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Sammanfattning  

Bakgrund: Hälso- och sjukvården ska arbeta för en god folkhälsa. I distriktssköterskans 

kompetensbeskrivning framkommer att en viktig del i arbetet är att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande. Trots kunskap om de positiva effekterna av fysisk aktivitet tenderar 

befolkningen att bli mer inaktiv och stillasittande vilket kan medföra fler sjukdomstillstånd 

och försämrad hälsa. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod som introducerades 2001 

för att förbättra folkhälsan i Sverige genom att på ett individanpassat sätt främja fysisk 

aktivitet. FaR inkluderar rådgivande samtal, skriftlig ordination samt uppföljning.  

Problemformulering: Vid litteraturgenomgång av ämnet uppmärksammades begränsade 

beskrivningar av distriktssköterskors upplevelse och erfarenhet av att använda FaR som ett 

verktyg för att främja hälsa genom fysisk aktivitet.  

Syfte: Att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att förskriva fysisk aktivitet på recept 

inom primärvård.  

Metod: Studien genomfördes som en deskriptiv kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjuer. Sju distriktssköterskor och en sjuksköterska verksamma inom primärvård 

intervjuades. Intervjuerna transkriberades och analyserades med manifest innehållsanalys. Tre 

kategorier framkom vid innehållsanalysen; Betydelsefulla faktorer för förskrivning av FaR, 

Svårigheter med att förskriva FaR och Ett mål för verksamheten. Vidare identifierades åtta 

subkategorier. 

Resultat: Distriktssköterskans tilltro på behandlingen, användandet av motiverande verktyg 

samt val av aktivitet var betydelsefulla faktorer för distriktssköterskans förskrivning av FaR. 

Svårigheter som beskrevs i förskrivningen av FaR var brist på tid, att tillvägagångssätt var 

komplicerat samt bristande motivation hos patienten. Mål för verksamheten var den 

ekonomiska ersättning vilket FaR generar samt samverkan mellan olika aktörer i samhället.  

Slutsats: Studien visade att FaR var en viktig intervention i syfte att främja hälsa genom 

fysisk aktivitet. Distriktssköterskornas erfarenhet var att genom att utfärda ett FaR förstärktes 

nyttan med regelbunden fysisk aktivitet som en del av behandlingen men även tilltro på 

behandlingen var av vikt. 

Nyckelord – distriktssköterska, erfarenhet, fysisk aktivitet på recept (FaR), kvalitativ 

innehållsanalys, primärvård   



Abstract  

Background: The district nurse's competence description shows that an important part of the 

work is to promote health promotion and prevention. Despite knowledge of the positive 

effects of physical activity, the population tends to become more inactive and sedentary, 

which can lead to more disease states and health deterioration. Physical Activity on 

Prescription (PAP) is a method introduced in 2001 to improve public health in Sweden by 

promoting physical activity in an individually adapted manner. PAP includes advisory 

interviews, written ordination and follow-up. During literature review of the subject, limited 

descriptions of district nurses' experience and experience of using PAP as a tool for promoting 

health through physical activity were noted.  

 

Aim: To describe the district nurse's experience of prescribing physical activity on 

prescriptions in primary care.  

 

Method: The study was conducted as a descriptive qualitative study with semistructured 

interviews. Seven district nurses and a nurse in primary care were interviewed. The interviews 

were transcribed and analyzed by manifest content analysis. Three categories emerged from 

the content analysis; Significant factors for prescription of PAP, Difficulties in prescribing 

PAP and A goal for the business.  

 

Results: District nurse's trust in treatment, the use of motivational tools, and the choice of 

activity were important factors for the district nurse's prescription of PAP. Difficulties 

described in the prescription of PAP proved to be lack of time, approaches were complicated, 

and lack of motivation for the patient. The purpose of the business was the financial 

compensation that PAP generates and the interaction between different actors in society.  

 

Conclusion: The study showed that PAP was an important intervention in order to promote 

health through physical activity. District nurses' experience that by issuing a PAP, benefit was 

gained with regular physical activity as part of treatment but confidence in the treatment was 

also important. 

 

Keywords – district nurse, experience, physical activity on prescription, primary care, 

qualitative content analysis  
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Inledning  
Hälso- och sjukvården ska arbeta för en god folkhälsa. I distriktssköterskans 

kompetensbeskrivning (2008) framkommer att en viktig del i arbetet är att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande. Trots kunskap om de positiva effekterna av fysisk aktivitet 

tenderar befolkningen att bli mer inaktiv och stillasittande.  

Bakgrund 

Fysisk aktivitet och hälsa 

Enligt WHO:s definition från 2005 är hälsa helheten av en individs fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnande och inte enbart ett tillstånd med avsaknad av sjukdom (World Health 

Organization, [WHO], 2005). Fysisk aktivitet definieras som en energikrävande rörelse med 

kroppens muskler och ska inte förväxlas med träning. Träning är en form av fysisk aktivitet 

men definieras som en planerad och repetitiv aktivitet med syfte att förbättra eller upprätthålla 

kroppens fysik. Trädgårdsarbete, promenader eller dagligt arbete som innefattar rörelse är 

exempel på fysisk aktivitet (WHO, 2017a). Vid regelbunden fysisk aktivitet förbättras 

individens fysiska och mentala hälsa och livskvaliteten ökar (Olsson et al., 2015). En positiv 

effekt av fysisk aktivitet är minskad risk för en förtida död (WHO, 2017a). 

Otillräcklig fysisk aktivitet kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes. Globalt 

sett är en fjärdedel av den vuxna befolkningen fysisk inaktiv vilket enligt WHO (2017a) kan 

bero på ett stillasittande beteende under arbetstid och på fritiden. Individer i höginkomstländer 

tenderar att vara mer fysiskt inaktiva jämfört med befolkningen i låginkomstländer. 

Förklaringen tycks ligga i en ökad användning av passiva transportmedel och ett stillasittande 

beteende bland befolkningen i höginkomstländer (WHO, 2017b). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2017a) har 15 % av Sveriges befolkning i åldern 16-84 år en 

stillasittande fritid. Andelen stillasittande män är något högre, 16 %, i jämförelse med 

kvinnorna där andelen är 14 %. Globalt sett, men även i Sverige, tenderar utlandsfödda 

personer och i synnerhet utlandsfödda kvinnor oftare vara fysiskt inaktiva jämfört med 

infödda medborgare (WHO, 2010).  

Den svenska rekommendationen från Folkhälsomyndigheten (2011) är att alla individer över 

18 år ska vara fysiskt aktiva med måttlig intensitet minst 150 minuter per vecka vilket bör 

spridas ut över veckans dagar. Måttlig intensitet är exempelvis rask promenad (ibid.). I 

Sverige finns en nationell folkhälsopolitik vars övergripande mål är att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att nå dit har elva 

målområden formuleras. Målområde sex berör hälsofrämjande hälso- och sjukvård och 

målområde nio berör fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2017b).  

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 

Syftet med hälsofrämjande arbete är att hälsa ska värderas högre på både personliga och 

offentliga agendor genom förbättringar, uppmuntran och motivation (Scriven, 2010). I 

distriktssköterskans kompetensbeskrivning (2008) framgår att en viktig del av 

distriktssköterskans arbete är att stärka patienten till en god hälsa genom ett hälsofrämjande 

synsätt. Distriktssköterskan bör ha fördjupade kunskaper i syfte att motivera patienten till 

träning och aktivitet. Enligt Holm Ivarsson (2014) kan distriktssköterskan genom ett 

hälsofrämjande arbetssätt stödja patientens möjlighet till en ökad kontroll över sin egen hälsa. 

I en studie av Wilhelmsson och Lindberg (2009) intervjuades distriktssköterskor inom 

primärvården i syfte att beskriva möjligheter och svårigheter med hälsofrämjande arbete. 
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Distriktssköterskorna ansåg att de hade rätt profession för att arbeta hälsofrämjande samt att 

det var en viktig del i deras arbete. De upplevde att tidsbrist, otillräckligt stöd från chefen 

samt att många patienter krävde medicinsk behandling vilket medförde att det hälsofrämjande 

arbetet inte prioriterades som de önskade. I Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildinghs (2013) 

studie framkom att distriktssköterskor önskade att det hälsofrämjande arbetet skulle bli mer 

synligt i vården och inte något som endast utfördes i mån av tid.   

Fysisk aktivitet på recept (FaR) 

Fysisk aktivitet på recept är en metod som introducerades 2001 för att förbättra folkhälsan i 

Sverige genom att på ett individanpassat sätt främja fysisk aktivitet. FaR inkluderar 

rådgivande samtal, skriftlig ordination och uppföljning (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Att 

komplettera generell rådgivning om fysisk aktivitet med FaR har visat sig öka effekten av den 

fysiska aktivitetsnivån (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2007). 

FaR kan förskrivas av all legitimerad personal inom hälso- och sjukvård t.ex. läkare, 

distriktssköterska och fysioterapeut. FaR syftar till att öka och upprätthålla individens 

aktivitetsnivå genom antingen individuella aktiviteter eller aktiviteter i grupp. Efter en tid sker 

en uppföljning av förskrivaren för att bl.a. kunna utvärdera resultatet och justera ordinationen 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). Den hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver FaR har 

handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) till sin 

hjälp. I FYSS beskrivs hur fysisk aktivitet kan användas i syfte att förebygga och behandla 

olika sjukdomstillstånd och kan användas som ett beslutsstöd vid rådgivning om fysisk 

aktivitet (FYSS, 2017).  

Studier har visat att fysiskt inaktiva patienter som fått FaR förskrivet upplever ökade 

hälsoeffekter i form av en förbättrad hälsa och en ökad livskvalitet (Lawton et al., 2009; 

Olsson et al., 2015; Rödjer, Jonsdottir & Börjessons, 2016). Rödjer et al. (2016) beskrev att 

FaR var en betydelsefull faktor som bidrog till en ökad aktivitetsnivå bland studiedeltagarna. 

Enligt Sørensen, Sørensen, Skovgaard, Bredahl och Puggaard (2011) är FaR en användbar 

metod för att förbättra hälsan hos stillasittande patienter med livsstilssjukdomar eller för de 

patienter som har en ökad risk att utveckla livsstilssjukdomar. 

McKay et al. (2009) undersökte i sin studie betydelsen av uppföljning av FaR. En uppföljning 

med ett uppmuntrande förhållningssätt hos förskrivaren medförde en mer långsiktig 

förändring med en ökad aktivitetsnivå, speciellt hos patienter med litet socialt stöd. I en studie 

av Kahn, Weiler och Blair (2011) framkom att uppföljning av FaR är en viktig del i 

behandlingsmodellen. Genom uppföljningen upplevde patienterna en ökad tilltro till 

behandlingen och uppföljningen speglade vårdgivarens syn på att fysisk aktivitet var 

betydelsefullt. Ett uppföljande samtal gav möjlighet att lösa problem, identifiera socialt stöd 

och justera nivån av fysisk aktivitet (ibid.). En svensk studie studerade skillnader i hälsa hos 

två olika grupper av primärvårdspatienter, vilka båda erhållit FaR. Interventionsgruppen 

erhöll lärarledd träning två gånger i veckan, utbildning samt motiverande rådgivning. 

Kontrollgruppen fick endast skriftlig information om att de skulle träna en gång i veckan på 

egen hand. Resultatet visade en förbättrad fysisk aktivitet efter fyra månader hos båda 

grupperna. Ett stort antal deltagare valde att inte fullfölja studien, vilket berodde på bristande 

motivation. Det framkom i studien att vid genomförandet av FaR borde faktorer såsom 

motivation, socialt stöd och miljö beaktas (Romé, Persson, Ekdal & Gard, 2009). I Joelsson, 

Bernhardsson och Larssons (2017) studie framkom att sjuksköterskan förutom att ta hänsyn 

till patientens motivationsgrad och behov av stöd vid förskrivning av FaR, även bör ta hänsyn 

till patientens intressen, tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet och nuvarande aktivitetsnivå. 
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Samhällsekonomiskt perspektiv 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är fysisk aktivitet på recept kostnadseffektivt (Elley et 

al., 2011). I Romé, Persson, Ekdahl och Gards (2014) studie framkom att den ökade 

aktivitetsnivån medförde minskade samhällskostnader med 22 % per individ och år, genom 

minskade kostnader för hälso- och sjukvård. FaR har visat sig vara mer lönsamt för både 

patient och samhälle jämfört med aktiviteter ledda av en instruktör (Garett et al., 2011). En 

studie från Nederländerna visade att samhällskostnaderna var lägre för patienter som fick FaR 

jämfört med traditionell fysioterapi. Patientgruppen som fick behandling med FaR skattade 

sin livskvalitet något högre än gruppen som genomgick traditionell fysioterapi (Tan et al., 

2010). Förskrivning av promenader till inaktiva individer har visat sig vara ett effektivt sätt att 

öka individens fysiska aktivitet till en låg kostnad på både individ- och samhällsnivå (Ogilvie 

et al., 2007). 

Problemformulering 
I distriktssköterskans kompetensbeskrivning beskrivs att distriktssköterskan ska kunna stärka 

patienten till en god hälsa genom ett hälsofrämjande synsätt, motivera patienter till 

livsstilsförändringar och förebygga sjukdom. Distriktssköterskan ska ha fördjupade kunskaper 

för att uppmärksamma behovet och kunna motivera patienten till träning och aktivitet. FaR är 

en etablerad metod för behandling av inaktivitet. En stor del av den vuxna befolkningen både 

i världen och i Sverige är fysiskt inaktiv trots att forskning visar att fysisk aktivitet minskar 

risken för dödsfall och förbättrar hälsan. Studier har visat att användningen av FaR leder till 

både förbättrad hälsa och ökad livskvalitet hos patienter. Vid litteraturgenomgången 

uppmärksammades ett begränsat antal studier som beskriver distriktssköterskors upplevelse 

och erfarenhet av att använda FaR som en metod för att främja hälsa genom fysisk aktivitet. 

Det är därför betydelsefullt att undersöka distriktssköterskors erfarenhet av användningen av 

FaR för att förbättra den nationella folkhälsan och för att främja hälsa bland patienter.   

Syfte 
Syftet var att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att förskriva fysisk aktivitet på recept 

(FaR) inom primärvård. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en deskriptiv kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer 

enligt Polit och Beck (2016). Metoden valdes eftersom författarna önskade få en fördjupad 

förståelse av verkligheten utifrån studiens syfte. Intervjuerna analyserades utifrån Graneheim 

och Lundmans (2004) innehållsanalys med manifest ansats. 

Urval 

Urvalet bestämdes till ett ändamålsenligt urval, där studiedeltagarna valdes ut efter studiens 

ändamål (Polit & Beck, 2016). Inklusionskriterier var distriktssköterskor oavsett genus som 

arbetade inom primvård och som hade erfarenhet av att arbeta med FaR. Målet var att sex till 

åtta distriktssköterskor inom primärvård skulle delta, i syfte att erhålla ett tillräckligt rikt 

material att analysera. Ett informationsbrev om den planerade studien och ett 

samtyckesformulär skickades ut via mail till verksamhetschefer på fem utvalda vårdcentraler i 

ett län i mellersta Sverige. Vårdcentralerna valdes ut av författarna för att täcka 

upptagningsområden såsom landsbygd/mindre ort och tätort. Tre av fem verksamhetschefer 
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från berörda vårdcentraler svarade per mail och gav samtycke till att delta i studien. En 

vårdcentral var belägen på landsbygd och de två övriga i tätort varav en i en mer 

mångkulturell del av tätorten. De tre verksamhetscheferna skickade per mail informationsbrev 

till distriktssköterskor på respektive vårdcentral. De två resterande verksamhetscheferna valde 

att inte svara på författarnas förfrågan om deltagande i studien.  Sju distriktssköterskor och en 

sjuksköterska anställda inom primärvården accepterade att delta i studien och kontaktade 

själva författarna per telefon eller mail för att boka datum och tid för intervju.  

Studiedeltagarna var samtliga kvinnor i åldrarna 39 till 66 år. Deltagarna hade en 

yrkeserfarenhet inom primärvård på 6 till 34 år med ett medianvärde på 13 år. Förutom 

specialistutbildning till distriktssköterska fanns andra specialistutbildningar representerade 

bland studiedeltagarna såsom barnmorska, ögonsjuksköterska, sjuksköterska med 

specialistutbildning inom anestesi, intensivvård och hjärtsvikt samt vidareutbildning inom 

diabetes och astma/KOL.  

Datainsamling 

Innan varje intervju informerades deltagarna om studiens syfte och deltagarna fick läsa och 

signera ett samtyckesformulär. Alla intervjuer genomfördes på deltagarens arbetsplats. 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna följde en intervjuguide 

(se bilaga 1) med förutbestämda men öppna frågeställningar och följdfrågor såsom ”Kan du 

utveckla/berätta mer om…” eller ”Kan du ge exempel på …”. Alla intervjuer började med 

samma ingångsfråga, vilken var ”Berätta om dina erfarenheter av att förskriva fysisk aktivitet 

på recept (FaR)”. Båda författarna deltog vid alla intervjuer, dock turades författarna om att 

ha en passiv roll. En provintervju utfördes på en av studiedeltagarna. Provintervjun 

transkriberades och skickades till handledaren i syfte att få tips och råd gällande 

intervjuteknik. Inget ändrades i frågeguiden och provintervjun inkluderades i studien. Därefter 

genomfördes resterande intervjuer. Samtliga intervjuer spelades in och varade mellan elva till 

tjugo minuter.  

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades utifrån Graneheim och Lundmans 

(2004) innehållsanalys med manifest ansats. Författarna valde att dela på transkriberingen och 

transkriberade vardera fyra intervjuer. Därefter kontrollerades de transkriberade intervjuerna 

med varandra genom avlyssning samt genomläsning av nedskrivet material. Båda författarna 

läste igenom intervjumaterialet flera gånger var för sig i syfte att få en förståelse för helheten i 

texten. Fortfarande enskilt delades texten in i meningsbärande enheter som sedan jämfördes 

och diskuterades tills konsensus förelåg. Tillsammans kondenserades de meningsbärande 

enheterna som därefter abstraherades till en kod som beskrev textens kärna. Koderna lästes 

och bearbetades flera gånger för att finna en djupare förståelse för koderna och hur de 

tillsammans kunde bilda subkategorier och kategorier. Subkategorier med liknande innehåll 

bildade tillsammans en kategori. Totalt bildades tre kategorier och åtta subkategorier. I tabell 

1 ges exempel på analysen.  
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Tabell 1. Exempel ur innehållsanalysprocessen 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

 

Kod 

 

Subkategori 

 

Kategori 

Ja, ett hinder är 

att många 

patienter inte vill 

ha det för dom 

tycker att dom nej 

men jag 

promenerar ändå 

och jag har ju 

hunden och dom 

är inte särskilt 

intresserade. 

 

 

 

Ett hinder är att 

många patienter 

tackar nej till FaR 

av ointresse. 

 

 

 

 

Hinder 

 

 

 

Bristande 

motivation hos 

patienten 

 

 

 

Svårigheter i 

förskrivningen av 

FaR 

Precis, att man 

hade som en 

samverkan. 

Med kommun 

eller jaa… privata 

aktörer. Man 

kunde få kanske 

något reducerat 

pris. Eller, till och 

med gratis några 

gånger 

 

 

 

Samverkan med 

kommun och 

privata aktörer 

som leder till 

reducerat 

pris/kostnadsfritt. 

 

 

 

Samverkan 

 

 

 

Samverkan 

 

 

 

Ett mål för 

verksamheten 

 

Etiska överväganden 

Det krävdes inget etiskt tillstånd för studien då den utfördes inom ramen för en 

högskoleutbildning, enligt etikprövningslagen (SFS, 2003:460). I arbetet har de fyra etiska 

principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

efterföljts. I enlighet med Etikprövningslagen (SFS, 2003:460) var deltagandet i studien 

frivilligt. Information om studien och dess syfte gavs både muntligt och skriftligt. Deltagarna 

och berörda verksamhetschefer skrev under ett samtyckesformulär. Deltagarna informerades 

om att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan utan att behöva uppge ett skäl. 

Uppgifter som framkom vid intervjuerna behandlades konfidentiellt. Det inspelade materialet 

förvarades på ett sådant sätt att ingen obehörig kunde få tillgång till det. Det var endast 

författarna och handledaren som hade tillgång till materialet. Allt material avidentifierades. I 

enlighet med nyttjandekravet användes materialet inte i något annat syfte än i uppsatsen. 

Resultat 
Resultatet presenteras i löpande text utifrån de kategorier och subkategorier som framkommit 

genom innehållsanalysen. Citat presenteras för att tydliggöra resultatet. Intervjuerna 
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numrerades för att bibehålla deltagarens konfidentialitet.  Tre kategorier framkom vid 

innehållsanalysen; Betydelsefulla faktorer för förskrivning av FaR, Svårigheter i 

förskrivningen av FaR och Ett mål för verksamheten. Vidare identifierades åtta subkategorier. 

Kategorierna och subkategorier presenteras i tabell 2. Tabell 2 visar en översikt över 

kategorier, subkategorier och i vilka intervjuer de återfinns. 

 Tabell 2. Översikt över kategorier, subkategorier och i vilka intervjuer de återfinns. 

Kategori Subkategori Förekommer i intervju 

Betydelsefulla faktorer för 

förskrivning av FaR 

Tilltro på behandlingen 2, 6, 7, 8 

Motiverande verktyg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Val av aktivitet 2, 5, 6, 7, 8 

Svårigheter i förskrivningen 

av FaR 

Tidsbrist 2, 3, 4, 5 

Ett komplicerat 

tillvägagångssätt 
2, 3, 4, 6, 8 

Bristande motivation hos 

patienten 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Ett mål för verksamheten 
Ersättning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Samverkan 1, 3, 4, 5, 6, 8 

 

Betydelsefulla faktorer för förskrivning av FaR 

Kategorin beskriver betydelsefulla faktorer för förskrivning av fysisk aktivitet på recept 

såsom tilltron på behandlingen, synen på motiverande verktyg och valet av aktivitet. 

Subkategorierna utgjordes av Tilltro på behandlingen, Motiverande verktyg och Val av 

aktivitet.  

Tilltro på behandlingen 

Distriktssköterskorna beskrev sin tilltro på behandlingen med FaR. Flera ansåg att den största 

nyttan med FaR var att regelbunden fysisk aktivitet förstärktes i behandlingen mot övervikt 

och andra folkhälsosjukdomar. Genom att förskriva fysisk aktivitet på recept bekräftade 

distriktssköterskor inför patienterna att behandlingsmetoden var effektiv och betydelsefull. 

Distriktssköterskor med vidareutbildning i diabetes erfarenhet var att det var enkelt att 

förskriva FaR då de patienter de oftast träffade var överviktiga och att distriktssköterskorna 

hade sett effektiva resultat då patienten fått FaR som en del av sin behandling. Flera uttryckte 

att vikten av att tro på behandlingen avgjorde hur många FaR som förskrevs av den 

individuella distriktssköterskan.   

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

ja det tror jag.” (Deltagare 7) 

Fysisk aktivitet beskrevs vara aktuellt och gynnade alla, både patienter och 

distriktssköterskor. De betonade att rekommendationen är trettio minuters fysisk aktivitet 

dagligen för hela befolkningen. Vidare beskrevs att i dagens samhälle ligger stort fokus på 

individens livsstil och hälsa. Därför var det av vikt att distriktssköterskan själv hade en 

hälsosam livsstil för att stärka trovärdigheten av behandlingsmetoden. 

Motiverande verktyg 

Distriktssköterskornas erfarenhet var att motivationen hos patienten var avgörande för om 

patienten gav sitt samtycke till FaR eller inte. Flera olika motiverande verktyg användes 

såsom uppmuntran i form av receptet i sig, aktivitetsdagbok och uppföljning. När patienten 
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erhöll ett FaR i pappersform ökade motivationen hos patienten och de tog behandlingen mer 

på allvar än vid enbart muntlig rådgivning gällande livsstilsförändringar. Någon uttryckte en 

önskan om att skriva fler FaR än de hon i dagsläget förskrev då hon ansåg att FaR förstärkte 

motivationen hos patienten för att förändra sin livsstil. Vidare beskrevs att FaR kunde 

upplevas som en överenskommelse mellan distriktssköterskan och patienten. Receptet och 

aktivitetsdagboken kunde förstärka och synliggöra överenskommelsen för patienten och då 

verka motiverande. 

”Skriver jag FaR, brukar jag göra så att dem får med sig något fysiskt och sätta kryss. Så att 

de sätter det på kylskåpet för då blir det lite mer motiverande.” (Deltagare 6) 

Distriktssköterskor beskrev att uppföljningen i förskrivningen av FaR antingen kunde ske 

genom telefonsamtal eller planerat återbesök. Uppföljningen kunde fungera som ett 

motiverande verktyg för patienten. Uppföljningstillfället kunde ytterliggare motivera 

patienten att utföra aktiviteten för att kunna presentera ett gynnsamt resultat och en följsamhet 

till överenskommelsen. Distriktssköterskor beskrev att tillsammans med patienten bestämdes 

ett datum för uppföljningstillfället vilket även hade som syfte att vara patientens måldatum för 

genomförandet av livsstilsförändringen. Vid uppföljningen diskuterades val av aktivitet, 

följsamhet till överenskommelsen, patientens upplevelse och eventuellt behov av ytterliggare 

aktiviteter. Det förekom även att patienten själv hade ökat sin aktivitetsnivå innan 

uppföljningstillfället.  

Val av aktivitet 

Valet av aktivitet på receptet gjordes i samråd men patienten. Distriktssköterskorna beskrev 

att under mötet med patienten diskuterades lämpligt val av aktivitet utifrån patientens 

möjligheter gällande tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet, sjukdomar och aktuella 

smärttillstånd. Den aktivitet som oftast valdes som start var promenad. Vid smärttillstånd 

relaterat till knäbesvär hos patienten kunde andra aktiviteter såsom cykling eller simning 

förskrivas. Flera distriktsskötesskor beskrev att FaR syftade till att motivera patienten att 

påbörja en regelbundenhet gällande fysisk aktivitet. 

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

försöker jag ju, vi komma fram till vad som är, passar honom eller henne promenader eller 

cykla eller simma eller gå på gym. Ehh och då kan vi då komma överens om kanske att dem 

kan börja med att promenera fyra, fem dagar i veckan trettio minuter som en start om dem 

inte har gjort det tidigare. Så att det blir en regelbundenhet. Å då skriver ju jag det på FaR-

receptet” (Deltagare 2) 

 

Svårigheter i förskrivningen av FaR 

Kategorin beskriver distriktssköterskornas erfarenheter av svårigheter vid förskrivande av 

FaR. Subkategorierna består av Tidsbrist, Ett komplicerat tillvägagångssätt och Bristande 

motivation hos patienten. 

Tidsbrist 

Flera av distriktssköterskornas erfarenhet var att tidsbrist kunde vara ett hinder vid 

förskrivningen av FaR. De beskrev att patienternas besökstid var begränsad och i samband 

med ett patientbesök var det ofta flera moment som skulle genomföras. Patienten kunde även 

ha andra frågor eller ärenden de önskade få hjälp med vilket medförde att FaR inte alltid 

prioriterades i arbetet. 
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”Dels är det väl tid, tiden som ett hinder. Att man har ju sällan så lång tid på sig i samtal med 

patienten och det är ju mycket att gå igenom. Olika aktiviteter att bedöma det efter olika 

sjukdomar.” (Deltagare 4) 

Vidare beskrev distriktssköterskorna att deras erfarenhet var att trots att tidsbristen sågs som 

ett hinder var det viktigt att det inte fick bli anledningen till att FaR inte förskrevs. De menade 

att ordinationen i vissa fall kunde skrivas klart i efterhand, senare under arbetsdagen, och 

därefter skickas hem per post till patienten. Deras erfarenhet var att det tar tid att skriva ett 

FaR oavsett om det görs i samband med ett besök eller i efterhand. 

Ett komplicerat tillvägagångssätt 

Flera av distriktssköterskorna hade erfarenhet av att FaR var tekniskt svårt och komplicerat att 

förskriva. Det var flera olika moment som skulle utföras och flera papper att fylla i. Det gällde 

även vid uppföljning och vid avslutandet av ett förskrivet recept. De tekniska svårigheterna 

hindrade därför många distriktssköterskor från att förskriva FaR, framför allt de som inte 

gjorde det så ofta och saknade datorvana. Någon poängterade att det var betydelsefullt att bli 

instruerad i förfarandet för att känna sig trygg och bekväm med uppgiften. Flera av 

distriktssköterskornas erfarenhet var att ju fler FaR de förskrev desto enklare ansåg de att 

uppgiften förlöpte. En distriktssköterska uttryckte att det vore enklare att förskriva FaR om 

det fanns en färdig mall i journalsystemet vilken de kunde använda sig av. Det skulle 

troligtvis öka förskrivningen av FaR. 

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

Förenkla det så ska du se att FaR får ett uppsving! Sen tror jag inte på idén i alla fall” 

(Deltagare 6) 

Bristande motivation hos patienten 

Distriktssköterskornas erfarenhet var att det var viktigt att patienten själv var motiverad till att 

få ett FaR. De beskrev att bristande motivation hos patienten kunde vara en anledning till att 

FaR inte förskrevs. Vid bristande motivation hos patienten var det betydelsefullt att 

uppmuntra patienten till att ändå utföra någon aktivitet.  

”Att dem säger, nej det där vill jag inte, nej fy det känns inte aktuellt eller liksom jag rör ju 

redan på mig å då har man ju inget behov av FaR. Det är den patientgruppen som saknar 

motivation som behöver pushas.” (Deltagare 5) 

Distriktssköterskorna berättade att i samband med att patienten erhöll sitt FaR kom de överens 

om en tid för uppföljning. Det framkom att patientens motivation kunde avgöra huruvida 

uppföljningen genomfördes. Flera av distriktssköterskornas erfarenhet var att patienten följde 

ordinationen i början men att det efter en tid ofta rann ut i sanden. Följsamheten till FaR var 

ofta begränsad och det berodde till stor del på bristande motivation hos patienten. Vid 

begränsad följsamhet hade patienten ofta ursäkter för att inte närvara vid uppföljningen.  

Flera distriktssköterskors erfarenhet var att de ofta erhöll ett negativt gensvar från patienten 

vid erbjudande av FaR. Orsaken berodde till stor del på bristande motivation för en 

livsstilsförändring eller ointresse för behandlingsmetoden hos patienten. Flera berättade att de 

försökte erbjuda FaR på olika sätt genom att framhäva de positiva effekterna FaR har på 

hälsan. Vidare beskrevs att flertalet av tillfrågade patienter valde att tacka nej till FaR på 

grund av ointresse för behandlingsmetoden. Vissa patienter kände sig även pressade att 

motionera regelbundet efter att de erhållit ett FaR. Distriktssköterskor beskrev att patienterna 

uppgav att de antingen redan var tillräckligt fysiskt aktiva eller saknade intresse. De uttryckte 

att det inte var någon vinst för patienten att förskriva FaR till en person som inte visade 
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intresse för behandlingsmetoden. Det var lättare för patienten att följa ordinationen gällande 

läkemedel än ordination gällande fysisk aktivitet.   

”Hinder med FaR är att människan är lat av naturen. Människan vill hellre ta ett piller. Man 

vill inte jobba själv, det är jobbigt!” (Deltagare 6) 

 

Ett mål för verksamheten 

Kategorin beskriver distriktssköterskornas erfarenhet av verksamhetens delmål med FaR i 

form av ekonomisk ersättning och samverkan mellan olika yrkeskategorier eller aktörer i 

samhället. Subkategorierna utgjordes av Ersättning och Samverkan.  

Ersättning 

Distriktssköterskor beskrev att FaR var ett politiskt beslut som i dagsläget genererade 

ekonomisk ersättning till varje enskild vårdcentral om de uppfyllt målet gällande antalet 

förskrivna FaR. Flera av distriktssköterskorna var kritiskt inställda till det faktum att FaR 

genererade ekonomisk ersättning och trodde inte att de skulle förskriva lika många FaR om 

den ekonomiska ersättningen togs bort. De uttryckte att det förekom att FaR förskrevs trots att 

patienten inte var motiverad, enbart för att nå målet och på så sätt få tillgång till den 

ekonomiska ersättningen åt verksamheten. 

”Ibland kanske man skriver FaR bara för att man ska, patienten inte är motiverad, men vi ska 

skriva för vi får, vi får pengar för att skriva. Jag vet att det här kommer inte patienten göra 

men man gör det kanske för att man måste, för ersättning.” (Deltagare 8) 

Distriktssköterskorna uttryckte en önskan om att den ekonomiska ersättningen inte skulle vara 

drivkraften till att FaR förskrevs utan att det istället skulle vara patientens önskan om 

behandlingen som styrde. En av distriktssköterskorna såg däremot inget negativt i att 

förskrivningen av FaR var knutet till en ekonomisk ersättning. Hon uttryckte att fysisk 

aktivitet enbart gynnade patienten.  

Samverkan 

Flera av distriktssköterskorna beskrev att en av anledningarna till att de förskrev få FaR var 

att patienten redan fått ett FaR från någon annan profession inom primärvården och att det 

därför inte var aktuellt att förskriva ytterliggare recept. Samverkan i förskrivningen av FaR 

mellan vårdcentralens olika professioner ansågs enbart av distriktssköterskorna vara positivt 

och gynna patienten. Flera av distriktssköterskorna beskrev vikten av att ett fungerande 

teamarbete mellan professioner förekom för att tillvarata olika kunskaper om sjukdomar, 

hälsostillstånd och behandlingsmetoder som kunde användas i förskrivningen av FaR. En 

distriktssköterska berättade att hon inte trodde att professionen på den som förskrev FaR var 

avgörande för om patienten skulle fullfölja behandlingen eller inte. Hon menade att ett FaR 

från en läkare inte nödvändigtvis motiverade en patient till större följsamhet än om en 

distriktssköterska eller annan profession förskrev.  

”Sen ska jag ju erkänna också att det var ju väldigt länge sedan jag skrev ett FaR-recept. Det 

är väl också tack vare att sjukgymnasterna skriver desto fler.” (Deltagare 3) 

Flera av distriktssköterskorna uttryckte ett önskemål om en utökad samverkan mellan 

primärvården och kommunen eller privata aktörer för att kunna erbjuda patienter olika 

aktiviteter kostnadsfritt eller till ett reducerat pris för att kunna motivera till ökad fysisk 

aktivitet. Det framkom att fysioterapeuter hade ett dokument över gruppträningar som kunde 
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erbjudas genom FaR men önskevärt var att utbudet skulle öka och därmed ge fler 

valmöjligheter till fysisk aktivitet.  

”Jag tror att det skulle vara lättare att förskriva FaR om man hade något att erbjuda. Ehh, 

man kanske kan erbjuda att nu får du gå och simma till reducerat pris eller kostnadsfritt fem 

gånger och så får du se. Då kanske du märker att det gör skillnad. Och då är det lättare att 

motivera att kanske skaffa sig ett simkort eller något sådant.” (Deltagare 1) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens design var deskriptiv. Enligt Polit och Beck (2016) är målet med den kvalitativa 

forskningen att få insikt om en specifik situation och fokus ligger på att tolka människors 

upplevelser, erfarenheter och känslor. Författarnas syfte med studien var att få en ökad 

förståelse för distriktssköterskors erfarenhet av FaR. Ett ändamålsenligt urval användes i 

studien, vilket enligt Polit och Beck (2016) innebär att deltagare väljs ut efter studiens syfte. 

En kvalitativ studie består av ett fåtal deltagare (Polit & Beck, 2016). I intervjustudien deltog 

sju distriktssköterskor och en sjuksköterska trots att studiens syfte var att undersöka 

distriktssköterskans erfarenhet av FaR. Det faktum att en av deltagarna saknade 

specialistutbildning till distriktssköterska framkom först vid intervjun. Det ansågs vara oetiskt 

att avbryta intervjun då deltagaren hade accepterat att delta och därmed avsatt tid under sin 

arbetsdag för en intervju. Under intervjun framkom att deltagaren hade lång erfarenhet av 

arbete inom primärvård och att hon dessutom förskrev FaR regelbundet. Valet blev därför att 

inkludera intervjun i studien, trots att deltagaren saknade efterfrågad specialistutbildning. 

Förutom distriktssköterska fanns även andra specialistutbildningar representerade vilket 

bidrog med olika typer av kunskap bland deltagarna. Det framkom att deltagare med 

vidareutbildning i diabetes förskrev FaR i större utsträckning än övriga deltagare. Att tillfråga 

deltagare med olika erfarenheter, ålder och utbildning ökade möjligheten att belysa 

forskningsfrågan från olika håll och bidrog till en rikare variation av fenomenet. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) leder ett mångsidigt urval till en ökad trovärdighet för 

studien. 

 

Samtliga studiedeltagare var kvinnor och därför saknas genusaspekten gällande manliga och 

kvinnliga erfarenheter i arbetet. Majoriteten av distriktssköterskorna på de tillfrågade 

vårdcentralerna i regionen var kvinnor. På grund av tidsbegränsning valdes att inte aktivt söka 

efter ytterliggare deltagare av manligt kön till studien när det visat sig att de övriga 

studiedeltagarna utgjordes av enbart kvinnor. Författarna tror dock inte att tillägg av manlig 

deltagare hade förändrat studiens resultat.  

 

Vid urvalet av vårdcentraler valdes att inkludera både landsbygd och tätort för att täcka olika 

demografiska upptagningsområden. En vårdcentral var belägen på landsbygden och övriga i 

tätort varav en i ett mångkulturellt område med segregerad befolkning gällande både etnicitet 

och socioekonomisk status. I intervjustudien framkom att vårdcentralens demografiska 

placering saknade betydelse för distriktssköterskornas erfarenhet av förskrivningen av FaR. 

 

Enligt Polit och Beck (2016) är det fördelaktigt att intervjun utgår från en intervjuguide med 

öppna frågor utifrån studiens syfte. Genom det kan författarna försäkra sig om att erhålla den 

information som önskas. Öppna frågor uppmuntrade deltagarna att berätta fritt kring egna 

erfarenheter och genom följdfrågorna gavs deltagarna möjlighet att utveckla sina svar, vilket 

stärker studiens pålitlighet (ibid.). Att samtliga deltagare erhöll samma frågor stärker också 
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studiens pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Efter en provintervju erhölls råd kring 

intervjuteknik från ansvarig handledare för att öka djupet i resterande intervjuer. Båda 

författarna valde att delta vid samtliga intervjuer, dock den ena med en passiv roll. Författarna 

kände en trygghet i att vara två vid intervjutillfällena på grund av begränsad erfarenhet av 

kvalitativa intervjuer. Att dela på intervjuandet medförde att båda författarna fick prova på att 

intervjua vilket bidrog till ökad kunskap om intervjuteknik. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är relationen mellan intervjuaren och den som blir 

intervjuad inte ett ömsesidigt samspel utan det råder en bestämd maktasymmetri. Intervjuaren 

har makten och styr intervjuförloppet. Den positionen kan förstärkas när det är två intervjuare, 

vilket togs i beaktande före och under intervjun. För att skapa en trygg atmosfär mellan 

deltagare och intervjuare gavs muntlig information om studien och dess planerade 

tillvägagångssätt. Intervjuaren placerade sig snett bredvid deltagaren för att undvika en känsla 

av förhör. Då deltagare och intervjuaren tillhörde samma profession bidrog det till en känsla 

av jämställdhet.  Polit och Beck (2016) belyser att det är av vikt att studiedeltagaren känner 

trygghet och tillit för intervjuaren. Vid avsaknad av trygghet eller tillit kan det medföra att 

studiedeltagaren undviker att ge uttryck för hela sin erfarenhet. Det poängterades att 

deltagandet i studien var frivilligt och kunde avslutas när helst deltagaren önskade. Deltagaren 

försäkrades om att materialet skulle hanteras konfidentiellt. Innan varje intervjutillfälle 

påbörjades signerade deltagaren ett samtyckesformulär och hade dessutom möjlighet att ställa 

frågor.   

 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant. Genom att spela in intervjuerna 

försäkrade sig författarna om att ingen information gick förlorad. Författarna använde sig av 

ett aktivt lyssnande och gjorde inga egna anteckningar medans inspelningen pågick. Enligt 

Polit och Beck (2016) kan både intervjuaren och deltagaren bli distraherade om 

dokumentation utförs under pågående intervju. Intervjuaren bör ha fokus på deltagaren genom 

ett aktivt lyssnande. På så sätt ökar trovärdigheten i studien. Enligt Trost (2011) kan nackdelar 

med ljudupptagning vara att deltagaren känner sig besvärad eller hämmad av bandspelaren, 

vilket kan medföra att situationen blir konstlad. Ingen av studiedeltagarna upplevdes vara 

besvärad eller hämmad av bandspelaren.  

 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som används då författaren vill tolka innebörden av 

textinnehåll och finna både likheter och olikheter i texten. Författarna valde att utifrån 

studiens syfte använda sig av Graneheim och Lundmans innehållsanalys med manifest ansats. 

Genom att använda sig av en manifest ansats håller sig forskaren textnära, det vill säga till det 

som direkt uttrycks i texten utan att göra egna tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). 

Utifrån Graneheim och Lundmans innehållsanalys transkriberades och analyserades 

intervjuerna. För att stärka studiens trovärdighet valde författarna att delvis dela på arbetet 

med innehållsanalysen. Författarna valde att på egen hand transkribera fyra intervjuer var. 

Därefter kontrollerade den andra författarna de transkriberade intervjuerna genom att lyssna 

och kontrolläsa. När samtliga intervjuer transkriberats lästes allt material upprepade gånger 

var för sig innan de meningsbärande enheterna valdes ut. Därefter träffades författarna för att 

jämföra val av meningsbärande enheter. Vid skillnader i val av enheterna diskuterade och 

enades författarna om meningsbärande enhet. Författarna anser att valet av arbetssätt 

medförde att studiens resultat stärktes och risken för att oavsiktligt utelämna meningsbärande 

enheter minskades. Arbetet med kondensering av meningsbärande enheter, kodning och val 

av subkategorier och kategorier genomfördes gemensamt av författarna. De genomarbetade 

kategorierna från analysen representerade materialet väl. Genom att författarna valde att 
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inkludera representativa citat från transkriberingen i redovisningen förstärks trovärdigheten 

samt äktheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Kvalitativa intervjustudier kan inte generaliseras på grund av få deltagare (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Då metoden är väl beskriven och har ett ändamålsenligt urval med 

variationsbredd bör resultatet kunna överföras på andra distriktssköteskor i en andra delar av 

Sverige i samma kontext. Resultatets överförbarhet är dock begränsad till andra delar av 

världen på grund av olika förutsättningar gällande ekonomi, utbildning och hälso- och 

sjukvård. 

 

Författarna har under arbetets gång deltagit i handledning, vilket enligt Graneheim och 

Lundman, (2004) bidrar till att studiens trovärdighet ökar. Författarna hade ingen egen 

erfarenhet av att arbeta med FaR som behandlingsmetod vilket medförde ett neutralt 

förhållningssätt till metoden. Det anses ge styrka till studien. Sammanfattningsvis har 

författarna reflekterat över att de brister som finns i studiens metod kan härledas till begränsad 

erfarenhet av genomförande av intervjuer och bearbetning av innehållsanalys. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att förskriva fysisk aktivitet 

på recept (FaR) inom primärvården. I resultatet framkom följande kategorier; Betydelsefulla 

faktorer för förskrivning av FaR, Svårigheter i förskrivningen av FaR och Ett mål för 

verksamheten. Resultatet visade att distriktssköterskans tilltro på behandlingen, användandet 

av motiverande verktyg samt val av aktivitet hade betydelse för distriktssköterskans 

inställning till FaR. Upplevda svårigheter i förskrivningen av FaR visade sig vara brist på tid, 

att tillvägagångssättet var komplicerat samt bristande motivation hos patienten. Från 

verksamheten var en del av målet med förskrivningen av FaR den ekonomiska ersättning 

vilket FaR generar samt samverkan mellan olika aktörer i samhället.  

 

I artikel 25 från Förenta Nationernas (FN) konvention om mänskliga rättigheter (2006) 

beskrivs att alla har rätt till sjukvård och en god hälsa. En individs hälsa bestäms av fyra olika 

bestämningsfaktorer där levnadsvanor utgör en viktig del för att uppnå god hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). I intervjustudiens resultat framkom att FaR var en viktig 

intervention i syfte att främja hälsa genom fysisk aktivitet. Distriktssköterskornas erfarenhet 

var att genom att utfärda ett FaR förstärktes nyttan med regelbunden fysisk aktivitet som en 

del av behandlingen mot folkhälsosjukdomar. Distriktssköterskans egen inställning till 

behandlingsmetoden hade betydelse för hur ofta FaR förskrevs. I en studie av Lamarche och 

Vallance (2013) framkom att sjuksköterskor ansåg att FaR var en betydelsefull 

behandlingsmetod och att de hade förhållandevis goda kunskaper gällande att förskriva FaR. 

Fördelar med FaR som beskrevs var förbättrad fysisk och psykisk hälsa hos patienten samt 

möjligheten att kunna förebygga kroniska sjukdomar. Ett samband kunde ses mellan 

sjuksköterskans egen nivå av fysisk aktivitet och hur ofta sjuksköterskan förskrev FaR (ibid.). 

Enligt Bohman, Mattsson och Borglin (2015) borde alla patientbesök inkludera frågor 

gällande fysisk aktivitet för att kunna identifiera de patienter som är i behov av att förändra 

sin livsstil. Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh (2014) beskrev att faktorer såsom kön, 

ålder och utbildningsnivå var av betydelse för om distriktssköterskan valde att ta upp frågor 

gällande livsstil eller inte. Fler manliga än kvinnliga patienter uppgav att livsstilsfrågor 

angående fysisk aktivitet, kost, rökning och alkohol hade tagits upp. De med högre 

utbildningsnivå hade oftare erhållit livsstilsråd men ju äldre patienten var desto mer sällan 
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belystes dessa frågor. Vidare framkom det att de grupper för vilka livsstilsråden resulterade i 

störst livsstilsförändring var hos äldre, manliga patienter och de med låg utbildningsnivå 

(ibid.).  

 

Resultatet visade att distriktssköterskans erfarenhet gällande patientens motivation var 

avgörande för om patienten gav sitt samtycke till att FaR förskrevs, bristande motivation 

visade sig resultera i sämre följsamhet. Vid bristande motivation hos patienten var det 

betydelsefullt att distriktssköterskan uppmuntrade patienten till att ändå utföra någon typ av 

aktivitet. Bohman et al. (2015) fann liknande resultat som visade att patientens följsamhet till 

FaR var beroende av patientens motivation. Förskrivning av FaR till en omotiverad patient 

upplevdes av sjuksköterskorna som stressande och meningslöst. Vidare beskrev de att när 

sjuksköterskan kombinerade skriftlig och muntlig information gällande FaR ökade 

följsamheten. En ökad kunskap hos patienten medförde ett ökat engagemang och 

sannolikheten att patienten skulle fullfölja ordinationen ökade (ibid.). I intervjustudien 

framkom att då patienten erhöll en aktivitetsdagbok förstärktes och synliggjordes 

överenskommelsen mellan distriktssköterskan och patienten vilket verkade motiverande. 

Leijon, Faskunger, Bendtsen, Festin, och Nilsen (2011) beskrev att orsaker till dålig 

följsamhet av FaR var beroende av vilken aktivitetstyp som förskrivits samt ålder på 

patienten. Det framkom att bristande motivation var vanligast förekommande vid aktivitet 

utförd i hemmet medan ekonomiska faktorer var den vanligast förekommande orsaken till 

dålig följsamhet vid strukturerade gruppaktiviteter. Hos äldre patienter var smärta och 

sjukdom de vanligaste orsakerna till sämre följsamhet till skillnad från yngre patienter vilka 

oftare skyllde på tidsbrist och ekonomi. I en studie av Sjöling, Lundberg, Englund, Westman 

och Jong (2011) framkom att då sjuksköterskor inom primärvården kombinerade 

förskrivningen av FaR med motiverande samtalsteknik hos patienter med hypertoni 

resulterade det i bättre följsamhet och förbättrade hälsorelaterade parametrar. 

 

I resultatet framkom att tidsbrist kunde vara ett hinder vid förskrivning av FaR. Patientens 

besökstid var ofta begränsad och flera moment skulle genomföras vilket medförde att FaR 

inte alltid prioriterades i arbetet. I flera olika studier framkom att ett hinder vid förskrivningen 

av FaR var just brist på tid vid patientmötet (Lamarche & Vallance, 2011; Persson, Brorsson, 

Ekvall, Troein & Strandberg, 2013). Även i Douglas, Torrance, Van Teijlingen, Meloni och 

Kerrs (2006) studie där olika professioner inom primärvården deltog framkom att tidsbrist var 

den vanligaste orsaken till att fysisk aktivitet inte diskuterades med patienten. Trots att 90 % 

av deltagarna i studien hade en positiv inställning till hälsofrämjande metoder i sitt arbete 

samt uppgav en positiv inställning till att främja fysisk aktivitet. Persson et al. (2013) beskrev 

även att en pressad arbetssituation, ett högt arbetstempo samt en känsla av otillräcklighet hos 

vårdgivaren kunde utgöra hinder vid förskrivningen av FaR. I vårt resultat framkom det även 

att flera distriktssköterskors erfarenhet var att det fanns tekniska svårigheter i förskrivningen 

av FaR. De tekniska svårigheterna medförde att distriktssköterskorna avstod från att förskriva 

FaR. Aittiasalo (2008) beskrev liknande resultat vilket visade att kunskapsbrist angående 

förfaringssättet var ett vanligt förekommande hinder vid förskrivning av FaR. Deltagarna 

uppgav även att deras kunskap gällande att främja beteendeförändring var bristfällig. Bohman 

et al. (2015) belyste olika faktorer vilka kunde öka förskrivandet av FaR bland sjuksköterskor 

inom primärvård. Faktorerna var mer tid, då förskrivandet av FaR visade sig vara 

tidskrävande, liksom förbättrade rutiner gällande utfärdande och uppföljning av FaR, samt 

utarbetade riktlinjer och ett förenklat datasystem gällande journalhantering.   
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I intervjustudien framkom att promenader var den aktivitet som oftast valdes då ett FaR 

förskrevs första gången. Liknade resultat framkom i Douglas et al. (2006)  studie där 

promenader i rask takt var den startaktivitet vilken oftast förskrevs. I en studie av Leijon, 

Bendtsen, Nilsen, Ekberg och Ståhle (2008) erhöll mer än hälften av patienterna som fått ett 

FaR en aktivitet som kunde utföras i hemmet, såsom exempelvis promenader, oavsett 

patientens kön och ålder. Strukturerad gruppaktivitet såsom gympa och vattenaerobics 

förskrevs oftare till kvinnor än till män medan cirkelträning i grupp oftast förskrevs till yngre 

patienter.  

 

I intervjustudiens resultat framkom att distriktssköterskor ansåg att det var betydelsefullt med 

en fungerande samverkan mellan primärvård, kommun och privata aktörer. Syftet med 

samverkan var att tillsammans kunna motivera patienter till ökad fysisk aktivitet, genom att 

erbjuda aktiviteter kostnadsfritt eller till ett reducerat pris. Enligt Persson et al. (2013) har 

samhället ett gemensamt ansvar att stimulera till fysisk aktivitet hos befolkningen, genom att 

exempelvis bygga cykelvägar och lekplatser samt erbjuda subventionerad fysisk aktivitet nära 

bostadsområden. Skolan har ett ansvar att tillgodose barnens möjlighet till fysiska aktiviteter. 

Inom hälso- och sjukvården delas ansvaret att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet av 

olika yrkesgrupper och teamarbete är viktigt för att uppnå målet (ibid.). I vårt resultat 

framkom att distriktssköterskornas erfarenhet var att patienter redan fått FaR förskrivet av en 

kollega inom en annan profession, vilket kunde vara en anledning till att FaR inte förskrevs. 

Enligt Leijon et al. (2008) framkom att läkare och sjuksköterska var de yrkesgrupper vilka 

förskrev flest FaR. Dock utfärdade fysioterapeut och beteendevetaren flest FaR i relation till 

antalet patientbesök. Läkare förskrev oftare FaR till patienter som led av psykisk ohälsa, 

övervikt och stillasittande livsstil medan övriga yrkesgrupper oftare förskrev till patienter med 

diabetes och muskuloskeletala sjukdomar.  

 

I intervjustudien ingick en vårdcentral belägen i ett mångkulturellt område med segregerad 

befolkning gällande både etnicitet och socioekonomisk status. Persson, Mahmud, Ekvall 

Hansson och Strandberg (2014) fann i sin studie att bristande motivation och tidbrist kan vara 

universella hinder för patienter att skapa sig en aktiv livsstil. Utlandsfödda patienter och 

särskilt kvinnor med invandrarbakgrund kan uppleva att kultur är ett ytterliggare hinder för 

fysisk aktivitet. Då är det av vikt att skräddarsy behandlingsmetoden FaR med respekt för 

patientens traditioner och kultur.  I England fann Carroll, Ali och Azam (2002) liknande 

svårigheter för utlandsfödda kvinnor som fått fysisk aktivitet på recept. Kvinnorna uppgav att 

hinder för att utöva aktiviteten bestod bland annat av språkförbistring samt kulturella 

förväntningar och uppförandekoder vilket bör tas i beaktande vid förskrivning av FaR. I 

Waller et al. (2016) studie jämfördes grupper med olika socioekonomisk status i syfte att 

undersöka om det fanns skillnader i deras motivation och förmåga att förändra livsstil 

gällande fysisk aktivitet, kost, rökning och alkohol. Resultatet visade att socioekonomiska 

skillnader inte var avgörande för huruvida de lyckades med livsstilsförändringar eller inte. Det 

framkom dock att arbetslösa, sjukskrivna och utlandsfödda personer var mindre benägna att 

lyckas förbättra nivån av fysisk aktivitet (ibid.). 

 

Distriktssköterskor i intervjustudien belyste vikten av att kunna erbjuda aktiviteter 

kostnadsfritt eller till ett reducerat pris i syfte att motivera till ökad fysisk aktivitet. 

Ekonomiska begränsningar borde inte avgöra om en patient har möjlighet att delta i FaR-
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anslutna aktiviteter eller inte. Enligt Romé et al. (2014) värderade patienter tillhörande 

socioekonomiskt svagare grupper inte motionens hälsoeffekter lika högt som starkare grupper. 

De socioekonomiskt svaga behövde mer stöd från sjukvården med riktade insatser. I Horsley-

Tompkins, Belza och Browns (2009) studie visade det sig att ekonomi var en vanlig barriär 

vilken hindrade patienter att fullfölja FaR. Även brister i det sociala stödet och i det kulturella 

stödet såsom språkliga hinder och olika kulturella värderingar beskrevs som hinder.  

Slutsats 

Slutsatsen av studien visade att FaR var en viktig intervention i syfte att främja hälsa genom 

fysisk aktivitet. Distriktssköterskornas erfarenhet var att utfärdandet av FaR förstärkte nyttan 

med regelbunden fysisk aktivitet som en del av behandlingen. En viktig del i 

distriktssköterskans hälsofrämjande arbete är att motivera patienter till livsstilsförändringar. 

Förskrivningen av FaR har visat sig vara en betydelsefull faktor i folkhälsoarbetet. Patientens 

motivation var dock avgörande för följsamheten till behandlingen. Distriktssköterskorna 

beskrev att samarbetet med andra aktörer utanför hälso- och sjukvården avseende FaR är av 

stor vikt för att förbättra hälsan hos befolkningen. Ett önskemål från distriktssköterskorna i 

studien var att den ekonomiska ersättning som är kopplad till FaR inte skulle vara drivkraften 

i förskrivningen utan den skulle istället bygga på patientens egen önskan om att påbörja en 

livsstilsförändring.  

Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 
Regelbunden fysisk aktivitet är bra för hela befolkningen och där kan FaR vara ett användbart 

verktyg. En viktig del i distriktssköterskans arbete består av att främja hälsa. I resultatet 

framkom att tidsbrist var en svårighet i det hälsofrämjande arbetet med FaR. För att förbättra 

distriktssköterskans möjlighet att förskriva FaR borde patientbesöken förlängas. Längre 

patientbesök medför att distriktssköterskan får mer tid till det hälsofrämjande arbetet och kan 

prioritera frågor gällande fysisk aktivitet och hälsa. En annan svårighet vid förskrivningen av 

FaR som framkom var den tekniska delen. Genom en förändring i journalsystemet skulle 

förskrivningen kunna förenklas och tidsåtgången förkortas vilket skulle kunna leda till fler 

förskrivna FaR samt en ökad motivation att förskriva bland distriktssköterskor.  Arbetet med 

att förbättra folkhälsa genom fysisk aktivitet tros kunna förbättras med hjälp av ett utökat 

samarbete mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället. Införande av 

prisreducering, i samband med FaR, på olika träningsanläggningar eller på olika typer av 

aktiviteter vore önskvärt för att inspirera och motivera fler patienter till fysisk aktivitet. Ett 

förbättrat samarbete mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället skulle kunna 

bidra till att motståndet till behandlingsmetoden hos patienterna kunde elimineras och deras 

fysiska aktivitetsnivå skulle öka. På sikt skulle en ökad aktivitetsnivå innebära en förbättrad 

nationell folkhälsa och en minskad samhällskostnad för behandlingar mot dagens 

livsstilssjukdomar. Därför är det av vikt att vidare forskning kring samverkan mellan hälso- 

och sjukvård och andra aktörer för att öka aktivitetsnivån och förbättra folkhälsan genomförs.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor  

* Ålder   

* Kön   

* Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

* Hur länge har du arbetat på vårdcentral?   

* Har du någon specialistutbildning?  

Öppna frågor  

* Berätta om dina erfarenheter av att förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR). 

* Berätta om en patient du förskrivit FaR till. 

* Beskriv vad du anser är möjligheterna med förskrivning av FaR. 

* Beskriv vad du anser är hinder i förskrivning av FaR. 

* Beskriv hur uppföljningen av förskrivna FaR genomförs. 

* Är det något du vill tillägga? 

Följdfrågor  

Kan du ge ett exempel på…..?  

Kan du utveckla/berätta mer om….?  

Det där du sa om……var intressant, kan du berätta mer om det?  

Har jag förstått dig rätt…? (önskar återkoppla)  


