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Sammanfattning 

Fysisk aktivitet är bra för hälsan men det är många som inte är tillräckligt aktiva. 

Den svenska metoden Fysisk aktivitet på recept (FaR) används inom hälso- och 

sjukvården för att hjälpa patienter till en bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet.   

Detta examensarbete undersöker hur många patienter i primärvården som uppfyller 

kriterierna för att få FaR förskrivet, hur metoden FaR följs av förskrivarna samt 

vilka faktorer som påverkar förskrivningen. Den första frågeställningen besvaras 

med hjälp av en överslagsberäkning, de två senare med en litteraturstudie. 

FaR är ett begrepp som i teorin är väl etablerat med en klart definierad metod-

beskrivning. Överslagsberäkningen indikerar att det finns ett stort antal patienter i 

primärvården som skulle kunna förändra sina levnadsvanor och bli mer fysiskt 

aktiva med hjälp av ett metodenligt FaR.  

I praktiken är begreppet FaR inte lika tydligt definierat. Litteraturstudien tyder på att 

de olika komponenterna i metoden följs i varierande grad och att flera olika faktorer 

påverkar förskrivningen. Om metoden inte följs är det svårt att konkretisera nyttan 

med att förskriva FaR till fler. 

Abstract 

Physical activity promotes health, although many individuals are not active enough. 

The Swedish method Physical acticity on prescription (FaR) is used in the health 

care sector to help patients achieve a better health through physical activity. 

This bachelor’s thesis aims to estimate how many primary care patients that meet 

the criteria to be eligible for a FaR prescription and, through a literature study, 

investigate how health care prescribers adhere to the FaR method and which factors 

affect their prescribing a FaR.  

The concept of FaR is in theory well defined, and the estimate indicate that there is 

a large number of primary care patients who would benefit from a FaR prescription, 

such as it is defined. 

In practice, however, the concept is not as clearly defined. The literature study 

indicates varying adherence to the different method components and suggests 

several factors affecting whether FaR is prescribed or not. This makes it difficult to 

quantify the usefulness of increasing the number of FaR prescriptions. 
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1 Inledning 

Fysisk aktivitet är bra för hälsan. Otillräcklig fysisk aktivitet är ett nationellt och 

globalt hälsoproblem. Många sjukdomar/diagnoser kan behandlas eller förebyggas 

med fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept finns i många länder. Den svenska 

modellen för fysisk aktivitet på recept (FaR) rekommenderas i Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för att minska ohälsosamma levnadsvanor, och EU har valt ut 

metoden som en best practice; en bra metod som andra länder kan dra nytta av i sitt 

eget hälsofrämjande arbete. 

Nyligen inleddes ett treårigt EU-projekt där FaR ska införas i nio andra EU-länder. 

Projektet finansieras av Chafea, EU-kommissionens genomförandeorgan för 

konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor, som anser att den svenska modellen ligger 

i tiden och är intressant bland annat då den engagerar många olika organisationer 

och nivåer i samhället. (Folkhälsomyndigheten, 2019b) 

FaR skapades 2001 och finns nu i alla Sveriges regioner. Huvudförfattaren till 

läroboken om FaR sade i en intervju för några år sedan att det förskrevs runt 50 000 

FaR år 2010, att det troligen ökat något vid den tid intervjun gjordes men att det 

borde förskrivas betydligt fler, uppemot någon miljon FaR per år (Pihlblad, 2015).  

Hur ser det då ut med FaR-förskrivningen idag i Sverige, är det så att det förskrivs 

fler men ändå alldeles för få FaR och vad är det i så fall som gör att denna metod 

som är så intressant inte används i större utsträckning? 
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2 Bakgrund 

Varför ska man se till att få tillräckligt med fysisk aktivitet i vardagen? Jo: 

• Regelbunden fysisk aktivitet medför en minskad risk att dö i förtid,   

• Regelbunden fysisk aktivitet medför en minskad risk att drabbas av hjärt-

/kärlsjukdom, diabetes mellitus typ 2, fetma, cancer, benskörhet, demens 

och depression, och  

• Regelbunden fysisk aktivitet har positiv effekt vid förebyggande och/eller 

behandling av sjukdomar som alkoholberoende, artros, astma, benartär-

sjukdom, diabetes mellitus typ 1, migrän, multipel skleros, myosit, kronisk 

njursjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom, långvariga rygg- och nack-

besvär, långvarig smärta, metabola syndromet, Parkinsons sjukdom, poly-

cystiskt ovariesyndrom, reumatoid artrit, psoriasis, ryggmärgsskada, schizo-

freni, stroke, systemisk lupus erythematosus och ångest (FYSS 2017). 

Otillräckligt med fysisk aktivitet är alltså en av de största riskfaktorerna för global 

ohälsa och mortalitet enligt Världshälsoorganisationen (World Health Organization, 

WHO) som därför har initierat en global handlingsplan med ett antal åtgärder för att 

för att öka fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte (WHO, 2019).   

En ökad fysisk aktivitet medför även sociala och ekonomiska konsekvenser som 

bidrar till att uppnå flera av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 

som antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015 (WHO, 2018).  

Fysisk aktivitet är alltså bra för så mycket mer än sjukdomsprevention, som 

redaktörerna Pamela Das och Richard Horton så vältaligt skriver i en kommentar till 

en artikelserie om just fysisk aktivitet i the Lancet (Das and Horton, 2012):   

”But it is a mistake to view physical activity only in terms of its disease-specific 

associations. The benefits of physical activity are far-reaching and extend 

beyond health alone. Being physically active is a major contributor to one's 

overall physical and mental wellbeing. Positive outcomes include a sense of 

purpose and value, a better quality of life, improved sleep, and reduced stress, 

as well as stronger relationships and social connectedness. Additionally, 

promoting active modes of travel, such as walking and cycling, are good for the 

environment, which in turn also has a positive impact on health.” 

2.1 Fysisk aktivitet och hälsa 
Folkhälsomyndigheten definierar fysisk aktivitet som  

”all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och 

som resulterar i en ökad energiförbrukning”  

Detta omfattar fritidsaktiviteter, idrott och träning, trädgårdsarbete, aktiviteter i 

hemmet eller på arbetet samt aktiv vardagstransport via promenader eller cykling, 

med mera. (Folkhälsomyndigheten, 2019a).  

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur mycket fysisk aktivitet vuxna 

minst bör utöva baseras på WHO:s riktlinjer från 2011, bland annat:  
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• alla vuxna från 18 år och uppåt bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 

150 minuter i veckan. Aktiviteten bör utföras i pass om minst 10 minuter, 

spridas ut över flera dagar i veckan samt vara av aerob karaktär med minst 

måttlig intensitet, det vill säga att puls och andning ska öka.  

• muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka.  

• äldre eller individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder 

bör vara så aktiva som tillståndet medger. (Folkhälsomyndigheten, 2019d) 

Rekommendationerna säger också att ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om 

mängden fysisk aktivitet ökas (högre intensitet eller fler minuter per vecka).  

2.1.1 Varför är vissa mer fysiskt aktiva än andra? 

Levnadsvanor formas av individens förutsättningar, val och faktorer i livsmiljön och 

liksom för alla andra aspekter inom hälsa finns det genetiska, individuella och om-

givningsrelaterade bestämningsfaktorer (bakomliggande förutsättningar) som styr 

hur fysiskt aktiv man är (Folkhälsomyndigheten, 2019c). 

Till exempel är individer med högre utbildning, högre lön eller fast sysselsättning 

generellt mer fysiskt aktiva än individer med lägre utbildning, lägre lön eller de som 

saknar arbete. Yngre är mer aktiva än äldre och individer födda i Sverige är mer 

aktiva än de som är födda i övriga Europa eller utanför. 

Den  fysiska miljön där man bor och vistas har stor betydelse för hur mycket fysisk 

aktivitet man utövar. Promenad- och cykelvänliga områden med närhet till grönom-

råden och serviceutbud gör att människor är mer fysiskt aktiva i vardagen, medan 

osäkra trafikförhållanden, oroligheter eller otrygghet i området motverkar fysisk 

aktivitet (Faskunger, 2007)   

Dagens samhällsstruktur där många människar har långt mellan bostad, 

arbete/skola, fritidsaktiviteter och serviceutbud missgynnar också fysiskt aktiva 

transportsätt som gång och cykel, och det blir mindre tid över till annan fysisk 

aktivitet när transporter tar mycket tid. (Boverket, 2012, p. 14ff). 

Andra individuella faktorer som påverkar hur fysiskt aktiv man är kan vara t ex upp-

levd tidsbrist, bekvämlighet, skada, sjukdom eller ”är inte den sportiga typen” 

(Kallings et al., 2011, pp. 58-59).  

2.2 Fysisk aktivitet för sjukdomsprevention och -behandling 
För att underlätta användning av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla en 

mängd olika sjukdomstillstånd inom den svenska hälso-och sjukvården har Yrkes-

föreningar för fysisk aktivitet (YFA)1 tagit fram en svensk evidensbaserad hand-

bok/kunskapsstöd för rekommendation och förskrivning av fysisk aktivitet i sjuk-

domsförebyggande och behandlande syfte – FYSS.  

                                                      

1 YFA är en delförening inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin 

(SFAIM), en av Svenska Läkaresällskapets sektioner. 
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2.2.1 Hur arbetar primärvården med främjande av fysisk aktivitet? 

Primärvården är en del av öppenvården och svarar för grundläggande medicinsk 

behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver 

sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens, utan 

avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper (SFS 2017:30).  

Målet med all hälso- och sjukvård är en god hälsa och vården ska arbeta för att 

förebygga ohälsa, huvudsakligen med rådgivning i form av: 

• Enkla råd; kort generell information och rekommendationer, 

• Rådgivande samtal; en dialog med patienten om levnadsvanor och åtgärder 

anpassade för patientens hälsa och risknivå. 

• Kvalificerat rådgivande samtal; som ovan men under längre tid eller upp-

repade tillfällen och åtgärderna ska vara baserade i vetenskaplig teori. Kan 

kompletteras med t ex träningsdagbok, stegräknare och förstärkas med upp-

följande möte. Den som håller ett kvalificerat rådgivande samtal ska vara 

utbildad i den metod som används. 

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har konstaterat att det 

finns starkt vetenskapligt underlag för att rådgivning till patienter leder till ökad 

fysisk aktivitet och Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att det är särskilt 

angeläget att hälso- och sjukvården erbjuder rådgivning om fysisk aktivitet till 

personer i riskgrupper2 för att minska risken för ytterligare ohälsa och förtida död 

(SBU, 2007; Socialstyrelsen, 2018b). Tidigare undersökningar har också visat att de 

flesta patienter (90%) är positiva till att vården tar upp livsstilsfrågor (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2008).  

2.3 Fysisk aktivitet på recept – FaR 
En variant av kvalificerat rådgivande samtal är Fysisk aktivitet på recept - FaR, en 

svensk metod för att förebygga och behandla sjukdom med en ”individanpassad 

skriftlig ordination på fysisk aktivitet till patienter som behöver öka eller ändra sin 

fysiska aktivitet ur hälsosynpunkt” (Kallings et al., 2011, p. 102). 

FaR har fem beståndsdelar (Kallings et al., 2011, p. 106ff):  

• Patientcentrerat samtal med individuell anpassning, patientens  hälso-

tillstånd, tidigare erfarenheter, och vilken typ av fysisk aktivitet hon tycker 

är roligt och möjligt att genomföra.  Förskrivaren måste vara förtrogen med 

lämpliga rådgivande och motiverande samtalsmetoder. 

 

• Skriftlig ordination/receptblankett. En skriftlig ordination har större 

tyngd än en muntlig och fungerar både som kontrakt/överenskommelse 

mellan patienten och förskrivaren och som intyg för att få t ex eventuella 

rabatter hos aktivitetsarrangörer, extra stöd eller möjlighet att utföra 

                                                      

2 Exempel på riskgrupper är personer som har en sjukdom (t ex diabetes, astma, KOL, 

cancer, hjärt-/kärlsjukdom, långvarig smärta, schizofreni eller depression) eller biologiska 

riskmarkörer (t ex högt blodtryck, blodfettsrubbningar, övervikt eller fetma). 
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aktiviteten på arbetstid. När, var och hur aktiviteten ska genomföras ska 

diskuteras och och frekvens, duration och intensitet ska specificeras. 

 

• Dokumenterad uppföljning. Förskrivaren ska följa upp hur patientens 

hälsotillstånd och fysiska aktivitetsnivå förändras för att eventuellt justera 

ordinationen. Görs ingen uppföljning signaleras att det inte spelar någon roll 

om patienten blir mer fysiskt aktiv eller inte.  

 

• FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och -behandling). 

Förskrivaren måste känna till hur fysisk aktivitet påverkar olika tillstånd och 

vad det fysiologiska svaret i kroppen blir. Handboken FYSS sammanfattar 

hur man kan behandla olika sjukdomstillstånd med fysisk aktivitet.  

 

• Samverkan med aktivitetsarrangörer. En viktig del av FaR är att fungera 

som en länk mellan vården och olika idrotts- och friskvårdsorganisationer. 

För att få kalla sig aktivitetsarrangör ska man ha kunskap om FaR och 

FYSS samt erbjuda fysisk aktivitet av lämpligt slag. 

2.3.1 Vad krävs för att få förskriva FaR? 

All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med adekvat kompetens kan förskriva 

FaR (Kallings et al., 2011, p. 14). 

Det finns 21 legitimerade yrken inom hälso- och sjukvården, t ex arbetsterapeut, 

barnmorska, dietist, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare, psykolog och sjuksköterska 

(Socialstyrelsen) och ”med adekvat kompetens” menas att förskrivaren ska ha  

kunskap om metoden FaR och vårdgivarens rutiner för FaR, patientens aktuella 

hälsoläge, hur man genomför ett patientcentrerat samtal samt hur fysisk aktivitet kan 

användas för prevention och behandling (Kallings et al., 2011, p. 167).  

2.3.2 Vad krävs för att få FaR förskrivet? 

För att en patient ska erbjudas FaR krävs att 

1. fysisk aktivitet är lämplig för prevention/behandling av patientens sjukdom,  

2. patienten är otillräckligt fysiskt aktiv ur hälsosynpunkt, samt 

3. patienten är eller under behandlingen blir beredd att förändra sina levnads-

vanor och öka sin fysiska aktivitet. (Kallings et al., 2011, p. 168). 

2.3.3 Vad menas med ”fysisk aktivitet är lämplig för prevention och 

behandling av patientens sjukdom”?  

FYSS 2017 anger ICD-10-koder3 för de diagnoser där fysisk aktivitet visat sig vara 

dokumenterat bra för sjukdomsprevention och/eller -behandling, se Tabell 1. 

                                                      

3 ICD-10-SE är den svenska versionen av WHO:s sjukdomsklassifikation och benämns 

"Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem". ICD-10 

används för att klassificera sjukdomstillstånd, symptom, vårdkomplikationer och andra 

orsaker till  kontakt med hälso- och sjukvård. 
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Metabola syndromet, dvs en samverkan mellan bukfetma, insulinresistens, dyslipi-

demi, hypertoni med mera som ger ökad risk att drabbas av kardiovaskulära sjuk-

domar, typ 2 diabetes och vissa cancerformer, har ingen egen diagnoskod men kan 

enligt FYSS 2017 också behandlas med fysisk aktivitet. 

Tabell 1. Diagnoskapitel i ICD-10-SE samt de specifika diagnoser inom respektive kapitel där det 

finns evidens för fysisk aktivitet som sjukdomsprevention och -behandling enligt FYSS 2017. 

Diagnoskapitel ICD-10-SE Diagnoser som finns i FYSS 

C00-D48 Tumörer 

 

Flertalet cancerdiagnoser, t ex C18 Tjocktarmscancer, 

C43, C44 Malignt melanom, C50 Bröstcancer, C61 

Prostatacancer 

E00-E99 Endokrina sjukdomar, 

nutritionsrubbningar och ämnes-

omsättningssjukdomar 

E10 Diabetes (mellitus) typ 1, E11 Diabetes (mellitus) typ 2, 

E28 Polycystiskt ovariesyndrom, E66 Fetma,  

E78 Blodfettsrubbningar 

F000-F999 Psykiska sjukdomar och 

syndrom samt beteendestörningar 

F00 Demens vid Alzheimers, F01 Vaskulär demens, F03 

Ospecificerad demens, F10 Alkoholberoende, skadligt bruk, 

F20 Schizofreni, F25 Schizoaffektiv sjukdom, F31 Bipolär 

sjukdom, F32 Depressiv episod, F33 Recidiverande 

depressioner, F34 Kroniska, förstämningssyndrom, F40 

Agorafobi och social fobi, F41 Paniksyndrom och generaliserat 

ångestsyndrom 

G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet G30 Alzheimers sjukdom, G20 Parkinsons sjukdom,  

G35 Multipel skleros, G43 Migrän, G82 Parapares och 

tetrapares 

I00-I99 Cirkulationsorganens 

sjukdomar 

I10 Hypertoni, I20 Anginösa bröstsmärtor, I21 Akut 

hjärtinfarkt, I22 Reinfarkt, I25 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom 

inklusive gammal hjärtinfarkt, I47 Paroxysmal takykardi, I48 

Förmaksflimmer/fladder,  

I49 Andra hjärtarytmier och ospecificerade hjärtarytmier, I50 

Kronisk hjärtsvikt, I60 Subaraknoidalblödning, I61 

Hjärnblödning, I62 Annan icke traumatisk intra-kraniell 

blödning, I63 Hjärninfarkt, I69 Sena effekter av cere-

brovaskulär sjukdom, I73 Benartärsjukdom 

J00-J99 Andningsorganens 

sjukdomar 

J44 Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), J45 Astma 

L00-L99 Hudens och underhudens 

sjukdomar 

L40 Psoriasis 

M00-M99 Sjukdomar i musku-

loskeletala systemet och bindväven 

M05, M06 Reumatoid artrit, M16 Höftledsartros 

M17 Knäledsartros, M32 Systemisk lupus erythematosus  

M33 Dermatomyosit, Polymyosit, M53 Cervikobrakialt 

syndrom, M54 Ryggvärk, M79 Myalgi, smärtor i extremitet, 

fibromyalgi, sjukdomstillstånd i mjukvävnad, 

M80 Osteoporos med patologisk fraktur, M81 Osteoporos utan 

närmare specifikation 

N000-N99 Sjukdomar i urin- och 

könsorganen 

N18 Kronisk njursvikt 

R00-R99 Symtom, sjukdomstecken 

och onormala kliniska fynd och 

laboratoriefynd som ej klassificeras 

annorstädes 

R52 Långvarig smärta eller värk 

S00-T98 Skador, förgiftningar och 

vissa andra följder av yttre orsaker 

T91 Sena besvär av skada på ryggmärgen, T91 Sena besvär av 

whiplash-skada (pisksnärtskada)  

Z00-Z99 Faktorer av betydelse för 

hälsotillståndet och för kontakter 

med hälso- och sjukvården 

Z95 Förekomst av elektronisk kardiell anordning,  

Z94 Njurtransplanterad 
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2.3.4 Vad menas med ”otillräckligt fysiskt aktiv ur hälsosynpunkt”? 

Otillräckligt fysiskt aktiv är ett relativt begrepp. En person kan vara aktiv i linje med  

Folkhälsomyndighetens rekommendationerna om fysiskt aktivitet men ändå vara 

otillräckligt aktiv ur hälsosynpunkt, t ex att personen behöver vara aktiv fler minuter 

eller ägna sig åt en annan typ av aktivitet  (Kallings et al., 2011, p. 169). 

2.3.5 Vad menas med ”patienten är eller under behandlingen blir beredd att 

förändra sina levnadsvanor och öka sin fysiska aktivitet?” 

Tanken bakom FaR är att hjälpa patienten komma till insikt och stödja henne i en  

beteendeförändring mot en hälsosammare vardag med mer fysisk aktivitet. Det 

vetenskapliga stödet för FaR finns inom psykologi och beteendevetenskap: 

• Social-kognitiva teorin; beteendeförändringar skapas genom att sätta 

realistiska, successivt ökande mål som individen med stor sannolikhet klarar 

av att nå, vilket ger goda erfarenheter och stärkt tilltro till sin förmåga att 

öka sin fysiska aktivitet (self-efficacy), och 

• Transteoretiska modellen; beteendeförändring är en ständigt pågående 

process som utvecklas över olika stadier av förändringsbenägenhet hos 

individen:  

I. Ej beredd, helt ointresserad av förändring. 

II. Begrundande/osäker, har börjat fundera på förändring. 

III. Förberedelse, har bestämt sig för att förändra ett beteende. 

IV. Handling, har kommit igång med reella beteendeförändringar. 

V. Vidmakthållande, att behålla det nya beteendet och undvika återfall. 

För att FaR ska vara framgångsrikt och öka patientens fysiska aktivitet måste det i 

grunden finnas en önskan och vilja hos patienten att förändra sin livsstil, och för-

skrivaren måste anpassa sig efter patientens olika behov av stöd beroende på var i 

processen hon befinner sig (Kallings et al., 2011, p. 104). 

2.3.6 Ökar FaR patientens fysiska aktivitetsnivå? 

2013 blossade en debatt upp om huruvida FaR verkligen ökar patientens fysiska 

aktivitetsnivå då en arbetsgrupp i Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) tagit 

fram en lista över medicinska åtgärder i svensk hälso- och sjukvård som de ansåg 

inte var evidensbaserade, och därmed onödiga, varav FaR var en (Eckerman, 2014).  

Kritiken mot att FaR togs med på denna ”onödiga lista” framhöll att FaR är en 

evidensbaserad metod, t ex anger  studier refererade till i Folkhälsomyndighetens 

lärobok i FaR att ungefär två tredjedelar av de som fått FaR följer ordinerad aktivi-

tetsnivå under minst ett år (Kallings et al., 2011, p. 13).  

Det finns även nyare studier om detta, t ex visade en studie vid Centrum för epide-

miologi och samhällsmedicin i region Stockholm att 58% av patienterna som fått ett 

FaR följt receptet helt eller delvis (Säfsten, Sundblom and Forsell, 2016, pp. 7, 36), 

och Västra Götalandsregionens avdelning för Health Technology Assessment 

(HTA) har publicerat en översiktsrapport som fann att FaR troligen resulterar i ökad 

fysisk aktivitetsnivå (GRADE + + + ) (Börjesson et al., 2018).  
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SFAM:s styrelse och fullmäktige valde att inte ta ställning till listan utan lade utred-

ningen till handlingarna som ett diskussionsunderlag (Eliasson, 2015) och i dags-

läget finns såvitt jag känner till ingen organisation som hävdar att FaR inte fungerar 

för att öka patienters fysiska aktivitetsnivå. 

2.3.7 Hur många FaR förskrivs per år? 

Det finns ingen nationell rikstäckande inrapportering av hur många FaR som för-

skrivs. FaR-läroboken har samlad statistik fram till och med 2010 då boken gavs ut. 

Uppgifter för 2010 samt uppgifter för 2017 från Socialstyrelsens årliga enkät till 

samtliga regioner (Socialstyrelsen, 2018b) och för 2018 från en enkät från SVT 

Nyheter (2019b) mm redovisas i Figur 1. 

 

Figur 1. Uppgifter om antal förskrivna FaR under 2010, 2017 och 2018.  Siffror för 2010 och 2018 

avser samtliga förskrivna FaR utom för Region Västernorrland 2018 som endast avser primärvård. 

Samtliga siffror för 2017 avser endast primärvård. Se bilaga 1 för data i tabellform och samtliga 

källreferenser. 

År 2010 förskrevs knappt 50 000 recept, och ovanstående data tyder på att det 

förskrivs ungefär lika många idag. Se även bilaga 1. 
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3 Problemformulering 

Fysisk aktivitet är alltså dokumenterat bra för hälsan men det är få som är tillräckligt 

aktiva. Den svenska metoden FaR som skapades 2001 och nu finns i alla Sveriges 

regioner används inom hälso- och sjukvården för att hjälpa patienter att öka sin 

fysiska aktivitet för att få en bättre hälsa. Socialstyrelsen rekommenderar metoden 

och EU har valt ut den som en best practice, det vill säga en bra metod som andra 

länder kan dra nytta av i sitt eget hälsofrämjande arbete. EU har också tillsammans 

med Folkhälsomyndigheten inlett ett projekt för att införa FaR i nio andra euro-

peiska länder. 

Huvudförfattaren till läroboken om FaR sade i en intervju för några år sedan att det 

förskrevs runt 50 000 FaR år 2010, att det troligen ökat något vid den tid intervjun 

gjordes men att det borde förskrivas betydligt fler, uppemot någon miljon FaR per år 

(Pihlblad, 2015).  

Hur ser det då ut med FaR-förskrivningen idag i Sverige, är det så att det förskrivs 

alldeles för få FaR och vad är det i så fall som gör att denna metod som är så 

intressant inte används i större utsträckning? 

4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka teoretiskt möjlig omfattning av 

FaR-förskrivning i primärvården samt ge en översikt av vad som påverkar för-

skrivning av FaR genom att försöka besvara följande frågeställningar: 

• Hur många primärvårdspatienter uppfyller kriterierna för att för FaR 

förskrivet? 

• Hur följs metoden FaR av förskrivare i primärvården? 

• Vilka övriga faktorer påverkar förskrivning av FaR i primärvården?  

Den första frågeställningen besvaras med hjälp av en överslagsberäkning, de två 

senare med en litteraturstudie. 
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Del A Överslagsberäkning 

5 Material och metod överslagsberäkning 

Rimligheten i att kunna öka FaR-förskrivningen från 50 000 till uppemot en miljon 

undersöks med en överslagsberäkning. Då de allra flesta FaR förskrivs inom 

primärvården (se t ex Figur 1) har jag av tidsbrist valt att endast undersöka 

förskrivning inom primärvården. Se även avsnitt 7 för mer detaljer kring detta. 

5.1 Insamling och analys av data om hur många patienter som upp-

fyller kriterierna för att få FaR förskrivet i primärvården 
Insamling av data om de tre kriterierna görs enligt följande: 

Kriterium 1: • Insamling av data om diagnoser i primärvården genom 

förfrågningar till eller offentliga rapporter från regioner 

samt Socialstyrelsen och Myndigheten för vårdanalys. 

• Uppskattning av antal/andel primärvårdspatienter med 

en sjukdom där fysisk aktivitet kan vara lämplig för 

behandling baserat på insamlade uppgifter och FYSS.  

 

Kriterium 2 och 3: • Sammanställning av data från publicerade rapporter 

och studier om befolkningens fysiska aktivitetsnivå, 

kondition samt benägenhet till livsstilsförändring. 

Sökning efter publicerat material har utgått från Folk-

hälsomyndighetens publikationer och referenser i detta 

samt nyheter i dagspress om relevanta studier. 

 

Utifrån detta gör jag en uppskattning av det möjliga utrymmet för FaR-förskrivning 

i primärvården, det vill säga hur många patienter som uppfyller alla tre kriterier, se 

Figur 2 och avsnitt 6.2. 

Figur 2. Illustration av möjligt utrymme för FaR-förskrivning i primärvården, dvs hur många patienter 

finns i det område där samtliga tre kriterier överlappar. 
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5.1.1 FaR i förebyggande syfte 

Metoden FaR kan användas även för att förebygga sjukdom. Ett annat sätt att 

beräkna hur många FaR som kan förskrivas i primärvården är då att undersöka hur 

stor andel av patienterna som är otillräckligt fysiskt aktiva, oavsett vilken åkomma 

de säker primärvård för, och utgå från att dessa kan få FaR förskrivet. Data om detta 

antas vara detsamma som för kriterium 2. 

5.2 Etiska överväganden 
Denna undersökning baseras på aggregerade data som inte kan användas för att 

identifiera enskilda patienter. Uppgifterna är tillgängliga för alla som ber om dem 

och ingen särskild etikprövning krävs. Jag redovisar siffror och min diskussion 

kring dessa öppet. Jag bedömer därför att jag uppfyller de etiska krav som ställs på 

en uppsats av denna typ. 

6 Resultat överslagsberäkning 

6.1 Uppskattning av kriteriernas omfattning 
Sverige har ungefär 8 miljoner invånare över 18 år. Ungefär 65% av dessa besöker 

primärvården minst en gång under året för varierande besvär och åkommor 

(Vårdanalys, 2017), vilket ger cirka 5,2 miljoner unika primärvårdsbesökare per år. 

6.1.1 Hur stor andel primärvårdspatienter har sjukdomar där det finns 

evidens för att fysisk aktivitet är lämplig för prevention och 

behandling? 

Uppgifter om besöksorsaker till primärvården och antal patienter per diagnos finns 

inte i nationella register utan man måste vända sig till varje enskild region. Jag har 

ställt frågan till flera regioner (inte alla). Region Västernorrland (RVN) och Västra 

Götalandsregionen (VGR) har vänligt och tålmodigt försett mig med data ur sina 

register.  

Vad primärvården omfattar, hur diagnoser sätts och registeras, hur besök redovisas 

samt hur statistik kan sökas ut kan variera mellan regionerna men bland de 30 mest 

förekommande diagnoserna inom respektive region finns totalt 13 stycken med i 

FYSS och kan således vara lämpliga att behandla med FaR, se Tabell 2. 
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Tabell 2. Antal patienter inom Region Västernorrland (RVN) samt Västra Götalandsregionen (VGR) 

per de vanligaste registrerade diagnoserna som också finns i FYSS. Siffrorna är avrundade. Se bilaga 2 

för en fullständig tabell och redovisning av källdata. 

ICD- 

10  

Kod 

ICD-10 Beskrivning 

Antal 

patienter 

RVN  

Antal  

patienter  

VGR 

E11 Diabetes mellitus typ 2  12 000 69 000 

E66 Fetma  38 000 

E78 Lipidemier  95 000 

F32 Depressiv episod 3 000 43 000 

F41 Andra ångestsyndrom 5 000 77 000 

I10 Essentiell hypertoni  17 000 201 000 

I25 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom  33 000 

I48 Förmaksflimmer/-fladder  35 000 

J45 Astma 4 000 49 000 

M17 Knärtros 3 000 34 000 

M54 Ryggvärk 13 000 101 000 

M79 Sjukdomstillstånd i mjukvävnader 10 000 147 000 

R52 Smärta och värk  6 000 96 000 

 Total antal 30 vanligaste diagnoser 150 000 1 700 000 
 Varav FYSS-diagnoser (ovanstående) 70 000 1 000 000 
 Totalt antal invånare i regionen 250 000 1 700 000 
 Totalt antal primärvårdsbesökare 180 000 1 200 000 
 Totalt antal diagnoser (personer) Ej data 4 200 000 
    

 Andel FYSS av de 30 vanligaste 47% 59% 
 Andel 30-FYSS av totalt antal   24% 

 

Observera att tabellen ej ska tolkas som att det är 70 000 respektive 1 000 000 unika 

individer som diagnosticerats med en FYSS-diagnos då dels en och samma individ 

kan besöka vården flera gånger under året av olika orsaker och då få olika 

diagnoser, dels ökar antalet diagnoser per läkarbesök (Myndigheten för vårdanalys, 

2013). 

En möjlig tolkning av hur stor andel av alla diagnoser som går att behandla med 

fysisk aktivitet och FaR är att fördelningen på topp 30-listan är representativ för 

hela diagnospanoramat, dvs att ungfär 50% (47-59%) av samtliga diagnoser i 

primärvården är FYSS-diagnoser.  

Det kan ju också vara så att det är få FYSS-diagnoser utanför topp-30 och att fördel-

ningen snarare är antalet FYSS på topp-30 i förhållande till samtliga diagnoser, dvs 

24% för Västra Götalandsregionen.  

Dock är det hela 40% av alla satta diagnoser som återfinns på topp-30-listan i denna 

region, och FYSS-diagnoser som hypertoni, dyslipidemier och ryggvärk är betydligt 

vanligare ju äldre besökarna blir (Wändell et al., 2013). Då ovanstående data 

omfattar alla patienter kan det också vara så att andelen FYSS-diagnoser bland 

vuxna egentligen är betydligt högre, kanske upp emot 75%. 
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Jag har då tre olika antaganden om andelen primärvårdspatienter som kan behandlas 

helt eller delvis med FaR (avrundade siffror): 25%, 50% eller 75%.  

Jag håller ändå för troligt att fördelningen på topp-30-listan är representativ och att 

FaR rimligtvis kan vara lämplig för 50% av alla primärvårdspatienter, vilket får bli 

min ”best guess” för detta kriterium. 

En kommentar: Som synes finns det en del skillnader mellan regionerna i vilka 

typer av diagnoser som ställs. Region Västernorrland diagnosticerar med 3 siffror 

och Västra Götalandsregionen med 2 siffror, men för att förenkla för min beräkning 

har jag grupperat de 3-ställiga diagnoserna från Region Västernorrland i de över-

liggande 2-ställiga ICD-koderna. Detta kan ha medfört att min sammanställning blir 

något missvisande. Då det är varje region som beslutar omfattningen av primär-

vårdens uppdrag kan det också vara så att vissa typer av besvär inte behandlas i 

primärvård inom den regionen utan går direkt till annan öppen eller sluten vård 

(Socialstyrelsen, 2016). 

6.1.2 Hur stor andel primärvårdspatienter är otillräckligt fysiskt aktiva ur 

hälsosynpunkt? 

Enligt den nationella folkhälsoenkäten med självrapporterade data når ungefär en 

tredjedel av alla vuxna i Sverige inte upp till den rekommenderade miniminivån av 

fysisk aktivitet, det vill säga minst 150 minuter med måttlig intensitet i veckan 

(Folkhälsomyndigheten, 2019c).  

En delstudie i den nationella kohortsstudien SCAPIS4 som mätte fysiskt aktivitet 

med accelerometrar hos vuxna 50-64 år fann att 93% av deltagarna inte uppfyllde 

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att den fysiska aktiviteten ska utföras i 

pass om minst 10 minuter (Ekblom-Bak et al., 2015). En tidigare avhandling vid 

Karolinska som jämförde självrapporterad fysisk aktivitet med accelerometermätt i 

ett slumpmässigt befolkningsurval fann att 99% av deltagarna inte nådde den då 

gällande rekommendationen på 30 minuters fysisk aktivitet per dag i pass om minst 

tio minuter per gång (Hagströmer, 2007). Då den förstnämnda studiens urval inte 

representerar hela befolkningen och den sistnämnda jämför med en högre nivå än 

dagens rekommendation justerar jag ner dessa siffror något och uppskattar att att 

bland alla vuxna är andelen som inte uppnår 150 minuter i 10-minuterspass 90%. 

I hälsoundersöknings- och konditionstestningssammanhang anges ofta att en syre-

upptagningsförmåga på minst 35 ml per kg kroppsvikt och minut är en miniminivå 

ur ett hälsoperspektiv (Blair et al., 1989) och många studier visar att en högre syre-

upptagningsförmåga ger ökade hälsovinster (se t ex Ross et al., 2016 för en 

sammanställning). En stor svensk kohortstudie som tittade på hälsoprofilbedöm-

ningar fann att andelen deltagare med syreupptagningsförmåga lägre än 35 ml/kg, 

min ökat från 27% 1995 till 46% år 2017 (Ekblom-Bak et al., 2019). 

Jag har då även för detta kriterium tre olika antaganden om andelen som är 

otillräckligt fysiskt aktiva ur hälsosynpunkt: 35%, knappt 50% eller 90%. 

                                                      

4 The Swedish CArdioPulmonary bioImage Study (SCAPIS). 
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Självrapporterad data är inte alltid tillförlitlig. Undersökningar av individers fysiska 

aktivitet som både mäter aktivitet med accelerometrar och låter individen skatta sin 

fysiska aktivitet visar att självrapporterad data om hur fysiskt aktiv man är konse-

vent överskattar den verkliga nivån (Hagströmer, 2007; Kavanaugh et al., 2015).  

Jag håller då för troligt att 35% är något för lågt och att en rimlig siffra på detta 

kriterium är någonstans mellan 50%-90%, och väljer då medelvärdet av detta som 

min ”best guess”, dvs 70%. 

6.1.3 Hur stor andel primärvårdspatienter är eller blir beredda att förändra 

sina levnadsvanor? 

En studie från Östergötland som ingick i folkhälsorapporteringen Hälsa på lika 

villkor 2009 visade att 30% av de individer med dålig hälsa eller övervikt som 

funderade på eller hade bestämt sig för att öka sin fysiska aktivitet önskade stöd för 

att lyckats (Leijon et al., 2010). 

Vårdbarometern, en nationell undersökning av befolkningens erfarenheter av, kun-

skaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård, fann att fyra av tio patienter 

som diskuterat livsstilsfrågor uppgav att de förändrat sin livsstil (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2008). 

En avhandling från Lunds universitet som jämförde två olika patientgrupper som 

fått FaR med olika nivå av fysisk aktivitet och rådgivning fann att ungefär hälften av 

patienterna i studien inte påbörjade träningsprogrammet, vilket kunde bero på att de 

antingen inte började träna alls eller att de tränade på egen hand. Av de som 

påbörjade receptets träningsprogram var 34% fortfarande aktiva efter ett år, oavsett 

vilken träningsgrupp de tillhörde (Romé, 2014). 

Romé nämner i sin diskussion att en orsak till att flera individer avbröt sitt 

deltagande i studien kan vara att de behövde mer stöd, coaching, eller ett bättre 

anpassat träningsprogram. Jag gör då ett försiktigt antagande här att så gott som alla, 

dvs 100%, kan bli beredda att förändra sina levnadsvanor med tillräckligt stöd och 

coaching. 

Slutligen visar de undersökningar som redovisas i avsnitt 2.3.6 om följsamhet till 

förskrivna FaR indikerade att 58-65% av de patienter som fått FaR ökade sin fysiska 

aktivitet.  

Ovanstående ger mig då tre antaganden till min beräkning – runt 35%, 65% eller 

100%. 

100% är troligen en orealistisk siffra som skulle kräva insatser från vården långt 

över vad den kan erbjuda i dagsläget. Säfsten m fl (2016, p. 11) påpekar att  brister i 

de undersökningar som rör följsamhet till FaR är dels avsaknad av bortfallsanalys, 

dels att endast självrapporterad följsamhet använts som utfallsmått, så 65% kan 

också vara i överkant. Min ”best guess” för detta kriterie blir då någonstans mellan 

35%-65%, och jag väljer även här medelvärdet 50%. 
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6.2 Överslagsberäkning av antal primärvårdspatienter som uppfyller 

kriterierna för att få FaR förskrivet 
Antal primärvårdspatienter som uppfyller samliga tre kriterier för att få FaR för-

skrivet beräknas på följande sätt: 

Antal 

primärvårds-

patienter 

som 

uppfyller 

samliga tre 

kriterier för 

att få FaR 

förskrivet 

= 

Antal 

primär-

vårds-

patienter 

* 

Andel med 

en diagnos 

som finns i 

FYSS 

* 

Andel 

som är 

otill-

räckligt 

fysiskt 

aktiva 

* 

Andel som 

är/blir 

beredd att 

ändra 

sina 

levnads-

vanor 

(1) 

För varje kriterium har jag tre olika antaganden och jag gör därför några olika 

scenarier om antalet patienter som uppfyller kriterierna: 

• Scenario 1: det lägsta möjliga antalet  

• Scenario 2: antal baserat på mittenvärdena 

• Scenario 3: det högsta möjliga antalet 

• ”Best guess”: antal baserat på de ”best guesses” jag resonerat mig fram till  

De ingående faktorerna har tagits fram i avsnitt 6.1 samt 6.1.1 - 6.1.3: 

Antal primärvårdspatienter per år = 5 200 000 st (2) 

Andel med en diagnos som finns i FYSS (3) 

Andel som är otillräckligt fysiskt aktiva (4) 

Andel som är/blir beredd att ändra sina levnadsvanor (5) 

Sätter jag in de respektive värdena i ekvation (1) får jag efter avrundning: 

Scenario 1: 5 200 000 st * 25% * 35% * 35% ≈ 160 000 st (6) 

Scenario 2: 5 200 000 st * 50% * 50% * 65% ≈ 850 000 st (7) 

Scenario 3: 5 200 000 st * 75% * 90% * 100% ≈ 3 500 000 st (8) 

”Best guess”: 5 200 000 st * 50% * 70% * 50% ≈ 910 000 st (9) 

Det finns alltså ett brett möjligt intervall för antalet primärvårdspatienter som 

uppfyller de tre kriterierna för att få FaR förskrivet. Min kvalificerade gissning 

(”best guess”) visar att det troligen finns utrymme för att förskriva uppemot en 

miljon FaR i primärvården varje år, men inte särskilt mycket mer. 
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Det finns även ett brett möjligt intervall för hur många patienter som kan få FaR 

förskrivet om man vill använda metoden i förebyggande syfte. 

De olika scenarierna samt utrymmet för användning i förebyggande syfte illustreras 

i Figur 3. 

 

Figur 3. Illustration av de olika scenarierna och faktorerna i överslagsberäkningen, samt antal möjliga 

FaR i varje scenario. Överst redovisas antal primärvårdsbesökare samt antal förskrivna FaR 

2017/2018. Längst ner redovisas möjlig FaR-förskrivning i förebyggande syfte. 
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7 Metoddiskussion överslagsberäkning  

Hur gör man en överslagsräkning på ett vetenskapligt sätt? Enligt Wikipedia (2016): 

• ”som underlag för en överslagsräkning kan användas såväl kända fakta som 

mer eller mindre rimliga antaganden”, samt att man bör inkludera  

• ”de överväganden som görs om vilka faktorer som är mest väsentliga och 

måste tas med och vilka som kan uteslutas, vilka förenklingar som kan 

göras i övrigt utan att beräkningen blir missvisande eller meningslös”. 

De antaganden, överväganden och förenklingar jag gjort för beräkningen är nedan-

stående samt de som redan redovisats i avsnitt 6.1.1- 6.1.3: 

1. FaR är lämpligt då patienten fått en diagnos som finns med i FYSS. 

FYSS innehåller de diagnoser för vilka det finns evidens att fysisk aktivitet hjälper, 

vilket borde innebära att om en diagnos inte finns med i FYSS finns det inte heller 

evidens för att fysisk aktivitet hjälper specifikt för just denna diagnos. Så som 

kriterium 1 är formulerat kan jag inte se annat än att detta antagande är rimligt. 

2. Andelen patienter som får en diagnos som finns med i FYSS är ungefär 

densamma över hela landet. 

Det finns en variation i regionernas diagnossättning i primärvården och vid en första 

anblick kan de se väldigt olika ut. Vid närmare studie ses dock att FYSS-diagnoser 

som t ex diabetes mellitus typ 2, depressiva episoder eller andra ångestsyndrom, 

essentiell hypertoni, ryggvärk eller annan smärta och värk är mycket vanligt i båda 

regionerna och jag bedömer att antagande 2 är rimligt för min beräkning. 

3. Data från primärvården är tillräckligt för att uppskatta tillgängligt FaR-

utrymme 

FaR förskrivs även i sluten vård eller öppen specialistvård, dvs utanför primär-

vården. Min bedömning är att det huvudsakligen är primärvårdens uppdrag att fånga 

upp de patienter som behöver öka sin fysiska aktivitet, att det huvudsakligen är 

primärvården som förskriver FaR (se t ex Figur 1), och således att mängden 

förskrivna FaR utanför primärvården är försumbar för denna beräkning. 

4. Andelen patienter som är otillräckligt fysiskt aktiva ur hälsosynpunkt är 

ungefär densamma som andelen otillräckligt fysiskt aktiva individer i 

befolkningen i stort. 

Olika grupper i samhället är olika aktiva och otillräcklig fysisk aktivitet har troligen 

medfört att många individer har utvecklat sjukdomar. Det är då inte helt otänkbart 

att andelen otillräckligt fysiskt aktiva är större bland patienter än bland icke-

patienter. Jag har dock inga data på enbart patienter och använder mig av därför av 

de data om fysisk aktivitet på populationsnivå som finns att tillgå. Jag bedömer att 

denna förenkling inte kommer att göra beräkningen alltför missvisande då 

dataunderlaget är så pass stort. 
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5. Andelen patienter som är/blir beredda att bli mer fysiskt aktiva kan upp-

skattas retrospektivt. 

Jag har valt att titta på verkligt utfall vid olika undersökningar av följsamhet till FaR 

och rådgivande samtal om fysisk aktivitet och bedömer att detta antagande är rimligt 

för mitt ändamål.  

En kommentar till detta: dessa undersökningar visar också att inte alla patienter som 

får FaR i dagsläget faktiskt följer det. Min överslagsberäkning utgår från att hälso- 

och sjukvårdspersonalen lyckas identifiera de patienter som är eller kommer att bli 

beredda att ändra livsstil med stöd av ett FaR.  

7.1.1 Skevhet (bias) vid antagande 

För varje kriterium finns ett spann av möjliga andelar och det finns då risk för att 

psykologiska effekter påverkar vilken siffra jag slutligen väljer. T ex kan den så 

kallade center stage-effekten medföra att jag väljer den gyllene medelvägen och 

siffran i mitten av spannet utan egentlig anledning. Jag har dock försökt resonera 

kring mitt val för att undvika denna bias i möjligaste mån.  

7.1.2 Dataunderlag 

Dataunderlaget jag baserar min överslagsberäkning på är långt ifrån komplett för 

hela riket och det är dessutom möjligt att jag missuppfattat eller feltolkat registerut-

dragen jag fått eller de studier jag hittat. Jag har ändå försökt vara objektiv, ta med 

all data jag hittat i mitt urval och att föra ett resonemang om hur jag tar fram beräk-

ningens ingående faktorer. 

Baserat på den data jag fått tag i och de antaganden jag gjort verkar det alltså finns 

tillräckligt med patienter som uppfyller kriterierna för att förskriva knappt en miljon 

FaR per år i primärvården. Vad är det då som gör att det inte förskrivs fler än runt 

50 000 per år? Jo, det ska jag titta på i nästa del, litteraturstudien. 
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Del B Litteraturstudie 

8 Material och metod litteraturstudie 

8.1 Insamling och analys av data om hur metoden FaR följs av för-

skrivare i primärvården samt övriga faktorer som påverkar för-

skrivning 
Denna del har utförts som en litteraturstudie. 

8.1.1 Datainsamling och -bearbetning 

En sökning i DiVA bland publicerade studentuppsatser med sökorden ”Fysisk 

aktivitet på recept” och publikationsdatum 2013-01-01 och framåt gav 69 träffar. En 

sökning i PubMed med sökorden ”exercise”, ”physical activity”, ”prescription”, 

”qualitative” och ”sweden” samt publiceringsdatum de senaste 10 åren gav 7 träffar.  

Efter att ha sållat bort alla träffar som inte rörde fysisk aktivitet på recept ur förskri-

varens perspektiv inom endast primärvården återstod 10 respektive 3 träffar. Efter 

genomläsning sållades ytterligare 1 uppsats bort. Kvar för databearbetning fanns då 

totalt 12 studier, varav 9 studentuppsatser och 3 artiklar. 

Studierna lästes översiktligt några gånger för att skapa en känsla för innehållet och 

alla faktorer som påverkade förskrivning listades därefter.  

Efter det lästes studierna igenom med fokus på ett förskrivningskriterium åt gången 

och relevanta textdelar plockades ut och sammanställdes. Citat valdes ut för att 

illustrera varje kriterium. 

Avslutningsvis lästes alla studier en gång till för att kontrollera att inget väsentligt 

fallit bort.  

8.2 Etiska överväganden 
Jag har inte genomfört några egna intervjuer utan använt mig av andras, 

avidentifierade resultat. Jag bedömer att kravet på individskydd därmed är uppfyllt. 

9 Resultat litteraturstudie 

9.1 Hur följs kriterierna för att få förskriva FaR? 
Samtliga studier i Tabell 3 nedan är intervjustudier med kvalitativ innehållsanalys 

där  FaR undersöks ur förskrivarens perspektiv genom intervjuer med olika typer av  

vårdpersonal. Den geografiska spridningen av studierna täcker större delen av 

landet, tätorter och glesbygd, och olika socioekonomiska områden. 
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Tabell 3. Sammanställning av studerade studier. 

Författare  

(År) 

Lärosäte/ 

Tidsskrift 

Region  
Urval 

respondenter  
Syfte Resultat 

Larsson  

(2018) 

Mälardalens 

Högskola 

Region Sörmland,  

Region Västmanland 

4 distrikts-

sköterskor,  

3 fysioterapeuter,  

4 läkare. 

Beskriva vad FaR-

förskrivare uppfattar vara 

betydelsefulla faktorer för 

förskrivning och följsamhet 

av FaR. 

Organisatoriska faktorer: Byråkrati, nödvändiga 

förutsättningar. Förskrivarrelaterade faktorer: egna resurser, 

förskrivarens roll, stödjande arbetssätt samt behov av steg och 

långsiktigt arbete. Patientrelaterade faktorer: mottaglighet för 

livsstilsförändring samt upplevelse av mening.  

 

Sandvall och 

Wåhlin (2017) 

Örebro 

Universitet 

Län i mellersta 

Sverige 

7 distrikts-

sköterskor,  

1 sjuksköterska  

Beskriva distrikts-

sköterskans erfarenhet av att 

förskriva fysisk aktivitet på 

recept inom primärvård.  

Tilltro till behandlingen, användandet av motiverande verktyg 

samt val av aktivitet var betydelsefulla faktorer för att 

personalen skulle förskriva FaR. Brist på tid, ett komplicerat 

tillvägagångssätt samt bristande motivation hos patienten 

motverkade förskrivning. Mål för verksamheten var den 

ekonomiska ersättning vilket FaR generar samt samverkan 

mellan olika aktörer i samhället. 

 

Johansson  

(2016) 

Karlstads 

Universitet 

Region Värmland 6 sjuksköterskor  Undersöka åsikter om FaR 

inom primärvården och få 

bättre kunskap om varför 

det skrivs ut så få FaR av 

sjuksköterskor.  

Personalen var generellt positivt inställda till FaR. En av de 

huvudsakliga anledningarna till att FaR inte skrevs ut i större 

mängd var att patienter inte ville ha fysisk aktivitet utskriven 

och det var svårt att motivera dem. 

 

 

Bermudez och 

Engebring 

(2016) 

Högskolan i 

Borås  

Boråsområdet 8 sjuksköterskor Beskriva sjuksköterskans 

erfarenheter att arbeta med 

uppföljning av FaR inom 

primärvården.  

Aspekter som tidsbrist, prioritering, patientens följsamhet, 

sjuksköterskans inställning och sjuksköterskans kunskap 

påverkade förskrivningen av FaR. 
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Neese  

(2016) 

Mittuniversitetet 

Region Skåne 5 sjukgymnaster,  

1 fysioterapeut,  

2 distrikts-

sköterskor 

Beskriva vårdpersonals 

upplevelser av att ordinera 

FaR till patienter inom 

primärvården.  

All personal såg FaR som en användbar arbetsmetod för att öka 

den fysiska aktiviteten hos otillräckligt aktiva individer. 

Uppföljning och återkoppling med patientcentrerade samtal var 

viktiga för att åstadkomma en bestående beteendeförändring. 

Asplund  

(2015) 

Högskolan i 

Gävle 

Län i Mellansverige 9 distrikts-

sköterskor  

Beskriva distrikts-

sköterskornas erfarenheter 

av FaR och motiverande 

samtal för att främja fysisk 

aktivitet hos patienten.  

Personalen upplevde det meningsfullt att motivera patienten 

och anpassa receptet efter deras förmåga, samt att det var 

viktigt att samarbeta kring patienten, inklusive uppföljning. 

FaR förutsätter motiverade patienter och ekonomiska 

incitament var viktiga för förskrivning. Tidsbrist var ett hinder 

för förskrivning.  

 

Eriksson och 

Johansson  

(2015) 

Luleå Tekniska 

Universitet  

Region Norrbotten 10 distrikts-

sköterskor  

Beskriva distrikts-

sköterskors uppfattningar 

och erfarenheter av att 

arbeta med FaR.   

Metoden FaR upplevdes som ett bra och enkelt hjälpmedel och  

patienterna fick bättre hälsa. 

Gunnarsson och 

Johansson  

(2015) 

Högskolan i 

Dalarna  

Region Dalarna 9 personer inom 

hälso- och 

sjukvården 

Belysa underlättande och 

försvårande faktorer 

sjukvårdspersonal kan 

uppleva vid förskrivning av 

FaR. 

Underlättande faktorer var t ex stöd från chefer, utbildning och 

motiverade patienter. Försvårande faktorer var t ex tidsbrist, 

avsaknad av teamarbete samt negativ inställning till FaR. 

Enholm, Nordin 

och Svensson  

(2013) 

Luleå Tekniska 

Universitet 

  

Norra Sverige 4 sjukgymnaster,  

1 läkare,  

1 barnmorska, 

1 distrikts-

sköterska. 

Undersöka hur legitimerad 

personal inom hälso- och 

sjukvården upplever arbetet 

med att förskriva FaR.   

Personalen upplevde att de kunde bidra till patientens 

motivation, att uppföljningen är betydelsefull, avsaknad av 

resurser är ett hinder för förskrivning samt att kunskap är 

viktigt för att förskriva FaR. 

Gustavsson, 

Nordqvist, 

Bröms, Kallings 

och Wallin 

(2018) 

- 10 chefer, 

8 legitimerad 

personal 

Beskriva hälso- och 

sjukvårdspersonals 

uppfattning om faktorer som 

underlättar, utgör hinder 

eller är en förutsättning för 

I dagsläget är kunskapen om metoden FaR begränsad och 

förtroendet för metoden varierar bland hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Det finns ett glapp mellan centrala 

styrdokument om hälsofrämjande arbete och den tid och 

resurser som personalen faktiskt kunde ägna åt detta. All 



 

22(38) 

 

BMC Health 

Services 

Research 

att FaR ska användas i 

primärvården.  

primärvårdspersonal ansåg att fysisk aktivitet skulle främjas 

men saknade tid, rutiner och ibland även kompetens för FaR-

rådgivning. 

 

Bohman, 

Mattsson och 

Borglin  

(2015) 

Primary Health 

Care Research 

& Development  

Sydöstra Sverige 12 sjuksköterskor Belysa sjuksköterskans 

erfarenhet av FaR i 

primärvården.   

FaR är en komplex metod vilket försvårar förskrivning. 

Förskrivning av FaR kan möjligen öka om man kan förenkla 

stöd- och hanteringssystemen, om man får mer tid samt 

möjlighet att följa upp på ett effektivt sätt. 

 

Persson, 

Brorsson, 

Ekvall Hansson, 

Troein och 

Strandberg  

(2013) 

BMC Family 

Practice 

Södra Sverige 15 läkare  Undersöka och förstå 

allmänläkarens inställning 

till och erfarenheter av FaR.  

Allmänläkare anser det är viktigt med fysisk aktivitet men 

onödigt att föreskriva det som behandling. Metoden FaR anses 

ha låg status, det anses oklart om den fungerar, och brist på 

rutiner gör det svårt att förskriva.  
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Citaten i nedanstående avsnitt är citat från respondenter i de olika studierna, inte 

från studiernas författare. 

9.1.1 Har förskrivare adekvat kompetens? 

Två av studierna anger att respondenterna ansåg sig ha tillräcklig kunskap om 

metoden FaR, antingen genom en kortare intern utbildning på arbetsplatsen eller 

fortlöpande genom kurser och nätverksträffar med FaR-aktörer (Eriksson and 

Johansson, 2015; Neese, 2016). En studie nämner att vissa respondenter skaffat sig 

utbildning och kunskap på egen hand eller indirekt via t ex FaR-samordnare 

(Larsson, 2018). 

”I och med att jag är ansvarig på vårdcentralen så har jag gått på kurser och 

nätverksträffar där man träffar andra förskrivare och får träffa föreningar som 

är anknutna liksom får hela tiden uppdaterad information så jag känner att jag 

har rätt bra kunskap.” (Neese, 2016) 

Flera studier anger att kunskaperna om metoden FaR varierade men att responden-

terna generellt ansåg att de saknade tillräcklig kunskap om FaR och/eller lokala 

rutiner för hur FaR skulle användas (Bermudez and Engebring, 2016; Enholm, 

Nordin and Svensson Ek, 2013; Gunnarsson and Johnsson, 2015; Gustavsson et al., 

2018; Johansson, 2016; Persson et al., 2013; Neese, 2016) 

”Jag vet ju att det innebär att man skriver recept på en fysisk aktivitet det för-

står 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.” (Bermudez and 

Engebring, 2016) 

Två studier angav att det ofta var ovana vid datorer eller teknisk utrustning som 

satte käppar i hjulen för FaR-förskrivning (Bohman, Mattsson and Borglin, 2015; 

Sandvall and Wåhlin, 2017). 

”Det tekniska kan hindra många från att skriva ut FaR, absolut! Stor del, 

mycket stor del. Förenkla det så ska du se att FaR får ett uppsving! Sen tror jag 

inte på idén i alla fall.”  (Sandvall and Wåhlin, 2017) 

9.1.2 Genomförs ett patientcentrerat samtal? 

Respondenterna i tre studier använde oftast eller alltid motiverande samtal (MI) för 

att hjälpa patienten att reflektera över sin livsstil och börja fundera på en förändring 

(Asplund, 2015; Neese, 2016; Larsson, 2018). 

”Försöker man utan patientens medverkan då är det definitivt inte bra. I vår 

iver att människor ska få en bättre hälsa så är det viktigt att se hur det är idag, 

hur personen mår idag att man är lyhörd för det som patienten uttrycker… är 

man inte det kan det bli väldigt mycket motstånd.” (Larsson, 2018) 

Tre studier beskriver att samtalet alltid skedde i samråd med patienten utifrån 

dennes fysiska aktivitetsnivå (Eriksson and Johansson, 2015; Sandvall and Wåhlin, 

2017) eller att det skedde på ett lyhört sätt för att ta hänsyn till patientens önskemål 

(Bohman, Mattsson and Borglin, 2015).  
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Respondenterna i en studie angav att de visserligen vill men har inte tillräcklig kom-

petens eller vana för att hålla hälsofrämjande samtal (Gustavsson et al., 2018). 

“…and to address healthy lifestyle requires that one feels confident in that type 

of questions and knows what to do with the answers and so on.” (Gustavsson et 

al., 2018) 

I en annan studie angav respondenterna att deras ansvar huvudsakligen är att prata 

om vikten av fysisk aktivitet generellt för att främja en beteendeförändring hos 

patienten (Persson et al., 2013). 

9.1.3 Ges en specifik, skriftlig ordination? 

Respondenterna i flera studier tar upp svårigheten med att hitta aktiviteter på rätt 

nivå eller att de inte hade tillräckligt specifik kunskap för att våga sig på att för-

skriva specifik träning till patienter, särskilt till patienter med flera diagnoser 

(Asplund, 2015; Bohman, Mattsson and Borglin, 2015; Gunnarsson and Johnsson, 

2015; Larsson, 2018; Neese, 2016). 

”Bland läkarna generellt tror jag få av oss sticker ut hakan och ger praktiska 

fysträningstips,vi försöker nog vara uppmuntrande, diffust, ospecificerat”. 

(Larsson, 2018) 

Enligt flera studier är den vanligaste ordinationen promenader (Bohman, Mattsson 

and Borglin, 2015; Enholm, Nordin and Svensson Ek, 2013; Eriksson and 

Johansson, 2015; Sandvall and Wåhlin, 2017) 

”Men alla som kan göra någonting, röra på sig på något vis motionera på något 

sätt då försöker jag ju, vi komma fram till vad som är, passar honom eller 

henne promenader eller cykla eller simma eller gå på gym. Ehh och då kan vi 

då komma överens om kanske att dem kan börja med att promenera fyra, fem 

dagar i veckan trettio minuter som en start om dem inte har gjort det tidigare. 

Så att det blir en regelbundenhet. Å då skriver ju jag det på FaR-receptet”  

(Sandvall and Wåhlin, 2017) 

En studie tar upp att respondenterna inte upplevde att de hade tid för en ordentlig 

dialog om dos och intensitet av den ordinerade fysiska aktiviteten och en annan 

nämner att samtliga respondenter ansåg att högsta prioritet var att få igång patienten 

med någon form av fysisk aktivitet och att vilken frekvens, intensitet och duration 

som ordinerades var mindre viktigt (Persson et al., 2013; Neese, 2016). 

9.1.4 Genomförs dokumenterade uppföljningar? 

De flesta studier talar om vikten av att följa upp förskrivna recept men respondenter 

i sex studier anger att det inte alltid genomförs uppföljning, t ex på grund av tids-

brist då andra arbetsuppgifter prioriterades högre eller att det rent administrativt var 

svårt att hantera uppföljning (Bohman, Mattsson and Borglin, 2015; Eriksson and 

Johansson, 2015; Larsson, 2018; Neese, 2016; Johansson, 2016) 

Vissa av Larssons respondenter anger att uppföljning ibland inte sker på grund av 

patientens önskemål, att denne inte vill ha uppföljning: 
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”Ja, av de två FaR recept som skrivs ut får patienten det ena och det andra 

lämnas till FaRansvarig. Hon kan då följa upp patienten, om de vill, är inte alla 

som vill det, utan kan vara så att de bara vill ha informationen och sen räcker 

det.” (Larsson, 2018) 

Två av tre vårdcentraler i en studie hade en utsedd person som skötte uppföljning av 

FaR så att det blev gjort (Gunnarsson and Johnsson, 2015). 

Övriga studier har inte undersökt i vilken omfattning FaR följdes upp. 

9.1.5 Användes handboken FYSS? 

En studie uppger att flera respondenter hade dålig inblick i FYSS och inte använde 

den i sitt dagliga arbete, men att andra tillverkat färdiga FaR-recept med rekom-

mendationer enligt FYSS (Larsson, 2018). 

En annan uppger att de flesta respondenterna kände till FYSS men att endast en 

använde den för vägledning vid förskrivning av FaR (Gustavsson et al., 2018). 

En tredje uppger att några av respondenterna oftast använde FYSS för att hitta rätt 

aktivitet medan andra rutinmässigt förskrev raska promenader, då dessa sågs som en 

lättillgänglig och gratis aktivitet (Bohman, Mattsson and Borglin, 2015). 

Övriga studier diskuterar inte användning av FYSS eller hur mycket FaR-förskriv-

ningen utgår från handbokens rekommendationer. 

9.1.6 Samarbetar förskrivare med aktivitetsarrangörer? 

En studie anger att upparbetade samarbeten med aktivitetsarrangörer upplevdes 

mycket positivt och underlättade både förskrivning och uppföljning: 

”Sen kan vi koppla vidare till våran FaR-ansvarig, är en sjuksköterska som kan 

ge förslag till patienten vad de ska göra och vart de ska gå och vad som finns 

ute på stan som de kan utnyttja…” (Larsson, 2018) 

En annan angav att flertalet respondenter använde sig av den hemsida som fanns för 

olika aktiviteter hos FaR-anslutna aktörer (Neese, 2016), och en tredje att de 

regelbundet fick uppdateringar om FaR-aktiviteter, personliga kontakter, 

introduktionsmöten och rabatterade priser för patienter med FaR (Asplund, 2015). 

Avsaknad av samarbeten eller möjlighet att hänvisa patienten till lämplig 

aktivitetsarrangör medförde att färre FaR skrevs ut enligt Larsson (2018).  

Ytterligare tre studier angav att vissa respondenter antingen inte kände till vilka 

samarbeten som fanns med aktivitetsarrangörer eller att det inte fanns några sam-

arbeten och respondenterna visste inte vart de skulle skicka de patienter som kunde 

ha nytta av gruppaktiviteter (Enholm, Nordin and Svensson Ek, 2013; Eriksson and 

Johansson, 2015; Gustavsson et al., 2018). Eriksson & Johansson nämner dock att 

en av respondenterna löst detta problem själv: 

”… Jag kollade i aktivitetskatalogen och vad som fanns som kunde passa den 

patientgrupp som jag hade. Så då ringde jag upp en av de här FaR-ledarna… 

Vi kom överens om att då startar vi en grupp… Den har pågått i flera herrans 
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år nu, så det har varit väldigt god följsamhet.” 

(Eriksson and Johansson, 2015) 

9.2 Övriga faktorer som påverkar förskrivning av FaR 

9.2.1 Förskrivarens tilltro till att metoden är evidensbaserad och ökar 

patientens fysiska aktivitetsnivå 

Alla intervjuade är övertygade om att fysisk aktivitet är bra för hälsan generellt och 

många uttrycker även en tilltro till metoden FaR.  

”Om man tror på behandlingsmodellen är det avgörande för hur många FaR 

man förskriver, ja det tror jag.” (Sandvall and Wåhlin, 2017) 

“SPAP, ...a great tool to use in order to make a behaviour change.” 

(Gustavsson et al., 2018) 

Några studier har dock en eller flera respondenter som är tveksamma till att 

metoden medför att patienten blir mer fysiskt aktiv (Johansson, 2016; Larsson, 

2018; Gustavsson et al., 2018; Persson et al., 2013) 

”Min tilltro till fysisk aktivitet är alldeles utomordentligt hög, min tilltro till 

FaR är låg…” (Larsson, 2018) 

Det förekommer också att förskrivare är tveksamma till att det ingår i deras yrkes-

roll att förskriva detaljerad fysisk aktivitet utan anser att de ska i huvudsak ägna sig 

åt generella samtal (Gustavsson et al., 2018; Johansson, 2016) 

”...Men sedan tror jag också det kan vara att man måste få med sig alla yrkes-

grupper på tåget, det går inte att köra ensam. Man behöver stöd från läkarna 

framförallt. Och det tror jag också kan vara ett hinder att man kanske känner 

att dom kanske inte riktigt tror på idén eller att dom inte... Dom vet väl också 

vad vetenskapen säger men dom är inte lika exalterade över idén. Jag tror dom 

kanske tycker att det åligger inte dom. Det är inte sjukdom riktigt. Det är först 

när det blir sjukdom som det berör dom på något sätt” (Johansson, 2016) 

“…you don’t have an explicit instruction that you should be doing this, so it 

becomes a bit unclear. It’s like there is no real job description.” (Gustavsson et 

al., 2018) 

9.2.2 Organisationens prioritering av FaR i relation till andra åtgärder 

En viktig faktor som nämns i alla studier utom Persson m fl (2013) är tid. FaR är en 

tidskrävande metod och att det uppges att ofta är det just tidsbrist som förhindrar att 

FaR förskrivs.  

”…Man måste ha den tiden per patient för att liksom gå igenom allting. Och 

det tycker väl jag att här har vi möjlighet att ha... Det är nog inte många vård-

centraler som har det..” (Gunnarsson and Johnsson, 2015) 

Flera studier tar också upp att det är en ledningsfråga att fördela resurser och finns 

det inga direktiv från ledningen om att FaR är viktigt och att besökstider måste vara 
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så pass tilltagna att detta hinns med kommer förskrivning av FaR att nedprioriteras 

av vårdpersonalen. (Gunnarsson and Johnsson, 2015; Gustavsson et al., 2018; 

Neese, 2016). 

”Det är ju ledningen som egentligen ska styra upp [...] hela tiden handlar det 

om vilken patientgrupp man ska prioritera.” (Neese, 2016) 

“The decision has been made in our healthcare organisation that we should 

work with it, but they have not appointed any resources ... then of course, 

there’s the conflict, you should do this but you will get no more resources to do 

it.” (Gustavsson et al., 2018) 

9.2.3 Ekonomisk ersättning till vårdcentralen 

Flera studier pratar om att det tidigare fanns ekonomiska incitament för att öka för-

skrivningen av FaR vilket medförde att betydligt fler FaR skrevs ut.  

” Hur ofta skriver du ut FaR? eh…ja, det är väl inte så jätteofta//..//det va en 

period som…eh..som jag skrev några FaR. För det var under förra året så fick 

vi ju ersättnings, ersättning för FaR så då kändes det som vi var tvungna att 

komma igång med det (skratt)” (Asplund, 2015) 

Detta sågs som positivt av vissa respondenter, som menade att det då var mer fokus 

på FaR, mer arbete med folkhälsorelaterade frågor och att allt som ökade patientens 

fysiska aktivitet enbart gynnade patienten (Asplund, 2015; Gustavsson et al., 2018; 

Johansson, 2016; Larsson, 2018; Neese, 2016; Sandvall and Wåhlin, 2017). 

Andra menade att formen för ersättningen var fel – ersättning per recept eller per 

uppföljning talar inte om huruvida patienten faktiskt blev mer fysiskt aktiv eller fick 

bättre hälsa (Asplund, 2015; Gustavsson et al., 2018; Sandvall and Wåhlin, 2017; 

Eriksson and Johansson, 2015) . 

“I’m more afraid that it will be more about quantity, a lot of prescriptions are 

written without having had communication with the patient.” (Gustavsson et 

al., 2018) 

9.2.4 Patienten 

Flera studier nämner att patienten måste visa intresse för fysisk aktivitet som be-

handlingsmetod och en viss motivation vid samtalet för att vårdpersonalen ska 

känna att det är lönt att förskriva FaR. Vårdpersonalen upplevde också att en del 

patienter var övertygade om att medicinering var den enda verksamma åtgärden 

(Asplund, 2015; Gunnarsson and Johnsson, 2015; Johansson, 2016; Larsson, 2018; 

Sandvall and Wåhlin, 2017; Eriksson and Johansson, 2015). Johanssons 

respondenter uppgav också att majoriteten av patienterna som erbjöds FaR tackade 

nej. Uppskattningsvis var det endast 30% som tackade ja.  

”… om patienten är motiverad, då tycker jag att då funkar det ganska bra, då 

får dom som ett litet stöd, man kan ge råd och tips och få igång dem… man 

kan inte skriva ut ett FaR recept om... den man har framför sig inte är 

motiverad.” (Eriksson and Johansson, 2015) 
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”Följsamheten till de träningsprogram vi skriver är väl si och så, de som 

normalt inte utför några aktiviteter kommer oftast tillbaka och har ursäkter för 

att de inte kunnat köra sina övningar som vi kommit överens om…”. (Larsson, 

2018) 

Gunnarsson & Johnsson och Larsson fann båda att respondenterna upplevde det 

svårt att motivera patienter med smärtproblematik till ökad fysisk aktivitet då dessa 

patienter upplevde sin smärta som ett reellt hinder för att röra på sig mer. Gunnarson 

& Johnsson och Asplund fann också att äldre patienter kunde vara svåra att 

motivera då de ansåg det vara för sent att förändra sina levnadsvanor. 

”…Det är många som har problem fysiskt med smärtor och mycket begräns-

ningar på det viset. Det kan va några som man liksom vet att dom väntar på en 

till exempel en höftoperation och liksom har jätteproblem som då kanske man 

inte går in i det så mycket…” (Gunnarsson and Johnsson, 2015) 

Respondenterna i studierna av Bermudez & Engebring (2016) och Neese (2016) 

uppgav att språksvårigheter och kulturella skillnader var ett hinder för FaR. Att 

använda tolk vid samtalen gjorde att det oftast blev ja/nej-frågor istället för de 

utforskande frågor som används vid t ex motiverande samtal. 

”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) (Bermudez and Engebring, 2016) 

Slutligen nämner tre studier patientens egen ekonomi som en faktor av betydelse vid 

förskrivning av FaR. Vissa anläggningar eller aktiviteter gav FaR-rabatt, men ofta 

ansågs gymkort och liknande vara dyrt. Även besök på vårdcentralen för samtal och 

uppföljning är för många förknippat med en avgift (Bohman, Mattsson and Borglin, 

2015; Enholm, Nordin and Svensson Ek, 2013; Johansson, 2016). 

”Those in the community that are worse off, they have less money and they 

cannot afford it even if they get issued a PAR. It is rather expensive to attend 

these different physical activities, and then it feels wrong [to issue a PAR].” 

(Bohman, Mattsson and Borglin, 2015) 
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10 Metoddiskussion litteraturstudie 

Studentuppsatser är inte peer reviewed men de är å andra sidan granskade av hand-

ledare, examinator samt student- och läraropponenter så min bedömning är att de 

håller tillräckligt bra kvalitet för att utgöra underlag för denna litteraturstudie.  

Flera studier nämner dock svårigheter att få tag i deltagare, vilket kan medföra ett 

skevt urval och risk för bias. 

Tolkningen i flera led gör också att det finns en risk för ytterligare skevt resultat, se 

Figur 4. 

 

Figur 4. Illustration av tolkning i flera led med risk för förvrängning och missuppfattning av data. 

Dock är det en styrka att den geografiska och yrkesmässiga spridningen i studierna 

täcker in hela landet, flera typer av yrkeskategorier samt olika socioekonomiska 

områden. Även att likartade tema återkommer i många av studierna.  
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Del C - Analys 

11 Resultatdiskussion 

Den stora spridningen i kriterierna och det stora möjliga intervallet i överslags-

beräkningen beroende på vilken siffra man väljer för respektive kriterium visar att 

det finns en mycket stor osäkerhet i resultatet, men det tyder ändå på att det finns 

tillräckligt med patientunderlag för att förskriva betydligt fler FaR än vad som görs 

idag, uppemot en miljon bara i primärvården.  

Den politiska styrningen samt regionernas resurser och prioritering av åtgärder är 

uppenbarligen betydelsefull för hur många FaR som förskrivs inom primärvården. 

Då styrningen yttrar sig i form av ekonomiska incitament får det stort genomslag för 

hur många FaR som förskrivs, t ex sjönk förskrivningsfrekvensen kraftigt inom de 

regioner där bidraget per förskrivet FaR togs bort (SVT Nyheter, 2019b). En nyligen 

publicerad rapport från Region Gävleborg bekräftar detta då antalet FaR sjönk från 

över 5 000 år 2014 då bidrag utgick till en dryg femtedel år 2015 då bidraget togs 

bort och nu är nere på drygt 500 år 2018 (Sjölin, 2019). 

Region Västernorrland däremot ger fortfarande ekonomiskt bidrag till vårdcentraler 

för förskrivning av FaR, något som ses som mycket viktigt för det långsiktigt 

hälsofrämjande arbetet och antalet förskrivna FaR har också ökat. En fallstudie från 

Umeå Universitet visar också att vårdpersonal i Västernorrland och Norrbotten i 

mycket stor utsträckning anser att ekonomiska incitament styr inriktningen på det 

sjukdomsförebyggande arbetet och är en förutsättning för att detta ska prioriteras, 

jämfört med vårdpersonal i Kalmar och Uppsala (Johansson, 2014). 

Ovan nämnda fallstudie visar också samma kluvenhet mellan kvantitet vs kvalitet 

som de uppsatser och artiklar jag studerat. Å ena sidan är det  bra med ekonomiska 

incitament eftersom det skapar ett tryck på att arbeta med folkhälsa (varav FaR kan 

vara en del), å andra sidan finns det en oro att ersättningen inte täcker extrakost-

nader för arbetet med FaR och att det riskerar att bli fokus på enbart receptet och att 

förbättring av patientens hälsa blir sekundär. 

Socialstyrelsen har gjort bedömningen att hälso- och sjukvården behöver arbeta mer 

hälsofrämjande med vuxna som är otillräckligt fysiskt aktiva och öka rådgivningen 

med eller utan FaR (Socialstyrelsen, 2018a) men det kan vara lite svårt att se hur 

detta ska kunna göras utan en omprioritering eller tillskott av resurser. T ex ska 

hälso- och sjukvården enligt lag arbeta för att förebygga ohälsa men det är bara runt 

40% av patienterna som uppger att läkaren eller någon annan ur personalen 

diskuterat motionsvanor med dem vid sina vårdkontakter under det senaste halvåret 

och mindre än 20% vid det senaste besöket (Patientenkät, 2019).  

Behovet av att prioritera resurser bekräftas av en studie som genomfördes på en 

företagshälsovård i Västra Götaland där personalen inte upplevde någon tidsbrist för 

att rådgiva eller följa upp FaR eftersom detta var en tjänst de erbjöd och tog betalt 

för av patientens arbetsgivare (Söderberg, 2015).  
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Litteraturstudien indikerade också en stor variation dels i förskrivarnas kunskap om 

den vetenskapliga teorin bakom FaR och dess ingående komponenter, dels i deras 

tilltro till att FaR var det bästa sättet att använda knappa resurser för att främja 

fysisk aktivitet. Detta kan vara sinsemellan beroende, om man inte får information 

eller utbildning kan det ju vara svårt att ha förtroende för en metod som kräver 

resurser och engagemang för att lyckas. 

Litteraturstudien gav också upphov till funderingar på om det verkligen är FaR som 

förskrivs – metoden har fem komponenter men det skriftliga receptet verkar 

uppfattas som hörnstenen och vara den enda del av metoden som alltid finns med. 

Det patientcentrerade samtalet, uppföljningen, användandet av FYSS för specifik 

ordination samt samverkan med aktivitetsarrangörer verkar emellanåt falla bort i 

varierande omfattning, oftast beroende på tidsbrist eller okunskap. Metoden har 

snart tjugo år på nacken och har säkerligen utvecklats och förfinats under denna tid, 

t ex pågår det f n pilotförsök med en digital variant av FaR (SVT Nyheter, 2019a) 

Som en parentes kan nämnas att FaR ursprungligen var en varumärkesskyddad 

metod, vilket kan ha inneburit att det tidigare var striktare krav på och kontroll av att 

metoden verkligen följdes i alla delar. Patent- och registreringsverket (PRV) och 

varumärkeslagen ställer krav på att ett registrering av ett varumärke av denna typ (så 

kallat kollektivmärke) ska innehålla uppgifter om märkets garanti- eller kontroll-

funktion, samt om standarden för de varor som märket ska användas för. Då detta 

inte fanns med i ansökan om förnyelse av varumärkesregistreringen avslogs ärendet 

och idag finns det inget gällande registrerat varumärke för FaR – Fysisk aktivitet på 

recept i PRV:s databas såvitt jag kan se (Patent- och Registreringsverket, 2015).  

Varumärkesskydd eller ej så finns och används metoden ändå, men man kan ju 

fundera på hur patientens följsamhet till receptet och/eller vilja till livsstilsföränd-

ring påverkas om inte alla delar i metoden följs? Om inte annat kan det vara svårt att 

utvärdera metoden nationellt sett om det finns stora skillnader i hur olika regioner 

implementerar den, eller till och med skillnader inom en och samma region. 

Romés studie (2014) visade dock att deltagarnas följsamhet till receptet var 

densamma oavsett om de fått den högre eller lägre omfattningen av stöd och 

coachning, så kanske det är patienten själv som är en av de viktigaste begränsande 

faktorerna? T ex fann Romé att endast 49% av patienterna närvarade vid det första 

träningstillfället, Johanssons studie (2016) beskrev att endast 30% av de patienter 

som erbjöds FaR tackade ja, och Säfsten m fl (2016) refererar till andra studier där 

hälften av patienterna som av allmänläkare ansågs behöva fysisk aktivitet på recept 

inte ville medverka. Det är alltså viktigt att kunna matcha patientens förväntningar 

och behov mot den typ och nivå av stöd och coachning som vården kan erbjuda. 

Romé har t ex föreslagit att någon form av screening-verktyg sannolikt behövs för 

att identifiera patienter som har bra förutsättningar för att lyckas med ett FaR.  

Slutligen vill jag ta upp att FYSS och FaR handlar inte bara om sjukdomsprevention 

utan även om att förebygga ohälsa. Detta i kombination med Romés studie som fann 

att patienter med bättre hälsa vid studiens start också var de som i högst grad 

slutförde träningsprogrammet, jämfört med de som hade en sämre hälsa, får mig att 

fundera på om det faktiskt vore idé att erbjuda FaR till alla primärvårdspatienter 
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som är otillräckligt fysiskt aktiva, oavsett sjukdom, innan de eventuellt blir allvarligt 

sjuka pga sin inaktivitet. Det är ju oftast enklare att förebygga än avhjälpa och som 

visades i Figur 3 finns det stort utrymme för förebyggande FaR i primärvården. 

Men även vid förebyggande förskrivning kommer det att troligen vara ett stort antal 

individer som av olika anledningar inte är redo för en livsstilsförändring.  

12 Slutsats – får för få FaR? 

Frågeställningarna jag ville besvara med denna uppsats var följande: 

Hur många patienter uppfyller kriterierna för att för FaR förskrivet?  

Baserat på mina antaganden och överslagsberäkning finns det ett stort antal 

patienter som uppfyller alla tre kriterier för att få FaR. Min ”best guess” är knappt 

en miljon, men beroende på hur man väljer ur dataunderlaget till kriterierna varierar 

det från 160 000 till 3,5 miljoner.  

Hur följs metoden FaR av förskrivare i primärvården? 

Generellt verkar de som förskriver FaR veta hur metoden fungerar och vad som 

behöver göras, men det finns flera exempel på FaR-förskrivare som inte känner till 

och/eller följer metoden. 

Vilka övriga faktorer påverkar förskrivning av FaR i primärvården?  

Ekonomiska incitament per förskrivet FaR, patientens eget intresse för och 

motivation till livsstilsförändring, organisationens styrning och fördelning av 

resurser samt förskrivarens kunskap om och tilltro till metoden verkar vara de 

viktigaste faktorerna som påverkar hur många FaR som förskrivs. 

Så, får för få FaR? 

Frågan om för få för FaR har visat sig vara lite av en retorisk rävsax. Jag har inte 

kommit fram till något entydigt svar utan behöver dela upp frågan i två delar: 

FaR är ett begrepp som i teorin är väl etablerat med en klart definierad 

metodbeskrivning, väl förankrad i vetenskaplig teori. Överslagsberäkningen 

indikerar också att det finns gott om patienter i primärvården som skulle kunna 

förändra sina levnadsvanor och bli mer fysiskt aktiva med hjälp av ett metodenligt 

FaR, långt fler än antalet patienter som får ett FaR idag.  

I praktiken är begreppet FaR inte alls lika tydligt definierat. Litteraturstudien 

indikerar att metoden av olika orsaker följs i varierande grad, och det är då svårt att 

avgöra när ett FaR inte längre är ett FaR. Om metoden inte alltid följs är det också 

svårt att avgöra nyttan med att förskriva FaR till fler, eller om fler bör få FaR 

förskrivet. 

Min slutsats blir således att jag kan varken bekräfta eller avfärda påståendet om att 

det borde förskrivas fler FaR per år. Det behövs fler och större studier med en 

helhetssyn på det hälsofrämjande arbetet inom vården för att kunna bemöta detta.  
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Bilaga 1 Antal förskrivna FaR 
Tabell Bilaga 1. Nedanstående tabell visar en sammanställning av uppgifter om förskrivna FaR 2010, 

2017 samt 2018. Då underlaget inte är komplett för 2017 eller 2018 har en kolumn skapats längst till 

höger som visar det högsta antalet redovisade förskrivna FaR i respektive region under 2017 eller 

2018, som en ungefärlig indikation på totalt antal förskrivna FaR under 2017 och 2018. 

Region 2010 2017  2018 
Flest av 

2017/2018 

Västra Götalandsregionen 6 799  13 765 13 765 

Region Östergötland 3 477  468 468 

Region Örebro län 3 024  3 000 3 000 

Region Västmanland 608 1 594  1 594 

Region Västernorrland 1 200 9 845 10 046 10 046 

Region Västerbotten 1 100 2 461 2 500 2 500 

Region Värmland 2 470 1 141  1 141 

Region Uppsala 1 150 867  867 

Region Sörmland 930 569  569 

Region Stockholm 7 021 3 744  3 744 

Region Skåne 7 300 1 365 1 677 1 677 

Region Norrbotten 579 4 426 5 000 5 000 

Region Kronoberg 1 669 981  981 

Region Kalmar län 1 136 31  31 

Region Jönköpings län 900 417 1 527 1 527 

Region Jämtland Härjedalen 1 496  105 105 

Region Halland 1 939 624 1 500 1 500 

Region Gävleborg 4 091 129 698 698 

Region Gotland 514 264 357 357 

Region Dalarna 1 041 132 200 200 

Region Blekinge 674 93 1 100 1 100 

Totalt 49 118   50 870 

 

Referenser och kommentarer 

Siffror för 2010 avser samtliga förskrivna FaR och kommer från Kallings m fl 

(2011). 

Siffror för 2017 avser FaR endast primärvård och kommer från Socialstyrelsen 

(2018b). Dataunderlaget till referensens grafiska sammanställning erhölls efter 

förfrågan till Socialstyrelsen, avdelningen för statistik och jämförelser (personlig 

kommunikation, 28 februari 2019).  

Siffror för 2018 för Västra Götalandsregionen erhölls efter förfrågan till 

funktionsbrevlådan regionalvardanalys@vgregion.se (personlig kommunikation, 23 

april 2019), för Region Gävleborg från Sjölin (2019) samt för övriga från SVT 

Nyheters enkätundersökning (2019). Siffrorna avser samtliga förskrivna FaR utom 

Region Västernorrland som endast avser FaR i primärvården.
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Bilaga 2 Besöksorsaker och antal patienter 
Tabell Bilaga 2. Nedanstående tabell visar en sammanställning av antal patienter som diagnosticerats 

med respektive diagnos under 2017 i Region Västernorrland (RVN) samt Västra Götalandsregionen 

(VGR). Observera att listan inte är komplett utan endast omfattar de vanligaste diagnoserna inom varje 

region samt att en och samma individ kan ha fått flera diagnoser. Diagnoser i kursiverad stil finns i 

FYSS. 

ICD- 

10  

Kod 

ICD-10 Beskrivning 

Antal 

patienter 

RVN  

Antal  

patienter 

VGR 

Antal 

patienter 

RVN, 

avrundat 

Antal 

patienter 

VGR, 

avrundat 

B34 
Virusinfektion med ospecificerad 

lokalisation 
5 570 32 163 6 000 32 000 

E03 
Annan hypotyreos (underfunktion 

av sköldkörteln) 
1 904 38 993 2 000 39 000 

E11 Diabetes mellitus typ 2  11 546 69 229 12 000 69 000 

E66 Fetma   37 978   38 000 

E78 
Rubbning i omsättningen av 

lipoprotein och andra lipidemier 
  95 034   95 000 

F32 Depressiv episod 2 600 42 569 3 000 43 000 

F41 Andra ångestsyndrom 5 076 76 725 5 000 77 000 

F43 
Anpassningsstörningar och reaktion 

på svår stress 
  47 163   47 000 

F51 Icke organiska sömnstörningar   33 382   33 000 

G47 Sömnstörningar 2 079 48 431 2 000 48 000 

H60 
Extern otit (inflammation i ytterörat 

och yttre hörselgången) 
2 455   2 000   

H61 Andra sjukdomar i ytterörat 5 770 38 173 6 000 38 000 

H66 
Varig och ospecificerad 

mellanöreinflammation 
1 741   2 000   

I10 
Essentiell hypertoni (högt blodtryck 

utan känd orsak) 
17 484 200 874 17 000 201 000 

I25 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom   33 180   33 000 

I48 
Förmaksflimmer och 

förmaksfladder 
  34 821   35 000 

J03 Akut tonsillit (tonsillinflammation) 3 273 34 395 3 000 34 000 

J06 

Akut övre luftvägsinfektion med 

multipel och ospecificerad 

lokalisation 

10 390 99 789 10 000 100 000 

J45 Astma 3 712 48 573 4 000 49 000 

L08 
Andra lokala infektioner i hud och 

underhud 
2 108   2 000   

L98 

Andra sjukdomar i hud och 

underhud som ej klassificeras på 

annan plats 

2 131   2 000   

M17 Knärtros 2 637 34 065 3 000 34 000 
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M25 
Andra ledsjukdomar som ej 

klassificeras på annan plats 
4 733 41 109 5 000 41 000 

M54 Ryggvärk 12 610 101 453 13 000 101 000 

M79 

Andra sjukdomstillstånd i 

mjukvävnader som ej klassificeras 

på annan plats 

10 482 147 381 10 000 147 000 

N30 Cystit (blåskatarr) 4 718   5 000   

N39 Andra sjukdomar i urinorganen 2 943   3 000   

R05 Hosta 4 602 60 130 5 000 60 000 

R06 Onormal andning 1 919   2 000   

R10 Smärtor från buk och bäcken 4 613 54 815 5 000 55 000 

R21 Ospecificerade hudutslag 2 875   3 000   

R23 Andra förändringar i huden 2 914 38 960 3 000 39 000 

R42 Yrsel och svindel 2 169 32 018 2 000 32 000 

R51 Huvudvärk 1 884   2 000   

R52 
Smärta och värk som ej 

klassificeras på annan plats 
6 068 96 269 6 000 96 000 

R53 Sjukdomskänsla och trötthet 3 755 51 215 4 000 51 000 
 Totalt antal 146 761 1 668 887 150 000 1 700 000 

      

 Varav FYSS-diagnoser (kursiverat)   70 000 1 000 000 

 Totalt antal invånare i regionen 245 453 1 709 814 250 000 1 700 000 

 Totalt antal primärvårdsbesökare 182 086 1 197 060 180 000 1 200 000 

 Totalt antal diagnoser (personer) Ej data  4 178 938 Ej data 4 200 000 

 

Referenser och kommentarer 

Besöksorsaker kodade till ICD kapitel 21 (Z00-Z99 Faktorer av betydelse för 

hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården) har tagits bort ur 

sammanställningen. 

Siffror från Västra Götalandsregionen erhölls efter förfrågan till densamma, enheten 

för regional vårdanalys (personlig kommunikation, 11 april 2019 och framåt). 

Siffror från Region Västernorrland erhölls efter förfrågan till densamma, planerings- 

och uppföljningsenheten (personlig kommunikation, 1 april 2019 och framåt). 

Antal invånare i respektive region 2018-12-31 från SCB (Statistiska Centralbyrån, 

2019) 

All tolkning och bearbetning av erhållen data har jag utfört.  

 

 

 


