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Sammanfattning 

Bakgrund: Fysisk inaktivitet ligger  till grund för en mängd vanliga sjukdomar i dagens sam-

hälle, med stora kostnader för både individ och samhälle som följd. Fysisk Aktivitet på 

Recept, FaR, infördes som en metod för att öka den fysiska aktiviteten hos personer som är i 

riskgruppen för eller lider av specifika besvär. FaR är ett ungt projekt och ännu är forskningen 

kring det relativt begränsad.  

Syfte: Syftet med vår studie var att undersöka kliniskt verksamma sjukgymnasters åsikter och 

erfarenheter gällandes patienters barriärer mot och facilitatorer till att acceptera ett FaR, samt  

idéer om utveckling av konceptet. 

Metod: Vi har gjort en intervjustudie, i vilken sju sjukgymnaster från fyra vårdcentraler i 

sydöstra sjukvårdsdistriktet i Region Skåne har deltagit. Vårdcentralerna som tillfrågades är 

hämtade ur en tidigare studie. Sjukgymnasterna kontaktades först genom telefonsamtal, som 

följdes upp av ett e-postmeddelande. Inklusionskriterier var att sjukgymnasterna var kliniskt 

verksamma och att de hade erfarenhet av att skriva FaR. Intervjuerna spelades in, transkrib-

erades och analyserades genom en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet redovisas utifrån respektive frågeställning. Barriärerna kunde vara av 

personlig intern art, där motivationsbrist vägde tyngst enligt alla intervjuade, liksom av 

personlig extern art, där tid och ekonomi var de delar som vägde tyngst. Många åsikter 

uppkom också angående organisatoriska brister, vilka täcks in av bristfällig information till 

patienter, dåligt intresse i konceptet från övriga legitimerade yrkesgrupper, samt ned-

skärningar av resurser som har minskat valmöjligheter och individanpassning för patienten. 

Facilitatorerna kunde vara påverkbara, vilket handlade om att få patienten att nå insikt om 

behovet av en förändring, eller icke påverkbara: om patienten varit fysiskt aktiv tidigare eller 

om han/hon känner till FaR sedan innan besöket. Önskad utveckling inom FaR handlade 

mycket om att bemöta de barriärer som tagits upp och stärka de facilitatorer som identifierats: 

Starkare implementering i vårdenheterna med enhetliga riktlinjer, integrera FaR-arbetet hos 

övrig yrkesgrupper, mer information till samhället om FaR som etablerad behandlingsmetod 

samt tillsätta mer resurser. 

Diskussion och slutsatser: Motivationsbrist hos patienten har en grundläggande roll som 

barriär mot att påbörja träning enligt FaR. För att överkomma detta hinder är insikt om eget 

hälsotillstånd den starkaste facilitatorn. Barriärer kan även finnas inom vården och omfatta 

bemötandet av patienten i receptskrivande stund. Därför önskas starkare implementering och 

bättre integrering av FaR-konceptet i övriga legitimerade vårdyrken.  

 
Nyckelord: Fysisk aktivitet, sjukgymnastik, intervjustudie, motivation, utbildning, 

intervjustudie, manifest innehållsanalys 



 

 

Abstract 
Background: Physical inactivity is the basis for a variety of common diseases in today's 

society, creating high costs for both the individual and the society as a result. Physical 

Activity on Prescription, PAP, was introduced as a method to increase physical activity 

among persons at risk for or suffering from specific disorders. PAP is a young project and the 

research is still relatively limited.  

The aim: The aim of our study was to examine clinically active physiotherapist's views and 

experiences concerning patient's barriers against and facilitators to acceptance of a PAP, and 

ideas on how to develop the concept.  

Method: We carried out an interview study in which seven physiotherapists from four health 

centers in the southeastern district of healthcare in Region Skåne participated. The health 

centers that were asked are taken from an earlier study. The physiotherapists were contacted 

by telephone, followed by an e-mail. Inclusion criteria were that the physiotherapists were 

clinically active and that they had experience from writing PAP. The interviews were 

recorded, transcribed and analyzed by using a manifest content analysis.  

Result: The results are divided and presented in relation to which question they are associated 

to. The barriers could be of a personal internal nature, where the lack of motivation had the 

most important role according to all interviewees, as well as a personal external nature, where 

lack of time and insufficient finances were the parts that weighed most heavily. There were 

also many opinions about organizational shortcomings, which included inadequate infor-

mation to patients, poor interest in the concept from other healthcare professionals, as well as 

cutbacks reducing possible choices of activity and tailored options for the patient. Facilitators 

that the therapist were able to influence were about getting the patient to achieve insight into 

the need of change. Other facilitators, that the therapist could not influence, were if the patient 

had been physically active before or if he/she knew about the concept before the visit. Desired 

developments of the PAP-concept were about addressing the barriers raised and enhance the 

facilitators identified: Strengthening the implementation in health centers with uniform 

guidelines, integrate PAP with the daily work of other healthcare professionals, exposure of 

the PAP-concept in the society, and increased resources.  

Discussion and conclusions: Lack of motivation has a fundamental role as a barrier against 

taking up training with PAP. To overcome this obstacle, awareness of your own health is the 

strongest facilitator. Barriers may also exist in the healthcare organization, and includes how 

the patient is met when the prescription is written. Therefore the physiotherapists desires a 

stronger implementation and integration of the PAP-concept in the daily work of other 

healthcare professionals.  

 

Keywords: Physical activity, physiotherapy, interview study, motivation, education, manifest 

content analysis
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
I en rapport från folkhälsoinstitutet definieras fysisk aktivitet som ”all typ av rörelse som ger 

ökad energiomsättning”. Fysisk inaktivitet är identifierat som en betydande riskfaktor för 

osteoporos, cancer, obesitas, samt kardiovaskulära sjukdomar såsom hypertoni och hyper-

lipidemi. I motsatt förhållande kan ökad fysisk aktivitet minska risken för uppkomst av dessa 

besvär [1-3]. Förutom de positiva fysiologiska effekter man kan få av fysisk aktivitet, tyder 

studier också på att psykologiska vinster kan erhållas. Positiva effekter på stresshanteringen 

och behandling av depression har påvisats efter ökad fysisk aktivitet [3-5]. I Sverige har man i 

en undersökning funnit att ungefär hälften av Sveriges befolkning är otillräckligt fysiskt 

aktiva [1,2]. I en studie på uppdrag av FRISAM (Friluftsorganisationer i samverkan)  har det 

visats att den ungefärliga kostnaden för fysisk inaktivitet i Sverige år 2002, i form av 

produktionsbortfall och sjukvårdskostnader, uppgick till ungefär 6 miljarder svenska kronor 

[6]. 

Fysisk Aktivitet på Recept (FaR) är en arbetsmetod som används inom och i anslutning till 

hälso- och sjukvården i Sverige. Metoden har ökat markant under de senaste åren, framförallt 

sedan aktivitetsåret 2001, då projektet ”Sätt Sverige i Rörelse” startade. Syftet med FaR är att 

främja en fysiskt aktiv livsstil, både i behandlande och i sjukdomsförebyggande syfte [2]. FaR 

grundar sig på FYSS, Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. FYSS 

används som ett hjälpmedel vid ordination av FaR [7].  

Faskunger et al. beskriver FaR som en ordination som en patient kan få av all legitimerad 

personal inom hälso- och sjukvården, med förutsättning att ordinatören har den kunskap som 

behövs för att genomföra uppgiften korrekt. Författarna beskriver vikten av att man är tydliga 

med vem som ansvarar för vad på enheten, med fördel genom ett flödesschema. Vidare 

beskrivs förskrivarens roll som oerhört viktig för att patienten skall bli motiverad; patienter 

med låg motivation bör få träffa personal med god utbildning inom motiverande samtal. I 

arbetet beskrivs även de bestämmelser som Socialstyrelsen utfärdat. Där läggs ansvaret på 

verksamhetschefen att fördela uppgifterna bland personalen och utse vem eller vilka inom 

organisationen som ska fullgöra uppgiften att ordinera fysisk aktivitet, samt att den personalen 

har kompetensen som krävs för uppgiften. Socialstyrelsen har bestämt att den som utfärdar 

ordinationen sedan också ansvarar för åtgärden. Aktiviteten skall anpassas till patientens 

förutsättningar, motivation och möjligheter, med utövning i olika organisationer eller genom 

egenaktiviteter i hemmet eller närmiljön [2]. 

För att främja Fysisk Aktivitet på Recept läggs stor vikt på att det finns en god samverkan 

mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället, till exempel organisationer som 

har lång erfarenhet från att arbeta med fysisk aktivitet, motion och träning. Utbredningen av 

FaR har lett till att hälso- och sjukvården söker allt fler frivilligorganisationer att upprätta 

samarbete med. FaR är ännu en relativt ny metod i Sverige. Det finns ett flertal publicerade 

studier om hur fysisk aktivitet kan främjas inom primärvården. Dock finns det ingen 

sammanställd studie om vilket tillvägagångssätt som är mest effektivt och hur arbetet med 

FaR inom hälso- och sjukvård ska organiseras på bäst sätt [1,2].  

Utanför Sveriges gränser bedrivs det framförallt flest studier om FaR i USA, Storbritannien, 

Nya Zeeland, Kanada och Australien. Vid planering och uppläggning av pilotprojektet FaR i 

Sverige användes mycket erfarenhet från en studie gjord i Storbritannien av Riddoch et al. En 

studie som var en litteraturgenomgång om främjandet av fysisk aktivitet inom primärvården 

[7,8]. Flera studier har inriktats på jämförelser mellan behandlingar innehållandes Fysisk 

Aktivitet på Recept och andra sedvanliga åtgärder. I vissa av dessa studier har det påvisats 
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goda effekter av FaR gällandes ökad aktivitetsnivå. Det finns även studier som pekar mer 

specifikt på ett bättre resultat i utvalda uppmätta variabler, exempelvis syreupptagnings-

förmåga och skadenivå. Därtill har också subjektiv hälsa och livskvalitet ökat hos individerna 

i studierna [8-10]. 

Trots att kunskapen om vikten av rörelse idag är stor, så är det många som inte följer de 

rekommendationer som finns angående fysisk aktivitet. Det verkar finnas en gräns för i hur 

stor utsträckning personer är beredda att ändra sin livsstil för att minska riskfaktorerna för 

ohälsa [11]. Det har gjorts flera studier som behandlar barriärer för fysisk aktivitet hos 

patienter [8,12-15]. I en studie av Elley et al. identifierades flertalet barriärer, vilka de kunde 

dela in i olika kategorier: barriärer utom patientens kontroll, hälsorelaterade och övriga 

hinder. Vissa av de barriärer som patienterna inte kan påverka knyts an till brister i samhället, 

så kallade omgivningsfaktorer, exempelvis brister i tillgången till träningscentra eller gång-

stigar. Väder är en annan opåverkbar barriär. Hälsorelaterade hinder kan vara en operation 

eller knäsmärta, och kan vara svåra att påverka [12]. Övriga barriärer, som kan knytas an till 

personens livsstil och motivation, återfinns i de flesta studier inom ämnet. Identifierade 

barriärer är tidsbrist, dålig självdisciplin eller självkänsla, motivationsbrist, kostnadsfaktorer, 

trötthet, rädsla för skador samt att de ogillade träningen. Det fanns även barriärer med social 

förknippning: bristande stöd, hemifrån och/eller från vårdgivare, samt ingen att träna 

tillsammans med. [12-15] 

Det har också gjort studier som berör vilka facilitatorer som kan ligga till grund för att 

patienter skall förändra sin grad av fysisk aktivitet. Facilitatorer är också viktigt att ha i åtanke 

när fysisk aktivitet ska främjas, för att kunna överkomma de barriärer som finns. I olika 

studier har det kommit fram att oro för framtida hälsa liksom sociala faktorer motiverar till att 

ändra livsstil och börja träna. Ofta relaterar personerna till tidigare hälsoproblem, antingen om 

de själva eller om någon de känner har varit sjuka med mycket leda. Rädsla för att återuppleva 

besvären motiverar ofta till livsstilförändring. Ett gott bemötande från vårdpersonal, med 

patientinriktade råd och anvisningar upplevs också som en facilitator. Vidare upplever de 

flesta att träningens effekter är en stark motivationsfaktor till att fortsätta; de går ner i vikt och 

mår bättre. [12,16,17] 

En stor del i sjukgymnastens arbete är att motivera sina patienter och främja ett fysiskt aktivt 

liv. Det finns idag en hel del patienter i riskzonen som tackar nej till att aktiveras genom 

Fysisk Aktivitet på Recept. Kunskapen om denna patientgrupp är fortfarande liten, men sam-

tidigt så viktig. Konceptet är fortfarande ungt. För att utveckla FaR, öka effektiviteten och 

minska bortfallet av den behandling som patienten har blivit ordinerad är det dels viktigt att 

de barriärer som kan motverka en förändring kartläggs. Det är också viktigt att identifiera 

vilka facilitatorer som främjar till livsstilsförändring och vilka åsikter de verksamma inom 

FaR har angående utveckling inom konceptet. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Vår studie syftar till att beskriva specifika aspekter ur FaR-konceptet utifrån ett sjukgymnast-

perspektiv. Vi ska undersöka sjukgymnasternas åsikter och upplevelser angående barriärer till 

att patienter väljer att inte påbörja Fysisk aktivitet på Recept. Vi ska i motsatt förhållande 

även undersöka vilka facilitatorer som kan ligga till grund för att patienten påbörjar träning 

enligt sitt FaR och vilka förändringar som sjukgymnasterna önskar för att förbättra Far-

konceptet.  

Studien kommer att utgå ifrån följande frågeställningar: 

- Vilka barriärer kan ligga bakom att patienter väljer att inte delta i Fysisk Aktivitet på 

Recept? 
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- Vilka facilitatorer kan ligga till grund för att patienten skall vilja delta i Fysisk 

Aktivitet på Recept? 

- Hur skulle FaR-konceptet kunna utvecklas i framtiden? 

2. Metod och material 

2.1 Deltagare 
Vår studie är av kvalitativ karaktär och grundas på djupintervjuer med verksamma sjuk-

gymnaster från fyra vårdcentraler i sydöstra sjukvårddistriktet i Region Skåne. Urvalet av 

vårdcentraler, ur vilka sjukgymnasterna är hämtade, är tagna från en studie om Fysisk 

Aktivitet på Recept ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, gjord av Åsa Romé 2009 [18]. De 

kriterier som de deltagande sjukgymnasterna i vår studie har varit tvungna att uppfylla är att 

de skall vara kliniskt aktiva och de skall ha erfarenhet av FaR-arbete på vårdcentral, samt 

skall de ha erfarenhet av patienter som tackat nej till ett FaR-recept. 

Genom telefonkontakt med FaR-ansvarig sjukgymnast på varje vårdcentral undersöktes 

intresset för deltagande i vår studie. Vid visat intresse följdes telefonsamtalet upp av ett mejl, 

med mer information om studiens innehåll via ett PM. Den ansvarige spred sedan förfrågan 

vidare till de av sina kollegor som hade erfarenhet av FaR. Därefter bestämdes tid för inter-

vjuerna. Det var åtta sjukgymnaster som visade intresse av att delta i vår studie. På grund av 

att en av de intresserade sjukgymnasterna var otillgänglig under den period som vi planerade 

att utföra våra intervjuer, så blev det slutligen sju deltagare, varav två var män och fem var 

kvinnor. 

2.2 Insamling av data 
Inför intervjuerna skapades en intervjuguide baserad på öppna frågor som skulle behandla alla 

de aspekter som berörs av studiens syfte och frågeställningar (Se bilaga 2). Följande är ett 

exempel på hur frågorna konstruerats: 

" Vilka olika barriärer har patienterna uppgivit till att tacka nej till FaR". 

Ibland specificerades frågorna mer för att få igång den intervjuade när denne fann svårighet i 

att uttrycka sig under de öppna frågorna, samt för att bekräfta att vi förstått rätt. Intervju-

guiden testades genom en pilotintervju med en sjukgymnast som inte uppfyllde kriterierna för 

att delta i studien. 

Båda författarna var deltagande vid alla intervjuer. En författare ledde intervjun, den andra 

författaren kompletterade med följdfrågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. 

De gjordes mellan 1 och 25 september 2009. Intervjuerna varade mellan 25 och 35 minuter. 

För att minimera riskerna för störmoment gjordes de i en avskild miljö på den intervjuade 

sjukgymnastens arbetsplats. 

2.3 Analys av data 
De inspelade intervjuerna transkriberades, lästes igenom enskilt och delades upp utifrån 

respektive frågeställning. Därefter har varje del analyserats genom manifest innehållsanalys. 

Den manifesta innehållsanalysen är grundad i hur metoden beskrivs i Graneheims & 

Lundmans artikel [19], med kompletterande beskrivningar ur studier gjorda av Hegaard et al. 

respektive Hsieh & Shannon [20,21]. 

Analysens olika steg har genomförts av båda författarna, var för sig, och en jämförelse mellan 

respektive författares analys har gjorts mellan varje nytt steg. Efter att intervjuerna trans-
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kriberats och delats upp efter frågeställning, lästes de igenom flera gånger för att författarna 

skulle bli väl bekanta med intervjuerna och få en känsla för helheten. Sedan lästes transkrip-

tionerna noggrannare och meningar som var intressanta för respektive frågeställning valdes 

ut, så kallade meaning units. Alla meaning units kondenserades, sorterades och skapade 

koder. Ett exempel på hur detta kunde gå till följer nedan: 
 

Citat Kondensering Kod 

"För ibland är det så att man hittar andra barriärer för 

att man inte vill träna...För vill man inte så hinner 

man inte med. Så att det finns ju ofta, vill man träna 

så finns det lösningar att hitta i det hela." 

Det finns alltid lösning, men vill 

man inte kan man inte. 

Motivationsbrist 

 

Efter skapandet av koder sorterades de efter vilken aspekt de berörde under respektive fråge-

ställning och därigenom skapades olika kategorier. Under arbetets gång jämfördes de meaning 

units som valts ut, koder som skapats och sortering av dessa mellan respektive författare. 

Eftersom författarna visade nästan identiska sorteringar krävdes inte mycket diskussion för att 

uppnå konsensus. Ett schema skapades för att ge en tydlig överblick av sorteringen av koder 

och kategorier under respektive frågeställning (Se bilaga 3).  

3. Resultat 

3.1 Bearbetning av resultat 
Vid bearbetning av materialet, från de sju intervjuerna, delades resultatet upp efter vilken 

frågeställning som berördes: Barriärer, Facilitatorer och Utveckling av FaR-konceptet. 

Sammanlagt skapades sju kategorier under de tre frågeställningarna. För att se hela kodnings-

schemat hänvisar vi till bilaga 3. Andelen citat som tas upp för varje kod i schemat beror på 

hur ofta det aktuella ämnet kom upp i intervjuerna. 

3.2 Barriärer 
Här uppkommer anledningar som ligger till grund för att patienten väljer att inte påbörja 

träning enligt FaR. Under denna frågeställning uppkom tre kategorier: Interna personliga bar-

riärer, Externa personliga barriärer och Organisatoriska barriärer. Uppdelningen illustreras 

i Figur 1.  

3.2.1 Interna personliga barriärer 

Kategorin Interna personliga barriärer byggs upp av tre koder; annan sjukdom, tränings-

ovan/självbild och motivation. Sjukgymnasterna vi intervjuade erfor att en av anledningarna 

till att patienterna tackade nej till FaR var att de hade en annan sjukdom som hindrade dom 

från att vara med på pass ute i friskvården; ibland från att bedriva en fysisk aktivitet över-

huvudtaget. Exempel på sjukdomar och andra åkommor kunde vara psykiska besvär, smärta 

och allmänt dåligt fysisk kapacitet. 

”Det vanligaste är att dem har andra åkommor som gör det svårt för dem att 

bedriva aktiviteten.” (Intervju 6) 

Sjukgymnasterna nämnde även att träningsvanan och självbilden spelade en stor roll i om 

patienten tackade ja eller nej till FaR. Det var svårt att skicka ut patienter med dålig trä-

ningsvana i friskvården, särskilt om det samtidigt förelåg en dålig självbild hos patienten. 
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”Det är väldigt svårt att slussa ut folk som inte har någon träningsvana över 

huvudtaget, är man då lite överviktig och svag...så går man gärna inte ut i 

allmänheten.” (Intervju 1) 

Något som uppkom i samtliga intervjuer vid flera tillfällen var motivationsbrist. De flesta av 

sjukgymnasterna värderade det som den största barriären. De poängterade att det är vanligt 

förekommande att patienter som blir erbjudna FaR är dåligt motiverade till den 

livsstilsförändring som FaR syftar till. Motivationsbristen kan visa sig på olika sätt hos pat-

ienten. Ett exempel som uppkommer är att patienten har svårt att ta till sig informationen; att 

patienten inte kan eller vill se sambandet mellan besvär och livsstil, samt hur fysisk aktivitet 

kan påverka deras hälsa och välbefinnande på ett positivt sätt. Ett annat exempel som uppges 

under intervjuerna är att när patienten erbjuds lösningar mot de problem som denne anger som 

hinder, så uppkommer ständigt nya hinder som gör att dessa lösningar förkastas.  

”Annars är det motivationen. Det är inte så att de säger att de inte vill. Utan 

att när man pratar med dem så har de svårt att kunna ta det för sig, de är inte 

motiverade till att börja träna.” (Intervju 7)  

"framför allt är det dålig motivation, och man ser inte vikten, alltså man har 

inte kopplingen till hur det förbättrar hälsan. Så det är nog det." (Intervju 2) 

3.2.2 Externa personliga barriärer 

Kategorin Externa personliga barriärer innehåller tre koder; tid-arbete-socialt, avstånd till 

träningsmöjligheter och begränsad ekonomi. Tid, arbete och socialt, oftast i kombination, 

nämner de intervjuade sjukgymnasterna som vanligt förekommande anledningar till att pati-

enterna som blir erbjudna ett FaR tackar nej. Ett vanligt förekommande exempel är att de har 

ett krävande arbete, ofta med lång pendling, som tar upp stora delar av vardagen. Till det har 

de ofta även en barnfamilj som kräver deras närvaro. Tiden till att komma ifrån och bedriva 

en regelbunden fysisk aktivitet finns inte för dem. 

”Arbetet i förhållande till socialt och familj...för att tiden finns inte. Långt 

arbete som följs med att hämta barnen etc. och så räcker inte tiden till.” 

(Intervju 4) 

I ett fåtal av intervjuerna kom det fram att patienter nämnt avståndet till träningsmöjligheter 

som en anledning till att inte påbörja FaR. Ett exempel som tas upp är när patienten bor 

utanför stan utan bra promenadstigar i hemmiljön, speciellt om personen ifråga inte heller har 

körkort och därmed har svårt att ta sig till en träningsanläggning. 

"För personer som bor ute på landet här och som inte har några direkta 

vägar att cykla eller promenera på, där de bor utmed en större väg och som 

inte är belyst... när det kör mycket trafik och så. Om de sen inte har körkort 

och inte kan ta sig till Friskis så kan det vara svårare." (Intervju 1)  

Den ekonomiska biten spelar en vanlig roll när patienten avböjer ett recept på fysisk aktivitet, 

enligt sjukgymnasterna. De flesta patienter som får ett FaR har en tids sjukskrivning bakom 

sig och har på grund av det en ansträngd ekonomi. Den aktuella lågkonjunkturen spelar också 

in. Med en ansträngd ekonomi finns det ofta inte utrymme för ytterligare utgifter i form av ett 

träningskort. Patienter nämner att de får prioritera var de lägger pengarna och då är det lätt att 

ett dyrt träningskort hos en förening bortprioriteras. 

”Men många av de som får fysisk aktivitet på recept har ganska dåligt 

ekonomisk situation...efter längre sjukskrivningar och liknande.” (Intervju 3) 
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”Ekonomin spelar helt klart en stor roll, framförallt nu i de här tiderna. Det 

har bland annat blivit dyrare här,  nu måste dom nästan betala fullt pris ute 

hos föreningarna.” (Intervju 5) 

3.2.3 Organisatoriska barriärer 

Kategorin Organisatoriska barriärer är de barriärer som kan kopplas till brister i vård-

systemets roll i FaR-kedjan, men som direkt eller indirekt påverkar patientens inställning till 

konceptet. Kategorin byggs upp av tre koder; Brister i nätverk och samhälle, Brister i org-

anisation och integrering samt Brister hos receptskrivare. Många av sjukgymnasterna tar upp 

att samarbetet med föreningarna har blivit sämre och resurserna som funnits till FaR-arbetet 

har minskat. Det är statliga nedskärningar som legat till grund för förändringarna. Innan har 

det funnits en mer central samordning i distriktet. Det har även funnits resurser för att hålla 

ordentliga introduktionsmöten i FaR-konceptet, där de olika träningsmöjligheterna presen-

terades för patienterna. En sjukgymnast säger att numera får patienterna söka sig till frisk-

vården på egen hand och ofta är inte priserna särskilt bra subventionerade. Innan har det fun-

nits grupper som är mer specifikt anpassade till FaR-patienter, vilket dock inte är lika vanligt 

nu. Intresset ute i föreningarna har även minskat, eftersom patientanslutningen har varit 

ganska låg generellt och det har varit dålig uppslutning till de FaR-pass som har hållits. 

Sjukgymnasterna menar att dessa förändringar påverkar patienternas inställning till att påbörja 

FaR. 

”Orsaken till förändringen var att regionen drog in pengar. De var inte 

beredda att betala lika mycket längre. Tidigare hade vi speciella FaR-

grupper, där vi samarbetade med föreningar ute i samhället. Nu vill inte 

regionen betala till det längre…” (Intervju 5) 

”Men då var det ibland så att det var väldigt få patienter som kom och då var 

det en del små föreningar som tappade intresset och som inte ville vara med 

längre” (Intervju 2)  

I intervjuerna nämner sjukgymnasterna att en barriär som faller under organisatoriska brister 

är att inom primärvården finns inte tillräckligt med resurser för att täcka det behov av stöd 

som många patienter har. En del patienter skulle behöva extra stöd, uppmuntring och upp-

följning för att klara av ett recept, men det finns inte utrymme för det i primärvårdens 

resurser.  

”Och jag tror att dem här personerna egentligen behöver mer stöd än vi har 

möjlighet att ge dem här i primärvården...Det är väldigt tidskrävande att 

kunna lägga den tiden och den tiden finns inte riktigt som det ser ut idag i 

primärvården.” (Intervju 3) 

I intervjuerna kom det fram att de trodde att många i de övriga receptskrivande yrkes-

grupperna inte riktigt vet vad FaR innebär. De sätter sig inte in i det och är således inte heller 

tillräckligt flitiga med att skriva ut FaR. Sjukgymnasterna tror att det kan bero på att det är 

lättare att skriva ut medicin än att sätta sig in i en ny metod och att FaR-konceptet därför inte 

är det första som läkarna eller sjuksköterskorna kommer att tänka på när de träffar en patient.  

”Många doktorer och andra med för den delen, är inte tillräckligt flitiga för 

att skriva recept, det är mycket enklare att skriva ut piller.” (Intervju 1)  

”Men det kommer alldeles för lite remisser till oss från de andra 

yrkesgrupperna. Vi har varit på, framförallt läkarna, många många gånger 
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genom att vara ute och informera. Men det verkar som dom aldrig sätter sig 

in i vad det handlar om.” (Intervju 5) 

En samstämmig åsikt bland sjukgymnasterna var att informationen till patienten ofta är 

bristfällig när receptet skrivs, eller till och med felaktig i vissa fall. Några uppger att de tror att 

grunden till att patienten får dålig information är att är bristande kunskap inom konceptets 

innebörd hos receptskrivaren. Receptskrivaren, exempelvis läkaren, ger ofta inte patienten till-

räckligt med information, menar sjukgymnasterna. Patienten vet ibland inte vad de har fått på 

recept. När de sen kommer till sjukgymnasten och får veta vad receptet egentligen innebär blir 

det som en chock för dem. Då menar sjukgymnasterna att patienten hamnar på fel nivå från 

början, vilket ofta leder till att patienten tackar nej till att påbörja sitt FaR. Det förekommer 

även att patienter som inte är lämpade för FaR får det utskrivet, att receptskrivaren skickar fel 

patientkategori. Det är de fall där sjukgymnasterna inte tror att patienten kommer att klara att 

sköta träningen på egen hand ute i samhället, som de kan avrådda patienten från att påbörja 

träning i friskvården. 

”Jag tror också att det kan vara en chock för dem när de kommer hit och hör 

att dom ska ut på någon aktivitet. Det sker ett missförstånd i informationen… 

När detta inte gäller så vill dom inte.” (Intervju 4) 

”Det blir lite grann som att läkarna har lite svårt för att skicka rätt grupp 

ibland. Många gånger så kommer personer med ett recept i handen, men som 

inte är lämpade för det.” (Intervju 5) 
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Figur 1.Uppdelning av kategorier och koder under frågeställningen Barriärer. 
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3.3 Facilitatorer 
Under denna frågeställning skapades två kategorier: Påverkbara facilitatorer och Icke på-

verkbara facilitatorer. Uppdelningen är grundad i sjukgymnastens förmåga att påverka facil-

itatorn i det personliga mötet med patienten. Uppdelningen illustreras i Figur 2.   

3.3.1 Påverkbara facilitatorer 

Den här kategorin består endast av en kod: Information och mental förberedelse. De inter-

vjuade sjukgymnasterna var överrens om att det främsta verktyget de hade för att motivera 

patienten till att påbörja en livsstilsförändring med FaR var ren information. De menade att 

om patienten får god information om sitt recept, sina besvär och vilka effekter träningen har 

så är chansen större att de påbörjar och fullföljer sitt recept. Dock betonas att information inte 

bara ska slängas på dem, utan patienten måste kunna ta åt sig informationen och själv komma 

till insikt. Ett steg mot att åstadkomma detta är att patienten själv skall skriva ner och sätta ord 

på de vinster de kan få av att påbörja en FaR-aktivitet. 

”Man kan sätta upp och se hur är situationen idag, vilka är fördelarna med 

den situationen man har och vilka är nackdelarna. Samt vilket som skulle 

kunna vara för- och nackdelarna med om man gjorde den här förändringen 

som det handlar om då...det är ju så att patienten får själv skriva ner och 

känna efter men jag kan finnas där för vad som skulle kunna vara vinsten med 

att göra en förändring” (Intervju 3) 

Många av de intervjuade berättar också att möjligheten till mental föreberedelse hos patienten 

spelar stor roll för deras inställning till sitt FaR-recept. En sjukgymnast påpekar därtill att det 

därför kan vara fördelaktigt att informationen delas upp mellan de olika yrkesgrupperna som 

är involverade i receptet, samt att informationen kan ges vid olika tillfällen. Då ökar möjlig-

heten till mental förberedelse och därmed få patienten mer positivt inställd till sitt recept. 

”Information från här och remisskrivare. Får dom bra information är dom 

ofta väl förbereda när dom kommer hit. Jag tycker att den mentala 

förberedelsen har en stor betydelse” (Intervju 4) 

3.3.2 Icke påverkbara facilitatorer 

Under Icke påverkbara facilitatorer faller två koder: Bekantskap med koncept och Tidigare 

fysisk aktivitet. En del av de intervjuade sjukgymnasterna tar upp att de har upptäckt att det 

har en betydande roll om patienten känner till FaR sedan innan; om de känner någon som har 

haft ett FaR-recept eller om de har hört talas om det på något annat sätt. Det är då en större 

chans att de är positivt inställda till att påbörja ett recept.  

”Det spelar väldigt stor roll om de har hört talas om det här innan, om de har 

haft någon kompis som har haft recept innan eller någon kompis som har 

tränat och så vidare. De här sociala faktorerna omkring. De är jätteviktiga.” 

(Intervju 2) 

Alla sjukgymnaster ansåg även att det var mycket större chans att patienten accepterade, på-

började och fullföljde sitt recept om han/hon hade erfarenhet av fysisk aktivitet sedan tid-

igare. De tror att det blir lättare om patienten har varit fysiskt aktiv tidigare eftersom denne då 

från början är mer förberedd på vad som komma skall. Patienten vet då vad träningen innebär, 

hur det känns, vad träningsvärk är och de kan ofta även komma ihåg att de har tyckt att det 

var roligt en gång i tiden. 
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”Har dom varit aktiva tidigare i en sport så är det mycket lättare. Dom vet 

vad det krävs och vad den här introduktionstiden betyder. Man måste vara 

där några gånger innan man tycker att det är kul. Dom vet vad träningsvärk 

är. Dessa är även mer motiverade.” (Intervju 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4 Utveckling av FaR-konceptet 
Under denna frågeställning faller de synpunkter som de intervjuade sjukgymnasterna hade 

gällandes förändringar som skulle kunna göra hela FaR-konceptet bättre och starkare. Kat-

egorierna som bildades är Integrering och tillämpning samt Central stöd. Uppdelningen 

illustreras i Figur 3.  

3.4.1 Integrering och tillämpning 

Under den första kategorin, Integrering och tillämpning, var åsikterna återigen överlag väldigt 

överrensstämmande. Koderna som grundade denna kategori var Utbildning, Information och 

integrering inom vården samt Information till patient och samhälle. Under aktuell kategori 

hamnar de åsikter som finns angående utbildningen som relateras till FaR-arbetet. Vilken 

utbildning som hade fåtts i anslutning till FaR-arbetet skiljde sig något mellan sjukgym-

nasterna. De flesta hade fått någon form av motivationsutbildning, vilket de flesta ansåg var 

den viktigaste delen. Dock saknades utbildning inom FYSS hos alla intervjuade, medan en av 

de intervjuade saknade utbildning inom båda områden. De flesta ansåg att en motivations-

utbildning var att föredra, och de som gått den berättade att den varit väldigt givande och att 

de gärna går på uppföljningskurser. Det kom även fram i några intervjuer att utbildning inom 

FYSS var att föredra, eftersom den ligger till grund för hela FaR-konceptet.  
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Figur 2. Uppdelning av kategorier och koder under 

frågeställningen Facilitatorer. 
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”det är inte så att man som sjukgymnast bara ska sitta och ha mycket kunskap 

om motiverande samtal, du måste ha kunskap om FYSS också. Och där 

behöver ju sjukgymnastutbildningen lägga in det, mycket mer tycker jag” 

(Intervju 2) 

”Det är nog att de som ska syssla med FaR skall ha gått utbildningarna, 

motivationssamtalen, för att veta exakt hur man skulle kunna hjälpa till. Vad 

man ska uppfatta i samtalet för att kunna motivera dem” (Intervju 7) 

Ett par sjukgymnaster menade att för att förbättra FaR-konceptet var det väldigt viktigt att 

integrera arbetssättet bättre hos den övriga legitimerade vårdpersonalen, eftersom det är 

absolut vanligast att recepten kommer från dessa. De anser att mycket arbete borde inriktas på 

att informera dessa yrkesgrupper för att få dem mer involverade i FaR-konceptet. 

”Dels så tror jag att det ligger en hel del arbete i att fånga upp de som skriver 

ut de flesta recepten, läkare och sköterskor, att få med dom på banan på ett 

bättre sätt.” (Intervju 6) 

Genom att de övriga legitimerade yrkesgrupperna blir mer involverade i FaR-konceptet hop-

pas sjukgymnasterna också att receptskrivarna ska ge patienterna en bättre grund redan när 

receptet skrivs. Ytterligare en samstämmig åsikt i intervjuerna är att patienten måste få bättre 

information med sig från receptskrivaren, så att patienten inte kommer till sjukgymnasten utan 

förståelse för vad det är som han eller hon har fått. De tycker också att det är viktigt att det 

redan från början betonas att FaR grundas på eget ansvar och egen tid. Några nämner också 

under intervjuerna att de vill se en ökad exponering av FaR ut till patienterna och till 

samhället. De vill att patienterna ska veta att FaR är en etablerad behandlingsmetod när de 

kommer och då måste det finns information framme som visar att FaR finns. 

 ”Och sen tycker jag också att dem som skriver recepten, om det nu är 

sjukgymnaster eller om det är läkare eller sjuksköterska, att man också är 

duktig på att informera patienterna när man skriver receptet och vad det 

innebär för dem. Så att de vet vad som händer när dem skickar iväg receptet.” 

(Intervju 7) 

”Och sen är det patienterna som ska känna till att det här är en etablerad 

behandlingsmetod. Det är inget konstigt om jag som Diabetes typ 2 patient 

börjar motionera, det är precis lika som att äta och förändra min kost.”  

(Intervju 2) 

3.4.2 Centralt stöd 

Denna kategori bildades av två koder: Tydligare riktlinjer och Ökade resurser. Under en av 

intervjuerna läggs mycket vikt vid att det måste skapas tydligare riktlinjer för FaR-konceptet 

från centralt håll för att skapa en starkare FaR-organisation. Sjukgymnasten tycker att det 

hade varit bra om Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet hade fastställt klara riktlinjer för 

FaR-konceptet. Bland annat vill sjukgymnasten ifråga ha ett gemensamt arbetssätt för FaR i 

hela Region Skåne, vilket uppges vara under utveckling. Vidare önskas att FaR skrivs in 

under de olika vårdprogram som finns för de sjukdomar där FaR är aktuellt.    

”Så att ibland känner jag att socialstyrelsen skulle ta tag i det här, och 

folkhälsoinstitutet, och fastställa klara och tydliga riktlinjer.” (Intervju 2) 

”Jag tror att det mest konkreta, tydligaste och bästa man kan jobba efter är 

att man får in FaR i dem här olika vårdprogrammen. Ja, och då går det 
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mycket mycket enklare. Så det ska finnas i alla vårdprogram där det är 

relevant.” (Intervju 2) 

Majoriteten av sjukgymnasterna ansåg att det borde finnas mer stöd för patienterna som skall 

träna enligt ett FaR-recept. De flesta uppgav att de ofta först brukade träna med patienterna på 

kliniken, tills patienterna var redo att slussas ut i friskvården med ett recept. De ville istället 

ha en mellanstation, dit de kunde slussa de patienter med FaR som de inte trodde skulle klara 

att gå ut i friskvården direkt. De pekade på fördelarna av att starta träningen i en grupp 

beståendes av personer med likartade problem. En sjukgymnast ansåg också att det i många 

fall hade behövt en coach som kunde finnas till hjälp för patienten hela tiden när denne 

påbörjar träning enligt FaR. Det kom också upp under en intervju att det var önskvärt med 

något landstingssubventionerat till patienterna med FaR-recept. De nämner att om de förslag 

som tas upp ska möjliggöras, måste mer resurser ägnas åt FaR-arbetet, inte motsatsen som nu 

sker i och med nedskärningar. 

”Men nåt som jag tycker att jag saknar, det är att man ska ha en 

mellanstation, som vi är här inne, för dem här som inte har någon 

träningsvana. Man går inte upp i en grupp där man inte känner någon, när du 

är överviktig och där du aldrig har befunnit dig. Man behöver ha någonstans 

där man känner att ’här platsar jag’.” (Intervju 1) 
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4. Diskussion 

4.1 Barriärer kräver motivationsarbete 
Vår studie visar att vid erbjudandet av FaR till en patient kan en rad olika barriärer uppges 

som orsak till att patienten tackar nej till receptet. Barriärerna som var störst bland dem som 

vi sorterade in under personliga, både interna och externa, var motivationsbrist, begränsad 

ekonomi, sjukdom eller annan åkomma, samt tidsbrist i relation till arbete och social-

/familjesituation. Andra barriärer som togs upp, men inte lika ofta, var träningsovana, själv-

bild och avstånd till träningsmöjligheter. Dessa barriärer återfinns i andra studier som beh-

andlar ämnet, dock i olika proportioner och med skild prioritering. Skillnaden på vilka 

barriärer som upplevts som viktigast tros kunna förklaras av att studierna gjorts på grupper ur 

olika sociala klasser, etniska tillhörigheter, demografiska egenskaper etc. [8,12-15,17,22,23]. 

Av dessa studier är det dock bara två som lägger samma vikt vid motivationen som barriär 

som vi har funnit i vår studie. De sjukgymnaster som vi intervjuade poängterade att motiv-

ationsbrist var det som spelade störst roll när en patient tackade nej till sitt erbjudna recept på 

fysisk aktivitet. Om patienten inte hade någon motivation till att bli mer fysiskt aktiv var det 

svårt att få denne till att ta till sig informationen om vikten av att bli mer aktiv. Vid före-

liggande motivationsbrist blev vikten av andra barriärer mindre betydande. Belza et al. tar upp 

motivationsbrist som den vanligast barriären mot fysisk aktivitet och även Riddoch et al. ger 

motivationen den mest centrala rollen, även om den senare också uppger att motivations-

bristen ofta samverkar med andra faktorer [8,17]. 

Motivation är ett vitt begrepp som kan användas vid många olika sammanhang. Gard et al. 

presenterar en definition i sin artikel; ”Motivation kan definieras som allt som driver 

och upprätthåller mänskligt beteende”. Motivation till förändring förklarar Gard et al. enligt 

följande; ”Motivation för förändring kan definieras som en sammanfattning av alla 

motiverande faktorer som stimulerar en individ att göra ändringar i hans/hennes liv och 

arbetssituation” [24]. Det är den senare definitionen, motivation till förändring, vi åsyftar till 

när vi diskuterar fenomenet motivation i samband med Fysisk Aktivitet på Recept nedan. 

De facilitatorer som sjukgymnasten kan påverka i mötet med patienten handlar om att ge 

patienten god information, ge möjlighet till mental förberedelse och få denne att uppnå insikt: 

rent motivationsarbete sett ur våra ögon. En metod som uppgavs för att uppnå detta var att ge 

tydlig information om kopplingen mellan besvär och livsstil, samt om träningens effekter. 

Informationen ska gärna ges uppdelat på flera tillfällen för att främja mental förberedelse. En 

annan intressant aspekt som togs upp av några av sjukgymnasterna var att man främjade 

patientens eget tänkande; denne fick själv sätta ord på hur träningen kunde hjälpa dem, och på 

så sätt uppnå insikt om behovet av en förändring. Även i andra studier bekräftas att det fram-

för allt är patientens insikt om sin hälsa, i samverkan med rädsla för framtida sjukdom och 

leda, som är den största facilitatorn till att påbörja träning [12,16,17].    

I grund och botten handlar det alltså ofta om förmågan att motivera patienten; vill man så kan 

man. Motivationsarbetet skulle enligt vår åsikt kunna ses som den absolut viktigaste biten i 

sjukgymnastens arbete, inte bara gällandes FaR utan inom all sjukgymnastik. Det påståendet 

stärks av att de intervjuade sjukgymnasterna ansåg att den största barriären hos patienterna var 

just motivationsbristen, som oftast hade en grundläggande roll även om patienten uttryckte 

andra barriärer. Åsikterna om att motivationsutbildning var viktigt var därför inte särskilt 

svåra att förstå. Dock upptäckte vi under vår studie att det inte är någon självklarhet att sjuk-

gymnaster har gått en motivationsutbildning. Vi tycker att det är anmärkningsvärt hur liten del 

av den sjukgymnastiska grundutbildningen som riktar sig till att träna upp färdigheterna i mot-

iverande samtal, både praktiskt och teoretiskt. Resultatet i vår studie tyder på att ämnet borde 
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få större roll under grundutbildningen, med tanke på motivationsarbetets vikt inom sjuk-

gymnastyrket.  

Vi har hittat några studier som tar upp den positiva effekten av att utgå från en motivations-

stege eller stadier av förändringsbenägenhet när man försöker motivera patienten [3,8,12,25]. 

Det refereras mycket till den transteoretiska modellen med fem Stages of Change som presen-

teras av Prochaska et al. De presenterar fem förändrings-/motivationsstadier som börjar med 

Förnekelsestadie (Precontemplation) och avslutas med Upprätthållande av aktivitet 

(Maintenence). Informationen som ges till patienten bör alltid anpassas till det steg som 

patienten befinner sig på. Den transteoretiska modellen innefattar också handlingssätt för 

förändring, som vägleder hur man ska bemöta patienten i respektive stadium [3,26]. Att ident-

ifiera vart patienten befinner sig är inte alltid lätt, vilket några av sjukgymnasterna tog upp 

under våra intervjuer. Detta arbetssätt är inte extra viktigt för just FaR, utan är även viktigt 

inom allt arbete som syftar till livsstilsförändring. Under intervjuerna visade det sig att de 

sjukgymnaster som hade gått en motivationsutbildning hade kunskap om beteendeför-

ändringsstegen och ofta använde den mer eller mindre medvetet i sina patientmöten. Det kom 

dock upp åsikter om att uppdatering inom ämnet hade kunnat ge ytterligare positiva effekter. 

Efter att ha gått igenom och analyserat intervjuerna så undrar vi dock om arbetssättet är lika 

vanligt hos de andra yrkesgrupperna, de som oftast möter patienterna först och oftast skriver 

recepten. Ribeiro et al. tar i sin litteraturstudie upp att doktorer uppger bristande kunskap i 

motivationsmodeller som en barriär till att främja fysisk aktivitet hos patienterna [23]. Det är 

ett område som skulle behöva vidare kartläggning. 

4.2 Behov av en starkare organisation och implementering 

Många studier som inriktar sig på barriärer till Fysisk Aktivitet på Recept, samt till träning i 

allmänhet, behandlar de barriärer som vi definierat som personliga [8,12-15,17,22,23]. I vår 

undersökning fann vi dock många åsikter om andra faktorer som också kan ses som barriärer, 

men som bildas ur en bristfällig praktisk implementering av FaR-konceptet, något som vi def-

inierat som organisatoriska barriärer. Forskningsstöd kring denna aspekt av barriärer är 

mycket mer delad; vissa delar är mer undersökta medan andra är mindre undersökta. Därför 

tror vi att det finns mycket att vinna på en vidare kartläggning inom detta område. 

Ur intervjuerna som vi har gjort tycker vi att det har framkommit att hela FaR-konceptet har 

fått en svag implementering inom aktuella distrikt, både inom vården och i samhället. I våra 

intervjuer framkom åsikter om att det måste skapas mer struktur kring FaR-konceptet från en 

högre instans. Det uppkom önskemål om tydligare riktlinjer och en mer strukturerad im-

plementering: en klar organisationsbild bör arbetas fram, i vilken tillämpningen av FaR 

beskrivs, FaR skrivs in i de olika vårdprogrammen för aktuella sjukdomar samt bör adekvat 

utbildning inom både FYSS och samtalsmetodik erbjudas till de som ska arbeta med FaR. Det 

är sedan viktigt att man utifrån dessa riktlinjer anpassar konceptet till de lokala förut-

sättningarna, något som stöds av Riddoch et al. [8]. I litteraturen beskrivs tillvägagångssättet 

för FaR-förskrivningen översiktligt, och det ges en dålig beskrivning av detaljer och hur FaR-

arbete bör fungera på lokal nivå [2]. Även om det måste ges utrymme för lokala anpassningar 

så kan åsikterna om tydligare riktlinjer därför vara befogade för att undvika de organisatoriska 

barriärer som framkommit under intervjuerna. Intrycket som vi har fått under denna undersök-

ning är att FaR-konceptet har kastats in i sjukvården utan att några särskilda ansträngningar 

har gjorts för att möjliggöra en starkare integrering i vårdarbetet.  

Riddoch et al. presenterar tre fallstudier i sitt arbete som behandlar olika uppbyggnader av 

FaR-organisationen, där framgångsfaktorer för implementeringen och arbetet betonas. Viktiga 

faktorer som tas upp är engagerad personal och möjlighet att få stöd av personal med 

specialinriktning på träning; detta gäller både personal inom vården och ute i de föreningarna 
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som det finns samarbete med. Det tas också upp vikten av ett gott samarbete och god 

kommunikation mellan vården och organisationer i samhället. Även möjligheten till skräddar-

sydda lösningar är viktigt för patienterna, vilket också stöds i studien av Elley et al. [8,12]. I 

vår studie har det framkommit att samarbetet med organisationer och föreningar i samhället 

skiljer sig mellan de olika vårdcentralerna. Vår undersökning har visat på att det i vissa dist-

rikt fortfarande finns en del att arbeta med gällandes denna del av FaR-organisationen. Tyvärr 

har det snarare tagits ett steg tillbaka genom att det har gjorts nedskärningar för FaR och 

samordnare har försvunnit. Vi stödjer istället åsikten om landstingssubventionerade aktiviteter 

som togs upp av en sjukgymnast. När samarbetet byggs upp med föreningar med vinst-

drivande syfte, som ger subventionerade priser, är det självklart att dessa drar sig ur om det 

inte lockar tillräckligt med personer. Det är ett hinder i utvecklingen av FaR-organisationen. 

Därför tror vi att det vore bra om landstinget kunde bistå med viss subventionering för att 

upprätthålla möjligheten att ge FaR-patienter träningsmöjligheter till en mindre kostnad. Det 

är viktigt att tänka på att många patienter kan ha en begränsad ekonomi efter längre tids 

sjukskrivning. 

Dock inser vi också att subventioneringen skulle vara onödiga utgifter om passen inte blir 

besökta. Vi tror att det ligger en poäng i att många av patienterna är lite rädda för att bege sig 

direkt ut i friskvården på egen hand. Därför tror vi att man har mycket att vinna på om det 

upprättades mellanstationer, vilket efterfrågades i våra intervjuer. Där ska patienterna kunna 

träna bort rädslan samtidigt som de kan få social stimulering genom att träffa personer med 

liknande problem, vilket även tas upp i andra studier som en stark facilitator till träning 

[8,16,17]. 

Vidare har personer uppgett i studier att en annan facilitator till att påbörja och fortsätta 

träning är att det finns stöd och pådrivning. Patienter beskriver hur regelbundna motiverande 

telefonsamtal har hjälp dem att komma igång [12,16]. Det är precis som en av sjukgymnast-

erna beskriver det: hon tror att det skulle behövas en coach som finns där hela tiden i början. 

Det är en uppgift som primärvården inte har resurser att utföra. Därför blir det ytterligare en 

aspekt på hur samarbetet med föreningarna kan utvecklas. 

Ytterligare en facilitator som alla de intervjuade sjukygmnasterna angav var om patienten 

hade varit fysiskt aktiv tidigare. Gillander & Hammarström samt Vanreusel et al. har gjort 

studier som visar att tidigare fysisk aktivitet ökar chansen för att man är aktiv även när man 

blir äldre [27,28]. Tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet är inget som sjukgymnasten kan 

påverka. Det blir därmed ännu viktigare att man försöker jobba mycket mer med att främja 

fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Där måste ansvaret läggas på myndigheter och fram-

för allt på skolan, vilket Gillander & Hammarström stödjer [27]. Troligen skulle det behöva 

riktas ännu mer insatser på just denna grupp, vilket vi tror skulle vara lönsamt i längden. 

Ännu en facilitator som gavs stor vikt av några av sjukgymnasterna var kännedomen om 

konceptet sedan tidigare; att man har läst om det eller känner någon som har haft ett sådant 

recept. Utbredd kännedom om konceptet ligger också på en högre instans axlar. Fysisk 

Aktivitet på Recept är fortfarande ett relativt nytt koncept. Vi anser att det är viktigt att info-

rmationen om FaR som etablerad behandlingsmetod sprider sig ut i samhället, precis som det 

önskades i intervjuerna. Genom att visa att FaR finns och att det har hjälp personer till ett 

hälsosammare liv så skapas trygghet kring konceptet. Det är då troligare att patienten har en 

positivare inställning när denne kommer med sitt recept. McKenna et al. tar i sin studie upp 

vikten av att patienten tror på metodens effektivitet för att han eller hon skall ha en positiv 

inställning till den [29]. För att patienten skall kunna tro på effekten av metoden så måste 

kännedomen om konceptet och dess effekt spridas i samhället, framför allt bland patienterna. 
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4.3 Bättre integrering av konceptet 

Ytterligare en barriär som sjukgymnasterna tog upp, och som faller in under vad vi kallar org-

anisatoriska barriärer, kan uppkomma vid mötet mellan patient och vårdgivare. Sjukgymnast-

erna i vår undersökning tyckte att de yrkesgrupper som främst skrev recepten, framför allt 

läkare och sjuksköterskor, ofta förankrade receptet dåligt hos patienten. Ibland var till och 

med informationen som patienten fick felaktig. Ytterligare tog sjukgymnasterna upp barriären 

annan sjukdom/åkomma som en av stor vikt och som hindrade patienterna från att kunna träna 

i friskvården. I dessa fall krävdes istället sjukvård och rehabilitering, för att förhoppningsvis 

kunna slussa ut patienten i ett senare läge. Sjukgymnasterna menar att i det fallet är receptet 

felaktigt från början och uppger att det ofta grundas i att de övriga receptskrivande yrkes-

grupperna inte alltid sätter sig in i vad konceptet handlar om. I Fysisk aktivitet på recept 

(far®) - en vägledning för implementering poängterar Faskunger et al. vikten av att all recept-

skrivande personal besitter en god kunskap om hur FaR ska fungera och vilken information 

som behöver ges till patienten. Även Riddoch et al. stödjer det [2,8]. 

I en studie uppgav patienterna att en stark facilitator till förändring var hur de bemöttes när de 

fick rådet om att bli mer fysiskt aktiva. Det uppkom att det spelade stor roll hur involverad 

rådgivaren var, hur informationen lades fram samt hur patientinriktad aktiviteten och bemöt-

andet var [12]. Med detta som grund anser vi att våra intervjuer tar upp en viktig aspekt 

angående att man vill ha en bättre involvering i FaR-konceptet från de yrkesgrupper som 

framför allt skriver recepten: läkare, sjuksköterskor, dietister etc. Det är dessa som ger pat-

ienten första intrycket när de introducerar metoden och skriver receptet till patienten. Om 

patienten då inte får tillräcklig information och inte riktigt förstår vad det är denne har fått, 

vilket ofta är fallet enligt de intervjuade sjukgymnasterna, så blir det svårare för sjukgym-

nasterna i sin tur att motivera patienten när denne kommer med receptet. Studier som har 

inriktat sig på barriärer för receptskrivande har visat att tidsbrist och okunskap om träningens 

effekter ofta står i vägen för främjandet av fysisk aktivitet hos receptskrivande yrkesgrupper 

[7,22,23,29,30]. Vi tror därför att en ordentlig utbildning inom FYSS är viktig för samtlig 

legitimerad vårdpersonal.  Samtidigt tycker vi att det är viktigt att vi sjukgymnaster får be-

hålla vår nisch när det gäller fördjupningen i träning och rörelse. Vi anser att fler studier 

behöver göras med inriktning på mötet mellan receptskrivare och patient, samt hur dessa rec-

eptskrivande yrkesgrupper: sjuksköterskor, läkare, psykologer och dietister, känner inför FaR. 

På de vårdcentraler som vi har varit är det idag sjukgymnasten som ansvarar för att sprida 

informationen om konceptet till de andra yrkesgrupperna. Visserligen tycker vi att det är bra 

att vi sjukgymnaster står för informationen om konceptet, då vi är inriktade på fysisk aktivitet 

och träning. Vi tror dock att det krävs mer central samordning och styrning av delgivningen 

av informationen och integreringen hos övriga legitimerade yrkesgrupper för att konceptet 

skall tas mer på allvar. 

Under våra intervjuer kom det fram att de flesta av sjukgymnasterna hade någon form av 

motivationsutbildning, men även hos sjukgymnasterna är det endast en liten del som hade fått 

någon utbildning inom FYSS. Man kan tycka att dessa två delar ingår i den "vanliga" sjuk-

gymnastiken och kunskap om dem ingår i yrkesrollen. Vi tycker ändå att det är en självklarhet 

att mer resurser borde läggas för att öka andelen sjukgymnaster som har fått utbildning inom 

båda dessa områden; framför allt de som ska jobba med FaR då dessa är grundbitar i 

konceptet, men allra helst borde kunskapen i dessa områden ökas hos alla sjukgymnaster. Då 

kommer man återigen in på diskussionen om huruvida det ska utgöra en större del av 

grundutbildningen.  
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4.4 Studiens trovärdighet 
Trovärdighet är ett viktigt begrepp vid arbete med en kvalitativ studie. Graneheim et al. 

beskriver trovärdighet med begreppen credibility, dependability och transferability [19].  

I begreppet Credibility ingår värdet av informationen som har samlats in; huruvida urvals-

grupp har valts för att inkludera olika erfarenheter och perspektiv i studien, för att i sin tur 

skapa en större chans att belysa aktuellt fenomen från olika aspekter. Även att rätt mängd data 

har samlats in och hur man har valt ut de essentiella bitarna ur denna information [19]. Syftet 

med den här studien var snarare att lägga en grund för vidare forskning än att fastställa 

djupare kunskap inom FaR-konceptet. Vi ville lägga en grund, från vilken andra forsknings-

möjligheter och inriktningar illuminerades. Därför ansåg vi att 6-8 deltagare var tillräckligt, 

och är således nöjda med att sju intervjuer från fyra vårdcentraler, av olika storlek, har gjorts i 

studien. Fler deltagare och ett större upptagningsområde hade dock kunnat ge oss ett bredare 

perspektiv med mer nyanserad information. Eftersom vårdcentralerna som vi rekryterade 

sjukgymnaster ifrån låg i samma distrikt, och har haft ett samarbete med varandra samt har 

fått information från samma samordnare, är det ganska troligt att många åsikter är delade 

mellan sjukgymnasterna på de olika vårdcentralerna. Att intervjua en tredje part om någon 

annans åsikter medför alltid viss ifrågasättning mot informationens trovärdighet; det finns 

alltid en risk för godtyckliga svar. Jämförelse och diskussion författarna emellan angående 

kodning, subkategorier och kategorier gjordes för att öka Credibility. 

Dependability behandlar hur data kan ändras över tid; vid omfattande undersökningar som 

sträcker sig över tid kan inkonsekvens uppstå vid insamlingen av information. Det är viktigt 

att alla informanter frågas om samma områden, samtidigt som en kvalitativ undersökning är 

en process med utrymme för utveckling genom olika följdfrågor [19]. Insamlandet av data till 

vår studie skedde under mindre än en månad. Det kan tyckas vara lång tid när det bara handlar 

om sju intervjuer. Vi anser dock inte att fenomenet i sig är tillräckligt föränderligt inom 

aktuellt tidsintervall för att sänka Dependability avsevärt. Genom att ha haft vår intervjuguide 

som grund för alla intervjuer, samt diskussion mellan författarna, anser vi att vi har varit 

konsekventa under insamlingen av data. 

Transferability tar upp huruvida resultatet är överförbart till andra sammanhang och miljöer, 

och är enligt Graneheim et al. upp till läsaren [19]. Vi anser att även om vi hade kunnat 

redovisa mer karaktäristik för våra informanter så har vi varit tillräckligt noggranna under vår 

metod- och resultatredovisning för att främja överförbarheten till ett annat sammanhang. 

5. Slutsatser 
I den här studien har vi visat att det finns en del olika barriärer som ligger till grund för att 

patienten tackar nej till FaR, där motivationsbrist har en grundläggande roll. Motivations-

arbetet är en stor del i allt arbete som syftar till livsstilsförändring. Vi anser att det behövs fler 

studier för att kartlägga i hur stor utsträckning sjukgymnaster och andra receptskrivande 

yrkesgrupper är utbildade inom ämnet motivation och motiverande samtal. Av de sjukgym-

naster vi intervjuade hade de flesta genomgått en sådan utbildning. De använde också modell-

en för förändringsbenägenhet mer eller mindre medvetet i sitt arbete. Vi vill dock även se hur 

utbrett motivationsarbetet enligt denna modell, eller annan modell för beteendeförändring, är i 

de andra legitimerade yrkesgrupperna. 

Många av dagens studier av barriärer mot påbörjan av ett recept på fysisk aktivitet är inriktade 

på vilka barriärer som är kopplade till just patienten. Vi har i vår studie funnit att det finns 

bristande delar i FaR-processen som också kan ligga till grund för låg complience hos 

patienten. Studierna kring denna sorts barriärer är inte lika vanliga. Vi vill värdesätta en 
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vidare kartläggning på hur andra legitimerade yrkesgrupper känner sig integrerade i FaR-

begreppet och hur de känner inför arbetssättet.  Ett steg mot att skapa en starkare integrering 

bland andra yrkesgrupper skulle kunna vara att det skapades tydligare riktlinjer från centrala 

instanser som främjar implementeringen på varje vårdcentral. Sedan är det också viktigt att 

vårdcentralerna ges möjlighet att följa sådana riktlinjer, vilket låter som en teoretisk själv-

klarhet men som kanske inte alltid är lika självklart i praktiken. 

Den största facilitatorn till att påbörja träning som togs upp i vår studie var alltså att hjälpa 

patienten till insikt om sitt hälsotillstånd och att något behöver göras. I intervjuerna kom det 

upp en metod för att åstadkomma detta, genom att patienten själv fick sätta orden på hur trä-

ning skulle kunna påverka dem. Här skulle vidare studier i vilka metoder olika aktörer 

använder behövas för att ge nytt ljus till frågan. 

Det fanns några tankar bland sjukgymnasterna om hur FaR-konceptet kunde förbättras. Vi 

anser att det viktigaste är att involvera övrig legitimerad vårdpersonal mer i FaR-arbetet, samt 

få dem att ta större ansvar när receptet skrivs. Då blir studier om de andra vårdyrkenas inställ-

ning till FaR återigen aktuella. Vi tror också på de åsikter om att skapa mellanstationer, dit 

patienter kan slussas innan de skickas ut i friskvården. Likaså anser vi att det är viktigt att 

samarbetet med föreningar ute i samhället fungerar bättre. Om det ska tillsättas landstings-

subventioneringar eller om det kan skapas ett stabilt samarbete på annat sätt är också områden 

som man behöver sätta sig in i bättre. FaR-konceptet är en kedja som inte är starkare än sin 

svagaste länk. Det är viktigt att samtliga delar i processen fungerar.  
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Bilaga 1 

Förfrågan om deltagande i examensarbete 
Du tillfrågas om deltagande i vår studie, vars syfte är att undersöka orsakerna till varför 

patienter väljer att inte ställa upp på fysisk aktivitet på recept (FaR). 

Rollen för fysisk aktivitet vid sjukdomsprevention blir allt tydligare. I förhållande till det 

läggs allt större vikt vid att öka fysisk aktivitet i samhället. Det har gjorts många studier om 

effektiviteten vid fysisk aktivitet på recept; fördelar och nackdelar gentemot sedvanliga 

åtgärder har värderats. Väldigt få studier har dock inriktats på de som väljer att inte ställa upp 

i FaR, och därmed tror vi att viktig information för metodens utveckling har missats. Vi har 

valt att utföra studien ur sjukgymnastens perspektiv, vilket är orsaken till att vi kontaktar Dig.  

Vi har valt att lägga upp studien som en intervjustudie. Varje deltagare intervjuas en gång. 

Intervjun kommer att spelas in och den kommer att vara ungefär 30 minuter. Inspelningen 

kommer att förstöras när arbetet är slutfört. För att underlätta för Dig kan intervjun ske vid 

Din arbetsplats.   

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak. 

Informationen som insamlas under intervjun kommer att hanteras konfidentiellt, och resultatet 

av vår studie kommer att redovisas så att Du inte kan identifieras. 

Studien ingår som ett examensarbete i sjukgymnastutbildning vid Lunds universitet. 

Om Du vill delta ber vi Dig underteckna talongen och skicka tillbaka den i bifogat svarskuvert 

inom två veckor. Har Du några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller vår 

handledare enligt kontaktuppgifterna nedanför.   

Med vänlig hälsning 

 

Johan Landström   Henrik Nilsson 

0702-649992   0709-535263 

johan.landstrom.959@student.lu.se  henrik.nilsson.168@student.lu.se 

 

Handledare: 

Charlotte Ekdahl 

Professor, Lunds universitet 

Tel: 

charlotte.Ekdahl@med.lu.se 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtyckesblankett  

Jag har tagit del av informationen om angående studien. Jag har också tagit del av 

informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som helst utan att ange 

någon orsak eller med några konsekvenser för min behandling.  

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 

 

____________________________ 

Datum 

 

____________________________  __________________________ 

Namnteckning   Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 Hur tycker du FaR har integrerats i er primärvårdsenhet? 

 

 Hur är din syn på din utbildningen inom FaR? Är den komplett eller bristfällig?  

o Hur tror du att utbildningens utformning kan ha påverkan på förmedlingen av 

FaR-konceptet till patienter och därmed ha betydelse för dessa patienters 

inställning till FaR? 
 

 Hur ser era rutiner för information och erbjudande av FaR? 

o   När, hur och var 

o   Vilka omständigheter vid informationstillfället tror du kan ha påverkat 

patientens val? 
 

 Vilka olika barriärer har patienterna uppgivit till att tacka nej till FaR? Se Items nedan. 

o Har du kunnat uppfatta andra anledningar, ”mellan raderna”, som patienterna inte 

har velat uppge? 

o Om positivt ovan: Vad anser du har legat som grund till att patienterna inte har 

velat uppge den korrekta anledningen till att tacka nej till FaR? 
 

 I motsats till barriärer, vilka facilitatorer till träning har du uppmärksammat under ditt 

arbete med FaR. 

o   I vilken grad uppfattar du att dessa facilitatorer har varit påverkbara? 

o   Hur/mot vilka av dessa facilitatorer har motiveringen riktats?  
 

 Hur har du uppfattat förhållandet mellan att viljan att delta och tidigare erfarenheter av 

fysisk aktivitet? 
 

 Vad tror du hade kunnat göras annorlunda, både i upplägget av FaR och i rutinerna för 

framförandet till patienterna, för att förbättra inställningen till metoden? 

Items: 

Ekonomi – Hur stor roll spelar ekonomin för möjlighet till träning, t.ex. pengar till gymkort. 

Motivation - Hur tyckte du motivationen till fysisk aktivitet var hos de personer som tackade  

                     nej till FaR.  

Aktivitetsnivå – Är patienten redan fysiskt aktiv på egen hand, och anser att FaR inte är  

                           nödvändigt? 

Socialt – Hur tror du den sociala omgivningens syn, både på träning och på sjukdom (som  

               föreligger FaR-utskrivningen), spelar roll för patientens motivation och intresse av  

               deltagande. 

Tid – Finns tillgänglig tid för träning? Vilka aktiviteter prioriteras i tidsschemat till fördel för  

         träningen? 

Omgivning – Hur ser möjligheterna till FaR-träning ut? Hur stor roll spelar  

                      transportmöjligheter och avstånd? Har en smärtgräns angående transport och  

                      avstånd kunnat utläsas? 

Intresse – Spelar rent ointresse av träning stor roll, och övervinner detta ointresse ofta  

                vetskapen om vikten av träningen? 

Arbetet – Är arbetet så pass tidskrävande/ansträngande att både tid och ork inte finns till  

                träning? Kan arbetet spela en annan roll? 

Sjukdom – ligger sjudomen/besväret till grund för att inte vilja delta i FaR? Kan vissa  

                   sjukdomar/besvär uppfattas som besvärligare än andra i samband med träning. 
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Bilaga 3 

Kolumn 1: Meaning units (Mu) 

Kolumn 2: Koder (Kd)  

Kolumn 3: Kategorier (Kt) 

Kolumn 4: Frågeställningar (F) 

 

Mu Kd Kt F 
*Framför allt tycker jag att det har varit någon psykisk åkomma, där patienten har 

haft kontakt med psykiatrin. De är inte motiverade och kan inte ta det ansvaret; de är 

inte så pass självständiga att de kan börja träna (Intervju 3) 

* Det är ju en hel del som har t.ex. depression och klarar inte av att ta sig därifrån. 

Dom klarar inte av att jobba vidare själv. Dom hade behövt mer stöd. (Intervju 5) 

*det vanligaste är att dem har andra åkommor som gör det svårt för dem att bedriva 

aktiviteten, eller att de har negativa erfarenheter av fysisk aktivitet.(Intervju 6) 

* men de kan ju också vara lite för dåliga, för de ska ju kunna platsa i en grupp. 

(Intervju 1) 

 

Annan sjukdom In
tern

a p
erso

n
lig

a b
arriärer  

B
a

rriä
rer 

*Det är väldigt svårt att slussa ut folk som inte har någon träningsvana över 

huvudtaget, är man då lite överviktig och svag...så går man gärna inte ut i 

allmänheten (Intervju 1) 

* handlar det ju också om vilken självbild man har. Det kanske är en del som väger 

150 kilo och inte tycker att det är så kul och gå ut i en förening och springa(Intervju 

2) 

Träningsovana och 

självbild 

* Är det så att man säger att ekonomin är ett problem så är det kanske inte det som 

är det huvudsakliga problemet. För vill man så kan man ju också göra någonting 

annat. Återigen motivationen som tryter. Det är i huvudsak den det handlar om. De 

befinner sig inte på rätt nivå. (Intervju 7) 

* Annars är det motivationen. Det är inte så att de säger att de inte vill. Utan att när 

man pratar med dem så har de svårt att kunna ta det för sig, de är inte motiverade till 

att börja träna. (Intervju 7) 

* Motivationen är för mig den största biten. Det är många som inte inser vad som 

behövs göras, eller dom inser egentligen men klarar inte av att fullfölja det. (Intervju 

5) 

* framför allt är det dålig motivation, och man ser inte vikten, alltså man har inte 

kopplingen till hur det förbättrar hälsan. Så det är nog det. (Intervju 2) 

Motivationsbrist 

* Många säger att de inte har råd. Att det är för dyrt att motionera.(intervju 7) 

* Ekonomin spelar helt klart en stor roll, framförallt nu i de här tiderna. Det har 

bland annat blivit dyrare här,  nu måste dom nästan betala fullt pris ute hos 

föreningarna. (Intervju 5) 

* Men många av de som får fysisk aktivitet på recept har ganska dåligt ekonomisk 

situation...efter längre sjukskrivningar och liknande. (Intervju 3) 

Begränsad ekonomi E
x

tern
a p

erso
n

lig
a b

arriärer  

* För personer som bor ute på landet här och som inte har några direkta vägar att 

cykla eller promenera på, där de bor utmed en större väg och som inte är belyst... när 

det kör mycket trafik och så. Om de sen inte har körkort och inte kan ta sig till 

Friskis så kan det vara svårare. (Intervju 1) 

Avstånd till 

träningsmöjligheter 

* Arbetet i förhållande till socialt och familj...för att tiden finns inte. Långt arbete 

som följs med att hämta barnen etc. och så räcker inte tiden till (Intervju 4) 

* Socialt är även en viktig faktor, har man en omgivning och familj som kräver att 

man ska vara hemma och sköta om hushållet så är det svårt att ta sig ifrån och träna. 

(Intervju 6) 

* det är patienten som säger att den inte har tid. Så kommer det där att de har barn 

som ska hämtas på dagis, jobbar i Lund och har långt att köra, hinner inte träna och 

så vidare (Intervju 2) 

Tid – Arbete – Socialt 

* Jag tror också att det kan vara en chock för dom  när dom kommer hit och hör att 

dom ska ut på någon aktivitet. Det sker ett missförstånd i informationen. Dom tror 

att dom ska få ett recept för att komma hit och träna. När detta inte gäller så vill dom 

inte. (Intervju 4) 

* Men jag menar, det är inte heller ovanligt att jag får recept där jag helt direkt inser 

att FaR-receptet är fel. Det är inte helt ovanligt, och det handlar också om 

Brister hos 

receptskrivaren 

O
rg

an
isatio

ris

k
a B

arriärer 
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okunskapen hos receptskrivarna. (Intervju 3) 

* Men det som brister just nu är. Att patienter ofta kommer hit med ett recept utan 

att veta riktigt vad det innebär att vara här. Den kommunikation har brustit lite. 

(Intervju 4) 

* Det blir lite grann som att läkarna har lite svårt för att skicka rätt grupp ibland. 

Många gånger så kommer personer med ett recept i handen, men som inte är 

lämpade för det. (Intervju 5) 

* Dem vet nog att receptet har skrivits, men de vet inte exakt vad det innebär för 

dem. Det finns dock även patienter som inte vet att det har skrivits. Dem är ju helt 

omöjliga att försöka nå. Alltså att få till någon förändring (Intervju 7) 

* Kanske är det för tidigt för att skriva receptet. Men det där är ju rätt så svårt att 

känna in precis var patienten befinner sig. Det är inte så lätt...Det är väldigt viktigt 

för om du ska lyckas eller inte. Det är nog det som är mest avgörande, skulle jag tro 

(Intervju 3) 

* Men det kommer alldeles för lite remisser till oss från de andra yrkesgrupperna. Vi 

har varit på, framförallt läkarna, många många gånger genom att vara ute och 

informera. Men det verkar som dom aldrig sätter sig in i vad det handlar om. 

(Intervju 5) 

* Många doktorer och andra med för den delen, är inte tillräckligt flitiga för att 

skriva recept, det är mycket enklare att skriva ut piller. (Intervju 1) 

* Jag tror inte det är naturligt hos många att ha det här i baktanken om 

behandlingstrategier. Jag tror inte alla kommer att tänka på FaR innan dom kommer 

på en annan strategi. (Intervju 6) 

* Och man kan tydligt se att när man har varit ute och informerat, då stiger antalet 

recept. Och sen efter ett halvår så går det ner, det är lite mer en aktionskraft men att 

det inte är en stabil verksamhet. (Intervju 2) 

Brister i organisation 

och integrering 

* Orsaken till förändringen var att regionen drog in pengar. De var inte beredda att 

betala lika mycket längre. Tidigare hade vi speciella FaR-grupper, där vi 

samarbetade med föreningar ute i samhället. Nu vill inte regionen betala till det 

längre...Det har också försämrats för tidigare hade vi här på sydöstra området en 

speciell FaR-samordnare, som nu har blivit borttagen (Intervju 5) 

* Innan hade vi lite mer strukturerat med grupper och en samverkare, nu förtiden får 

de söka sig till aktiviteter på egen hand. (Intervju 6) 

* Men då var det ibland så att det var väldigt få patienter som kom och då var det en 

del små föreningar som tappade intresset och som inte ville vara med längre...Är du 

en stor etablerad förening så kanske du inte är så engagerad i det här. (Intervju 2) 

Brister i nätverk och 

samordning 

* Man kan sätta upp och se hur är situationen idag, vilka är fördelarna med den 

situationen man har och vilka är nackdelarna. Samt vilket som skulle kunna vara för- 

och nackdelarna med om man gjorde den här förändringen som det handlar om 

då...det är ju så att patienten får själv skriva ner och känna efter men jag kan finnas 

där för vad som skulle kunna vara vinsten med att göra en förändring. (Intervju 3) 

* Information från här och remisskrivare. Får dom bra information är dom ofta väl 

förbereda när dom kommer hit. Jag tycker att den mentala förberedelsen har en stor 

betydelse. (Intervju 4) 

* Man försöker förklara för dom var problematiken ligger och varför dom kommer, 

övervikt eller högt blodtryck etc. Då försöker man få med dom på att träning är 

något som kommer påverka dom positivt. God information är viktigt. Sjukdomens 

fysiologiska sida ska man informera om och hur man kan påverka den och vad som 

sker. (Intervju 5) 

* Det gäller att peka på de faktorer som läkaren ofta går in på t.ex. blodtryck och 

andra värden och hur de påverkas med träning på ett positivt sätt. Berätta om vad vi 

kan påverka med träning. En liten teoretisk bild om fysiologi. (Intervju 6) 

* Jobba även mycket med vad hälsa och välbefinnande är för dom. Att det inte bara 

är en aspekt utan det är en stor grej i det hela. Förklara att dom inte ska bli 

elitmotionär utan bara komma igång och behöver inte lägga ned all sin tid och 

pengar på det här Att det lilla enkla i vardagen kan göra stor skillnad. (Intervju 6) 

* Att dem har insett behovet av att börja motionera för att må bättre...Ren 

information ofta då…och att de förstår hur träning kan hjälpa dem. Och där är det 

viktigt att vi verkligen kan informera dem om vilka effekter det har.  (Intervju 7) 

Information och mental 

förberedelse 

P
åv

erk
b

ara facilitato
rer 

 

F
a

cilita
to

rer 
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* Det spelar väldigt stor roll om de har hört talas om det här innan, om de har haft 

någon kompis som har haft recept innan eller någon kompis som har tränat och så 

vidare. Dem här sociala faktorerna omkring. De är jätteviktiga. (Intervju 2) 

* De patienter jag får in och följer det bäst är faktiskt dom som frågar läkarna själv 

om FaR.  Jag har hört något om FaR, finns det? Dessa följs allra bäst…Så dom som 

följer det bäst och får FaR är dom som har hört talas om det innan, ute på staden 

eller av någon anhörig. (Intervju 4) 

Bekantskap med 

koncept 
Ick

e p
åv

erk
b

ara facilitato
rer 

 

* Har man tränat tidigare, även om man inte har tränat speciellt aktivt så spelar det 

naturligtvis in, även om man tyckte om skolgympan. (Intervju 2) 

* Har dom varit aktiva tidigare i en sport så är det mycket lättare. Dom vet vad det 

krävs och vad den här introduktionstiden betyder. Man måste vara där några gånger 

innan man tycker att det är kul. Dom vet vad träningsvärk är. Dessa är även mer 

motiverade. (Intervju 4) 

* Jag tror det är lättare att få igång de som har någon form av erfarenhet av fysisk 

aktivitet. Bara det att ha lite känsla av att träna och hur det känns. (Intervju 6) 

* Men dem är i alla fall vana vid att röra sig, och kan komma ihåg att de hade roligt 

under sin träning... man kan få tillbaka den här känslan. (Intervju 1) 

Tidigare fysisk aktivitet 

* Det viktigaste är att läkarna blir informerade. Att dem tar upp den här tråden. Det 

är det absolut viktigaste med information. (Intervju 2) 

* Dels så tror jag att det ligger en hel del arbete i att fånga upp de som skriver ut de 

flesta recepten, läkare och sköterskor, att få med dom på banan på ett bättre sätt. 

(Intervju 6) 

Information och 

integrering inom vården 

In
teg

rerin
g

 o
ch

 tilläm
p

n
in

g
 

U
tv

eck
lin

g
 a

v
 F

a
R

-k
o

n
cep

t 

* Och sen är det patienterna som ska känna till att det här är en etablerad 

behandlingsmetod. Det är inget konstigt om jag som Diabetes typ 2 patient börjar 

motionera, det är precis lika som att äta och förändra min kost. (Intervju 2) 

* Ha information framme och visa att FaR finns. I receptskrivandet redan då 

informera kort vad det innebär. Att detta är ett recept på fysisk aktivitet. Det är ett 

sätt för dig att komma ut i samhället och aktivera dig på längre sikt. Viktigt att det 

betonas att det är på eget ansvar och tid. (Intervju 4) 

* Och sen tycker jag också att dem som skriver recepten, om det nu är 

sjukgymnaster eller om det är läkare eller sjuksköterska, att man också är duktig på 

att informera patienterna när man skriver receptet och vad det innebär för dem. Så 

att de vet vad som händer när dem skickar iväg receptet. (Intervju 7) 

Information till patient 

och samhälle 

 

* det är inte så att man som sjukgymnast bara ska sitta och ha mycket kunskap om 

motiverande samtal, du måste ha kunskap om FYSS också. Och där behöver ju 

sjukgymnastutbildningen lägga in det, mycket mer tycker jag. (Intervju 2) 

*Det har varit några internutbildningar inom det här projektet, halvdagskursar. 

Motiverande samtal och om hur upplägget på FaR ska se ut...Det hade aldrig varit 

fel med någon dag med det och gå igenom boken. FYSS är en bra bok. (Intervju 4) 

* Jag har ingen utbildning inom FaR...Det är nog att de som ska syssla med FaR 

skall ha gått utbildningarna, motivationssamtalen, för att veta exakt hur man skulle 

kunna hjälpa till. Vad man ska uppfatta i samtalet för att kunna motivera dem 

(Intervju 7) 

Utbildning 

* Så att ibland känner jag att socialstyrelsen skulle ta tag i det här, och 

folkhälsoinstitutet, och fastställa klara och tydliga riktlinjer – så här ska receptet se 

ut. (Intervju 2) 

* Så vi försöker hitta en gemensam modell som ska gälla i hela Region Skåne, så 

även om du kommer i Sjöbo så ska du, det ska gälla samma rutiner som i Malmö till 

exempel, när du får ditt recept. (Intervju 2) 

* Jag tror att det mest konkreta, tydligaste och bästa man kan jobba efter är att man 

får in FaR i dem här olika vårdprogrammen. Ja, och då går det mycket mycket 

enklare. Så det ska finnas i alla vårdprogram där det är relevant. 

Tydligare riktlinjer C
en

tralt stö
d
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* att ha en grupp för dem som vi tror behöver lite extra stöttning. Att ha en grupp för 

de som vi inte tror kan komma iväg på Friskis och Svettis direkt. Där man kan 

träffas i en grupp med liknande personer med samma behov och att man kan få den 

stöttningen att det finns en sjukgymnast där vid dem tillfällena... en mellanstation för 

dem som vi bedömer inte klarar sig själva direkt i friskvården. (Intervju 3) 

* Men nåt som jag tycker att jag saknar, det är att man ska ha en mellanstation, som 

vi är här inne, för dem här som inte har någon träningsvana. Man går inte upp i en 

grupp där man inte känner någon, när du är överviktig och där du aldrig har befunnit 

dig. Man behöver ha någonstans där man känner att ”här platsar jag”. (Intervju 1) 

* Jag tror en del hade behövt en coach som är med dem hela tiden egentligen. 

(Intervju 3) 

* Det hade varit jättebra att kunna erbjuda något som är landstingssubventionerat. 

(Intervju 4) 

Ökade resurser 

 

 


