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Den nya sjukskrivningsprocessen ökar kraven på en snabb rehabilitering, 

delvis en idé till detta arbete. Min arbetsplats saknade ett effektivt 

individuellt rehabiliteringsarbete med förskrivning av fysisk aktivitet på 

recept ( FaR). Studier visar nu tydligare samband på god effekt av fysisk 

aktivitet vid flera av de olika ohälsotillstånd vi möter i företagshälsovården. 

Syftet med projektet har varit att utveckla ett förslag på ett arbetsprogram 

vid förskrivning av FaR som behandling. Detta har genomförts som en 

litteraturstudie. Företagssköterskan är den personliga coachen. 

Arbetsprogrammets komponenter såsom regelbunden, intensiv kontakt med 

MI ( Motivational Interviewing)-samtal, egenregistrering, mätmetoder samt 

en förlängd uppföljningstid på 6 månader baseras på vetenskaplig litteratur. 

Företagssköterskan och företagsläkaren kan då även samordna sina 

ordinationer för att få en samlad värdering och prioritering av 
behandlingsinsatserna i individens totala rehabilitering.                                     
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Bakgrund 
 

 
I samband med den nya sjukskrivningsprocessen förstärktes idén till detta arbete. De nya 

sjukskrivningsreglerna ställer nya tidskrav för rehabilitering. Redan inom de 3 första 

sjukskrivningsmånaderna läggs en rehabiliteringsplan för återgång i arbete. På min arbetsplats 

saknades ett effektivt individuellt rehabiliteringsarbete med förskrivning av FaR. Studier visar 

nu tydligare samband på god effekt av fysisk aktivitet vid flera av de olika ohälsotillstånd vi 

möter i företagshälsovården [1-6]. 

Därför vill jag utforma ett förslag på ett arbetsprogram vid förskrivning av FaR där 

företagssköterskan är den personliga coachen för individen. Företagssköterskan och 

Företagsläkaren kan då även samordna sina ordinationer för att få en samlad värdering och 

prioritering av behandlingsinsatserna i individens totala rehabilitering[7]. Eventuella hinder 

som kan uppkomma pga. sjukdom och/eller övrig behandling såsom medicinsk kan då 

bedömas fortlöpande av företagssköterskan vid hennes kontakter med individen i detta 

arbetsprogram. Oavsett orsak, kan det uppstå problem såsom att motivera individen till denna 

typ av behandling. Jag tror det krävs ett mer komplext program med flera 

motivationsstödjande komponenter. Därför vill jag utforma ett förslag på ett arbetsprogram 

med förlängd uppföljningstid på 6 månader. Med en personlig coach, företagssköterskan, 

regelbunden, intensivare kontakt, flera MI -samtal och egenregistrering med uppföljning vid 

kontakterna. Komponenterna har vid granskning av vetenskaplig litteratur visat sig ha ökade 

chanser till genomförd, bibehållen fysisk aktivitet vilket är målet med arbetsprogrammet 

[2,8]. 

 Uppfattningen om viktigheten av hälsoåtgärder verkar skilja sig åt i olika länder. T.ex. i en 

studie i USA där tyckte läkarna det var minst lika viktigt att minska mängden koffein i dryck 

som det var med regelbunden fysisk aktivitet 3 ggr/vecka [9]. Utifrån detta har jag valt att 

söka efter svensk litteratur och rapporter/studier men även med tanke på funktionen av svensk 

företagshälsovård och svenskt sjukvårds/sjukförsäkringssystem.                                                  

Det är idag välkänt att regelbunden fysisk aktivitet har positiva effekter på fysisk och psykisk 

hälsa [1]. De långvariga effekterna av konditionsträning blir att en given belastning upplevs 

som mindre stressande hos den vältränade. Men fysisk aktivitet har även positiva effekter på 

välbefinnande och på vår hjärna inklusive dess kognitiva funktioner. Genom fysisk träning 

tycks vi kunna återgå till ett mera naturligt och mildare reaktionsmönster på fysisk och 

psykisk press. Vid fysisk inaktivitet blir vi svagare, med sämre kondition och minskad 
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förmåga att hantera vardagens påfrestningar. Den otränade klarar såväl fysiska som psykiska 

påfrestningar sämre. Man har mindre ork [10]. Fysisk aktivitet har dokumenterad effekt vid 

flera sjukdomstillstånd såsom depression, stress och ångest, vilka är vanligt förekommande 

ohälsotillstånd inom företagshälsovården [1]. Fysisk träning kan minska risken att insjukna i 

depression. Dessutom är det ett fullgott alternativ/komplement till behandling av depression, 

särskilt mild till måttlig depression. Fysisk träning minskar även risken för återfall [4]. FaR, 

kan i vissa fall vara ett komplement till eller ersätta läkemedel. FaR innebär att läkare/annan 

legitimerad personal utfärdar receptet till individen som i sin tur utför aktiviteten på egen 

hand eller i grupp. Receptförskrivaren använder sig av FYSS (FYsisk aktivitet i 

Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) vilket är ett uppslagsverk och sammanfattar 

hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. 

Kunskapen kombineras med råd om lämpliga motionsaktiviteter och dosering beroende på 

ohälsotillstånd [1]. Lena Kallings visar i sin avhandling att FaR ger individer både ett ökat 

välmående och förbättrade motionsvanor, vilket nu anses som ett starkt stöd för att FaR 

fungerar i svensk vård [11].  

Västra Götalandsregionen (VGR) som jag arbetar i har en speciell terapigrupp för fysisk 

aktivitet under läkemedelskommittén. Därför har fysisk aktivitet inom VGR förutsättningar 

och målsättningen att ge sjukvården en struktur med målet att kunna öka användandet av 

fysisk aktivitet som behandling [7]. Enligt riktlinjerna i VGR ska förskrivningen ske av läkare 

eller av en person som är delegerad av patientansvarig läkare [7]. VGR skrev år 2007 ut 5195 

recept jämfört med 110 recept år 2003 [12].  

 

Utveckling av FaR 

 

Under åren som gått sedan starten av FaR har det gjorts studier där det lagts till olika 

komponenter och sätt att följa upp receptförskrivningen på. På basis av erfarenhet och 

forskning kan man tro att det inte räcker med bara ett recept för den tänkta individgruppen i 

företagshälsovården utan att det behövs mer motivationsstödjande insatser av olika slag, 

vilket motsvarar ett mera omfattande program. FaR kan därför behöva kompletteras i detta 

arbetsprogram för att öka sannolikheten att ordinationen genomförs och med önskad effekt.  

Komponenter som kan komplettera FaR för att ge bättre effekt och som nämns i SBU:s 

rapport och FYSS är: Motiverande samtal, MI bygger på principer från social-, kognitiv och 

motivationspsykologi, egenregistrering (stegräknare, dagbok), mätmetoder (konditionstest, 



 

vilopuls) personlig coach med längre behandlingstid, regelbunden och intensiv kontakt med 

uppföljning [1-2]. Förklaring på ovan nämnda komponenter beskrivs i resultatet. 

 
Syfte 
 

Syftet är att utforma ett förslag på ett arbetsprogram vid förskrivning av FaR som ett 

komplement till behandling vid rehabilitering för företagssköterskan på min arbetsplats.   

 

Specifik frågeställning 

 

Hur skall förslaget på arbetsprogrammet se ut och vilka komponenter skall ingå? 

 

 

 

Metod (litteraturstudie) 
Arbetsprogrammet riktar sig till individer som företagsläkaren och/eller företagssköterskan 

bedömer lämpliga för förskrivning av FaR som en behandling i sin rehabilitering. Där det är 

ett förmodat behov av motivationsstödjande insatser. En samordnande personlig coach, 

företagssköterskan, MI-samtal, egenregistrering, mätmetoder, regelbunden och intensivare 

kontakt med uppföljning, 6 månader, än man vanligtvis ser vid FaR förskrivning.  

Metodiken baseras på vetenskaplig och sen tidigare känd litteratur. Jag har utgått ifrån 

föreläsare jag haft i utbildningar och på känslan i egen erfarenhet inom området vid valet av 

litteratur och artiklar. Sökning och uppdatering har främst skett efter litteratur och studier med 

erkända namn såsom Ingibjörg Jonsdottir, Mats Börjesson, Johan Faskunger, Lena Kallings  

Matti Leijon, Bengt Saltin, Peter Währborg, mfl.  

 
 
Sökprofil 
 

Bakgrundsfakta har studerats angående fysisk aktivitet, öka konditionen, FaR, koncept med 

olika framgång, ohälsotillstånd såsom stress, ångest och depression, MI- samtalsteknik med 

dess olika tillämpbara teorier, konditionstest, stegräknare, enkäter/frågeformulär och 

träningsdagbok i litteratur och vetenskapliga artiklar. I huvudsak har jag till rapporten och 
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komponenterna i arbetsprogrammet slutligen utgått ifrån FYSS, SBU rapport 181, ISM           

( Institutionen för stressmedicin i Göteborg ) och deras forskningsrapporter, Fysisk aktivitet 

och folkhälsa, Hälsoarbete, Motiverande samtal-MI och Motivation för motion. Se 

referenslistan för utförligare beskrivning med författare och titlar. I starten av sökning för 

inläsning/uppdatering till denna studie har sökning på internet skett på bl.a. Karolinska 

Institutet, folkhälsoinstitutet, svensk idrottsmedicin, FYSS hemsida, VG regionens interna 

hemsida, ISM hemsida och Google. Därefter granskades referenslistor i relevanta arbeten för 

att identifiera ytterligare studier.      

 

 

 

Resultat 
 

 

Sammanfattningsvis har syftet varit att utforma ett förslag på hur ett arbetsprogram skulle 

kunna se ut vid förskrivning av FaR som behandling. Det skulle vara ett färdigt program att 

kunna följa och arbeta utifrån. Arbetsprogrammet riktar sig till individer som företagsläkaren 

och/eller företagssköterskan bedömer lämpliga för förskrivning av FaR som en behandling.  

Programmets komponenter baseras på vetenskaplig litteratur [1-2]. Beskrivs och motiveras 

längre fram i detta avsnitt. 

Med anledning av den nya sjukskrivningsprocessen och avsaknaden av ett arbetsprogram vid 

förskrivning av FaR på min arbetsplats är slutsatsen att det kommer att finnas ett framtida 

behov som komplement i rehabiliteringen av individen. 

 

Framgångsfaktorer i lyckade interventioner  

- ”Att personalen har fått kvalitativ utbildning 

- Ändamålsenlig mätning av patientens aktivitetsnivå 

- Användning av beteendeförändringsmodeller 

- Skräddarsydda råd för utsatta subgrupper 

- Involvera team inom sjukvårdspersonal som hjälps åt att genomföra olika delar av 

interventionen 

- Bra stödsystem och tydliga rutiner på respektive enhet 



 

 7

- Inkludera skriftliga individanpassade råd baserade på ”stages of change” 

- Involvera någon form av uppföljning av individer.” Citat, FYSS sidan 54 [1]. 

 

Företagshälsovårdens ramar för implementering av Arbetsprogrammet 

 

Arbetsprogrammet skall vara sådant att det kan genomföras inom ramarna av vad 

företagshälsovården kan leverera. Det innebär att denna version av arbetsprogrammet baseras 

på individuellt utförd fysisk aktivitet. Man har sett att vardagliga aktiviteter som promenader 

och aktiviteter nära hemmet ger bra resultat [8,13]. Min arbetsplats har inte tillgång till gym 

och har begränsad gruppaktivitet att erbjuda. Jag har även valt bort rörelsemätare och 

pulsmätare då det i nuläget inte är något vi kan tillhandahålla och där priset kan vara högt för 

den enskilde individen att införskaffa .  

 

Svårigheter med implementeringen av FaR på en Företagshälsovård 

 

-Utifall personalen har negativa attityder till fysisk aktivitet och FaR som behandling.           - 

-Tänkbara orsaker är: bristande eget intresse för och utförande av fysisk aktivitet. Osäkerhet i  

  kunskap och om praktisk handläggning av FaR. Avsaknad av en strukturerad   

  handläggningsplan [9]. 

- Avsaknad av kompetent personal för detta ämnesområde på arbetsplatsen. 

- Ointresse av kunden som en friskvårdsprodukt till behövande personal och om 

företagshälsovården  har brist på rehabiliteringsindivider där vi annars kan ordinera det som 

en behandling. 

 
Beskrivning och motivering av arbetsprogrammets komponenter  
 

Nedan beskrivs de viktigaste komponenterna som redovisats i litteraturen och därefter följer 

programmet i sin helhet. 

 

 - Arbetsprogrammet blir en rutin på enheten för företagssköterskan att kunna följa och arbeta 

utifrån. Ur individens synvinkel sett blir det ett strukturerat och planerat behandlingsprogram. 

 

- FaR Modellen för den fysiska aktiviteten med FaR som det här programmet skall handla 

om, hänvisas till rekommendationerna i FYSS för den aktuella åkomman individen har. Det 



blir då även enligt gängse metod och rekommendation för FaR förskrivning i VG regionen. 

Ett bra kunskapskomplement till FYSS är boken Effekter av fysisk träning vid olika 

sjukdomstillstånd [14]. För övrigt kan företagssköterskan bedöma och skräddarsy receptet och 

behandlingen tillsammans med individen utefter dennes förmåga och vid speciella behov. 

 

- En personlig coach, företagssköterskan som har god kunskap om, och färdigheter i, 

beteendeförändring, miljöpåverkan och hälsovägledning med ett individcentrerat perspektiv 

som koordinator. Arbetsprogrammet baseras på dennes specialistkompetens med medicinsk 

utbildning, MI-samtalsteknik, kunskap i hälsopedagogiska metoder, FaR utbildning, 

specialintresse, kunskap och erfarenhet i fysisk aktivitet. Den personliga coachen, 

företagssköterskan bör vara en ”eldsjäl”. Börjesson menar att det kan bli avgörande för det 

slutgiltiga resultatet av hur den behandlande personalens inställning till hela programmet är 

[9]. På basis av erfarenhet bedömer jag att det ökar chanserna till lyckat resultat när individen 

återkommande får träffa samma företagssköterska. Där information och kunskaps utbyte sker. 

Har ett långsiktigt och strukturerat program. Där återkommande uppföljningar sker i form av 

besök och telefonkontakter. Det ökar tilltron till företagssköterskan för individen och stärker 

denne i sitt beslutshandlande i processen. Att kunna se och ta hand om helheten i individens 

ohälsotillstånd borde vara till fördel både ur patientperspektivet men även ekonomiskt ur 

rehabiliteringssynpunkt.  

 

- Motiverande samtal, MI(motivational interviewing) är den metodik som främst skall styra 

samtalet och det motivationsstärkande arbetet [15]. I litteraturen går det att läsa om ytterligare 

framgång vid FaR när MI-samtal används [1-2]. Faskunger beskriver i sin bok hur man går till 

väga steg för steg i en beteendeförändring kopplat till fysisk aktivitet [16].  

För en fylligare text om MI se bilaga 1.              

 

- Egenregistrering Individen dokumenterar antal steg/dag/vecka och vilopuls en gång/ vecka. 

Utförd fysisk aktivitet och dess varaktighet ifylls, liksom att de besvarar skalfrågorna i 

känslan/upplevelsen före, under och efter fysisk aktivitet. Självvärderingsfrågorna har jag 

tillsvidare utformat själv, men det finns självskattningsinstrument att tillgå i litteraturen. Se 

bilaga 3 och 5.  

 Ett exempel är att FaR kombinerat med stegräknare ökar den fysiska aktivitetsnivån 2-3 

gånger i en 6 månaders uppföljningsstudie. [11]. Det är en av anledningarna till att jag valt 

stegräknare till programmet. Det andra är att individen medvetandegörs av egenregistreringen 
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av antal/steg/dag och vecka [1-2]. Det kan sätta igång tankeprocesser om hur de vill förhålla 

sig till det antalet steg de presterat. Det kan ge dem en chans till att öka antal steg/dag om de 

gått för lite i förhållande till målsättningen. Målsättningen med antal steg/dag diskuteras och 

sätts upp vid varje kontakt tillsammans med företagssköterskan som delmål för att kunna 

förändras efterhand i behandlingen. Vilopulsmätning används i detta arbetsprogram som ett 

hjälpmedel för att kunna bedöma en konditionsförbättring. Ingår egentligen som mätmetod, se 

nedan. Egenregistreringen är ett diskussionsunderlag till kontakterna. Det är konkret 

information att kunna motivationsstödja individen med. På så vis går det att följa utvecklingen 

och kunna peka på direkta positiva förändringar som kanske inte individen själv noterat. Vid 

motsatt effekt går det kanske att förklara och se sambandet för individen.  

  

- Mätmetoder  Konditionstest utförs vid start, mitt i och vid avslut av behandlingen. Åstrands 

cykelergometertest är den i Sverige vanligaste submaximala metoden och innebär att man 

skattar den maximala syreupptagningsförmågan. Individen cyklar på en och samma 

belastning till steady state (uppnådd arbetspuls) vilket bör vara >50% av maximal 

syreupptagningsförmåga, eller >130 i puls(beroende på ålder) [17]. 

Konditionsförbättrande träning innebär att man belastar sig till > 50% av den maximala 

syreupptagningsförmågan [1,18]. 

Vilopulsmätning är ett sätt att försöka bedöma en förändring i konditionen. Normal vilopuls 

är 60-70 slag/ minut. Vilopulsen räknas efter uppvaknandet på morgonen. Ligg kvar i sängen 

och räkna pulsen på handleden eller halsen i en minut. Pulsvärdet skall sedan användas som 

ett mätvärde för bedömning av konditionsförbättring. Pulsen bör minska en tid efter påbörjad 

konditionsträning som ett tecken på förbättrad kondition. I idrotts sammanhang används 

vilopulsen även till att se tecken på infektion eller överträning. Då stiger nämligen pulsvärdet 

[18]. Beskrivning för utförande av vilopulsmätning för individen finns i bilaga 5. 

 

- Regelbunden och intensiv kontakt med uppföljning. Totalt 9 besök och 7 telefonkontakter. 

Jag har av erfarenhet valt att lägga första telefonkontakten en vecka efter start av FaR. 

Anledningen till det är att fånga upp individer som inte lyckats starta upp FaR av någon 

anledning. Det förenklar fortsatt handläggning i arbetsprogrammet. Känslan kan för en del 

individer bli mindre betungande då. Rent ekonomiskt är det även en fördel i sådana 

sammanhang. Kontinuiteten för kontakterna anses motivationsstärkande, gott stöd för 

individen och förenklar fortlöpande bedömning av behandlingsresultatet över tid. Kan 



bedöma och skräddarsy råden utefter individens fysiska och psykiska dagsform vid varje 

kontakt [2]. 

 

- Längre behandlingstid 4-6 månader rekommenderas av olika skäl. Ett skäl är att det kan ta 

så lång tid för att etablera en livsstilsförändring och därmed minska risken för återfall [1].  

Ett annat skäl är att det visat sig att regelbunden träning i > 4-6 månader gett bestående 

effekter på symtom i samband med stressrelaterad ohälsa och motivationen för att bibehålla 

den fysiska aktiviteten [4]. I SBU:s rapport går att läsa att rådgivning leder till ökad fysisk 

aktivitet efter 6-12 månader enligt flera studier [2]. Därför har jag bestämt att i den här 

versionen av arbetsprogrammet ska behandlingstiden vara 6 månader. Orsaken är att 

individen både ska hinna utföra en beteendeförändring men även att starta upp och utföra 

fysisk aktivitet där chansen för en konditionsförbättring kan infinna sig. Individen kan under 6 

månader få en del avbrott pga sin ohälsa och då är det viktigt med stöd och motivation en 

längre tid för att kunna återfå balans och uppnå resultat.  

 

 

Dokumentationens betydelse 

 

Egenregistreringen som sker av antal steg, vilopuls, utförd fysisk aktivitet och skalfrågor i 

känslan och upplevelsen av den fysiska aktiviteten är tänkt att medvetandegöra individen och 

för att påkalla en reflektion vid varje dokumentationstillfälle. I en behandlingstid på 6 

månader omöjliggörs annars minnet för varje del av programmet till att kunna referera tillbaka 

i tiden. Det är viktigt både för företagssköterskan i att kunna motivera och stödja individen 

och att kunna följa och peka på de förändringar som skett över tid. T.ex. kan man direkt 

jämföra självvärderingsfrågorna, skalfrågornas svar i siffror hur de har förändrat sig. En 

annan betydelsefull dokumentation är den företagssköterskan för vid utfrågning från 

utvärderingsformuläret vid varje kontakt med individen. Utvärderingsformulär under hela 

processen är värdefullt för både företagssköterskan och individen för att kunna följa 

utvecklingen.  
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Arbetsprogrammet steg för steg 

 

Här nedan beskrivs besöken och telefonkontakterna hur de är upplagda. 

 

Företagsläkaren och/eller företagssköterskan bedömer lämplighet för en individ till 

förskrivning av FaR och arbetsprogrammet som behandling.  

Här är framgångsrika faktorer som att företagsläkaren/företagssköterskan är intresserade och 

helst ”brinner” för den här typen av behandling av betydelse för individens beslut. Det 

innefattar även en kunskap i MI-samtalsmetodik, fysisk aktivitet, lokal kännedom för 

vägledning av individen till fysisk aktivitet [9]. 

Oavsett om individen beslutar sig eller inte vid detta tillfälle, erbjuds individen ett besök till 

företagssköterskan.  

 

Besök 1. Beräknad tid för besöket är 1 1/2 timme. 

• Diskussion om och förklara vad FaR innebär. 

• Anamnes om tidigare och nuvarande ohälsotillstånd. Medicinering? fysiska, psykiska 

och sociala styrkor eller hinder för individen i samband med fysisk aktivitet. 

• Intervju om erfarenhet av fysisk aktivitet i barn och ungdomsåren, tidigare i 

vuxenlivet, nuvarande fysisk aktivitet och önskan om framtida val av fysisk aktivitet 

och tilltron till att klara av förändringen enligt MI skalfrågor, se bilaga 6. Viktig 

information att bygga det motivationsstärkande arbetet på är om individen har tidigare 

erfarenhet av fysisk aktivitet. 

• Praktisk information om hela upplägget. Antal och planerad tid för besök, 

telefonkontakter, konditionstest, stegräknare (utlånas, införskaffas senare av 

individen), vilopulsmätning och ifyllande av egenregistreringen ges muntligen vid 

besök 1 och repeteras vid besök 2. Skriftligen ges information innehållande fakta om 

hur, var och när egenregistreringen utförs, se bilaga 3 och 5, tidsplanering för 

kontakterna, bilaga 4. Enkelt informationsblad utdelas. Innehållet består av kortfattad 

kunskap om kondition och dess betydelse för hälsan, bilaga 2. 



• Konditionstest på cykelergometer enligt Åstrands modell utförs vid start, efter 12 

veckor och vid avslutningsbesöket. Beräkna O2l/min. och O2ml/kg/min [19].  

• Målsättningsdiskussion för en vecka framåt med antal/steg/vecka. Egenregistrering av 

antal steg/vecka. 

• Företagssköterskan och/eller individen avgör om beslut om FaR bör ske vid detta 

besök eller om individen väljer att avvakta till nästa besök. 

• Diskussion och val av fysisk aktivitet vid beslut om FaR. 

 

 Besök 2.  Inom en vecka efter första besöket. Beräknad tid för besöket är 1 timme.  

• Beslut om startdatum av FaR. 

•  Om inte beslut om FaR togs vid förra besöket bör det göras vid detta besök.          

• Diskussion och val av fysisk aktivitet vid beslut om FaR. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/dag/vecka och vilopulsmätning en 

gång/vecka.  

• Avstämning av utvärderingsformulär. Utgå ifrån de frågor som är aktuella för den 

enskilde individen. Bilaga 7. 

• Repetition av hela upplägget, antal och tid för besök och telefonkontakter, 

konditionstest, stegräknare, vilopulsmätning och egenregistreringen. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

 

Telefonsamtal 1. 1 vecka efter start av FaR. Beräknad tid 15 minuter. 

• Avstämning av Utvärderingsformuläret. Bilaga 7. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/vecka,  

• vilopulsmätning en gång/vecka, vald och varaktighet av fysisk aktivitet                             

                     och skalfrågorna i känslan/upplevelsen vid fysisk aktivitet. 

• Målsättningsdiskussion 

.   

Besök 3.               2 veckor efter start av FaR. Beräknad tid för besöket är 30 minuter. 

• Avstämning av Utvärderingsformuläret. Bilaga 7. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/vecka,  

• vilopulsmätning en gång/vecka, vald och varaktighet av fysisk aktivitet                             
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                     och skalfrågorna i känslan/upplevelsen vid fysisk aktivitet. 

• Målsättningsdiskussion. 

 

Telefonsamtal 2.  3 veckor efter start av FaR. Beräknad tid 15 minuter. 

• Avstämning av Utvärderingsformuläret. Bilaga 7. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/vecka,  

• vilopulsmätning en gång/vecka, vald och varaktighet av fysisk aktivitet                             

                     och skalfrågorna i känslan/upplevelsen vid fysisk aktivitet. 

• Målsättningsdiskussion. 

 

. Besök 4.             4 veckor efter start av FaR. Beräknad tid för besöket är 30 minuter. 

• Avstämning av Utvärderingsformuläret. Bilaga 7. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/vecka,  

• vilopulsmätning en gång/vecka, vald och varaktighet av fysisk aktivitet                             

                     och skalfrågorna i känslan/upplevelsen vid fysisk aktivitet. 

• Målsättningsdiskussion. 

  

Telefonsamtal 3.  6 veckor efter start av FaR. Beräknad tid 15 minuter. 

• Avstämning av Utvärderingsformuläret. Bilaga 7. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/vecka,  

• vilopulsmätning en gång/vecka, vald och varaktighet av fysisk aktivitet                            

                     och skalfrågorna i känslan/upplevelsen vid fysisk aktivitet. 

• Målsättningsdiskussion. 

 

. Besök5.             8 veckor efter start av FaR. Beräknad tid för besöket är 30 minuter. 

• Avstämning av Utvärderingsformuläret. Bilaga 7. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/vecka,  

• vilopulsmätning en gång/vecka, vald och varaktighet av fysisk aktivitet                             

                     och skalfrågorna i känslan/upplevelsen vid fysisk aktivitet. 



• Målsättningsdiskussion. 

 

 

 Telefonsamtal 4.  10 veckor efter start av FaR. Beräknad tid 15 minuter. 

• Avstämning av Utvärderingsformuläret. Bilaga 7. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/vecka,  

• vilopulsmätning en gång/vecka, vald och varaktighet av fysisk aktivitet                             

                     och skalfrågorna i känslan/upplevelsen vid fysisk aktivitet. 

•  Målsättningsdiskussion.                                  

 

. Besök 6.             12 veckor efter start av FaR. Beräknad tid för besöket är en timme. 

• Avstämning av Utvärderingsformuläret. Bilaga 7. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/vecka,  

• vilopulsmätning en gång/vecka, vald och varaktighet av fysisk aktivitet                             

                     och skalfrågorna i känslan/upplevelsen vid fysisk aktivitet. 

•  Målsättningsdiskussion. 

•                      Konditionstest. Beräkna O2l/min. och O2l/kg/min [19].                    

         .      

Telefonsamtal 5.  14 veckor efter start av FaR. Beräknad tid 15 minuter. 

• Avstämning av Utvärderingsformuläret. Bilaga 7. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/vecka,  

• vilopulsmätning en gång/vecka, vald och varaktighet av fysisk aktivitet                             

                     och skalfrågorna i känslan/upplevelsen vid fysisk aktivitet. 

•  Målsättningsdiskussion. 

 

. Besök 7.             16 veckor efter start av FaR. Beräknad tid för besöket är 30 minuter. 

• Avstämning av Utvärderingsformuläret. Bilaga 7. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/vecka,  

• vilopulsmätning en gång/vecka, vald och varaktighet av fysisk aktivitet                             
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                     och skalfrågorna i känslan/upplevelsen vid fysisk aktivitet. 

•  Målsättningsdiskussion. 

 

Telefonsamtal 6.  18 veckor efter start av FaR. Beräknad tid 15 minuter. 

• Avstämning av Utvärderingsformuläret. Bilaga 7. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/vecka,  

• vilopulsmätning en gång/vecka, vald och varaktighet av fysisk aktivitet                             

                     och skalfrågorna i känslan/upplevelsen vid fysisk aktivitet. 

•  Målsättningsdiskussion. 

 

. Besök 8.             20 veckor efter start av FaR. Beräknad tid för besöket är 30 minuter. 

• Avstämning av Utvärderingsformuläret. Bilaga 7. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/vecka,  

• vilopulsmätning en gång/vecka, vald och varaktighet av fysisk aktivitet                             

                     och skalfrågorna i känslan/upplevelsen vid fysisk aktivitet. 

•  Målsättningsdiskussion. 

 

Telefonsamtal 7.  22 veckor efter start av FaR. Beräknad tid 15 minuter. 

• Avstämning av Utvärderingsformuläret. Bilaga 7. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/vecka,  

• vilopulsmätning en gång/vecka, vald och varaktighet av fysisk aktivitet                             

                     och skalfrågorna i känslan/upplevelsen vid fysisk aktivitet. 

•  Målsättningsdiskussion. 

 

Avslutningsbesök 9.24 veckor efter start av FaR. Beräknad tid för besöket är 1 1/5 timme. 

• Avstämning av Utvärderingsformuläret. Bilaga 7. 

• MI-samtal vid behov. Använd Skalfrågeformuläret. Bilaga 6. 

• Genomgång av egenregistreringen av antal steg/vecka,  

• vilopulsmätning en gång/vecka, vald och varaktighet av fysisk aktivitet                             

                     och skalfrågorna i känslan/upplevelsen vid fysisk aktivitet. 



•  Målsättningsdiskussion. 

• Konditionstest. Beräkna O2l/min. och O2l/kg/min[19].     

 

 
 

 

Kort beskrivning av Bilagorna 

 

Bilaga 1 Motiverande samtal, MI . Beskrivning av MI och hälsopedagogiska aspekter.[20-

25] 

Bilaga 2 Informationsblad är till för att väcka ett intresse, nyfikenhet och en eftertanke med vad det 

innebär med fysisk aktivitet [26-27]. 

Bilaga 3 Egenregistrering. Förslag på en enkel träningsdagbok för en vecka. Instruktion hur 

den används via bilaga 4. 

Bilaga 4 Tidsplanen är en enkel översikt av de olika besöken och telefonkontakterna med 

tidsramar för individen. 

 Bilaga 5 Egenregistrering Beskrivning av skalfrågorna som ifylls i samband med fysisk 

aktivitet, vilopulsmätning[18]. 

 Bilaga 6 Skalfrågor. MI-samtalen manifesterar sig på olika sätt vid varje besök. Behovet av 

Motiverande/stödjande samtal bedöms av företagssköterskan utifrån i vilket steg individen 

befinner sig [8,15]. 

 Bilaga 7 Utvärderingsformulär Utvärderingsformuläret består av frågor som 

företagssköterskan ställer till individen vid varje kontakt. Där finns även beskrivet individens 

skalfrågor i känslan/ upplevelsen i samband med fysisk aktivitet.  

 

 

 

Diskussion    
  

Syftet med projektet har varit att utveckla ett förslag på ett arbetsprogram. Ett arbetsprogram 

med motivationsstärkande komponenter i samband med förskrivning av FaR som saknades på 

min arbetsplats. Med anledning av den nya sjukskrivningsprocessen antar jag att det finns ett 

framtida behov som komplement i rehabiliteringen av individen.  
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Det skall användas av företagssköterskan som är den personliga coachen för individen. Där 

programmets valda komponenter såsom regelbunden, intensiv kontakt med MI-samtal, 

egenregistrering, mätmetoder samt ett behandlingsprogram på 6 månader har baserats på 

vetenskaplig litteratur och till viss del av egen erfarenhet.  

Utgångspunkten var att ta reda på olika motivationsstärkande komponenter och dess 

vetenskapliga värde. Därefter komponerade jag ett förslag på ett program som jag 

erfarenhetsmässigt tror på med stöd av litteraturen. Begränsningen av denna studie har gjort 

att jag valt att fokusera på de motivationsstärkande insatserna fast mitt intresse rymmer 

betydligt mer. Där har jag valt komponenter jag tror kan vara motivationsstärkande i 

kombination med varandra. Framtiden får dock avgöra om så blir fallet. I denna studie ingår 

endast att utforma ett förslag på ett arbetsprogram och inte att utprova och utvärdera det. För 

att förenkla handhavandet av arbetsprogrammet och förtydliga komponenterna har jag valt att 

beskriva och motivera valet av dem i resultatdelen. Kunde ha beskrivit dem i bakgrunden och 

sedan vidareutvecklat dem i resultatet. Föreställer mig att det skulle förenkla att kunna följa 

arbetsprogrammet likt en manual steg för steg som den är upplagd i resultatet, vilket 

motsvarar syftet med arbetsprogrammet. 

 Då det är en litteraturstudie funderar man har jag valt rätt litteratur?      

På basis av min erfarenhet inom området känner jag mig väl förtrogen med valet av litteratur 

och författare. Självklart innebär det begränsningar och det är jag medveten om. Dessutom 

inser jag att det långa tidsintervallet från litteratursökning till färdig rapport i denna studie kan 

resultera i att det i dagsläge uppkommit senare studieresultat som inte är bedömda i denna 

rapport. Jag har trots det valt att inte uppdatera det i denna rapport. Arbetsprogrammet och 

dess valda komponenter har heller inte jämförts i sin helhet med andra liknande studier. 

Komponenterna i sig och flera av dem tillsammans är däremot studerade och känns väl 

belagda rent vetenskapligt [1-2,8]. 

Intressant är att Docent Ingibjörg Jonsdottir har en pågående Randomiserad behandlingsstudie 

där tilläggsbehandling av kognitiv beteendeterapi jämförs med fysisk träning [28]. Det som 

ofta återkommer i litteraturen är att man vet att fysisk aktivitet ger goda resultat på olika sätt. 

Men det man behöver mer av är just behandlingsstudier. 

Jag har till denna studie inte studerat andra motivationssamtals principer än de jag har nämnt. 

De är däremot vetenskapligt belagda och både jag och mina kolleger som arbetsprogrammet 

är tänkt till har den formella utbildningen och är väl förtrogna med metoderna i det dagliga 

arbetet. [1-2,8,15]. 



Självvärderingsfrågorna i utvärderingsformuläret, skalfrågorna till egenregistreringen och 

förslaget på träningsdagbok till egenregistreringen är inte vetenskapligt värderade utan jag har 

skapat dem själv. Önskvärt är därför att i framtiden kunna göra det till arbetsprogrammet. 

Dokumentationen som sker är värdefull ur flera olika perspektiv. Dokumenteringen som sker, 

dels individens egenregistrering men även företagssköterskans utvärderingsformulär har ett 

syfte i att kunna generera data till eventuell framtida forskning.  Där går då att se när, var och 

hur förändring har skett. 

 Konditionstestet i arbetsprogrammet bedömer jag kan vara en öppen komponent. Värdet 

bedöms av coachen om det skall vara eller icke vara. Det kan ge orealistiskt positiva resultat, 

höga konditionsvärde. Metodfel såsom vid övervikt då det blir felvärde i beräkningen av 

konditionsvärdet [19]. Det i sin tur kan ge fel signaler till vissa individer om behov av att öka 

sin kondition. Tvärtom kan tilltron att klara fysisk aktivitet bevisas med konditionstestet och 

den positiva feedback det då kan bli från coachen. 

Kostnadsberäkning för debitering av det här arbetsprogrammet är 9 timmar och 15 minuter i 

besöks och telefonkontaktstid. Dokumentationstid kan uppskattas till cirka 3 ½ timme. 

Är detta då en säljbar produkt? Försäljningsargument att väga in är: Vad är kostnaden för 

företaget att i tid att ha en sjukskriven medarbetare? Tanken är ju att detta arbetsprogram skall 

påskynda tillfrisknandet av individen och då i kombination med övrig behandling och 

rehabilitering. Exempelvis om individen behandlas för en depression med SSRI preparat kan 

man kombinera återbesöken för detta arbetsprogram med återbesök för bedömning av SSRI 

behandlingen och på så vis blir det en ekonomisk vinst för arbetsgivaren. 

 Är då programinnehållet det rätta och är det genomförbart? Den frågan är omöjlig att besvara 

i nuläget. Först efter att ha provat arbetsprogrammet går det att besvara.  Det är möjligt att 

vissa komponenter är för omfattande. Nästa steg skulle då kunna bli att ”pruta” på vissa delar 

av arbetsprogrammet dels för prisets skull, men även för att kunna skräddarsy det för den 

aktuella individen. Programmet i sin helhet kan säkert vara för mäktigt för vissa individer 

beroende på deras ohälsotillstånd. Tanken är då att företagssköterskan skräddarsyr individens 

program. Möjligheten finns då att välja ut de delar som verkar relevanta för just den individen 

i starten. Efterhand kan man sedan bygga på med delar som individen klarar av. Med det 

menar jag att det kan ske en utbyggnad av programmet under hela behandlingsprocessen.   

Min förhoppning är ändå att den aktivitet det här kräver, att både utföra en fysisk aktivitet och 

fylla i egenregistreringen engagerar individen ytterligare att både fysiskt och psykiskt uppnå 

en bättre hälsa med en förbättrad kondition. Om så blir fallet har kriterierna och den praktiska 

nyttan med detta arbetsprogram uppfyllts. 
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Det finns inga direkta inklusions eller exklusionskriterier för att få delta i arbetsprogrammet. 

Individen erbjuds att delta i denna ”behandlingsform”. Därefter fattar individen sitt beslut. 

Det blir sedan företagssköterskan/ företagsläkaren som bedömer utefter det beslutet, om man 

bör gå vidare i motivationsarbetet med ytterligare ett besök för individen om denne tvekar. 

Liksom med medicinsk behandling kan man ju inte påtvinga individen denna 

behandlingsform. Däremot kan individen ställa sig tveksam till en början och kan behöva 

motiveras med fler besök innan eventuell start av själva programmet kan ske. Det kan även 

vara individens dagsform som avgör att det krävs fler besök. I de fallen kan det återigen vara 

”viktigheten” med fysisk aktivitet till rehabiliteringen som väger tyngre och inte mängden 

fysisk aktivitet och konditionen som är det viktigaste under denna 6 månaders period. Det är 

då istället att komma igång, etablera en fysisk aktivitet och förhoppningsvis en upplevelse av 

välmående för sin hälsa som är det viktigaste.  

Fortsättningsvis bör man processa på arbetsplatsen om och hur man vill överföra detta 

arbetsprogram från teori till verklighet. Önskvärt är att prova arbetsprogrammet på en eller 

flera olika diagnosgrupper och sedan utvärdera resultaten.   

 

 

Författarens tack 
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MI motivational Interviewing                                   
Hela mötet med individen är individcentrerat. Individen får hjälp med kunskap och åtgärder 

som behövs för att kunna fatta beslut enligt individens egna värderingar. Rådgivningen styrs 

och bedöms av företagssköterskan utefter individens förändringsbenägenhet som bedöms 

fortlöpande enligt TTM, Transteoretiska modellen vid besöken. Förändringsbenägenhet 

(eng:the Stages of Change Model) utvecklades av psykologerna Prochaska och DiClemente. 

Modellen består av fem stadier:  

• Ej beredd (pre-contemplation) 

• Begrundande/osäker (contemplation) 

• Förberedelse (preparation) 

• Handling (action) 

• Upprätthållande (maintenance)  

 

Den transteoretiska modellen ingår i MI-samtalsteknik och har använts i mer än 10 år i 

samband med interventioner för att öka fysisk aktivitet. 

Den social kognitiva teorin (SCT) har ofta kombinerats med TTM i forskningssammanhang 

med fysisk aktivitet. Interventioner med TTM och SCT ökar den fysiska aktiviteten med10-

15%. Särskilt vid relativt omfattande interventionsinsatser. SCT kännetecknas av 

hänsynstagande till förhållandet individen, dess omgivning och beteende. Begrepp som 

självförtroende och självtillit har anammats, och att öka tilliten till den egna förmågan att 

förändra beteende. Det anses vara en viktig faktor för att bli fysiskt aktiv och att upprätthålla 

en fysiskt aktiv livsstil. 

Praktiska redskap i MI-samtalet är ambivalenskorset, en god hjälp att ha i beslutsbalansen. 

Där definieras och hanteras upplevda för och nackdelar till en beteendeförändring . Meny är 

ett annat användbart sätt att klargöra alternativ och kunskap till fysisk aktivitet. Det 

åskådliggörs på ett enkelt sätt för individen som samtidigt skall ta ställning till och besvara 

frågan som berör viktigheten för individen till varje meny. Skalfrågor är med en skala på 1-

10.T.ex. Hur beredd är du på att starta med fysisk aktivitet? Där 1 är ej beredd och 10 beredd. 

Skalfrågorna används som bedömning för företagssköterskan i den aktuella frågan men även 

som diskussionsunderlag i frågan. Dokumentationen medgör uppföljning av svaret på frågan. 
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Företagssköterskan behöver även vara förtrogen med hälsopedagogiska metoder såsom: 

 

- Hur är Health Belief Model för individen? Hur kan individen ta till sig allvaret i 

situationen? 

- Hur är Self- efficacy, efficacy expectations och outcome expectations? En tillit, tro på sin 

egen förmåga, att ha kontroll över sitt liv och sist att de når bättre mål vid ett visst handlande.  

- Ta hänsyn till och fundera över Social learning Theory för individen. Företagssköterskan 

måste sätta sig in i och förstå individen och hur dess levnadsmiljö påverkar beteendet hos 

individen.  

Hur är individens locus of control- copingstrategi, internt eller externt? Totalt innebär det att 

individen bedömer sig ha kontroll över livet eller om individen tycker att det hänger på 

omgivningen. 

- Hurdant KASAM har individen? Ser individen en begriplighet (Förstår individen sin kropp, 

dess reaktioner och dess samspel med omvärlden?), hanterbarhet (Kan kroppen påverkas, 

med dess välbefinnande och lidande? Vad kan jag göra?) och en meningsfullhet (Hur hänger 

det ihop- vardagen, själen och kroppen. Varför är det så? Vad gagnar det för syften? Vilken 

mening har det? ), ett sammanhang i livet och dess händelser. I så fall är det positivt och 

underlättande för individen att uppnå hälsa. Individen anses ha en viktig friskfaktor vilket är 

betydelsefullt vid en beteendeförändring. 
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Att utföra en fysisk aktivitet 
 
      
- Begreppet kondition kan innefatta mycket olika saker för gemene man. Många tänker på 
kondition som att vara i god form med bra flås, rent idrottsmässigt.  
 
- Det som egentligen är nog så betydelsefullt är ju att konditionen påverkar hur vi upplever 
vår vardag. En god kondition bjuder på ett energiöverskott som ökar trivseln på arbetet och 
fritiden.  
 
- Att utföra en fysisk aktivitet och öva på nya färdigheter är ett sätt att lära känna sig själv och 
sin kropp i de nya utmaningar man möter på. Det kanske är just upplevelsen av att kunna 
behärska kroppen och de nya erfarenheterna kopplade till den fysiska aktiviteten som ger dig 
en känsla av att leva! Det lär dig att lättare lyssna till och tolka signalerna som din kropp 
sänder ut och att handla därefter. Uttrycket ” Att svettas tillsammans är att svetsas samman” 
är något att fundera på. 
 
-  Positiva effekter av träning. Träning ger allmänt en god effekt på hjärta, andnings- och 
cirkulationsapparaten, på muskelstyrkan, på ledrörligheten, hållfastheten i ben och senor, på 
näringstillförseln till ledbrosk och på koordinationsförmågan. Vidare får du en bättre 
ämnesomsättning, fettförbränning och energiomvandling. Dessutom ökar produktion av 
många hormoner som påverkar vårt känsloliv. Vi får mer lust att göra olika saker, samtidigt 
som vi lättare kan koppla av. Träning är också ett sätt att hantera stress. De påfrestningar som 
kroppen utsätts för vid stress kan balanseras av de positiva effekter som träning har på vår 
kropp. 
 
-Tålamod är en god egenskap att ha vid start av återupptagande av fysisk aktivitet. Det kan ta 
lång tid för en del att få de positiva effekterna man längtar efter att få uppleva, eftersom de 
fysiska effekterna kommer först. Men den som väntar på något gott…………………..!  
 
LYCKA TILL! 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3  

         Egenregistrering. 
       Förslag på en enkel träningsdagbok för en vecka.  

     
 Antal 

steg 

per dag 

Val av 

fysisk 

aktivitet 

Tid för 

utförd 

fysisk 

aktivitet 

Skalfråga 

före fysisk 

aktivitet 

Skalfråga 

under 

fysisk 

aktivitet 

Skalfråga 

efter fysisk 

aktivitet 

Vilopuls 

mätning/ 

vecka 

Sammanräknade 

antal steg per 

vecka 

Målsättning 

Antal steg/ 

vecka 

Måndag          

Tisdag          

Onsdag          

Torsdag          

Fredag          

Lördag          

Sö  ndag          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4  

Tidsplan 
Namn: 

Personnummer: 

Yrke: 

Anamnes: 

Tidigare fysisk aktivitet: 

Nuvarande fysisk aktivitet: 

Framtida fysisk aktivitet: 

 

Besök 1 

 Beräkna 1 ½ timme för besöket. Konditionstest  O2l/min.    O2l/kg/min.   

        

Besök 2. Inom en vecka efter första besöket.                                                                   

Beräkna en timme för besöket. 

Beslut om startdatum av FaR: 

Diskussion och val av fysisk aktivitet: 

 

Telefonsamtal 1. 1 vecka efter start av FaR. 

Beräknad tid för telefonsamtalet är 15 minuter. Gäller alla telefonkontakter. 

 

Besök 3. 2 veckor efter start av FaR. 

Beräkna 30 minuter för besöket. 

 

Telefonsamtal 2. 3 veckor efter start av FaR. 

 

Besök 4. 4 veckor efter start av FaR. 

Beräkna 30 minuter för besöket. 

 

Telefonsamtal 3. 6 veckor efter start av FaR. 
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Besök 5. 8 veckor efter start av FaR. 

Beräkna 30 minuter för besöket.                                                                              

 

Telefonsamtal 4. 10 veckor efter start av FaR. 

 

Besök 6. 12 veckor efter start av FaR. 

Beräkna en timme för besöket. 

Konditionstest:           O2l/min.            O2ml/kg/min 

 

Telefonsamtal 5. 14 veckor efter start av FaR. 

 

Besök 7.  16 veckor efter start av FaR. 

Beräkna 30 minuter för besöket. 

 

Telefonsamtal 6. 18 veckor efter start av FaR. 

 

Besök 8.  20 veckor efter start av FaR. 

Beräkna 30 minuter för besöket. 

 

Telefonsamtal 7. 22 veckor efter start av FaR. 

 

 Avslutningsbesök 9. 24 veckor efter start av FaR. 

Beräkna 1 ½ timme för besöket. 

Konditionstest:           O2l/min.           O2ml/kg/min. 
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Egenregistrering   
Ifylls på separat blad. Se bilaga 3 

• Antal steg/ dag. Antal steg/vecka.  

• Vilopuls en gång/ vecka.  

• Veckoschema för vilken fysisk aktivitet som utförts och varaktighet. 

• Skalfråga. Känsla, upplevelse före, under och efter fysisk aktivitet. 

• Ordination för fysisk aktivitet. 

• Målsättning och delmål för antal steg/ dag. 

  

Skalfrågor.  

Med en skala på 1-10 där 1 är negativ upplevelse och 10 är positiv upplevelse. 

  

Hur kändes det inför dagens fysiska aktivitet? 

1.Fasade för det ( neg)               5.Okej (neutralt)                           10. Såg fram emot det. (pos)  

 

Hur kändes det under den fysiska aktiviteten? 

1.Jätte jobbigt (neg)                    5.Okej (neutralt)                           10. Skönt, roligt, kul. (pos) 

 

Hur kändes det efteråt? 

1. Jättetrött (neg)                         5.Okej (neutralt)                          10. Nöjd, piggare, lad.(pos) 

 

Vilopulsmätning     

Ett sätt att försöka bedöma en förändring i konditionen är att mäta vilopulsen dagligen. 

Normal vilopuls är 60-70 slag/ minut. Vilopulsen räknas efter uppvaknandet på morgonen. 

Ligg kvar i sängen och räkna pulsen på handleden eller halsen i en minut. Pulsvärdet skall 

sedan användas som ett mätvärde för bedömning av konditionsförbättring. Pulsen bör minska 

en tid efter påbörjad konditionsträning som ett tecken på förbättrad kondition. I idrotts 

sammanhang används vilopulsen även till att se tecken på infektion eller överträning. Då 

stiger nämligen pulsvärdet.  
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Skalfrågor till Besök 1 och vid behov för övriga besök och telefonkontakter att 

ställa för företagssköterskan till individen. 
 

3 viktiga frågor att ställa och begrunda inför och vid en beteendeförändring såsom ökad fysisk 

aktivitet är:  

- Viktighet: Varför behöver individen förändra beteende? Upplever individen det som 

nödvändigt eller värt mödan? 

- Självförtroende: Kan individen förändra sin situation? Hur kan individen hantera 

olika hinder? 

- Förändringsbenägenhet: Hur pass redo är individen i nuläget? Vilken hjälp behöver 

individen?  

 

Skalfråga Viktighet 

- Hur viktigt för dig är det att öka din fysiska aktivitet? 

            Med en skala 1-10 där 1 är Inte alls och 10 är viktigt. 

Skalfråga Självförtroende 

- Har du god tilltro till att kunna öka din fysiska aktivitet? 

            Med en skala 1-10 där 1 är inte alls och 10 är god tilltro att klara av det. 

Skalfråga Förändringsbenägenhet 

- Är du beredd att öka din fysiska aktivitet? 

            Med en skala 1-10 där 1 är inte alls och 10 är beredd.  
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Utvärdering/ Avstämningsformulär                                                                                                  
 

Frågor till individen som företagssköterskan ställer vid varje besök eller telefonkontakt. 

 

- Har du kunnat utföra din fysiska aktivitet som planerat? 

- Om inte, vad är orsaken till att du inte kunnat fullfölja din plan? 

- Hur många steg har du gått sen förra kontakten? 

- Vad är vilopulsen uppmätt till? 

- Hur är upplevelsen, känslan för den fysiska aktiviteten före, under och efter aktiviteten? Se 

beskrivning nedan av skalfrågorna. 

- Vad är målsättningen för antal steg till nästa kontakt? 

- Mår du bättre, likadant eller sämre jämfört med förra gången vi talades vid? 

 

Beskrivning av Skalfrågor till individens egenregistrering. 

Skalfrågor. Med en skala på 1-10 där 1 är negativ upplevelse och 10 är positiv upplevelse. 

  

Hur kändes det inför dagens fysiska aktivitet? 

1.Fasade för det ( neg)               5.Okej (neutralt)                           10. Såg fram emot det. (pos)  

Hur kändes det under den fysiska aktiviteten? 

1.Jätte jobbigt (neg)                   5.Okej (neutralt)                          10. Skönt, roligt, kul. (pos) 

Hur kändes det efteråt? 

1. Jättetrött (neg)                        5.Okej (neutralt)                         10. Nöjd, piggare, glad.(pos)      
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