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Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för en rad olika sjukdomar 
och påverkar livskvalitet och funktionsförmåga positivt. Utifrån detta bör 
fysisk aktivitet ingå i det förebyggande arbetet och behandling av vissa 
sjukdomar. Ett sätt är att använda sig av receptbelagd motion, FaR®. 
Feelgood Företagshälsovård AB förskriver recept och tillhandahåller 
träning i egen regi. Tjänsten ser olika ut innehållsmässigt i landet och 
utvärderas i dagsläget inte. En utvärderingsstudie gjordes i Malmö för att 
undersöka deltagarnas upplevelse av Fysisk aktivitet på Recept i syfte att 
förbättra och utveckla tjänsten. Som datainsamlingsmetod användes en 
enkät med både kvantitativa och kvalitativa frågor. De kvalitativa frågorna 
bearbetades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys som 
vetenskaplig metod. 46 enkäter skickades ut, 29 svarade vilket utgör 63%. 
Resultatet får därför tolkas med försiktighet. Undersökningen visade att de 
flesta upplevde att Fysisk aktivitet på Recept i sin helhet är bra eller 
mycket bra. Flertalet har tränat regelbundet och upplevt positiva 
hälsoeffekter. De som inte upplevt att träningen varit givande har saknat 
stöd av personlig tränare/hälsocoach. Resultatet visar att Feelgood bör se 
över sina rutiner i handläggandet av FaR® både inom företagshälsovården 
och sportenheten. Kommunikationen behöver förbättras och tjänsten 
diskuteras avseende innehåll och tidsperiod.   
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Introduktion 
 

På samma sätt som att äta, tänka och sova är ständigt återkommande delar av vardagen utövar 

vi fysisk aktivitet (all fysisk rörelse som resulterar i energiförbrukning) även om dagens sätt 

att utöva fysisk aktivitet skiljer sig markant från tidigare generationers (Lindroos & Rössner 

2007). Våra förfäders vardag dominerades av att samla mat och bränsle, vilket var mycket 

fysiskt krävande. Under sådana omständigheter där återhämtning mellan de olika 

arbetsmomenten var nödvändig menar författarna, att vi troligen utvecklade en stark genetisk 

läggning att vila när helst möjligt. Sedan dess är faktorerna många som har underlättat vår 

fysiska vardagsbörda och idag är det närmast så att fysisk aktivitet, speciellt motion, är ett 

medvetet val istället för påtvingad nödvändighet. Samtidigt har vi den starkare instinkten att 

vila kvar. 

 

En stillasittande livsstil ökar risken för ett stort antal sjukdomar, samtidigt som fysisk aktivitet 

främjar hälsa och välbefinnande och har en klar sjukdomsförebyggande effekt, 

(Folkhälsorapport 2005). Vetenskaplig forskning visar på att regelbunden fysisk aktivitet 

minskar risken för en rad olika sjukdomar och påverkar även livskvalitet och 

funktionsförmåga positivt. Fysisk aktivitet bör ingå i förebyggande arbete och i behandling av 

en del sjukdomar (Sundberg, C-J, Östenson, C-G & Ståhle, A, 2004). 

 

  

 

 

Bakgrund 
 

 

De folkhälsopolitiska målen, som antogs 2003 av Sveriges Riksdag, handlar om att skapa 

förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Framförallt för de grupper som är 

särskilt utsatta för ohälsa (Socialdepartementet 2002). Ökad fysisk aktivitet, det nionde 

målområdet, har stor betydelse för en gynnsam hälsoutveckling. Samhället har en uppgift att 

verka för en ökning av fysisk aktivitet bland befolkningsgrupperna, åldersmässigt, i sociala 

och vad gäller ekonomiska aspekter. Sjukvården har ett ansvar för befolkningens hälsa i att 

bedriva ett förebyggande arbete, under det sjätte målområdet, En mer hälsofrämjande hälso- 
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och sjukvård. Här finns en viktig funktion i rådgivning vad gäller livsstilsfrågor som tyvärr 

underutnyttjas (Ågren, 2004). Riskfaktorer så som exempelvis liten eller ingen fysisk 

aktivitet, rökning, hög alkoholkonsumtion och ohälsosamma matvanor kan upptäckas och 

påverkas i ett tidigt stadium då individerna är i kontakt med sjukvården.  

 

Enbart rådgivning om fysisk aktivitet till patienter i klinisk vardagsmiljö leder enligt Statens 

Beredning för medicinsk Utvärdering, SBU (2007), till att de ökar sin fysiska aktivitet med 

12-50 procent under minst sex månader efter rådgivningstillfället. Rapporten visar vidare att 

ökad frekvens och intensitet av rådgivning genom upprepad kontakt under flera månader 

medför en ytterligare ökad fysisk aktivitetsnivå. Kompletteras rådgivningen däremot med 

t.ex. motionsdagbok, stegräknare, recept på fysisk aktivitet eller informationsbroschyr leder 

det till ytterligare 15–50 procents ökning av den fysiska aktivitetsnivån hos individen. 

Kalling´s avhandling (2008) fokuserar på Fysisk aktivitet på Recept och visar att det är en 

effektiv metod att öka patienters fysiska aktivitetsnivå. Följsamheten visade sig dessutom vara 

minst lika bra som annan långtidsbehandling vid kronisk sjukdom. Ur ett folkhälsoperspektiv 

menar Kalling att recept på fysisk aktivitet är en viktig metod för att främja en aktiv livsstil 

och därigenom minska sjukdomsbördan hos både individ och samhälle.  

 

 

 

Fysisk Aktivitet på Recept, FaR® 

 

Fysisk Aktivitet på Recept, FaR® är en recept belagd individuellt anpassad ordination på 

fysisk aktivitet som är ett alternativ till motsvarande traditionell läkemedelsbehandling. 

(Faskunger & Leijon, 2007). Ordinationen kan innebära allt från enkelt råd på en aktivitet till 

en helhetslösning med stöd från förskrivare, aktivitetsarrangör eller ledare. Konceptet används 

i många länder för att uppmuntra till ett fysiskt aktivt liv inom en stillasittande 

befolkningsgrupp. (Sorensen et al., 2007) Receptbelagd motionsutövande ska inte bara rent 

medicinskt hjälpa individen till att må bättre utan även hjälpa den finna en rörelseglädje, få 

bättre självförtroende och kanske till och med finna nya vänner i gruppträning (Mellquist, 

2006).  
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Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, FYSS 

 

Som verktyg för den legitimerad personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med att 

ordinera fysisk aktivitet används Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling, FYSS, som årligen utkommer i en ny utgåva. Där finns den senaste 

forskningen kring sambandet mellan fysiskt aktivitet och hälsa beskrivet och förskrivaren får 

vägledning i sjukdomsanpassade råd samt anvisningar vid ordinationstillfället 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008).  

 

 
Beskrivning av Feelgoods FaR®- tjänst 
När en individ fått ett recept på fysisk aktivitet utskrivet inom Feelgood´s egna hantering blir 

denne kontaktad av en av våra hälsocoacher för att strukturera upp det fortsatta samarbetet. 

Under sex månader ges handledning och tillgång till träning på Feelgood´s Sportenhet. Under 

hela perioden hålls kontakt med målet att ge var och en den inspiration samt de verktyg som 

varje enskild individ behöver för att lyckas. 

 

Rent praktiskt fungerar det så att efter att beslut om förskrivning tagits och det förankrats hos 

individ och eventuellt arbetsgivare görs en överlämning till Sportenheten. Hälsocoach tar 

kontakt med individen och gör inledande intervju och tester så som exempelvis konditionstest 

och mätning av fettprocent. En individuell handlingsplan upprättas. Träningen fokuseras på 

grundläggande styrka, kondition och rörlighet. Eventuellt kan andra insatser samköras så som 

anslutning till viktminskningskurs eller tobaksavvänjning. Återrapport görs till 

receptförskrivaren om uppstart och ev. till betalande företag.  

 

Efter sex veckor görs en utvärdering och uppföljning. Eventuell stegring och utveckling av 

träningen görs. Återrapport till förskrivaren av FaR® receptet samt ev. till betalande företag. 

Avstämning görs hädanefter månadsvis mellan individ och hälsocoach.  

 

När förskrivningstiden gått, efter sex månader, gör hälsocoachen en utvärdering av FaR® 

perioden i samtalsform med individen och en planering för framtiden. Slutlig återrapport till 

företagshälsovården och ev. till betalande företag.  
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I dagsläget skiljer sig tjänsten åt mellan olika Feelgood enheter i landet. Tjänsten behöver 

samordnas inom företaget samt förbättras/utvecklas mot kunderna för att fortsätta hålla en hög 

kvalitet. För att kunna förbättra verksamheten krävs utvärderingar av nuvarande tjänster, 

vilket saknas.  

 

 

Syfte 
 

Undersöka deltagarnas upplevelser av Feelgood´s FaR® tjänst i syfte att förbättra och 

utveckla tjänsten.  

 

 

 

Metod 
 

 

Urval 
  

Alla som har påbörjat FaR® träning under 2008 på Feelgood´s sportenhet i Malmö har 

erbjudits att delta i utvärderingsstudien. 21 kvinnor respektive 25 män, totalt 46 personer. 

 

Instrument 
 

För att samla material för utvärdering av FaR®-tjänsten har en enkät utformats med både 

kvantitativa och kvalitativa frågor. Enkäten har utformats inför undersökningen utifrån 

riktlinjer av Ejlertsson, 2005. Frågorna har handlat om träningsfrekvens, upplevelse av hjälp 

och stöd, orsaker till en ev. lägre träningsgrad än förväntat, sammanlagd upplevelse av 

receptperioden etc. Enkäten bifogas i bilaga 2.  
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Genomförande 
 

Enkät med följebrev skickades per post till respondenterna i januari 2009 med ett frankerat 

svarskuvert. Påminnelse skickades ut efter två veckor och ytterligare en påminnelse en månad 

efter enkätutskicket innehållande ett nytt frankerat svarskuvert. Varje individ gavs ett 

löpnummer som användes för att avidentifiera enkäten och säkerställa anonymitet i analysen. 

Eftersom individerna haft olika tidpunkter för uppstart av sin träning under 2008 skilde det 

även i tid sedan de avslutat sin receptperiod vid förfrågan om att delta i undersökningen.  

 

 
Analys/Bearbetning 
 

 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman, 2004. 

Innehållsanalys används för att identifiera mönster, kategorier och/eller teman i en text. 

Genom att använda sig av innehållsanalys i den kvalitativa forskningen är det möjligt att 

identifiera, beskriva och kunna dra slutsatser i den skrivna eller talade texten. Metoden 

används både för att analysera ett manifest (synligt, uppenbart) och latent (underliggande) 

innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tillvägagångssätt: Hela texten, kommentarerna i enkäten lästes igenom upprepade gånger för 

att skapa en känsla för helheten. De meningar som var relevanta plockades ut och grupperades 

i ”mindmap” form. Vid analys har tolkning gjorts och jag har kunnat formulera teman och dra 

slutsatser från materialet. Objektivitet i tolkningen av materialet har eftersträvats. 

 

 

Etisk avvägning 
 

 

Samtliga deltagare i studien har informerats skriftligt om att deras medverkan är frivillig och 

att svaren behandlas konfidentiellt.  
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Resultat 
 

Av de totalt 46 utskickade utvärderingsenkäterna inkom 29 svar, vilket utgör en svarsfrekvens 

på 63%. 16 av respondenterna var män och 13 kvinnor. Medelåldern var 50 år. Resultatet har 

delats upp i tre teman: Innan FaR® perioden, Under FaR® perioden och Efter FaR® perioden 

– helhetsupplevelse och framtidssyn. De kommentarer som är mest talande för resultatet 

redovisas i sin helhet. 

 

 

Innan FaR® perioden 

 

 

Alla hade liknande bakgrund med liten fysisk aktivitet i vardagen. 15 individer angav att de 

inte motionstränat förut, av dessa var 10 män respektive 5 kvinnor. 

   

Vanligaste förskrivningsorsakerna av Fysisk aktivitet på Recept var:   

(Siffrorna inom parentes avser antal personer) 

  

1. Övervikt (9) 

2. Ryggbesvär (8) 

3. Stress och trötthet (6)  

4. Knäbesvär (5) 

5. Hjärt/kärl sjukdom (4) 

6. Utmattningsdepression (4) 

  

Flera individer har angett ett par olika orsaker till receptförskrivningen. 
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Under FaR® perioden 

Genomsnittlig träningsnivå. Antal träningstillfällen/vecka under FaR® perioden:  

(Siffrorna inom parentes avser antal personer) 

 

Ingen (4)  

En dag (4)  

Två till fyra dagar (20)  

Fem till sju dagar (1) 

   

Har du fått den hjälp och det stöd du behövt under träningsperioden?  

(Siffrorna inom parentes avser antal personer) 

 

Ja (14)   

Delvis (9)   

Nej (6)   

 

De positiva kommentarerna som framkom visade på nöjda individer som fått den hjälp och 

det stöd som de behövt. De uttryckte att de fått bra instruktioner om redskapen och hjälp med 

lämplig träningsbelastning. Personalen på Feelgood´s Sportenhet uttrycktes ha ett mycket 

trevligt bemötande. Det upplevdes vidare positivt att få påstötning/förfrågan om närvaron 

minskat under en period. Positiva kommentarer framkom även om hjälp kring kostrådgivning.  

Exempel på kommentarer:  

”Väl bemött och fått det stöd som begärts”  

”Alla på Feelgood hjälpte mig på alla sätt, helt perfekt”  

”Mycket bra start” 

 

De negativa kommentarerna handlar till stor del om att individernas träning inte sammanföll 

med deras personliga tränares arbetstid. Avsaknad av kontinuerliga samtal med denne och 

önskan fanns om tydligare förklaringar och information kring träningsnivå och mål. Behov av 

mer engagemang från personalens sida uttrycktes. Några anmärkte på ensidig träning. Önskan 

fanns om mer kostrådgivning. Exempel på kommentarer:  

”Personlig tränare inte där när jag var där, löfte om personlig tränare”  

”Enbart cykling. Anser inte att gymträning var nödvändig då”  

”Dåligt intresse från Feelgood”.      
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Angivna orsaker till varför individen inte har tränat eller i mindre omfattning än 

planerat:  

(Siffrorna inom parentes avser antal personer) 

 

Sjukdom (5)  

Förkylningar (3)  

Pendlingsavstånd (3)  

Smärta/Värk (3)  

Tidsbrist (2)  

Orkeslöshet (2)   

 

Övriga angivna orsaker var psykisk ohälsa, oregelbundna arbetstider, familjeförhållande, brist 

på stöd och ”slöhet”. Två individer uppger att de medvetet avbröt sin träning. En med 

anledning av balanssvårigheter som sedan hänvisades till annan medicinsk hjälp, den andre 

avbröt pga. missnöje med träningsupplägget.  

 

Beskrivna hälsoeffekter i samband med träning: 

(Siffrorna inom parentes avser antal personer) 

 

Välbefinnande (7) 

Viktnedgång (4) 

Piggare (3) 

Starkare muskler (3) 

Ökad rörlighet (3) 

Bättre kondition (3) 

Bättre sömn (2) 

 

Andra enstaka hälsoeffekter som beskrevs var minskad värk, minskande rygg och knäbesvär, 

ökad motivation/positivare, bättre psykisk hälsa och att komma ut socialt. Två individer 

noterade negativa hälsoeffekter varav den ene angav knäsvullnad och den andre smärtor i 

ryggen. 
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Efter FaR® perioden- helhetsupplevelse och framtidssyn  

 

Vilken är din sammantagna upplevelse av Fysisk aktivitet på Recept?  

(Siffrorna inom parentes avser antal personer) 

 

Mycket bra (15)  

Bra (7)  

Varken bra eller dålig (3)  

Dålig (1)  

Mycket dålig (3)  

 

Exempel på kommentarer:  

”Fick en perfekt uppföljning efter hjärtskolan på USIL”   

”Att jag fått hjälp med vad som är bra träning för mig samt anpassad efter vad jag klarar av” 

”Har varit mycket bra för mig att komma igång igen. Var tidigare aktiv men blev av olika 

anledningar stressad och passiv”  

”Mår bra, träningen är nu en del av livet!”  

”Bättre handledning och kostråd från träningsstället”   

”Mer samtal om vad man bör göra. Om man vågar öka på eller göra fler moment i 

fysträningen”  

”Jag vet att motion/kost enbart har positiv inverkan på människor men jag var så långt nere 

både fysiskt och psykiskt att det tar tid att vandra upp”  

 

Hur vill du att din träning ska se ut i framtiden? 

Vid frågan om hur individerna ser på sin träning/aktivitet i framtiden handlar övervägande 

kommentarerna om att de önskar sig regelbunden träning 2-4 dagar i veckan. Aktiviteterna 

varierar. Övriga kommentarer skiljer sig åt. Någon uttrycker att fysisk aktivitet borde ingå i 

det ordinarie arbetet. En individ menar ”att tränaren med stor kunskap ska fortsätta ge mig 

träning som jag klarar av. Är det för svåra uppgifter är det lätt att ge upp”. En annan har 

förhoppning om att gå ned i vikt för att orka träna. Tillfrisknande från infektioner för att 

kunna träna mer är en faktor som togs upp. En individ upplevde sig inte ha någon framtidssyn 

vad gäller träning.  
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Övrigt- där respondenterna fick uttrycka sig fritt resulterade i följande kommentarer: 

 

”Bara positivt att säga om träning och Feelgood”  

”Önskan om att personlig tränare ska vara tillgänglig så instruktion på maskinerna blir rätt” 

”Vetskap om eget hälsoansvar. Men jag sa tydligt har aldrig tränat förr och har väldens sämsta 

självdisciplin” 

”Svårt att få tid och ork till träning vid övergång till heltidsarbete” 

”Att få träning på recept är en mycket bra lösning” 

”Prioritering- det man vill det gör man. Om man inte tar sig tid vill man nog inte göra det” 

 

 

 

Diskussion 
 

 
Metoddiskussion 
 

Det finns för- och nackdelar med att använda enkät som datainsamlingsmetod, Eljertsson 

2005. Fördelarna är bl.a. att respondenten i lugn och ro kan överväga svaren. Urvalet kan vara 

förhållandevis stort. Tidsbesparing. Intervjuar-effekten utesluts, vilket innebär att individen 

blir påverkad i sina svar av den som intervjuar. En annan fördel kan även vara att känsliga 

frågor upplevs vara lättare att besvara skriftligt än muntligt. Nackdelarna kan vara att antalet 

frågor i enkäten är begränsat och att varken respondenten eller intervjuaren kan ställa 

följdfrågor. Den största nackdelen med enkätundersökningar, som jag ser det, är 

bortfallsproblematik. Jag har försökt minimera bortfallet genom täta påminnelser och 

frankerade svarskuvert. I den här studien anser jag ändå att fördelarna med enkät som 

datainsamlingsmetod överväger nackdelarna.  

 

Bortfallet ibland respondenterna är dock ett problem. I tolkningen av resultatet får hänsyn tas 

till att svarsfrekvensen ligger förhållandevis lågt. I efterhand borde någon form av stimulans 

för att få in svar ha övervägts. När utvärdering görs i Feelgood´s verksamhet framöver bör 
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varje individ få och fylla i enkäten på plats för att få ett säkrare resultat. Ett annat bortfall som 

jag vill nämna är att de individer som fått fysisk aktivitet utskrivet på recept men sedan inte 

startat upp sin träning. Individerna registreras först vid kontakt med Sportenheten och 

bortfallets storlek är därför oklart. Dessa individer har inte kunnat ingå i studien eftersom 

deras recept på fysisk aktivitet aldrig registrerats, antalet är således okänt.    

 

Enkäten har jag arbetat fram. Eftersom målsättningen är att använda enkätutvärdering 

framöver inom Feelgood när receptperioden är avslutad, kändes det naturligt att arbeta fram 

och testa en sådan enkät med ett kvalitativt innehåll. Enkäten kommer att ytterligare 

diskuteras och ev. justeras inom Feelgood innan den tas i bruk i verksamheten.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Undersökningen visar att de flesta upplever att Fysisk aktivitet på Recept i sin helhet är 

mycket bra eller bra. Flertalet har tränat regelbundet och upplever positiva hälsoeffekter av 

sin träning. Positivt är också att de flesta har en framtidstro om sig själva att fortsätta med 

fysisk aktivitet efter receptperiodens slut. De individer som inte har upplevt att deras FaR® 

träning har varit givande har saknat tillgänglighet/stöd av en personlig tränare/hälsocoach.  

 

Resultatet har studerats utifrån kön, ålder och familjesituation utan att finna något samband 

med träningsupplevelse. Materialet har också studerats utifrån frågan om en hög aktivitetsnivå 

under träningsperioden gav en bättre upplevelse av själva tjänsten, vilket det i den här studien 

inte visat sig göra. Den faktor som tydligt framgår i studien, som avgörande för om 

individerna upplever att de fått tillräckligt med stöd i sin träning samt för helhetsupplevelsen 

av FaR®, är kontakten med sin personlige tränare/hälsocoach. 

 

De fyra individer, som angett att de inte har tränat något alls, hade en mycket låg eller ingen 

vana av motionsutövande sedan tidigare. De angav alla att de fått otillräckligt med stöd i sin 

träning. Enligt Thurston och Green, 2004, görs vanligen ingen regelbunden genomgång eller 

större förändring av fritidsvanor under vuxenlivet. Människors relation eller icke- relation till 

fysisk aktivitet riskerar därför förbli bestående om ingen folkhälsoinsats görs. FaR® patienter 

bär på eller riskerar en hälsobelastning och om de inte har med sig någon vana av 

motionsutövande sedan innan krävs mycket stöttning. De har möjligen misslyckade 
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träningsförsök i bagaget som rent psykiskt påverkar och gör deras träning mer sårbar. Den 

personlige tränaren/ hälsocoachen har tydligt en viktig roll att fylla. Thurston och Green, 

2004, menar att följsamheten till receptbelagd motion till stor del handlar om hur bra 

personalen som individerna kommer i kontakt med är tränade i motiverande 

samtal/rådgivning. Två av individerna ovan angav att deras träning inte sammanföll med den 

personlige tränarens arbetstid och den tredje och fjärde angav smärta respektive upprepade 

infektioner som orsaker till mindre träning än önskvärt. Hade, i deras fall, en bättre kontakt 

etablerats med personlig tränare/hälsocoach hade de kunnat få bättre träningsråd och anpassad 

hjälp. Det hade i sin tur sannolikt resulterat i en annan upplevelse av FaR®.   

 

En annan viktig roll har den receptförskrivande personalen inom Feelgood. I mötet med 

individen, när receptförskrivning sker, skapas förväntningar på hur tjänsten kommer att 

fungera. Stämmer inte förväntningarna överrens med den senare upplevda verkligheten skapas 

missnöje och individens träning påverkas. Det får i sin tur både fysiska och psykiska 

hälsokonsekvenser. Resultatet visar att de individer som inte upplevt att de fått det stöd de 

behövt har framförallt handlat om att de inte träffat hälsocoach så ofta som de önskat. De har 

med andra ord haft en sådan förväntan. Så som tjänsten ser ut i dagsläget är antalet träffar 

med sin personlige tränare/hälsocoach begränsat och behöver bokas i förväg. Träffar utöver 

sker i mån av tid och inom ramen för dennes arbetstid. Här ser jag en kommunikations brist 

mellan de tre parterna; personalen på Företagshälsovården, individen och personalen på 

Sportenheten. En annan betydelsefull aspekt i sammanhanget är att den personlige tränaren/ 

hälsocoachen i Malmö har haft en receptionstjänst och därför inte kunnat vara tillgänglig i den 

omfattning som kunderna önskat.    

 

Två citat i studien belyser både problematiken och ytterligheterna vad gäller förutsättningar 

att hålla fast vid den receptbelagda träningsordinationen.  

 

- ”Svårt att få tid och ork till träning vid övergång till heltidsarbete” 

- ”Prioritering- det man vill det gör man. Om man inte tar sig tid vill man nog inte göra det”.  

 

Citaten belyser tidsaspekten. En av de största hindren för regelbunden fysisk aktivitet är enl. 

Daskapan et al 2006, är bristen på tid. Tid uppfattas som en bristvara i vårt moderna samhälle 

och träning behöver planeras/prioriteras för att få plats. Pellmer och Wramner (2007) menar 

att en förklaring till varför vissa personer har lättare för anamma och bibehålla en hälsosam 
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livsstil ligger i Antonowski´s KASAM begrepp, Känsla av sammanhang. Ett starkt KASAM 

stärker individens förmåga till en positiv livsstil i sitt sätt att förstå sig själva, sin situation och 

sina känslor. Ett annat perspektiv utifrån tid ligger i att resultatet från studien visar att 

sjukdom var den största orsaken till lägre träningsgrad än önskat. Thurston och Green (2004) 

skriver i sin artikel att det är en fördel om receptperioden sträcker sig över en längre 

tidsperiod. På så vis blir fysisk aktivitet en del av vardagssituationerna och de sociala 

högtiderna och sjukdomar blir kortare uppehåll i träningen istället för risk för avslut.  

 

Ett sätt att öka de positiva hälsoeffekterna och locka individerna till fler träningstillfällen är 

att ha ett större träningsutbud och erbjuda gruppträning för FaR® patienter. Det utbudet finns 

inte inom Feelgood´s sportverksamhet idag, fokus ligger på individuell gymträning. 

Forskning påvisar att en fritidssysselsättning, som innebär umgänge med andra, ger en högre 

tillfredställelse och att deltagandet samtidigt blir en social förpliktelse (Roberts, 1999). 

 

Intressant är kommentarerna i utvärderingen kring kostrådgivning. Kostrådgivning ingår inte i 

FaR® tjänsten i nuläget men några individer har fått viss rådgivning och uppenbarligen finns 

en önskan om mer information. Kost och motion är viktiga delar i en livsstilsförändring och 

om det framöver ska ingå i tjänsten är något som får diskuteras inom Feelgood.   

 

Personal inom hälso- och sjukvård, i det här fallet vi som jobbar med människor i behov av 

livsstilsförändring, har i enlighet med omsorgsprincipen är det en moralisk skyldighet att 

minska och förebygga skada. En annan etisk aspekt är att respektera rätten som var och en har 

till att bestämma över sig själv och sina handlingar, autonomiprincipen (Pellmer & Wramner 

2007). Syftet med Fysisk aktivitet på Recept är att främja en sundare och mer aktiv livsstil. I 

praktiken är det betydelsefullt att individen i förskrivningssituationen känner att det är hennes 

eget val att göra. Som receptförskrivare är det därför viktigt vara tydlig i sitt sätt att förmedla 

självbestämmande när receptet utfärdas. Fysisk aktivitet på Recept är ett sätt att komma igång 

med aktiv träning men det betyder därmed inte att det är rätt för alla. Under mötet med 

individen är det en balansgång mellan att göra gott/förebygga skada och att samtidigt inte 

överta beslut eller kränka personens integritet och autonomi när receptförskrivning erbjuds. 

 

Harrison et al (2005) diskuterar i sin artikel om receptbelagd fysisk aktivitet skapar ökat 

motionsutövande i ett längre perspektiv och ställer slutligen sig tveksamma till ett varaktigt 

förändringsbeteende. Intressant hade varit att undersöka vilken effekt genomgånget 
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motionsutövande på recept i Feelgood´s regi har. Leder det till en beteendeförändring i 

individernas motionsutövande på sikt?  

 

Slutsats – Resultatet får tolkas med försiktighet med anledning av den låga svarsfrekvensen. 

De flesta FaR® patienter har en god helhetsupplevelse av sin träning inom Feelgood och 

upplever att de fått det stöd som behövts. Den frustration som utvärderingen visar handlar om 

att kontakten med hälsocoach/ personlig tränare inte har fungerat tillfredställande. Feelgood´s 

Sportenhet i Malmö bör se över schemaläggning, fördelning av arbetsuppgifter, träningsutbud 

för att ge sina kunder de bästa förutsättningar för ett gott resultat och för ett vidare gott 

handläggande av Fysisk aktivitet på Recept. Kommunikationen mellan personalen på 

företagshälsovården och sportenheten behöver förbättras samt en övergripande diskussion 

inom Feelgood bör föras om tjänstens innehåll och tidsperiod.  

 

Jag vill slutligen rikta mitt tack de individer som tagit sig tid att svara på mina enkäter. Utan 

Er hade vi inte kunnat starta upp förbättringsarbetet med FaR® tjänsten inom Feelgood. Tack 

också till min handledare Inger Arvidsson som hjälpt mig med goda råd och varit ett stöd 

under arbetets gång. 
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Bilaga 1 (3) 

 
 
 
 

Till Dig som fått Fysisk aktivitet på Recept utskrivet på 
Feelgood under 2008! 

 
 

  
För att kunna förbättra Feelgood´s hantering av Fysisk aktivitet på Recept behöver 
utvärdering göras. Vi är intresserade av att veta både positiv och negatv kritik. Därför skickas 
ett frågeformulär till alla som under 2008 påbörjat träning på Feelgood´s sportenhet i Malmö 
för att erbjudas deltagande i en utvärderingsstudie. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt men det är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet att du som får frågeformuläret besvarar det. Försök svara så 
fullständigt som möjligt på alla frågorna. Skicka sedan tillbaka frågeformuläret i bifogat 
portofritt svarskuvert så fort som möjligt och helst inom en vecka. Ditt svar är lika viktigt 
oavsett hur lite/mycket du har tränat. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! Resultatet kommer att redovisas i en 
rapport där enskilda uppgifter inte kommer att kunna identifieras. 
  
Om du har problem att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret, ring då gärna 
Malin Pårup, Feelgood Företagshälsovård AB, Trelleborg på tel: 0410-363852, säkrast kl 
10.00-12.00 måndag – torsdag.  
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Trelleborg, februari 2009 
 
 
 
Malin Pårup   Handledare 
Företagssköterska  Inger Arvidsson, Arbets och Miljömedicin  

Universitetssjukhuset i Lund 
Leg. Sjukgymnast. Dr Med Vet 

 



 

 

 

Bilaga 2 (3) 

Frågeformulär     Löpnr: 
 

Man   Kvinna       

 

 Födelseår: ……….. 

 

Familjesituation: Ensamboende           Sammanboende           Hemmavarande barn  

 

Av vilken anledning har du fått Fysisk aktivitet på Recept? 

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

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

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

 

Innan du fick ditt FaR recept: Hur många dagar i veckan var du fysiskt aktiv i sammanlagt 30 

minuter, genom att välja trappor, gå eller cykla, rasta hunden eller liknande? 

 

Ingen            1 dag            2-4 dagar            5-7 dagar  

 

Innan du fick ditt FaR recept: Hur många dagar i veckan ägnade du åt motionsaktiviteter som 

höjde puls och andning i minst 30 minuter t.ex. gympa, bollsporter, kraftiga promenader eller 

liknande  

 

Ingen            1 dag            2-4 dagar            5-7 dagar  

 

Hur många dagar i veckan har du tränat under receptperioden i genomsnitt? 

 

Ingen            1 dag            2-4 dagar            5-7 dagar  

 

 

 

 



 

 

Har du fått den hjälp och det stöd du behövt under träningsperioden?  Ja         Delvis          Nej 

Kommentarer:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Om du inte har tränat eller har tränat mindre än du hade räknat med, vad är orsaken till detta? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Beskriv de hälsoeffekter du upplevt i samband med din träning: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilken är din sammantagna upplevelse av Fysisk aktivitet på Recept? 

Mycket bra            Bra           Varken bra eller dålig            Dålig            Mycket dålig  

Kommentarer: 

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Hur vill du att din träning/aktivitet ska se ut i framtiden? 

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

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Övrigt: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 



 

 

 

Bilaga 3 (3) 

 
Till Dig som fått Fysisk aktivitet på Recept utskrivet på 

Feelgood under 2008! 
 

 

 

För ett par veckor sedan skickade vi ut ett frågeformulär till dig. Vi var intresserade av dina 
åsikter i en utvärderingsstudie av Feelgood´s hantering av Fysisk aktivitet på Recept. Det är 
en betydelsefull undersökning för oss för att kunna förbättra vår verksamhet.   
 
Eftersom vi inte fått in något svar från dig, antar vi att du glömt bort eller inte haft tid att fylla 
i frågeformuläret.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är viktigt för 
undersökningens kvalitet att du som får frågeformuläret besvarar det. Vi skulle därför vara 
tacksamma om du ville besvara frågorna och skicka in svaret i det portofria svarskuvertet som 
bifogades, så snart som möjligt. Har ditt frågeformulär eller svarskuvert kommit bort, skickar 
vi nya med nästa påminnelse om ca två veckor. Om du redan har skickat in ditt svar ber vi dig 
att bortse från denna påminnelse.  
 
Som vi påpekade i förra brevet kan inte ditt svar kopplas till dig som person. Det nummer 
som finns i uppe i frågeformulärets högra hörn har endast syftet att hålla reda på vilka som 
skickat in svaren, så att påminnelser inte skickas i onödan. Den lista med löpnummer som 
finns kommer att förstöras så fort vi fått in alla svar. 
 
Om du har några svårigheter att besvara frågorna eller har synpunkter på formuläret, ring då 
gärna Malin Pårup, Feelgood Företagshälsovård AB Trelleborg på 0410-363852.  
Säkrast kl 10.00-12.00 måndag – torsdag.  
 

Vi tackar på förhand för din medverkan i undersökningen.  

 

Trelleborg, mars 2009 

 

 
Malin Pårup   Handledare 
Företagssköterska  Inger Arvidsson, Arbets och Miljömedicin  

Universitetssjukhuset i Lund 
Leg. Sjukgymnast. Dr Med Vet  
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