlas anonymt och 
kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 
 
Finns det något Du undrar över gällande studien är du välkommen att kontakta oss eller 
vår handledare 
 
Med vänliga hälsningar  
Gabriella Bermudez   Sara Engebring 
xxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxx  
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Vi handleds av Maria Lundvall, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i 
Borås, xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
BILAGA 3 

 
 
Verksamhetschefs samtycke av datainsamling 
 
Undertecknande verksamhetschef godkänner härmed att Gabriella Bermudez och Sara 
Engebring genomför datainsamling inom ramen för vad som beskrivits ovan. 
 
Härmed samtycker jag till att studien genomförs: 
 
Ort och datum: 
 
………………………........................................................................... 
 
Verksamhet: 
 
………………………………………………………………………… 
 
Underskrift: 
 
………………………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande: 
 
………………………………………………………………………… 
 
Befattning: 
 
………………………………………………………………………… 
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BILAGA 4 

Informationsblad till deltagande inför intervju 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter som heter Gabriella Bermudez och Sara Engebring och 
vi studerar på Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på 
grundnivå där syftet är att fördjupa kunskapen inom ett valt område som berör 
sjuksköterskans arbete. 
 
I dagens samhälle blir vi mer stillasittande då vardagen inte ställer samma fysiska krav 
som förr, den ökade fysiska inaktiviteten är en av anledningarna till ökad risk för 
övervikt och fetma som kan leda till de folkhälsosjukdomar vi har i samhället. Fysisk 
aktivitet har i tidigare studier visat god effekt på hälsan, både förebyggande och 
behandlande och är viktigt för att bibehålla en god hälsa. Att skriva ut fysisk aktivitet på 
recept (FaR) kan leda till att patienter ökar sin fysiska aktivitet som leder till bättre 
hälsa. Men för att det ska fungera och för att bibehålla patientens följsamhet ställs det 
krav på sjuksköterskan.  
 
Därför är du inbjuden att delta i en intervjustudie med syftet är att beskriva dina 
erfarenheter som sjuksköterska utav uppföljning av FaR inom primärvården.  
 
Vi kommer intervjua legitimerade sjuksköterskor inom primärvården. Det är inget krav 
att ha arbetat med FaR tidigare. En intervju kommer ta ca 30-60 min och görs vid ett 
intervjutillfälle. Tid och plats sker i överenskommelse med dig. 
 
Att delta i studien är frivilligt och du kommer få skriva på ett samtycke om du väljer att 
delta i studien. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande, utan att ange anledning 
och din intervju kommer då inte att ingå i studien. All information behandlas anonymt 
och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. Endast behöriga kommer ha 
tillgång till informationen vilket är vi författare, handledare och ev. examinatorn. Den 
insamlade informationen kommer endast användas till denna studie och den 
transkriberade versionen kommer att sparas i 10 år på högskolan i Borås. 
 
Finns det något Du undrar över gällande studien är du välkommen att kontakta oss eller 
vår handledare  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Gabriella Bermudez   Sara Engebring 
xxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Vi handleds av Maria Lundvall, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i 
Borås, xxxxxxxxxxxxxxxx 
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BILAGA 5 

 
 
Deltagarens samtycke 
 
Jag har fått tillräcklig information, både muntligt och skriftligt, om studien och vad det 
innebär att delta, samt fått möjlighet till att ställa frågor och fått de besvarade. Mitt 
deltagande är helt frivilligt och jag kan avbryta mitt deltagande i studien när jag vill. 
 
Genom att skriva på detta samtycke godkänner du ditt deltagande i studien. 
 

Härmed samtycker jag mitt deltagande i studien: 

Ort och datum: 

………………………........................................................................... 

Underskrift: 

………………………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande: 
 
………………………………………………………………………… 
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BILAGA 6 

Exempel på analysprocess 
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