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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Genom fysisk aktivitet är det möjligt att både förebygga och behandla olika 

sjukdomstillstånd. Sedan 2001 har det varit möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att 

ordinera fysisk aktivitet på recept (FaR) till patienter och statistiken visar att majoriteten av 

landets vårdcentraler har erfarenheter av att föreskriva FaR till sina patienter. 

Syfte: Syftet var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor inom primärvården har av 

fysisk aktivitet på recept som alternativ behandlingsmetod.  

Metod: Studien tar sin utgångspunkt i en kvalitativ ansats och består av fyra 

semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor verksamma vid fyra olika vårdcentraler. 

Resultat: Samtliga sjuksköterskor hade flera års erfarenhet av att arbeta med FaR och hade 

utbildning i den alternativa behandlingsmetoden. Inställningen till FaR var positiv så länge 

som det genomfördes på patientens villkor.  Sjuksköterskorna var överens om att det låg i 

primärvårdens ansvarsområde att jobba med FaR. 

Slutsatser: Erfarenheterna av att ordinera FaR var positiva så länge ett intresse fanns hos 

patienterna. Sjuksköterskorna ansåg att utbildningen var tillräcklig men att de borde få mer 

uppföljning på utbildningen. Även uppföljningen av patienterna och samarbetet med 

idrottsrörelsen behövde enligt sjuksköterskorna förbättras. Genom ett stärkt samarbete skulle 

patienternas följsamhet till recepten bli lättare att kontrollera och därmed skulle 

uppföljningsarbetet bli lättare att genomföra.  
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INLEDNING 
 
Intresset för att skriva om fysisk aktivitet på recept (FaR) som alternativ behandlingsmetod är 
något som länge funnits med i mina tankar. Då jag själv tränar och rör på mig mycket är jag 
väl insatt i de positiva effekter som följer med fysisk aktivitet.  Samtidigt är jag bekymrad 
över att så lite information ges till oss sjuksköterskestuderande om effekterna av fysisk 
aktivitet och vår rätt att föreskriva FaR, ett av få recept vi som sjuksköterskor faktiskt har 
behörighet att skriva. 
 
Våren 2010 skrev jag mitt examensarbete på Coaching & sport management programmet, en 
uppsats som hade till syfte att utvärdera Smålandsidrottens samt landstingen Kalmar, 
Kronoberg och Jönköpings arbete med projektet Idrott och folkhälsa. Ett projekt som har som 
mål att utveckla och stärka idrottens och den fysiska aktivitetens roll i arbetet med att 
förbättra folkhälsan. Sett utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt visade utvärderingen att både 
medvetenheten och intresset hos sjukvårdspersonalen inom primärvården var bristande när det 
handlade om FaR som en alternativ behandlingsmetod (Barkstedt 2010). Med bakgrund i mitt 
tidigare examensarbete vill jag därför beskriva vilka erfarenheter sjusköterskor inom 
primärvården har av FaR som alternativ behandlingsmetod.  
 
BAKGRUND 
 
Fysisk aktivitet 
Genom hela människans historia har fysisk aktivitet varit en förutsättning för hälsa. Våra 
förfäder ägnade långa perioder åt fysisk aktivitet, som att jaga och förflytta sig. I stort sätt allt 
människan gjorde innefattade någon form av fysisk aktivitet. Dessa ansträngningar följdes 
sedan av perioder med vila och återhämtning inför kommande aktiviteter, ett mönster som har 
kommit att forma våra kroppar till att fungera optimalt när vi är högaktiva. Idag är det dock få 
av oss som uppnår denna höga aktivitetsnivå (Faskunger & Hemmingsson 2005).  
 
Enligt Statistiska Centralbyråns (2007)  undersökning av våra levnadsförhållanden (ULF) är 
det idag enbart ca 50 % av den vuxna befolkningen som ägnar sig åt regelbunden fysisk 
aktivitet, samtidigt innebär de flesta jobb idag mindre fysisk ansträngning än vad de gjorde 
förr. De positiva effekterna av fysisk aktivitet är många, bland annat kan fysisk aktivitet enligt 
Kallings och Leijon (2003) leda till ökad kondition, förebygga och sänka blodtrycket, 
förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, förebygga benskörhet och viktuppgång samt sänka 
blodsockret och förebygga typ 2-diabetes. 
 
En definition av fysisk aktivitet är att det innefattar all typ av rörelse som ger ökad 
energiomsättning. Således är fysisk aktivitet inte detsamma som motion eller träning där 
aktiviteten är medveten och en avsikt eller målsättning finns. Det rör sig istället om vardagliga 
aktiviteter som att gå, jobba i trädgården, leka med barnen, städa och så vidare (Kallings & 
Leijon 2003). För att fysisk aktivitet ska vara hälsofrämjande rekommenderas det att vuxna 
personer ska vara fysiskt aktiva i måttlig grad, motsvarande rask promenad, minst 30 minuter 
per dag (Axelsen, Danielsson, Norberg & Sjöberg, 2009). 
 
Folkhälsoarbetet i Sverige 
I Sverige utgår folkhälsopolitiken från elva målområden vilka behandlar faktorer som 
påverkar folkhälsan. Enligt folkhälsomål nummer sex ”En mer hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård” utgör hälso- och sjukvården en bred arena och har stor kontaktyta gentemot 
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befolkning och patienter. De har stor potential i form av specifik kunskap, förtroende, breda 
kontaktytor och lokal närvaro. Hälso- och sjukvårdens viktiga roll med att arbeta 
hälsofrämjande behandlas även i folkhälsomål nummer nio (Nationella Folkhälsokommittén 
2000).   
 
Mål nummer nio, fysisk aktivitet, innebär att regeringen vill öka den fysiska aktiviteten i 
befolkningen. Regeringen har som målsättning att samhället ska utformas så att det skapar 
förutsättningar för ökad fysisk aktivitet för alla grupper i befolkningen.  Fysisk aktivitet kan i 
många fall ersätta eller komplettera läkemedelsbehandling och i detta har hälso- och 
sjukvården en stor roll att fylla då de kommer i kontakt med en stor del av befolkningen 
(Nationella Folkhälsokommittén 2000). Ett hälsofrämjande perspektiv bör därför genomsyra 
hela hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling (Weinehall & 
Kristenson 2004). Detta formuleras även i Hälso- och sjukvårdslagen 2 c § där det beskrivs 
hur hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa och skapa välbefinnande, inte 
enbart behandla de redan sjuka (SFS, 1998:1660). 
 
Fysisk aktivitet på recept, FaR 
För att främja den fysiska aktiviteten och uppfylla målområde sex och nio har statens 
Folkhälsoinstitut (2001) på uppdrag av regeringen 2001 genomfört projektet Sätt Sverige i 
rörelse. Ett projekt som har haft till syfte att förändra individers, grupper, organisationer och 
hela samhällets inställning till fysisk aktivitet. Målet inom hälso- och sjukvården innebar att 
vårdpersonalen skulle ha bredare kunskap om de förebyggande effekterna av fysisk aktivitet 
samt tillämpa kunskaperna i preventivt syfte. För att uppnå målen utarbetades och användes 
ett antal insatser och arbetsmetoder som FaR – fysisk aktivitet på recept, handboken Fysisk 
aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS), framtagande av 
receptblankett för fysisk aktivitet samt utbildning av föreskrivande personal (Statens 
Folkhälsoinstitutet 2001).  
 
Att ordinera FaR innebär att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ordinerar lämplig fysisk 
aktivitet som är individuellt anpassad vad gäller intensitet, duration och frekvens. Till sin 
hjälp har förskrivaren handboken FYSS som listar olika sjukdomstillstånd och 
rekommenderar lämplig aktivitet (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) 2003). Arbetet 
med FaR bygger på en samverkan mellan förskrivare, hälso- och sjukvården, samt 
idrottsrörelsen med syfte att stimulera patienter till ökad fysisk aktivitet och i förlängningen 
till att slussas från hälso- och sjukvården till idrottsrörelsens verksamhet (YFA 2003).  
 
Ett nära samarbete mellan aktörerna är viktigt för att hälso- och sjukvården, idrottsrörelsen 
och politiker ska överbrygga de hinder som skapar en mera inaktiv livsstil hos befolkningen 
(Kallings & Leijon 2003). Det finns dock ingen given modell för FaR arbetet i hela landet, 
utan arbetet med FaR bygger oftast på lokala förutsättningar vilket gör att varje modell i sig är 
unik. Inom vissa landsting får FaR patienterna en reducering av priset för aktiviteterna medan 
FaR patienter i andra landsting får betala samma pris som övriga medlemmar i föreningen 
eller hos den privata aktören (Statens Folkhälsoinstitut 2010).  Inte heller uppföljning och 
motiverande samtal fungerar på samma sätt. Av Sveriges 22 landsting är det enbart sex 
stycken som uppger att de har ett system för att följa upp sina patienter och motivera dem att 
fortsätta med sin fysiska aktivitet. Det har också visat sig att en stor del av personalen inte har 
utbildning i motiverande samtal och att de av denna anledning inte har kommit igång med 
rutinerna för uppföljning och motivationsarbete (Nilsson 2010). 
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Motivera till fysisk aktivitet 
För att vilja eftersträva ett fysiskt aktivt liv behövs enligt Svederberg, Svensson och 
Kindeberg (2001)	  ett motiv, en drivkraft för att förändra sina levnadsvanor. Dessa motiv är 
många gånger baserade på vad individen har hört om motionens positiva effekter, det kan vara 
en vilja att få bättre kondition, må bättre, undvika hjärtinfarkt eller andra hälsomotiv. Det som 
underlättar nybörjaren att fortsätta motionera när det går tungt är att hålla motivationen vid 
liv, detta kan ske med hjälp av uppmuntran från familj och vänner men också med 
uppmuntran från sjukvårdspersonalen.  
 
Enligt Tzerlin och Rutherford (1992) är det däremot inte gynnsamt att locka med belöningar 
vid fysisk aktivitet. Denna typ av yttre motivationsfaktorer gör i de flesta fall inte att 
individen presterar bättre, det leder bara till att den inre motivationen till fysisk aktivitet 
minskar. Vidare menar Tzerlin och Rutherford (1992) att när positiv respons ges så stiger 
individens känsla av att kunna något vilket leder till inre motivation. Detta i sin tur innebär att 
de enbart är de som är framgångsrika och blir belönade som till största del kommer fortsätta 
med aktiviteterna medan de som misslyckas och alltså inte blir belönade ger upp. De 
människor som kanske behöver träningen mest blir på så sätt omotiverade att forstsätta på 
grund av sin egen oförmåga att få belöningar. Det som enligt Tzerlin och Rutherford (1992) är 
det viktigaste när man vill få individer att vara fysiskt aktiva är positiv respons, oavsett hur 
man har presterat under aktivitetens gång.  
 
Effekter av Fysisk aktivitet på recept 
Trots att FaR är en relativt ny företeelse inom sjukvården så finns det en hel del forskning 
kring ämnet, främst rör det sig om effekterna av FaR men det finns också siffror över antalet 
skrivna recept. Kallings (2008) har tittat på effekterna av FaR utifrån ett patientperspektiv, 
genom intervjuer med olika patientgrupper som föreskrivits FaR har samband mellan fysisk 
aktivitet på recept och graden av ökad fysisk aktivitetsnivå studerats. Samma studie har också 
studerat förhållandet mellan fysisk aktivitet och risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt 
övervikt. Resultatet visar att förskrivning av fysisk aktivitet leder till en ökad fysisk 
aktivitetsnivå under minst sex månader och att fysisk aktivitet på recept på så sätt kan vara en 
lämplig behandlingsmetod att använda inom hälso- och sjukvården i syfte att främja en aktiv 
livsstil. Resultatet visar även att kroppssammansättningen och riskfaktorer som hjärt- och 
kärlsjukdomar förbättras hos de patienter som får FaR och samtidigt följer ordinationen 
(Kallings 2008). 
 
Smith, Bauman, Bull, Booth och Harris (2000) har i sin studie från allmänsjukvården i New 
South Wales, Australien undersökt skillnaden i fysisk aktivitet efter sex och tio veckor hos 
patienter som enbart fick ett recept på fysisk aktivitet med patienter som förutom receptet 
också fick ett informationsblad om fysisk aktivitet, fördelarna med motion samt råd om hur 
man kan gå tillväga för att öka sin motionsnivå. Studien visade att de som förutom receptet på 
fysisk aktivitet också fick ett informationsblad om fysisk aktivitet och dess fördelar i större 
grad var fysisk aktiva efter tio veckor än de som enbart fick ett recept på fysisk aktivitet.   
 
Harrison, McNair och Dugdill (2005) har i sin studie studerat en försöksgrupp och en 
kontrollgrupp, för att undersöka deras följsamhet till recept på fysisk aktivitet. Båda 
grupperna fick fysisk aktivitet på recept och skriftlig information om träningen. De som 
valdes ut till försöksgruppen fick utöver receptet och den skriftliga informationen även 
rådgivning i en timme. Rådgivningen innehöll personanpassade råd om vikten av fysisk 
aktivitet och deltagarna erbjöds även ett tolv veckor långt program på några av kommunens 
träningsanläggningar till reducerat pris. Syftet med studien var att få deltagarna att öka sin 
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fysiska aktivitet över en tolv-månadersperiod.  Följsamheten för försöksgruppen var 26 
procent medan följsamheten för kontrollgruppen som endast fick recept och skriftlig 
information var 20 procent. Harrison m.fl. (2005) kunde därför konstatera att de som fått 
rådgivning och hjälp med val av träningsanläggning i större utsträckning var fysisk aktiva 
efter 12 månader.  
 
Hagberg (2007) undersöker i sin studie kostnadseffektiviteten för hälso- och sjukvården vid 
främjande av fysisk aktivitet och kan konstatera att på de patienter där fysisk aktivitet har en 
behandlingseffekt på det faktiska problemet, snarare än att bara öka den fysiska 
aktivitetsnivån så kan ökad fysisk aktivitet resultera i minskade kostnader för sjukvård och 
sjukskrivningar 
 
Inställning till Fysisk aktivitet på recept 
Enligt Nilssons (2005) studie rörande FaR arbetet i Örebro län är engagemanget hos den 
förskrivande personalen mycket varierande. Vissa har ett stort intresse av FaR medan andra är 
ointresserade eller inte tror på idén med FaR överhuvudtaget. Rapporten visar att förskrivarna 
i stort sett är överens om att primärvården har en viktig roll i att förebygga livsstilsrelaterade 
sjukdomar. Det är dock svårt för personalen på de deltagande vårdcentralerna att finna tid för 
att kunna genomföra det förebyggande arbete och den uppföljning som de anser är viktigt i ett 
väl fungerande FaR arbete. 
 
De siffror som publicerats av Nilsson (2010) angående graden av föreskrivna FaR recept visar 
att det är 87 procent av vård- och hälsocentralerna som använder FaR som alternativ 
behandlingsmetod och 83 procent som anger att de har någon form av samarbete med olika 
aktivitetsarrangörer så som lokala idrottsföreningar, gym och frivilligorganisationer. Studien 
visar också att det under 2007 skrevs ut ca 17000 FaR recept i Sverige, vilket i snitt innebär 
omkring 17 FaR recept per vårdcentral och år. Vidare konstaterar Nilsson (2010) att det 
behövs stöd och insatser på ett antal områden i konceptet FaR. Det handlar bl.a. om att utöka 
utbildningen av FaR hos legitimerad personal, utveckla aktivitetskataloger och listor så att de 
blir mer informativa för förskrivarna samt stimulerar uppföljningen av FaR-patienternas 
följsamhet 
 
Enligt Douglas, Teijlingen, Torrance, Fearn, Kerr och Meloni (2006) studie rörande 
sjuksköterskors attityd, inställning och användning av fysisk aktivitet som behandlingsmetod. 
Anser 88% av sjuksköterskorna att fysisk aktivitet som behandlingsmetod åt patienterna är 
något positivt. De flesta sjuksköterskorna uppgav också att de gav råd till patienter om fysisk 
aktivitet baserat på deras tro om patientens vilja till förändring.  
 
TEORETISK REFERENSRAM 
Det tankesätt som ligger bakom denna studie är det vårdvetenskapliga synsättet där hälsa ses 
som något mer än bara frånvaro av sjukdom. Människan är en helhet där hälsa oftast 
uppkommer i samspel med omgivningen. Vårdens uppgift är således att se till denna helhet, 
till patientens livsvärld. Att lindra lidande samt att skapa förutsättningar för välbefinnande 
(Dahlberg 2008).  
 
Välbefinnande 
Enligt Wiklund (2003) utgår välbefinnande från personens livsvärld och uttrycker en känsla 
hos honom eller henne. Välbefinnande har att göra med personens inre subjektiva upplevelser 
och är därför unikt och personligt.  Wiklund (2003) menar att det är den personliga 
upplevelsen av välbefinnande som gör att två personer som objektivt sett är lika sjuka inte 
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nödvändigtvis känner sig lika sjuka eller friska. Välbefinnande innebär också en kombination 
av en kroppslig men också existentiell dimension, en subjektiv upplevelse som innebär att 
personen har det så bra som möjligt trots sjukdom. 
 
Den Subjektiva kroppen 
Enligt Dahlberg et al.(2008) har vi människor tillgång till livet genom våra kroppar, så länge 
vi lever gör vi det genom våra kroppar. Kroppen är navet i människans existens vilket innebär 
att förändringar i kroppen också innebär förändringar i tillgången till livet. Dahlberg et al. 
(2003) menar vidare att vi är ett med våra kroppar, vi är inte kropp och själ för sig vi är en 
enhet, en helhet. Sett ur detta helhetsperspektiv är hälsa en förmåga att uppleva sig själv som 
en hel människa, där själsliga och kroppsliga aspekter är integrerade och väl fungerande, inte 
enbart en upplevelse av sjukdomsfrånvaro. 
 
PROBLEMFORMULERING 
Befolkningens försämrade hälsa ses allt oftare som ett av de främsta hoten mot vårt 
välfärdssamhälle och fysisk inaktivitet utgör en riskfaktor för flera olika sjukdomar, bland 
annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och fetma. FaR har tagits fram som en tänkbar 
lösning till problemet med en inaktiv befolkning. Studier visar dock att FaR inte har 
förskrivits i den omfattning som förväntats, till stor del tros detta inte bero på patienternas 
ovilja, utan snarare läkares och övrig hälso- och sjukvårdspersonals oförmåga att skriva ut 
recept (Kallings 2008), så vad beror då denna oförmåga på? 
 
Då möjligheten att ordinera fysisk aktivitet snart har funnits i tio år är det fortfarande allt för 
många inom hälso- och sjukvården som verkar ha dålig kunskap i ämnet, kan de vara så? 
Bristande intresse skulle i så fall kunna vara en av orsakerna till personalens dåliga kunskap, 
vilket bland annat visas i en studie av Nilsson (2005). Eller är det så att personalen utifrån 
sina erfarenheter inte anser att det är hälso- och sjukvårdens ansvarsområde att jobba med 
FaR? Att som sjukvårdspersonal ha kunskap om FaR behöver inte automatiskt innebära att 
man ser FaR som en fungerande behandlingsmetod. Av denna anledning är därför syftet med 
studien att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor inom primärvården har av FaR som 
alternativ behandlingsmetod.  
 
SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor inom primärvården har 
av fysisk aktivitet på recept som alternativ behandlingsmetod. 
 
METOD 
 
En kvalitativ intervjustudie genomfördes då studiens syfte var att beskriva vilka erfarenheter 
sjuksköterskor inom primärvården har av FaR som alternativ behandlingsmetod. Vid en 
kvalitativ studie ligger fokus på att tolka människors känslor och upplevelser, att se 
situationen genom informanternas perspektiv. Målet för den kvalitativa forskningen är att 
skapa en förståelse för den specifika situationen (Polit & Beck 2006).  En intervjustudie 
innebär att informanterna med sina egna ord tolkar och svarar på forskarens frågeställning 
(Polit & Beck 2006).  
 
 
 



6	  
	  

Datainsamling 
Studien baserades på ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga de personer som för 
närvarande fanns tillgängliga och som svarade upp mot inklusionskriterierna (Thomsson 
2002). Inklusionskriterier för urvalet av informanter innebar att de skulle vara legitimerad 
vårdpersonal, med en sjuksköterskeexamen i grunden, som arbetade på olika 
vårdcentraler/hälsocentraler och hade erfarenheter av att ha arbetat med FaR. Förhoppningen 
var också att urvalet skulle infatta både manlig och kvinnlig personal i varierande ålder men 
det var inget som var nödvändigt. Till att börja med kontaktades verksamhetschefer på 
närliggande vårdcentraler. Ett informationsbrev skickades ut via mail innehållande studiens 
syfte, studiens inklutionskriterier, hur lång tid intervjuerna beräknades ta samt att 
informanternas deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta deltagandet när de så 
ville (Thomsson 2002)(se bilaga 2). Av de åtta vårdcentraler som visade intresse för studien 
valdes de fyra ut som låg geografiskt närmast med tanke på den tid och kostnad som resorna 
till respektive vårdcentral skulle ta. De fyra vårdcentraler som valdes bort informerades via 
mail om att kvoten för antalet intervjuer var uppfyllt. De tackades även för visade intresse. De 
informanter som deltog i intervjuerna valdes ut av respektive verksamhetschef med 
utgångspunkt i inklusionskriterierna. Informanterna kontaktades och tid samt plats för 
intervjuerna bestämdes. 
 
Informanter 
Urvalet av informanter kom slutligen att bestå av tre kvinnor och en man med en ålder mellan 
36 och 58 år. Samtliga hade arbetat inom sjuksköteskeyrket under de senaste nio åren och 
med FaR under minst två år. Två av informanterna hade förutom sjuksköterskeexamen också 
specialistutbildning i form av distriktssköterska och en av informanterna var vårdcentralens 
verksamhetschef. 
 
Intervju 
Intervjuerna skedde i form av semi-strukturerade intervjuer med utgångspunkt i en 
intervjuguide bestående av slutna och öppna frågor. På så sätt fick informanterna möjlighet att 
utifrån sina egen erfarenhet diskutera kring ämnet (Polit & Beck 2006)(bilaga 1). 
 
Intervjuerna genomfördes enskilt och ostört på informanternas arbetsplats så som de önskade, 
vilket också stämmer överens med vad Polit och Beck (2006) anser vara en fördel vid 
intervjuer. Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna återigen information om deras 
rättigheter som deltagare (bilaga 3). Efter godkännande från intervjupersonerna bandades 
samtliga intervjuer. Att intervjuerna bandades beror på att intervjuaren vid semi-strukturerade 
intervjuer får höra deltagarnas egna förklaringar, berättelser och tolkningar vilket gör det svårt 
att hinna med att skriva allt och samtidigt lyssna, det är då lätt att gå miste om något viktigt 
(Thomsson 2002). Intervjuerna varade i cirka 40 minuter.    
 
Dataanalys 
Analysen genomfördes enligt den kvalitativa ansats som finns beskriven av Polit och Beck 
(2006). En metod i fyra steg som innebär att forskaren utifrån helheten i intervjun plockar ut 
de meningsbärande enheterna, kondenserar enheterna, skapar koder och kategoriserar 
enheterna under koderna. 
 
Efter genomförandet av de fyra intervjuerna skrevs de en och en ned i sin helhet för att sedan 
läsas igenom ett flertal gånger, vilket gav en bra uppfattning om innehållet i intervjuerna. 
Utifrån helheten i intervjun skapades fem breda innehållskategorier baserade på 
intervjuguidens frågeställning. Texten i varje kategori delades upp i mindre meningsbärande 
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enheter som därefter kodades, dvs. namngavs utifrån de meningsbärande enheternas centrala 
innebörd. Slutligen har koderna jämförts för att urskilja likheter och skillnader för att på så vis 
kunna sorterats i kategorier och underkategorier (Polit & Beck 2006). 
 
Trovärdighet 
Trovärdigheten består enligt Bryman (2004) först och främst av två viktiga delmoment, 
tillförlitlighet samt pålitlighet.   
 
Tillförlitligheten innebär att det resultat som pressenteras är det svar som informanterna 
verkligen gav. För att öka tillförlitligheten i studien har därför informanterna fått möjlighet att 
ta del av det färdiga resultatet samt de transkriberade intervjuerna för att kunna bekräfta att 
det stämmer överens med vad de angivit vid intervjun.  
 
Pålitlighet innebär att forskaren antar ett granskade synsätt genom att fullständigt redogöra 
för alla faser i studieprocessen samt diskutera valet av metod. Detta har gjorts genom en 
grundläggande metoddel där hela förloppet beskrivs samt genom en metoddiskussion där 
valet av metod kritiskt diskuterats. 
 
Etiska överväganden  
Världshälsoorganisationen WHO har i Helsingforsdeklarationen (2008) formulerat ett antal 
etiska krav som ska uppfyllas vid forskning inom sjukvården och som också följts i denna 
studie. 
 
Informationskravet: Som informant har man rätt att få ta del av studiens syfte och 
anledningen till att studien genomförs. Informanterna i studien har blivit informerade om 
studiens syfte både via de informationsbrev som skickades ut innan intervjun men också via 
ett informationsblad som gavs ut i samband med intervjun.  
 
Konfidentialitetskravet: De uppgifter som informanterna lämnar ska inte kunna komma ut till 
obehöriga. Genom att förvara materialet där obehöriga ej har kunnat nå det samt att 
informanterna har fått vara anonyma under hela processen har konfidentialitetskravet 
tillgodosetts.  
 
Samtyckeskravet: Innan studien startar skall informanterna informeras om sina rättigheter, det 
vill säga att deltagande är frivilligt och att man när som helst har rätt att hoppa av utan 
anledning. Informanterna i studien har i informationsbrevet och vid intervjutillfället 
informerades om sina rättigheter och möjligheter att när de så vill avbryta sin medverkan utan 
att behöva redogöra för skälet till beslutet.  
 
Nyttjandekravet: Innebär att informanterna informeras om att materialet enbart kommer 
användas i denna studie samt att materialet endast kommer användas för forskningsändamål. 
Precis som med samtyckeskravet blev informanterna genom informationsbrevet och vid 
intervjutillfället informerade om vad deras intervju skulle användas till. 
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RESULTAT 
 
Efter att de fyra intervjuerna analyserats kunde tre olika kategorier urskiljas, sjuksköterskors 
erfarenheter av FaR, sjuksköterskors kunskap om FaR samt primärvårdens roll i FaR 
enligt sjuksköterskor. För den första kategorin, sjuksköterskors erfarenheter av FaR, kunde 
även tre underkategorier plockas ut, positiva erfarenheter, negativa erfarenheter samt 
uppföljning av FaR. 
 
Sjuksköterskors erfarenheter av FaR  
De studerade sjuksköterskornas erfarenheter av FaR var på många punkter liknade, de hade 
alla arbetat med FaR under flera år och de var alla överens om att FaR bör skrivas åt de 
patienter som redan har en tanke om förändring. Samtidigt fanns det också skillnader i 
erfarenheter sjuksköterskorna emellan. Främst handlade skillnaderna om hur arbetet med FaR 
började men också vilken uppföljning informanterna haft med FaR patienterna och deras 
recept.  
 
Majoriteten av sjuksköterskorna hade jobbat med FaR i fem år eller längre. En sjuksköterska 
hade dock bara ett par års erfarenhet men uppgav att det var på grund av att hon tidigare inte 
jobbat inom primärvården.  
 
”Egentligen har vi ganska mycket erfarenheter här ute, vi startade upp ett litet projekt fast då 
hette de fyss och de är cirka åtta år sen.” Intervju 1 
 
Den första kontakten med FaR, då vårdcentralerna på allvar började skriva recept, har för 
sjuksköterskorna sett olika ut. En av sjusköterskorna uppgav att de var genom idrottsrörelsen 
och deras intresse av att hjälpa till som hon började skriva recept och att den övriga 
personalen på vårdcentralen började skriva FaR kort där efter. 
 
”Ja till en början var de ju så att jag genom en förening här på orten fick höra talas om att de 
kunde hjälpa våra patienter som behövde motionera mera” Intervju 4 
 
De övriga sjuksköterskorna uppgav att de tillsammans på vårdcentralen fattade beslut om att 
börja arbeta med FaR utifrån vad de visste om den fysiska aktivitetens positiva effekter men 
också pågrund av att det vid tillfället fanns resurserna för det. Vårdcentralerna hade möjlighet 
att avsätta personal för ett nytt projekt. 
 
”Anledningen till de var ju att vi hade lite sjukgymnastik överanställd och vi hade ont om 
läkartider och då tänkte vi att vi skulle driva på fyss projektet.” Intervju 1 
 
Enligt informanterna skrevs det i början, när FaR arbetet var nytt, många fler recept än vad 
som skrivs idag. Informanterna uppgav att de ibland kunde skriva lika många FaR recept på 
en månad som idag görs på ett helt år. Anledningen till att det skrevs så många recept beror på 
att FaR var ett nytt projekt och det var viktigt med en positiv statistik, informanterna skrev 
många gånger FaR bara för att det skulle se bra ut på pappret.  
 
”I början skrev vi ju ganska många recept kanske tjugo stycken i månaden alla tillsammans 
men nu är vi kanske nere på tjugo stycken om året.” Intervju 2 
 
Samtidigt var informanterna överens om att arbetet med FaR inte innebär att det ska skriva så 
många recept som möjligt utan att rätt behandling ska ges till rätt patient. Där FaR är den 
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bättre behandlingsmetoden ska den enligt sjuksköterskorna föreslås till patienterna. Det är 
dock viktigt att patienten är mottaglig för FaR för att det ska fungera och att receptet inte 
hamnar i soporna eller helt glömmas bort.   
 
”De är ju en del som är intresserade och de är ju dem (patienter) vi skriver åt nu, vi trycker ju 
inte på någon ett recept då kommer de ju ändå bara att kasta det.” Intervju 2 
 
Positiva erfarenheter 
Sjuksköterskorna var överens om att erfarenheterna av FaR till största delen är positiva så 
länge som FaR genomförs på patientens villkor. Både intensitet, duration och typ av aktivitet 
måste utformas i samråd med patienten. 
 
”Är de bara på patientens villkor så är de nog inga nackdelar.” Intervju 3 
 
Informanterna ansåg att deras viktigaste uppgift var att hjälpa patienterna att uppleva 
välbefinnande, och om välbefinnandet hos patienterna kan uppnås genom FaR så är det bara 
positivt. Sjusköterskorna uppgav att genom att föreskriva ett recept på fysisk aktivitet så får 
patienten ett papper på vad som ska göras, likt ett recept på medicin, och då är chansen större 
att aktiviteterna blir av. Genom att bara rekommendera fysisk aktivitet nås patienterna inte 
lika lätt. Det blir bara ord som patienten glömmer när de kommer hem och då blir det inte av 
att hon/han börjar motionera. 
 
”De positiva är ju att patienterna när de får något konkret alltså ett papper i handen, ett 
recept så blir de mer allvar och man använder receptet och de hamnar inte bara i soporna.” 
Intervju 3 
 
En del av sjusköterskorna uppgav att genom att förebygga och behandla patienterna med FaR 
så kan hälso- och sjukvården tjäna både tid och resurser. Om FaR var lyckat och patienterna 
inte föll tillbaka till de gamla vanorna så kunde personalen få mer tid över för andra patienter 
med andra sjukdomar. 
 
”Jo de blir ju friskare patienter och vi har redan ont om tider och så och då blir de ju mer tid 
för andra.” Intervju 2 
 
Negativa erfarenheter 
Informanterna hade negativa erfarenheter då de inte visste vad som hände med patienterna när 
ett FaR recept skrevs åt dem. I och med egenaktiviteterna och att uppföljningen fungerade 
sämre så ansåg de att det hade varit bra om FaR patienterna hade haft möjligheten att komma 
till någon idrottsförening för att motionera. Samtidigt upplevde de ett motstånd från 
idrottsrörelsen i och med att idrottsrörelsen inte ansåg sig ha kunskapen att leda sjuka 
patienter och därför inte vågade genomföra någon träning med FaR patienter. 
 
”De var ganska mycket skepsis kring hur man skulle vara utbildad för att ta de lite sjukare 
patienterna, var var de för risker om man tog ut sjuka patienter i en vanlig träning kunde de 
hända något och så var de ju.” Intervju 1 
 
En informant upplevde en nackdel i och med att FaR patienterna efter behandlingens slut 
skulle behöva fortsätta med lättare aktiviteter men att de istället slussades ut i samhället bland 
friska människor då det inte fanns någon annanstans att träna.  Patienterna hade, som 
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informanten såg de, behövt fortsätta med lättare aktiviteter tillsammans med andra som är i 
samma situation som de. 
 
”Ja problemet var ju att man skulle avsluta för de var man ju tvungen att göra och då skulle 
man ju slussa ut dom och de var ju fortfarande egentligen för sjuka för att komma ut i 
samhället.” Intervju 4 
 
Uppföljning av FaR 
Uppföljningen av FaR recepten såg olika ut för de olika sjuksköterskorna. Det hade varit 
regelbundna uppföljningar efter tre, sex och tolv månader, individuella uppföljningar för varje 
patient eller ingen uppföljning alls. Uppföljningen hade också sett olika ut över arbetets gång, 
Flera av sjusköterskorna uppger att de tidigare var mycket bättre med uppföljningen men att 
vårdcentralen idag inte har någon uppföljning alls eller att uppföljningen är mindre än vad den 
var tidigare. Istället för regelbundna uppföljningar efter tre, sex och tolv månader har 
vårdcentralerna idag enbart ett eller möjligtvis två uppföljningsträffar med patienterna.  
 
”Idag när vi har FaR så finns de ju ingen utvärdering, asså de är ju ingen människa som vet 
om dom slänger dem i papperskorgen eller inte om man verkligen gör de.” Intervju 1 
 
Enligt en informant var anledningen till att det idag inte har tid med någon uppföljning att de 
resurser som krävs inte finns. Det skulle helt enkelt ta för lång tid om patienterna skulle bokas 
in för en uppföljning, det finns inte möjlighet att avsätta personal för den typ av vård. Övriga 
informanter beskrev att de oftast hade regelbundna uppföljningar med patienterna men att de 
successivt har blivit mindre uppföljning på grund av att nya arbetsuppgifter och projekt 
kommer emellan. En informant uppgav att deras utvärderingsarbete av FaR patienterna är 
väldigt individuellt. Personalen försöker lyssna till patienten för att se hur mycket uppföljning 
de behöver, hur ofta patienten behöver träffa sjuksköterskan. 
 
”Alltså de har ju varit väldigt individuellt med vissa får man ju ha tätare uppföljning och 
vissa behöver man inte träffa alls lika ofta.” Intervju 3 
 
Under uppföljningarna av recepten hade sjuksköterskorna tagit upp samma punkter med 
patienterna. Främst har uppföljningarna berört patienternas följsamhet och vilka positiva 
effekter de upplevt av sin träning. En sjusköterska tog också upp betydelsen av att prata med 
patienten om hur de ska gå vidare med aktiviteterna så att de inte upphör utan att en 
livsstilsförändring blir möjlig.  
 
”Jo de har ju varit hur bra man har följt träningsprogrammet och om man upplever att man 
mår bättre nu och så, // ja och sen pratar vi lite om hur man ska fortsätta” Intervju 2 
 
Sjuksköterskors kunskap om FaR 
Informanterna hade alla fått någon form av utbildning i FaR. Beroende på vilken vårdcentral 
sjusköterskorna jobbade på såg dock utbildningen något olika ut, men det fanns också likheter 
mellan utbildningarna. Det som var lika var att samtliga hade haft någon form av FaR 
utbildning på vårdcentralen tillsammans med övrig personal när de startade upp projektet. 
Informationen som gavs vid utbildningen belyste hur recepten skulle skrivas samt hur den 
fysiska aktiviteten kunde anpassas till olika typer av sjukdomstillstånd.    
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”Ja de var ju en dag då de kom någon från landstinget som jobbade med bara FaR som 
berättade om hur vi skrev recepten och var vi kunde skriva ut recepten och så, sen pratade de 
ju om hur man kunde träna vid de vanligaste livsstilssjukdomarna.” Intervju 4 
 
De skillnader som fanns i informanternas utbildning berörde främst vilken tid som avsatts för 
utbildningen. Majoriteten berättade att deras utbildning hade varit förlagd under en heldag. 
För en sjuksköterska hade utbildningen varit något längre, en heldag på vårdcentralen och 
ytterligare en halvdag där personalen fick möjligheten att själv testa på olika fysiska 
aktiviteter som skulle kunna vara lämpligt för FaR patienterna. Det hade funnits möjlighet att 
få prova på att gå med stegräknare och stavar. Det fanns också skillnader i vem som höll i 
utbildningen. För majoriteten hade det varit personal från landstinget som varit ute på 
vårdcentralen för att utbilda. För en av sjuksköterskorna hade det dock varit representanter 
från folkuniversitetet som ansvarat för utbildningen.  
 
”Vi hade ju en utbildning för fem år sen innan vi körde igång och då var de ju för alla här på 
vårdcentralen, jag tror vi höll på en hel dag.” Intervju 2 
 
Utöver det första utbildningstillfället var det ingen av informanterna som hade haft någon 
uppföljning eller fortsättning på utbildningen. Informanterna berättade att representanter från 
landstinget någon gång ibland, kanske en gång i halvåret, var ute på vårdcentralen och följde 
upp FaR verksamheten. De träffade verksamhetschefen för att få en bild över hur FaR arbetet 
fungerade, de hade dock ingen träff med övrig personal. 
 
Samtliga informanter efterfrågade någon form av uppföljning eller fortsättning på den första 
utbildningen. Majoriteten ansåg att det kunde vara av intresse att få se lite goda exempel från 
andra vårdcentraler där FaR arbete varit lyckat. Det fanns också ett intresse av att få möjlighet 
till att prata om eventuella problem som stötts på under arbetes gång eller information om vart 
de patienter som inte är intresserad av att träna individuellt utan hellre vill träna i grupp skulle 
kunna vända sig.  
 
”Ja förresten de skulle vara bra om man hade någon uppföljning där man kunde gå igenom 
problem och så som man har stött på eller att man hade fått veta mer om de senaste man gjort 
inom landstinget.” Intervju 4 
 
Sjuksköterskorna ansåg att de besatt den kunskap som idag krävs för att rekommendera 
patienterna att testa FaR som alternativ behandlingsmetod och att de egentligen inte behövde 
mer kunskap än den som gavs vid utbildningstillfället utan att de, som tidigare nämnts, enbart 
var intresserade av att få vädra lite tankar och lyssna till de senaste råden. 
 
”Ja jo men de tycker jag, de är ju kanske inte så mycket man behöver kunna de är ju bara den 
alldra lättaste formen av träning de handlar om.” Intervju 2 
 
Primärvårdens roll i FaR enligt sjuksköterskor 
Informanterna var alla överens om att FaR var något som låg inom primärvårdens 
ansvarsområde. En sjuksköterska påpekade hur viktigt det är med ett friskvårdstänk inom 
hälso- och sjukvården, att personalen samtalar med sina patienter om deras livsstil och om 
deras motions-, rök- och kostvanor. Sjukvårdens uppgift ska vara att förebygga sjukdomar 
och att genom samtal arbeta för att patienterna själva ska vilja leva efter en sund livsstil. 
Vidare ansågs det vara viktigt att inte enbart se det sjuka utan också de friska hos patienten.  
 



12	  
	  

”Ja jo de tycker jag, vi ska ju hjälpa patienterna att nå hälsa och inte bara bota de sjuka utan 
också förebygga, inte bara se de sjuka utan se de friska också” Intervju 3 
 
Informanterna belyste hur det ingår i deras arbetsuppgifter att ge den bästa vården till den 
enskilde patienten och att FaR på så vis blir en viktig uppgift för primärvården att arbeta med. 
Vidare sågs det som viktigt att inte stänga några dörrar för patienterna utan istället lyssna till 
vilken typ av behandling patienten själv tror sig skulle fungera bäst.  
 
”De ingår ju faktiskt i våra arbetsuppgifter att vi ger den bästa vården till varje patient.” 
Intervju 2 
 
Informanterna såg förutom primärvårdens viktiga roll också problem med primärvårdens FaR 
arbete. Inom landstinget ska det hela tiden satsas på nya projekt och på så sätt blir det aldrig 
något projekt som etableras i den dagliga verksamheten. FaR har varit aktuellt under ett antal 
år men är nu enligt sjuksköterskorna på väg bort då andra projekt tar upp tiden istället. 
 
”Inom landstinget ska man ju hela tiden satsa på en massa olika saker och de ska ju helst 
vara en sak varje år och de blir ju gärna så när de ligger under projekt att de blommar upp 
och sen är det något annat som tar överhand.” Intervju 1 
 
Samtliga sjuksköterskor ansåg att även om de inte skrev recept på FaR så var det ändå viktigt 
att personalen förespråkade en aktiv livsstil. Att vid mötet med patienten prata om hur deras 
livssituation ser ut i dag och hur de skulle kunna jobba för att förbättra den. Det viktigaste var 
enligt sjuksköterskorna att sträva efter friskare patienter oavsett om de innebär att ett recept på 
FaR skrivs eller att det bara samtals om fysisk aktivitet. 
 
”Äh jag tror helt enkel att man pratar mer med folk och så om de här med livsstil och så, man 
har livsstilsmottagning och asså ambitionen är väll inte egentligen att man ska skriva mer 
FaR recept utan ambitionen är väll att vi får friskare människor.” Intervju 1 
 
Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att det arbete med FaR som primärvården genomför är 
tillräckligt, att de recept som skrivs är lagom många samt att primärvården tar den roll som de 
bör. FaR är en bra behandlingsmetod men den får inte ta överhanden från övrig behandling 
utan den ska fungera tillsammans med andra metoder.  
 
”Nja, de skulle väll vara att, ja men jag tycker att de är en bra grej med FaR men att de är 
bra på den nivå vi har nu, de får liksom inte gå till överdrift, de räcker nog med dom recepten 
vi skriver varje år, man kan inte bara skriva för att skriva.” Intervju 2 
 
De flesta av informanterna var överens om att arbetet med FaR inte enbart är primärvårdens 
uppgift, även idrottsrörelsen har en roll i FaR arbetet. Dock är hälso- och sjukvårdens ansvar 
större än idrottsrörelsen då ledarna inom idrottsrörelsen jobbar ideellt och därför inte har 
samma krav på sig när det gäller att hjälpa FaR patienterna. Primärvårdens personal är 
däremot anställda och avlönade för att ge varje patienten den bästa vården utifrån deras 
situation. 
 
”För oss har ju de varit jätte viktigt annars hade vi ju aldrig börjat och de har funkat jätte 
bra så de tycker jag alla ska testa, men sen måste man ju vara medveten om att detta är våra 
jobb och ledarna inom idrotten får ju inte betalt så man kan ju inte tvinga dem på samma sätt 
som oss, så vår roll är ju mer bestämt och de tycker jag att de ska vara.” Intervju 4 
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DISKUSSION 
Resultatet från de intervjuer som genomförts visar att sjuksköterskorna har en bred erfarenhet 
av FaR som alternativ behandlingsmetod samt att erfarenheterna övervägande är positiva så 
länge FaR genomförs på patientens villkor.  De negativa erfarenheterna handlar främst om 
bristen på uppföljning av patienterna med FaR recept. Kunskapsmässigt finns idag den 
kunskap som krävs för att skriva FaR recept, trots att utbildning i FaR enbart givits vid ett 
tillfälle. Det efterfrågades dock någon form av uppföljning på den första utbildningen, en 
möjlighet att få vädra sina tankar och få tillgång till det senaste inom forskningen. Att det var 
primärvårdens ansvarsområde att arbeta med FaR var informanterna överrens om. Samtidigt 
får FaR arbetet inte gå till överdrift utan det anses fungerar bra som det är idag. 
 
Metoddiskussion  
Som forskningsmetod valdes en kvalitativ intervjustudie då denna metod på bästa sätt skulle 
svara på studien syfte, ett syfte som bestod i att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor 
inom primärvården har av FaR som alternativ behandlingsmetod. Genom intervjuer får 
forskaren enligt Thomsson (2002) en djupare förståelse för informanternas upplevelser, 
erfarenheter och kunskaper i ämnet. Som alternativ till en intervjustudie hade en enkätstudie 
kunnat genomföras, men då enkäter inte ger informanterna möjlighet att själva beskriva sina 
upplevelser av det studerade ämnet ansågs det som ett bättre alternativ att genomföra 
intervjuer (Thomsson 2002). För att finna lämpliga informanter användes ett så kallat 
bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är med stor sannolikhet inte representativt för 
hela populationen, alltså samtliga vårdcentraler. Men då studiens resultat inte ämnades 
generaliseras för hela populationen utan enbart försöka skapa en djupare förståelse över vilka 
erfarenheter sjukvårdspersonalen inom primärvården har till FaR, är det inget som påverkat 
resultatet negativt. (Thomsson 2002). 
 
Enligt Thomsson (2002) kan förförståelsen av det studerade fenomenet göra att forskaren 
enbart undersöker det som hon eller han redan visste eller trodde sig veta. Fördomar och 
förförståelse ställer sig i vägen för andra sätt att förstå och risken för att göra felaktiga 
bedömningar blir stor. För att undvika att förförståelsen tog överhanden i studien har en stor 
mängd litteratur lästs, både litteratur som direkt behandlar FaR men också litteratur som 
ligger en bit ifrån. På så sätt har litteraturen skapat nya infallsvinklar och öppnat för nya 
tolkningar vilket resulterat i en begränsning av feltolkningarna på grund av förförståelsen. För 
att ytterligare minska risken för felaktiga bedömningar, då studien genomförts med enbart en 
författare, har FaR som fenomen under studiens gång diskuterats med handledaren. 
 
Att enbart vara en författare till studien kan både ha sina nackdelar och fördelar. Enligt 
Thomsson (2002) är fördelarna med att ha två författare att man kan komplettera varandra, det 
är två som tolkar och försöker förstå. Genom diskussioner mellan de två författarna så 
minskar risken för feltolkningar. Fördelarna med att vara ensam författare är enligt Thomsson 
(2002) att risken för att gå miste om viktiga aspekter, då man tror att den andra har gjort de, är 
mindre. Att författaren missar att täcka något område av arbetet blir också mindre som ensam 
författare då hon eller han vet att allt arbete ska göras själv. För att undvika de problem som 
finns med att vara ensam författare har arbetet efter studiens gång, som tidigare nämnts, 
diskuterats med handledaren.  
 
I kvalitativa studier har inte storleken på urvalet så stor betydelse utan istället är det 
informanternas kunskap i ämnet som är utgångspunkten (Polit & Beck 2006). Urvalet i 
studien utgjordes av fyra sjusköterskor från fyra olika vårdcentraler som samtliga hade 
erfarenhet av att ha jobbat med FaR under flera år. Förutom variationen i arbetsplats fanns 
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även variation i ålder, kön och utbildning hos sjuksköterskorna vilket skapar ett mångsidigt 
urval och på så sätt ger studien en ökad trovärdighet. Att intervjuerna begränsades till fyra var 
främst pågrund av tidsaspekten då en intervjustudie anses vara en omfattande metod. Även 
om flera personer hade ingått i studien hade det dock inte behövt resultera i större 
informationsrikedom. Under dataanalysen framkom det att datamaterialet uppfyllde de krav 
på information som eftersträvades, det vill säga informanterna gav tydliga och trovärdiga svar 
på intervjuguidens frågeställning samtidigt som svaren från de fyra sjuksköterskorna visade 
tydliga likheter(Polit & Beck 2006). 
 
Vid intervjutillfällena användes en intervjuguide för att på så sätt säkerhetsställa att alla 
intervjuer blev likvärdiga och att intervjuerna berörde de frågor som skulle kunna svara på 
studiens syfte, och därför blev det möjligt att öka tillförlitligheten i studien. Nackdelen som 
finns i och med att en intervjuguide används är att intervjuaren kan komma att fokuserar på 
intervjuguiden istället för att rikta koncentrationen mot informanten och det pågående 
samtalet, på så sätt kan följsamheten i intervjun gå förlorad och informationen blir missvisad 
(Dahlberg 1997 s.104).  För att säkerhetsställa att detta inte var fallet har intervjuaren varit 
uppmärksam och koncentrerad under hela intervjun samtidigt som följdfrågor ställts när det så 
behövdes (Dahlberg 1997).  
 
Som Thomsson (2002) beskriver det, så spelar platsen för intervjun en viktig roll. De 
intervjuer som oftast har den bästa kvaliteten görs på en plats där informanterna känner sig 
trygga och bekväma. Dessa intervjuer resulterar oftast i mer innehållsrika samtal där 
informanterna blir mer ingående och öppna med sina erfarenheter och tankar kring det 
studerade ämnet, vilket ökar kvaliteten på studien. Samtliga intervjuer i studien genomfördes 
på informanternas arbetsplats enligt deras önskan och på så sätt ökade studiens kvalitet. Det 
som däremot kan tala mot kvaliteten i intervjuerna är att intervjuerna genomfördes under 
informanternas arbetstid och att de på så sätt inte var helt närvarande i samtalet. Vid en av 
intervjuerna blev informanten avbruten av en kollega som kom in. De som ytterligare kan 
påverka studiens trovärdighet är enligt Dahlberg (1997) intervjuarens förmåga att bedöma när 
informanten har uttömt alla sina erfarenheter inom ämnesområdet. För att undvika att 
problemet uppstod under intervjun avslutades intervjuguiden med en fråga där informanten 
fick möjlighet att ta upp de företeelser som inte täckts av övriga frågor i intervjun.  
  
Efter att informanterna gett sitt godkännande bandades samtliga intervjuer. Anledningen till 
att intervjuerna bandades var främst pågrund av att kvalitativa intervjuer oftast innebär en stor 
mängd material och att det med enbart skrivna anteckningar blir svårt för intervjuaren att få 
med allt som sägs av informanterna. Nackdelen som finns med bandade intervjuer är enligt 
Thomsson (2002) att informanterna kan känna sig hämmade, de upplever att de måste 
använda ett korrekt språk, att de inte kan säga vad som helst. För att komma ifrån detta 
började författaren intervjun med att samtala kring andra ämnen än de studerade. På så sätt 
kunde stämningen lättas något innan man gick in på intervjuguidens frågor. Enligt Dahlberg 
(1997) är en nackdel med bandning att informationen kan gå förlorad om det skulle visa sig 
att ljudkvalitén på inspelningarna är dålig, kan inte intervjuaren höra tydligt vad som sägs på 
bandet kan de uppstå feltolkningar som leder till en missvisande analys. För att förhindra detta 
har bandspelaren testats innan första intervjun för att författaren skulle få en uppfattning om 
vilka avstånd och ljudnivåer som bandspelaren klarade av.  
 
Vid analysen av intervjuerna lästes de transkriberade intervjuerna igenom ett flertal gånger, på 
så vis kunde författaren vara säker på att inte gå miste om viktig information. För att 
ytterligare öka tillförlitligheten har författaren använt sig av citat från informanterna vid 
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presentationen av resultatet. Citaten har gett läsaren möjlighet att kontrollera de beskrivningar 
och analyser som gjorts.  För att ytterligare öka trovärdigheten i analysen anser Polit och Beck 
(2006) att det kan vara av vikt att vara fler än en person vid dataanalys och bearbetningen av 
data. Då denna studie genomförts av enbart en person har det istället för ytterligare en 
sjuksköteskestudent varit handledaren som granskat analysen och bearbetningen av data. 
Analysen visade slutligen en så pass enhetlig bild att den kan ses som tillförlitlig och att 
resultatet kan öka förståelsen för andra liknande kontexter som exempelvis till andra 
sjuksköterskor på andra vårdcentraler.  
 
Resultatdiskussion 
 
Sjuksköterskors erfarenheter av FaR 
Resultatet visar att erfarenheterna av FaR bland sjuksköterskorna är stora, majoriteten har 
skrivit recept på FaR i mer än fem år.  Att de började skriva recept på FaR har för det flesta av 
sjuksköterskorna sin grund i vetskapen om den fysiska aktivitetens positiva effekter samt att 
vårdcentralerna hade resurserna för att genomföra FaR arbetet. Även i Douglas et al. (2006) 
studie rörande sjuksköterskors attityd, inställning och användning av fysisk aktivitet som 
alternativ behandlingsmetod anser sjuksköterskorna att fysisk aktivitet är något positivt och 
att FaR som alternativ behandlingsmetod åt patienterna är användbart. Finns kunskapen om 
behandlingsmetodens positiva effekter är det således lättare att förespråka 
behandlingsmetoden till patienterna. Genom FaR är det inte bara möjligt att förebygga olika 
sjukdomstillstånd så som diabetes och hjärt- kärlsjukdomar utan FaR har också en förmåga att 
skapa välbefinnande hos patienter. I och med att FaR har möjlighet att skapa förändringar i 
kroppen och på så sätt även förändringar i patientens tillgång till liv kan den alternativa 
behandlingsmetoden ge en högre känsla av välbefinnande hos patienten.  
 
 Folkhälsoinstitutet genomförde 2001 på uppdrag av regeringen projektet Sätt Sverige i 
rörelse. Ett projekt som hade till mål att ge hälso- och sjukvårdspersonalen bredare kunskap 
om de förebyggande effekterna av fysisk aktivitet samt ge personalen redskapen att kunna 
tillämpa kunskaperna i den ordinarie verksamheten (Statens Folkhälsoinstitutet 2001). 
Resultatet från denna studie visar att målet med projektet Sätt Sverige i rörelse, att ge hälso- 
och sjukvårdspersonalen bättre kunskap om fysisk aktivitet, har varit lyckad hos de studerade 
sjuksköteskorna och att de i och med kunskapen om den fysiska aktivitetens positiva effekter 
har skrivits fler FaR på vårdcentralerna. Med bakgrund i Dahlbergs et al. (2008) beskrivning 
av den subjektiva kroppen har sjuksköterskorna genom att ordinera FaR givit patienterna en 
möjlighet att genom en förändrad kropp också nå förändring i tillgången på liv. En upplevelse 
av helhet där själsliga och kroppsliga aspekter tillsammans är väl fungerande.   
 
Douglas et al. (2006) konstaterar i sin studie att majoriteten av de studerade sjuksköterskorna 
är överens om att FaR som behandlingsmetod är något positivt så länge det finns en vilja till 
förändring hos patienten. Samma resultat visar också denna studie på då samtliga 
sjuksköterskor är överens om att FaR är en bra behandlingsmetod så länge patienten är 
intresserad. Att ge rätt behandling till varje patient stämmer också överens med hälso- och 
sjukvårdlagen 2 b §, där det beskrivs hur hälso- och sjukvården ska ge patienten individuellt 
anpassad information om metoder för behandling, vård och undersökning (SFS, 1998:531). 
Det bör dock anses som viktigt att sjuksköterskorna fortsätter motivera patienterna till att 
börja motionera. Som sjuksköterskor har de kunskap om de positiva effekterna av ett mer 
aktivt och hälsosamt liv vilket också måste föras vidare till patienterna.    
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Resultatet från denna studie visar att sjuksköterskorna anser det som viktigt att patienterna får 
möjlighet att uppleva välbefinnande och kan patienterna uppleva välbefinnande genom FaR så 
är behandlingsmetoden positiv. Enligt Wiklund (2003) är upplevelsen av välbefinnande 
subjektiv vilket innebär att patienten har det så bra som möjligt trots sjukdomen och att 
kroppen har det bra. Dahlberg (2003) beskriver vidare hur vi människor har tillgång till livet 
genom våra kroppar. Förändringar i kroppen innebär även förändringar i tillgången till livet. 
Om patienten känner välbefinnande genom fysisk aktivitet kommer det innebära både fysiska 
och psykiska förändringar i kroppen vilket leder till förändringar i tillgången till liv och 
patienten upplever sig må bättre. 
 
Enligt Kallings och Leijon (2003) bygger arbetet med FaR på en samverkan mellan 
föreskrivare, hälso- och sjukvården samt idrottsrörelsen med syftet är att FaR patienterna i 
förlängningen ska slussas från hälso- och sjukvården till idrottsrörelsen. Denna samverkan 
kräver ett nära samarbete mellan aktörerna. Resultatet visar att det är få av sjuksköterskorna 
som har ett nära samarbete med idrottsrörelsen, de flesta FaR skrivs för egenaktiviteter. 
Majoriteten upplever ett motstånd från idrottsrörelsen i och med att de inte har kunskapen av 
att leda sjuka patienter. Samtidigt fins det enligt sjuksköterskorna brister i uppföljningsarbetet 
vilket tillsammans med den dåliga samverkan med idrottsrörelsen skapar en osäkerhet kring 
hur väl FaR recepten fungerar. För att FaR recepten ska fungera och som flera av 
sjuksköterskorna uppger, inte hamna i soporna, så måste samarbetet med idrottsrörelsen bli 
bättre men också hälso- och sjukvårdens uppföljning av FaR recepten. Ett alternativ för att 
stärka samarbetet med idrottsrörelsen skulle kunna innebära en utökning av FaR utbildning så 
att de blir en gemensam utbildning för både vårdpersonal och idrottsrörelsen. På så sett skapas 
ett tydigt samarbete som också gör det lättare att följa upp patienterna och deras behandling.  
 
Uppföljningen av FaR patienterna såg olika ut hos samtliga informanter. Det var allt från 
individuellt utformad uppföljning till kontinuerlig uppföljning eller ingen uppföljning alls. 
Detta styrks även av den studie som Nilsson (2010) genomfört. Enligt Svederberg et al. 
(2001) underlättar det för nybörjaren att fortsätta motionera om man kan få hjälp med 
uppmuntran och motivation av andra. Genom uppföljning från sjuksköterskorna finns 
möjligheten att arbeta motiverande med FaR patienterna och det blir därför viktigt att ha 
rutiner för hur uppföljningen ska gå till. Resultatet från denna studie visar att sjuksköterskorna 
inte anser sig ha resurserna för att kunna följa upp samtliga FaR patienter. Hagberg (2007) 
konstaterar i sin studie att främjande av fysisk aktivitet kan resultera i minskade kostnader för 
sjukvård och sjukskrivningar och att resurserna istället skulle kunna användas till att utveckla 
FaR arbetet.  Av denna anledning skulle det vara av intresse att landstingen utarbetade en 
modell för uppföljningen av FaR så att all personal jobbar efter samma modell och samma 
rutiner. Att genom uppföljning öka patienternas följsamhet kring FaR skulle på så vis kunna 
leda till mindre krav på resurser för sjukskrivningar och sjukvård. Vården går från att 
behandla de sjuka till att förebygga. 
 
Sjuksköterskors kunskap om FaR 
Resultatet visar att samtliga informanter vid starten för projektet hade fått intern utbildning i 
FaR men att de utöver det första utbildningstillfället inte hade haft någon uppföljning eller 
fortsättning på utbildningen. Att ha någon form av uppföljning eller vidareutbildning var dock 
något som efterfrågades av majoriteten av informanterna. Enligt Wiklund (2003) krävs det 
högkompetens hos hälso- och sjukvårdspersonalen för att de ska kunna arbeta etiskt och 
evidensbaserat. Kompetensen är inget som följer per automatik med hälso- och 
sjukvårdspersonalens utbildning utan är något som personalen ständigt måste sträva efter att 
utveckla. Vidare visar Nilssons (2010) studie att det bland annat behövs en utökning av 
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utbildningen i FaR hos hälso- och sjukvårdspersonalen för att göra FaR till en väl fungerande 
behandlingsmetod. Av dessa anledningar borde det därför finna ett större intresse hos 
landstingen att ge personalen någon form av vidareutbildning i FaR. Ett annat alternativ är att 
sjuksköterskorna redan under högskoletiden ges någon form av utbildning i FaR som 
alternativ behandlingsmetod. 
 
Innehållet i sjuksköterskornas FaR utbildning handlade främst om hur recepten skulle skrivas, 
det praktiska, men också om hur man kan anpassa den fysiska aktiviteten till olika typer av 
sjukdomstillstånd.  En av sjuksköterska hade haft förmånen att praktiskt få testa på olika 
aktiviteter som lämpar sig för FaR patienter. Wiklund (2003) betonar att den 
vårdvetenskapliga kunskapen är en helhetskunskap som är baserad på både teori och praktik. 
Evidensbaserad vård handlar om integration av teori och praktik på ett sådant sätt att vi gör 
det vi vet, och inte någonting annat. Detta tankesätt stämmer bra överens med den teoretiska 
och praktiska utbildning en av de intervjuade sjuksköterskorna hade fått. Det stämmer 
däremot inte överrens med de övriga sjuksköterskornas utbildning. Som tidigare nämnts 
visade Nilssons (2010) studie att det behövs mer utbildning i FaR hos hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Med tanke på att sjuksköterskorna efterfrågade någon form av 
vidareutbildning borde det därför ses som en lämplig åtgärd att införa fler tillfällen för 
praktiskt lärande i FaR utbildningen. Genom högre kunskap, både teoretisk och praktisk, blir 
det således lättare att kvalitetssäkra vården.  
 
I och med projektet Sätt Sverige i rörelse hade regeringen som mål att hälso- och 
sjukvårdspersonalen skulle ha en bred kunskap om de förebyggande effekterna av fysisk 
aktivitet samt förmågan att kunna tillämpa kunskaperna i preventivt syfte (Folkhälsoinstitutet 
2001). Sjuksköterskorna i denna studie anser att de, trots enbart ett utbildningstillfälle i FaR, 
har den kunskap som krävs för att kunna rekommendera och ordinera FaR till patienterna. 
Dock efterfrågades det någon form av uppföljning där det finns möjlighet att ta del av de 
nyaste råden angående fysisk aktivitet eller en chans att få diskutera eventuella problem de 
stött på under arbetets gång. Utan uppföljning av tidigare utbildning går personalen miste om 
nya rön och vårdandet mister på så vis sin evidens (Wiklund 2003). Det är därför viktigt att 
sjusköterskorna, som de själva anser, regelbundet får möjlighet att uppdatera sin kunskap om 
FaR för att på så vis kunna säkerhetsställa en god vård för patienten. Detta stöds även av 
hälso- och sjukvårdslagen 2 a § som uppger att vårdandet ska bedrivas så att den uppfyller 
kraven på en god vård med hög kvalitet (SFS, 1998:531). 
 
Primärvårdens roll i FaR enligt sjuksköterskor 
Enligt Nilsson (2005) är föreskrivarna av FaR i stort sett överens om att primärvården har en 
viktig roll att fylla vid behandling med FaR, föreskrivarna anser att det ligger i hälso- och 
sjukvårdens arbetsuppgift att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Detta stämmer även 
överens med vad denna studie kommit fram till, informanterna ser det som viktigt att inte 
enbart se det sjuka utan också det friska och hur man kan hjälpa patienten att i förebyggande 
syfte vilja ändra sin livsstil. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2 c § ska hälso- och sjukvården 
arbeta för att förebygga ohälsa. Patienterna ska när det är lämpligt ges upplysningar om de 
metoder som finns för att förebygga sjukdom (SFS, 1998:1660). Resultatet i denna studie 
visade att sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att ge den bästa vården till den enskilde 
individen, alla behandlingar passar inte alla patienter utan behandlingsmetoden måste vara 
anpassad till vad individen vill ha och behöver. Av samma anledning anser sjuksköterskorna 
att det var viktigt att föreskriva FaR till de patienter som behöver det och samtidigt har 
intresset. FaR kan, hos de som följer receptet, enligt Kallings (2008) bland annat förebygga 
riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och fetma.  Av denna anledning måste 
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det därför ses som viktigt att sjuksköterskorna inte bara nöjer sig med ett nej från patienten 
utan att de arbetar för att få patienten att inse vilka fördelar som finns med fysisk aktivitet.  
 
Det problem sjuksköterskorna såg med primärvårdens FaR arbete var att det aldrig blivit 
etablerat i den ordinarieverksamheten. FaR är fortfarande något som ses som ett projekt av 
hälso- och sjukvården och det innebär, enligt informanterna, att FaR sakta men säkert kommer 
försvinna från primärvårdens arbetsuppgifter. Enligt Marttala och Karlsson (1999 ) är det bra 
och nyttigt för organisationer att driva projekt, genom projekt kan man på ett snabbt sätt 
utveckla organisationens arbete i rätt riktning. Däremot är det viktigt att man avslutar 
projekten när målet är uppfyllt och att projektgruppen istället jobbar för att överföra de 
positiva aspekterna från projektet till den ordinarie verksamheten. FaR var från början en del i 
projektet Sätt Sverige i rörelse med målet att ge vårdpersonalen en bred kunskap om de 
förebyggande effekterna av fysisk aktivitet. Då sjuksköterskorna i denna studie anser sig ha 
kunskapen som krävs för att skriva FaR recept borde det vara av intresse för primärvården att 
utvärdera och avsluta projektet FaR för att istället överföra arbetet till den ordinarie 
verksamheten.  
 
Sjuksköterskorna anser att det viktigaste inte är att skriva recept på FaR utan att personalen 
samtalar med patienten om dennes livsstil och vad de själva kan göra för att förebygga olika 
sjukdomar. Harrison et al. (2005) har i sin studie konstaterat att de patienter som förutom FaR 
receptet också fick skriftlig information och rådgivning i större utsträckning var fysisk aktiva 
efter 12 månader än de som bara fick ett recept. Därför vore det förmodligen allra bäst om 
patienterna fick både ett recept och samtal med vårdpersonalen, samtidigt är enbart ett skrivet 
recept eller enbart ett samtala bättre än att inte göra något alls.   
 
Förutom att sjuksköterskorna anser att FaR ligger inom primärvårdens ansvarområde anser de 
också att idrottsrörelsen har en vikig roll att fylla i FaR arbetet. Kallings och Leijon (2003) 
konstaterar att arbetet med FaR bygger på en samverkan mellan hälso- och sjukvården samt 
idrottsrörelsen med syftet att stimulera patienterna till fysisk aktivitet och målsättningen är att 
patienterna i förlängningen ska slussas från hälso- och sjukvården till idrottsrörelsen. 
Sjuksköterskorna i studien är dock överens om att det är hälso- och sjukvården som måste ta 
det stora ansvaret, inom idrotten jobbar ledarna ideellt medans vårdpersonalen får betalt för 
sitt arbete med FaR patienterna. Kanske borde sjuksköterskorna med sina breda erfarenheter 
av FaR ta ett större ansvar i att informera och stötta idrottsrörelsen så att fler patienter med 
FaR kan få motionera i grupp tillsammans med andra och med utbildade ledare.  
 
Vidare forskning 
Det som skulle vara intressant att studera är hur erfarenheterna av FaR ser ut i andra län. Då 
denna studie är begränsat till de tre landstingen i Småland, det vill säga Kalmar, Kronoberg 
och Jönköpings län, skulle det vara av intresse att göra en liknande studie på andra landsting 
och regioner.  Det som skulle vara av stort intresse är kontakten med idrottsrörelsen, 
landstingen i Småland jobbar alla tre tillsammans med Smålandsidrotten men hur ser detta 
samarbete ut i andra regioner? Ett annat intressant område att studera är patienternas 
erfarenheter av FaR. Hälso- och sjukvården bygger på en god kontakt mellan patient och 
vårdare vilket gör det viktigt att inte bara studera FaR ur vårdarens synvinkel utan också ur 
patientens. På så sätt blir det möjligt att se likheter men också jämföra skillnader. Denna 
studie skulle även kunna genomföras på nytt om några år för att se om sjuksköterskornas 
erfarenheter och kunskaper har förändrats.  
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Slutsats 
Erfarenheterna i FaR hos de studerade sjuksköterskorna visade sig vara omfattande, det har 
under flera år skrivits recept till de patienter som visat ett intresse för behandlingsmetoden.  
Däremot har det ansets som svårt att skapa ett intresse för FaR hos de patienter som inte redan 
innan har ett intresse för den alternativa behandlingsmetoden och det har därför varitsvårt att 
få dem till att testa FaR. Det är och andra sidan positivt att sjuksköterskorna diskuterar 
livsstilsfrågor med sina patienter oavsett om de från början visar ett intresse eller inte. Även 
om samtalet inte leder till ett recept så kan det leda till att patienten får sig en tankeställare om 
sin nuvarande livssituation.  Ett alternativför att skapa intresse och motivation hos de lite mer 
tveksamma kan vara stärka det samarbete med idrottsrörelsen som idag enligt 
sjuksköterskorna fungerar mindre bra. Det borde inte vara omöjligt att hitta en idrott som 
passar även den mest skeptiska patienten.  
 
Resultatet visade att samtliga sjuksköterskor hade blivit utbildade i FaR vid starten för 
projektet men att det efter första utbildningstillfället inte funnits någon uppföljning, något 
som dock efterfrågades. Då det idag är allt fler människor som är inaktiva samt att 
sjukdomarna till följd av ett mer stillasittande liv ökar, borde det vara av intresse att 
sjuksköterskor men också övrig vårdpersonal får utbildning i FaR, helst redan under 
universitetstiden. Det borde också ses som viktigt att sjuksköterskorna blir uppdaterade om de 
senaste råden rörande fysisk aktivitet och förebyggande behandling. Målet är att skapa 
välbefinnande hos patienterna och genom att få till en förändring i kroppen kan även en 
förändring i tillgången på liv möjliggöras och i slutänden öka välbefinnandet.  
 
Ett problem som sjuksköterskorna ser med FaR, är att uppföljningen av patienterna och deras 
recept inte har någon tydlig struktur samt att det i många fall inte blir av att patienterna följts 
upp överhuvudtaget, att resurserna för uppföljningen inte finns.  Med en tydlig målsättning 
från landstinget om hur uppföljningen ska struktureras blir det lättare för varje vårdcentral 
men också för varje individ som jobbar på vårdcentralen att följa upp FaR patienterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20	  
	  

REFERENSER  
 
Axelsen, M., Danielsson, M., Norberg, M & Sjöberg, A. (2009). Matvanor och fysisk 
aktivitet. I: Folkhälsorapport 2009. Västerås: Edita Västra Aros. 
 
Barkstedt, S. (2010). FaR fysisk aktivitet på recept en utvärdering av FaR-verksamheten i 
projektet Idrott och folkhälsa. Växjö: Institutionen för idrottsvetenskap, Växjö universitet. 
 
Bryman, A. (2004). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. 
 
Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O. & Fagerberg, I. (2008). Att förstå 
vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. (2:a upplagan) Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Douglas, F., Teijlingen, E. V., Torrance, N., Fearn, P., Kerr, A. & Meloni, S. (2006). 
Promoting physical activity in primary care settings: health visitors and Practice nurses views 
and experiences. Journal of advanced nursing, 55(2), 252-256.  
 
Faskunger, J. & Hemmingsson, E. (2005). Vardagsmotion – vägen till hållbar hälsa. 
Stockholm: Studentlitteratur AB. 
 
Hagberg, L. (2007). Cost-effectiveness of the promotion of physical activity in health care 
(Avh). Umeå: Department of public health and clinical medicine Umeå University.  
 
Harrison, R. A., McNair, F., & Dugdill, L. (2005). Access to exercise referral schemes - 
a population based analysis. Journal of Public Health, 27(4), 326-328. 
 
Marttala, A. & Karlsson, Å. (1999) Projektboken metod och styrning för lyckade projekt. 
Lund: Studentlitteratur AB.  
	  
Nationella Folkhälsokommittén (2000). Hälsa på lika villkor: nationella mål för 
folkhälsan. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 
	  
Nilsson L. (2005). Fysisk aktivitet på recept i primärvården – en 
implementeringsstudie i Örebro län. Laboremus nr 2, Örebro läns landsting. 
 
Kallings, L. (2008). Physical activity on prescription, study on physical activity level, 
adherence and cardiovascular risk factors. Läkartidningen 36(107), 1090-1095.  
 
Kallings, L. & Leijon, M. (2003). Erfarenheter av fysisk aktivitet på recept FaR (Avh.). 
Sandviken: Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland, Statens folkhälsoinstitut.  
 
Polit, DF. & Beck, CT. (2006). Essentials of nursing research. Methods, appraisal and 
utilization. 6 th ed.  Philadelphia: Lippincott 
	  
SFS (2006:493) Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 
vård. 
 



21	  
	  

SFS (1998:531) Patienten ska ges individuellt anpassad information. 
 
SFS (1998:1660) Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. 
	   	  
Smith, B. J., Bauman, A. E., Bull, F. C., Booth, M. L. & Harris, M. F. (2000). Promoting 
physical activity in general practice: a controlled trial of written advice and information 
materials. Br J Sports medicine, 34, 262-267. 
 
Statens folkhälsoinstitut (2001). Fysisk aktivitet Statens folkhälsoinstitut. Hämtad 21 
september, 2010, från http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/. 
 
Statens folkhälsoinstitut (2010). Nationell utvärdering av receptföreskriven fysisk aktivitet 
(FaR). Hämtad 17 september, 2010, från	  http://www.fhi.se/Publikationer/. 
 
Statistiska centralbyrån (2007). Undersökning levnadsförhållanden. Hämtad den 21 
september, 2010 från http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____189839.aspx. 
 
Thomsson, H. (2002). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Tzerlin, P. & Rutherford, W. J. (1992). Physical fitness testing: The effects of rewards and 
feedback on intrinsic motivation. Physical educator, 49(3), 144-150. 
	  
Weinehall Lars och Kristenson Margareta (2004). På väg mot en mer hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård. Sammanfattning av utredningsunderlag, proposition, 
riksdagsbeslutindikatorförslag och exempel på tillämpning. Rapport 2004:33. 
Statens Folkhälsoinstitutet. 
 
Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap I klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 
 
World Medical Association (2008). Declaration of Helsinki. Hämtad den 23 september, 2010, 
från www.wma.net. 
	  
YFA (2003). FYSS: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut 
 
Ågren, G. (2003). Den nya folkhälsopolitiken, nationella mål för folkhälsan. Stockholm: 
Statens folkhälsoinstitut. 
 
 



	  

	  

Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Kön:       Kvinna  _____ Man   _____ 

 

2. Ålder:  __________ 

 

3. Vad har du för utbildning? ________________________________________ 

 

4. Hur många år har du jobbat i Vården?_______________ 

 

5. Hur många år har du jobbat med FaR?________________ 

 

6. Vilket landsting tillhör er vårdcentral/hälsocentral?____________________________ 

 

7. Hur många anställda är ni på vårdcentralen/hälsocentralen?___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

1. Vilka erfarenheter har du av FaR som alternativ behandlingsmetod?  

Negativa/positiva? 

 

 

2. Kan du beskriva hur ditt arbete med FaR ser ut på vårdcentralen/hälsocentralen? 

Använder du de/använder du de ej?  Vad kan ligga bakom de? 

 

 

3. Vad är det du tycker är bra respektive dåligt med FaR? 

  

 

4. Vilken typ av utbildning har du fått i FaR? 

Var den bra/sämre? Hur skulle du vilja att den såg ut? 

 

 

5. Vilken roll tycker du att primärvården ska ta i arbetet med att föreskriva FaR? 

Är det en uppgift för er? Varför/varför inte? 

 

 

6. Har du ytterligare funderingar som vi ej berört? 

	  

	  

	  

	  

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 



	  

	  

      Bilaga 2 
 

Informationsblad angående deltagande i intervjustudie  
Fysisk aktivitet på recept (FaR) 
 
Mitt namn är Sofie Barkstedt och jag läser Sjuksköteskeprogrammet på Linnéuniversitetet. 
Jag är i startgroparna för att skriva min C-uppsats som har till syfte att beskriva vilka 
erfarenheter sjuksköterskor inom primärvården har av fysisk aktivitet på recept som 
alternativ behandlingsmetod. 
För att kunna genomföra studien är mitt mål att göra intervjuer med sjuksköterskor, 
distriktssköterskor alternativet verksamhetschefer som är insatta i 
vårdcentralens/hälsocentralens arbete med FaR.  
 
Tanken är att intervjuernas görs individuellt med en person från varje vårdcentral/hälsocentral 
samt mig som intervjuare. Intervjuerna kommer, om du som informant godkänner, att spelas 
in. Tiden för intervjuerna är individuella men bör ta omkring cirka 30-60 min.  
 
Som informant har du rätt att: 
 

- Själv bestämma plats och tid för intervjun 
- När som helst avbryta intervjun 
- Under hela processens gång behålla anonymitet 
- Ta del av materialet om så önskas. 

 
 
Efter genomförd intervju kommer materialet att hållas inlåst där enbart jag som författare och 
min handledare har möjlighet att komma åt materialet. 
 
För att jag som intervjuare ska ha möjlighet att hinna analysera intervjuerna är jag tacksam 
om de finns tid att genomföra intervjuerna under v. 41-42, 11-22/10. 
 
Ni nå mig på telefon 073……. eller mail ………@hotmail.com 
 
 
Jag ser fram emot ert deltagande i studien 
 
Med vänliga hälsningar Sofie Barkstedt 
 
Växjö 2010 
	  

	  

	  

	  

	  

 



	  

	  

      Bilaga 3 
 

Informationsblad till deltagare i intervjustudie  
Fysisk aktivitet på recept (FaR) 
 
Mitt namn är Sofie Barkstedt och jag läser Sjuksköteskeprogrammet på Linnéuniversitetet. 
Syftet med denna studie är att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor inom 
primärvården har av fysisk aktivitet på recept som alternativ behandlingsmetod. 
Intervjuer kommer genomföras med sjuksköterskor, distriktssköterskor samt 
verksamhetschefer på vårdcentraler/hälsocentraler.  
 
Samtliga intervjuer görs individuellt med en person från varje vårdcentral/hälsocentral samt 
mig som intervjuare. Intervjuerna kommer, om du som informant godkänner, att spelas in. 
Tiden för intervjuerna är individuella men bör ta omkring cirka 30-60 min.  
 
Som informant har du rätt att: 
 

- Själv bestämma plats och tid för intervjun 
- När som helst avbryta intervjun 
- Under hela processens gång behålla anonymitet 
- Ta del av materialet om så önskas. 

 
 
Efter genomförd intervju kommer materialet att hållas inlåst där enbart jag som författare och 
min handledare har möjlighet att komma åt materialet. 
 
Vid frågor och funderingar når ni mig på telefon 073……. eller  
mail ………@hotmail.com 
 
 
Jag ser fram emot ert deltagande i studien 
 
Sofie Barkstedt Växjö 2010 
	  

	  

	  


