”FaR® – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet” belyser
varför det är viktigt att arbeta med att främja fysisk aktivitet hos befolkningen och patienter. Boken definierar också vad FaR är och vilket
vetenskapligt stöd som finns för metoden, hur FaR kan användas i den
kliniska vardagen samt hur samverkan mellan olika aktörer fungerar.
Läroboken är indelad i sju delar:
• De fyra första delarna är teoretiska och bygger på vetenskapliga studier
och innehåller mycket referenser för fördjupad läsning. Dessa delar
lägger grunden och fungerar som referenslitteratur för resten av
läroboken.
• Två delar är mer praktiskt inriktade och de bygger på erfarenheter av
hur FaR kan användas i den kliniska vardagen av hälso-och sjukvårdens
olika professioner, beskriver samverkan mellan hälso- och sjukvården
och friskvårdens olika aktörer samt återger hur FaR används runt om i
Sverige.
• Bokens avslutande del innehåller övningsuppgifter relaterade till FaR.
Läroboken har en bred målgrupp; studenter på hälso- och sjukvårds
utbildningar, utbildningar inom folkhälsovetenskap, hälsopedagogik,
idrottslärare med flera. Boken vänder sig också till yrkesverksamma
såsom hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver FaR eller arbetar
med implementering av metoden, aktivitetsarrangörer som stöttar
individen till fysisk aktivitet och folkhälsoplanerare som arbetar med
strukturerna för att implementera FaR. Givetvis vänder sig boken även
till kursansvariga och lärare på relevanta utbildningar och kurser.

FaR® – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod för att främja fysisk aktivitet
som utgår från hälso- och sjukvården. Detta är den första läroboken i
ämnet och bokens syfte är att ge en samlad bild av FaR. Den samlade
kunskapen syftar även till att stödja och underlätta implementering av
metoden FaR.
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Förord
Icke-smittsamma sjukdomar står för två tredjedelar av alla dödsfall i världen:
36 av totalt 57 miljoner dödsfall år 2008 enligt WHO. Dessa sjukdomar kan till
stor del förebyggas genom att minimera de fyra ohälsosamma levnadsvanorna
tobaksanvändning, fysisk inaktivitet, skadligt alkoholbruk och ohälsosamma matvanor. Flera internationella initiativ har därför tagits av bland annat FN, WHO,
EU och många andra organisationer för att förebygga dessa sjukdomar och för att
främja goda levnadsvanor.
Den otillräckliga aktiviteten leder dessutom till stora samhällskostnader. Bara
i Sverige kostar sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet, som tjocktarmscancer,
bröstcancer, högt blodtryck, hjärt–kärlsjukdomar, depression och ångest, typ 2-diabetes och benskörhet, samhället 7 miljarder kronor varje år. Utöver detta är otillräcklig fysisk aktivitet relaterat till bland annat övervikt och högt BMI, som i sig
orsakar kostnader på 18 miljarder per år.
Statens folkhälsoinstitut har under lång tid arbetat kontinuerligt och samlat för
att främja befolkningens fysiska aktivitet. Denna lärobok är resultatet av ett regeringsuppdrag om att ta fram utbildningsmaterial kring FaR för att stödja ett evidensbaserat förebyggande och hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården.
En viktig process har varit att på olika sätt involvera många av de aktörer som
är centrala i arbetet med FaR. Bland aktörerna kan nämnas Socialstyrelsen, SKL,
Riksidrottsförbundet, YFA och andra yrkesföreningar, nationella nätverk, landsting, regioner, aktivitetsarrangörer och universitet.
”FaR® – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet” är en lärobok
som ger en samlad bild av metoden fysisk aktivitet på recept (FaR). Syftet är att
sprida kunskap om metoden för att stödja implementering av densamma. Boken
har en bred målgrupp: studenter på ett stort antal olika utbildningar, hälso- och
sjukvårdspersonal som förskriver FaR, aktivitetsarrangörer som stöttar individen
till fysisk aktivitet och folkhälsoplanerare som arbetar med strukturerna för att
implementera FaR.
För att sätta FaR i ett sammanhang belyser läroboken varför det är viktigt att
främja fysisk aktivitet hos befolkningen. Boken definierar också vad FaR är och
vilket vetenskapligt stöd som finns för metoden. Vidare beskrivs i bokens praktiska
delar hur FaR kan användas i den kliniska vardagen och hur samverkan kan ske
mellan olika aktörer.
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Statens folkhälsoinstitut vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt har varit
involverade i processen med att ta fram utbildningsmaterialet om FaR. Lena Kallings
har varit redaktör och huvudförfattare till boken. Alla medverkande och externa
vetenskapliga granskare presenteras i författarpresentationen.
Östersund december 2011

Sarah Wamala
generaldirektör
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Sammanfattning
Det finns god vetenskaplig grund för att fysisk aktivitet främjar hälsa och kan
användas för att både förebygga och behandla många folksjukdomar. Fysisk aktivitet har multifaktoriella effekter, det vill säga påverkar många system i kroppen
samtidigt och kan därmed påverka både fysisk och psykisk hälsa.
Läroboken ”FaR® – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet”
handlar om fysisk aktivitet på recept (FaR®), en metod som utgår från hälso- och
sjukvården för att främja fysisk aktivitet. Detta är den första läroboken på området och bokens syfte är att ge en samlad bild av FaR. Den syftar även till att stödja
implementeringen av metoden FaR. Läroboken om FaR och kunskapsbanken FYSS
(Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) är viktiga komplement till varandra. Läroboken fokuserar på varför och hur metoden FaR kan
användas och implementeras. FYSS lägger grunden för hur och varför fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling av ett 30-tal sjukdomstillstånd (www.fyss.se).
Denna lärobok är huvudresultatet av ett regeringsuppdrag till Statens folkhälsoinstitut att ”ta fram ett utbildningsmaterial om metoden fysisk aktivitet på recept”.
Kompletterande material finns på Folkhälsoinstitutets webbplats (www.fhi.se/far).
Många av de aktörer som är centrala i arbetet med FaR har på olika sätt bidragit till
utbildningsmaterialet. Boken har en bred målgrupp: studenter på hälso- och sjukvårdsutbildningar, studenter på utbildningar inom folkhälsovetenskap och hälsopedagogik, idrottslärare med flera. Vidare vänder sig boken till yrkesverksamma
såsom hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver FaR eller arbetar med implementering av metoden, aktivitetsarrangörer som stöttar individen till fysisk aktivitet, och folkhälsoplanerare som arbetar med strukturerna för att implementera
FaR. För att läsaren lättare ska hitta den information man är intresserad av finns
läsanvisningar. För att sätta FaR i ett sammanhang belyser läroboken varför det är
viktigt att främja fysisk aktivitet hos befolkningen. Den definierar också vad FaR
är och vilket vetenskapligt stöd som finns för metoden. I bokens praktiska delar
beskrivs vidare hur FaR kan användas i den kliniska vardagen och hur samverkan
kan ske mellan olika aktörer.

FaR en del av folkhälsoarbetet
Den svenska rekommendationen för befolkningen är: ”Alla individer bör, helst
varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara
åtminstone måttlig, exempelvis rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas
om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten”. För att påverka
12

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

olika sjukdomstillstånd krävs en individanpassad rekommendation som tar hänsyn
till respektive patients förutsättningar.
Ungefär halva den vuxna befolkningen rapporterar en fysisk aktivitetsnivå som
motsvarar den rekommenderade. Var tionde person är så gott som inaktiv och ytterligare 40 procent har en fysisk aktivitetsnivå som är riskabelt låg för hälsan. Det
finns skillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Generellt sett rapporterar
arbetslösa, de med sjukersättning och de med svag ekonomi att de rör på sig mindre
än andra grupper.
De senaste årens forskning har visat att stillasittande är en oberoende riskfaktor
för flera sjukdomar och förtida död. Fysisk aktivitet och stillasittande är två oberoende beteenden med delvis skilda fysiologiska effekter. Forskningen har visat att det
är viktigt att bryta stillasittande tid med många korta pauser.
Otillräcklig fysisk aktivitet är ett samhällsproblem, då denna levnadsvana är en
av de största riskfaktorerna för förtida död och sjukdomsbörda, och också orsakar
samhällskostnader på många miljarder kronor per år. Arbetet med att främja en
ökad fysisk aktivitet i befolkningen är komplext och involverar många aktörer. Det
krävs insatser på många nivåer, bland annat behövs en förändring av utformningen
av fysisk och psykosocial miljö, attityder och beteenden samt tillgängligheten till
stödjande miljöer. Hälso- och sjukvården är här en viktig aktör som når en stor
andel av befolkningen, och som många förväntar sig ger råd om livsstil.
Det finns många dokument som på olika sätt stödjer arbetet med FaR på nationell, regional och lokal nivå. FaR är också en viktig arbetsmetod för framför allt
två av folkhälsopolitikens målområden: ökad fysisk aktivitet och hälsofrämjande
hälso- och sjukvård. I Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder anges att ”hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med tillägg
av skriftlig ordination eller stegräknare samt särskild uppföljning till personer med
otillräcklig fysisk aktivitet”.
Internationellt, inklusive i Norden, används olika metoder som innehåller skriftlig ordination av fysisk aktivitet, men de metoderna är inte direkt överförbara till
svensk hälso- och sjukvård. Dels skiljer sig kontexten i olika länder och dels ingår
olika delmoment i de skilda modellerna. En metod som är effektiv under vissa förhållanden behöver inte fungera i andra länder. Det unika med den svenska metoden
är att samtalet och förskrivningen är individanpassad utifrån patientens förutsättningar, att fysisk aktivitet i vardagen är en central del samt att all legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal med adekvat kompetens kan förskriva FaR. I många länder
är det endast läkare som får använda skriftlig ordination och ofta sker hänvisning
till träning inom hälso- och sjukvårdens ram under cirka 3 månader.
Svenska studier har visat att metoden FaR fungerar i den kliniska vardagen för
patienter i primärvård och att FaR har bättre effekt än kontrollbehandling. FaR
leder till en ökad fysisk aktivitetsnivå och kan minska stillasittande tid. Vidare följer ungefär två tredjedelar av dem som har fått FaR den ordinerade aktivitetsnivån
under minst 1 år. FaR har också positiva effekter på den självskattade hälsan och på
många riskfaktorer för metabola syndromet och hjärt–kärlsjukdomar.
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Vad innebär FaR?
Det mest centrala i FaR är att allt arbete utgår från individen, det vill säga att arbetet
bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt. Det som styr det patientcentrerade
samtalet är patientens hälsotillstånd, besvär, diagnoser och eventuella riskfaktorer, tidigare erfarenheter samt vad som känns roligt och möjligt att genomföra.
Samtalet leder sedan fram till den skriftliga ordinationen av fysisk aktivitet på recept.
Som grund för ordinationen använder man kunskapsbanken FYSS (Fysisk aktivitet
i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Den ordinerade aktiviteten kan
antingen vara en aktivitet som patienten bedriver på egen hand eller en organiserad
aktivitet. Tanken med FaR är att hälso- och sjukvården ska samarbeta med olika aktivitetsarrangörer i närområdet (exempelvis frivilligorganisationer som idrottsföreningar, pensionärsföreningar och patientföreningar, eller kommunala anläggningar
och privata företagare) för att stötta individen till att både öka och vidmakthålla
sin aktivitetsnivå. Det är även viktigt med uppföljning av FaR-ordinationen, för att
bland annat justera ordinationen och vid behov arbeta mer med motivationen.
FaR® är varumärkesskyddat av Statens folkhälsoinstitut och därför används
symbolen ® i anslutning till metodens namn. För att underlätta för läsaren av denna
lärobok har vi dock valt att inte upprepa symbolen i texten, utan att bara skriva
namnet FaR.

Hur förskriver man FaR?
Eftersom det är viktigt med tydliga strukturer för hur FaR ska användas, har de
flesta landsting och regioner tagit fram riktlinjer, policyer, flödesscheman och organisationsbilder för hur man ska arbeta med FaR. Innan man börjar använda FaR
bör man därför kontrollera vad som gäller lokalt.
De som får ordinera FaR är legitimerad personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och som har kunskaper om följande:
•
•
•
•
•

patientens aktuella hälsoläge
hur fysisk aktivitet kan användas som prevention och behandling
patientcentrerade samtal
metoden FaR
lokala rutiner för FaR.

Det finns många olika anledningar till att en patient i hälso- och sjukvården bör
erbjudas FaR. Grunden är att individen är otillräckligt fysiskt aktiv ur hälsosynpunkt och att fysisk aktivitet kan användas i prevention och behandling av sjukdom. Patienten måste också klara fysisk aktivitet utanför hälso- och sjukvården. En
förutsättning är givetvis att patienten är, eller under samtalets gång blir, beredd att
förändra sitt beteende när det gäller fysisk aktivitet.
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Vid ordination av FaR är det viktigt att ta en anamnes på fysisk aktivitet, göra en
riskbedömning samt värdera patientens motivation och vilken typ av stöd patienten
behöver för att öka sin fysiska aktivitet. Det är också viktigt att råden är individuella, att uppmuntran ges, att man tillsammans med patienten kommer överens om
hur det hela ska genomföras och när en uppföljning bör ske. Viktigt är också att
träningsnivån blir rimlig för att undvika misslyckande och för ökad följsamhet.
Det är lämpligt att avsluta det personcentrerade samtalet med att skriva ner ordinationen på receptblanketten. Man kan då se det som en överenskommelse. För att
stötta patienten till ökad fysisk aktivitet är samverkan med aktivitetsarrangörer en
viktig del i FaR-arbetet. Inom många landsting och regioner finns det speciellt utbildade ledare för aktiviteterna. För att illustrera hur FaR kan användas i praktiken,
finns i läroboken ett stort antal fallbeskrivningar som kommer från kliniskt verksam
hälso- och sjukvårdspersonal och personer som arbetar som aktivitetsarrangörer.
Den som förskriver FaR är ansvarig för att uppföljning sker av både hälsoutfall
och fysisk aktivitet. Det kan vara förskrivaren eller annan vårdpersonal som har
förnyad kontakt med patienten, genom exempelvis återbesök, eller per telefon, brev,
e-post eller sms. På vissa orter kan aktivitetsarrangörer hjälpa till att följa upp den
fysiska aktiviteten.

Hur används FaR i Sverige?
Utifrån grundmodellen för FaR har varje landsting eller region utvecklat varianter
anpassade till de specifika förutsättningar som gäller lokalt. Många har utvecklat
olika former av lotsning eller stödfunktioner som de kan erbjuda de patienter som
behöver mer stöd. Inom i stort sett alla landsting och regioner samverkar hälso- och
sjukvården med aktivitetsarrangörer i FaR-arbetet. Detta regleras oftast via överenskommelser eller avtal.
FaR är mest utbrett inom primärvården. Men förskrivning av FaR sker i allt
större utsträckning även från specialistvården, speciellt inom psykiatrin. Det är
dock vissa aspekter som kan kräva speciell anpassning av metoden jämfört med i
primärvården, exempelvis är vårdkedjan viktig. Inom den kommunala hälso- och
sjukvården saknas ofta former för hur man kan arbeta med FaR.
Det finns stora skillnader både inom och mellan olika landsting när det gäller
hur väl metoden FaR fungerar och används. FaR har fått stor spridning runt om i
Sverige, men metoden är ännu inte helt implementerad – det vill säga att FaR inte
används fullt ut i det dagliga arbetet. Det är viktigt att arbetet är förankrat på olika
nivåer: på politisk nivå, landstingsnivå och vårdenhetsnivå. Det är också viktigt att
det finns utsedda ansvariga för FaR som exempelvis regionala projektledare och
interna FaR-samordnare. Arbetet bör vidare vara en del i den ordinarie verksamhetsutvecklingen, och inte ett tillfälligt projekt. Andra framgångsfaktorer för att
implementera FaR är delaktighet i processen, tydliga strukturer och rollfördelning
(hur FaR ska användas internt och i samverkan med andra aktörer). Likaså att
nätverk och samarbeten finns på olika nivåer, att man har respekt för varandras
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kunskap och förutsättningar och att utbildningsinsatser görs för att säkra rätt kompetens. För att patienterna ska öka sin fysiska aktivitetsnivå är det även viktigt att
det finns stödjande miljöer för fysisk aktivitet i lokalsamhället.
Det finns ingen heltäckande statistik över de FaR-recept som förskrivs i Sverige.
Det finns också skillnader i vilken statistik som landstingen och regionerna samlar
in. Dessutom förekommer det ett stort antal olika journalsystem och FaR-blanketter.
Det är en positiv trend i totala antalet FaR som förskrivs på nationell nivå sedan
år 2007. En grov skattning är att det skrevs cirka 50 000 FaR år 2010, med stora
variationer mellan olika landsting och regioner. Förutom antalet FaR-recept är kvaliteten på förskrivningen avgörande, det vill säga att patienten får ett bra stöd med
exempelvis uppföljningar.
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Summary
that physical activity promotes health and
can be used to both prevent and treat many widespread diseases. Physical activity
has multifactorial effects, meaning that it affects many systems in the body at the
same time and can thereby influence both physical and mental health.
“Individually Adapted, Written Prescription of Physical Activity – FaR®” is a
textbook about physical activity on prescription (FaR), a method for promoting
physical activity through the healthcare services. This is the first textbook in the area
and the aim of the book is to provide an overall view of FaR. It also aims to support the implementation of the FaR method. The FaR textbook and the knowledge
bank “Physical Activity in the Prevention and Treatment of Disease” (FYSS) are
important complements to each other. The textbook focuses on why and how the
FaR method is used and implemented. FYSS forms the foundation of how and why
physical activity can be used in the prevention and treatment of some 30 diseases
(www.fyss.se).
This textbook constitutes the main results of a government assignment to the
Swedish National Institute of Public Health (SNIPH) to “prepare educational material regarding the physical activity on prescription method”. Supplemental materials are available on the SNIPH website (www.fhi.se/far). Many of the key stakeholders in FaR have contributed to the material in various ways. The book has a
broad target audience: students in programmes in healthcare, public health science
or health pedagogy, physical education teachers, etc. The book is also addressed to
professionals such as healthcare professionals that prescribe FaR or work with the
implementation of the method, activity organisers who help individuals become
physically active and public health planners who work with the structures to implement FaR. There are reading instructions to make it easier for the reader to find
the information he or she is interested in. To place FaR in a context, the textbook
illustrates why it is important to promote physical activity in the population. It also
defines what FaR is and what scientific evidence there is for the method. The book’s
sections focused on practice also describe how FaR can be used in daily clinical
practice and how cooperation can take place between different actors.
There is strong scientific evidence

FaR part of public health work
The Swedish recommendation for the population is that: “All individuals should be
physically active for a combined minimum of 30 minutes, preferably every day. The
intensity should at least be moderate, such as a brisk walk. Additional health effects
can be achieved if the daily amount or intensity is increased beyond this.” In order
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to affect various diseases, an individually adapted recommendation is needed that
takes each patient’s circumstances into account.
Around half of the adult population reports a level of physical activity that corresponds to the recommended level. One out of ten people are virtually inactive
and another 40 per cent have a level of physical activity that is hazardously low to
health. There are discrepancies between various socioeconomic groups. In general,
those who are unemployed, those who receive sickness benefits and those with weak
finances exercise less than other groups.
In recent years, research has shown that sedentary behaviour is an independent
risk factor for several diseases and premature death. Physical activity and sedentary
behaviour are two independent behaviours with partially different physiological
effects. Research has shown that it is important to break up sedentary time with
many short breaks.
Insufficient physical activity is a societal problem as this lifestyle is one of the
largest risk factors for premature death and the burden of disease, and also incurs
costs to society of several billion SEK per year. Work on promoting more physical
activity in the population is complex and involves many stakeholders. Efforts are
required on many levels. This includes a change in the design of the physical and
psychosocial environments, attitudes and behaviours, as well as the accessibility to
supportive environments. Here, the healthcare system is an important stakeholder
that reaches a large proportion of the population, and which many expect to provide lifestyle advice.
There are many documents that support work on FaR in various ways on a
national, regional and local level. FaR is also an important working method for,
above all, two of the public health policy objective domains: more physical activity and health-promoting healthcare. The National Board of Health and Welfare’s
guidelines for disease prevention methods states that “healthcare services should
offer counselling as well as written prescriptions or pedometers and special followups to individuals with insufficient levels of physical activity”.
Various methods that include written prescriptions of physical activity are used
internationally, including elsewhere in the Nordic Region, but the methods are not
directly transferrable to the Swedish healthcare system. On one hand, the contexts
differ in different countries and, on the other, different components are included
in the various models. One method that is effective under certain conditions does
not necessarily work in other countries. What is unique about the Swedish method
is that the counselling and prescription are individualised based on the patient’s
circumstances, that daily physical activity is a central component and that licensed
healthcare professionals with adequate expertise may prescribe FaR. In many countries, only physicians may issue written prescriptions and the prescription is often
a referral to exercise groups within the healthcare setting during a three month
period.
Swedish studies have shown that the FaR method works in daily clinical practice
for patients in primary care and that FaR provides a better effect than control treat18
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ments. FaR leads to a higher level of physical activity and can reduce sedentary time.
In addition, roughly two thirds of those who received FaR follow the prescribed
level of activity for at least one year. FaR also has positive effects on self-rated health
and on many risk factors for metabolic syndrome and cardiovascular disease.

What does FaR involve?
The core aspect of FaR is that all work is based on the individual, meaning that the
work builds on a patient-centred approach. What controls the patient-centred dialog
are the patient’s state of health, symptoms, diagnoses, potential risk factors, prior
experiences, and what the patient finds as fun and possible to do. The counselling
later leads to the written prescription of physical activity on a prescription form. As
the basis for the prescription, one uses the knowledge bank “Physical Activity in the
Prevention and Treatment of Disease” (FYSS). The prescribed activity can either be
an activity that the patient does on his or her own or an organised activity. The idea
of FaR is that the healthcare system shall cooperate with various activity organisers
in the local community (such as NGOs like sports associations, pensioners’ associations and patient associations, or municipal facilities and private businesses) to help
the individual both increase and maintain his or her activity level. The follow-up of
the FaR prescription is also important in order to adjust the prescription and work
more on motivation when necessary.

How does one prescribe FaR?
Because clear structures for how FaR should be used are important, most county
councils and regions have prepared guidelines, policies, flow charts and organisational diagrams for how one should work with FaR. Before beginning to use FaR,
one should therefore check what applies locally.
Those who may prescribe FaR are licensed healthcare professionals who have
knowledge of the following:
•
•
•
•
•

the patient’s current state of health
how physical activity can be used for prevention and treatment
patient-centred counselling
the FaR method
local procedures for FaR.

There are several different reasons for which a patient should be offered FaR in the
healthcare services. The fundamental reason is that the individual is not sufficiently
physically active from a health perspective and that physical activity can be used
for the prevention and treatment of disease. The patient must also be able to handle
physical activity outside the healthcare services. One condition is, of course, that the
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patient is, or in the course of the counselling becomes, prepared to change his or her
behaviour with regard to physical activity.
In the prescription of FaR, it is important to take a case history of physical activity, conduct a risk assessment and evaluate the patient’s motivation and what kind
of support the patient needs to increase his or her level of physical activity. It is also
important that the advice is individual, that encouragement is given, and that one
agrees with the patient on how everything should be carried out and when a followup should take place. It is also important that the level of exercise is reasonable in
order to avoid failure and to improve adherence. It is appropriate to conclude the
patient-centred counselling by writing down the prescription on the prescription
form. Then it can be viewed as an agreement. To help the patient increase his or her
level of physical activity, cooperation with activity organisers is an important part
of the FaR work. In many county councils and regions, there are specially trained
leaders for the activities. To illustrate how FaR can be used in practice, there is a
large number of case descriptions in the textbook that come from clinically practicing healthcare professionals and people who work as activity organisers.
The person prescribing FaR is responsible for ensuring that follow-up is done
of both the health outcome and the level of physical activity. The prescriber or
other healthcare personnel can have renewed contact with the patient through, for
instance, return visits or by phone, letter, e-mail or text message. In some places,
activity organisers can help monitor the physical activity.

How is FaR used in Sweden?
Based on the basic model for FaR, every county council or region has developed
variants adapted to the specific conditions that prevail locally. Many have developed various kinds of guidance or support functions that they can offer the patients
who need more assistance. In virtually all county councils and regions, healthcare
services collaborate with activity organisers in the FaR work. This is most often
regulated by agreement or contract.
FaR is most widespread in primary care. However, FaR is also increasingly prescribed in specialist care, especially in psychiatry. There are, however, some aspects
that may require special adjustment of the method compared with that in primary
care; the care chain is important, for instance. In municipal healthcare services,
there is often a lack of structures for how to work with FaR.
There are major differences both within and between different county councils
with regard to how well the FaR method works and is used. FaR has become widespread throughout Sweden, but the method is not yet fully implemented – in other
words, FaR is not fully used in daily work. It is important that the work takes root
on different levels: the political level, the county council level and the healthcare
centre level. It is also important that there are appointed managers for FaR, such
as regional project managers and internal FaR coordinators. Work should also be a
part of ordinary operational development and not just a temporary project. Other
20
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success factors for implementing FaR include participation in the process, clear
structures and a clear division of roles (how FaR should be used internally and in
collaboration with other actors). It is equally important that networks and collaboration exist at different levels, that one respects each other’s knowledge and preconditions, and that educational efforts are made to secure the right expertise. In order
for the patient to increase his or her level of physical activity, it is also important
that there be supportive environments for physical activity in the local community.
There are no comprehensive statistics over FaR prescriptions issued in Sweden.
There are also differences in what statistics the county councils and regions collect.
In addition, there are a large number of different record systems and FaR prescription forms. There has been a positive trend in the total number of FaR prescribed at
the national level since 2007. A rough estimate is that just about 50,000 FaR were
prescribed in 2010, with large variations between different county councils and
regions. Besides the number of FaR prescriptions, the quality of the prescriptions is
crucial, meaning that the patient receives good support with e.g. follow-ups.
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Läsanvisningar
Denna lärobok handlar om fysisk aktivitet på recept (FaR), som är en metod
för hälso- och sjukvården att främja fysisk aktivitet. Boken har en bred målgrupp:
studenter på ett stort antal olika utbildningar, kliniker som förskriver FaR, aktivitetsarrangörer som stöttar individen till fysisk aktivitet och folkhälsoplanerare
som arbetar med strukturerna för att implementera FaR. Bokens syfte är att ge en
samlad bild av FaR för att stödja implementeringen av metoden. Läroboken om
FaR och kunskapsbanken FYSS (www.fyss.se) är viktiga komplement till varandra.
Läroboken fokuserar på varför och hur metoden FaR kan användas och implementeras. FYSS lägger å andra sidan grunden för hur och varför fysisk aktivitet kan
användas i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.
Tanken är inte att boken ska läsas från pärm till pärm, utan avsikten är att kursansvariga väljer ut de delar som är relevanta för respektive utbildning eller kurs. Fokus
är ofta olika beroende på vilken typ av utbildning det gäller och vilken målgruppen
är. Olika delar är relevanta om det är en utbildning på grundnivå eller på avancerad
nivå inom vårdens utbildningar, eller om utbildningen gäller hälsopedagoger eller
folkhälsovetare. Vid fortbildning av vårdpersonal eller aktivitetsarrangörer är ytterligare andra delar relevanta. Kompletterande material och uppdateringar finns även
på Statens folkhälsoinstituts webbplats www.fhi.se/far.
För att underlätta för den enskilde som läser boken, eller för kursledningen, att
avgöra vad som är mest relevant följer här en kortfattad sammanfattning av vad
bokens olika delar innehåller. Som hjälp för att hitta är också innehållsförteckningen
detaljerad. Olika färgmarkeringar på sidkanterna indikerar bokens olika delar.
Läroboken är indelad i sju delar. De fyra första delarna är teoretiska och bygger
på vetenskapliga studier och innehåller mycket referenser för fördjupad läsning. De
delarna lägger grunden och fungerar som referenslitteratur för resten av läroboken.
Därefter kommer två delar som är mer praktiska. Dessa bygger på erfarenheter av
hur FaR kan användas i den kliniska vardagen av vårdens professioner, samverkan
mellan hälso- och sjukvården och friskvårdens olika aktörer samt en beskrivning av
hur FaR används runt om i Sverige 2010–2011. I dessa delar finns många länkar till
webbplatser för mer information. Bokens avslutande del innehåller övningsuppgifter relaterade till FaR. Nedan beskrivs de olika delarnas innehåll.

Del 1 ”Varför individanpassad ordination av fysisk aktivitet?” lägger grunden för varför
FaR är en viktig del i folkhälsoarbetet i Sverige. Här kopplas FaR ihop med framför
allt två av folkhälsopolitikens målområden, det vill säga målområde 6: en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård och målområde 9: ökad fysisk aktivitet. Kapitlet
behandlar bland annat samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, hur fysisk akti-
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vitet kan mätas, aktivitetsnivåer i befolkningen, rekommendationer om fysisk aktivitet, varför fysisk aktivitet är en viktig bestämningsfaktor för folkhälsan och vilka
metoder som finns för att främja fysisk aktivitet i befolkningen och inom hälso- och
sjukvården. Det innehåller också en historisk tillbakablick på hur FaR och FYSS har
utvecklats i Sverige. Avslutningsvis sker en genomgång av de viktigaste styrdokumenten som är relaterade till FaR.
Del 2 ”Metoder för att främja fysisk aktivitet” går igenom vad litteraturen visar när
det gäller olika metoder för att främja fysisk aktivitet, med fokus på metoder inom
hälso- och sjukvården.
Del 3 ”Vad är FaR?” beskriver det teoretiska ramverket för FaR, beståndsdelarna i
FaR, anpassade nivåer av ordination av fysisk aktivitet utifrån patientens hälsotillstånd och behov, implementering av metoden FaR och avslutningsvis internationella erfarenheter av förskrivning av fysisk aktivitet med fokus på arbetet i övriga
Norden. Detta kapitel är väsentligt för att förstå teorierna bakom arbetsmetoden
FaR och hur metoden kan få större spridning i landsting, regioner och kommuner.
Del 4 ”Vetenskapligt stöd för FaR” sammanfattar det vetenskapliga stödet för metoden FaR. Vilka effekter har FaR på patienternas fysiska aktivitet och hälsa, hur är
följsamheten, är FaR bättre än kontrollbehandling samt vilka faktorer påverkar om
FaR leder till ökad fysisk aktivitet? Även effekter av träningsgrupper inom svensk
primärvård berörs.
Del 5 ”FaR i praktiken – hur gör man?” är praktiskt inriktad på hur man gör i själva
patientmötet vid förskrivningen av FaR och i samverkan med friskvårdens aktörer,
samt hur uppföljningen kan gå till. Kapitlet börjar med det mest centrala i FaR, det
vill säga samtalet om förändring och hur man individanpassar själva ordinationen.
Redskap och stöd för förskrivaren i arbetet med FaR diskuteras, samt hur patientens beteendeförändring kan stöttas på olika sätt genom den skriftliga ordinationen. Vidare berörs uppföljning och stöd i form av aktivitetsdagbok, stegräknare
och samverkan med aktivitetsarrangörer. Kapitlet tar också upp reglerna för vem
som får förskriva, kravet på att dokumentation ska ske, och frågor om ansvar,
uppföljning och sekretess. Material presenteras som underlättar förskrivningen av
individanpassad ordination av fysisk aktivitet. Avslutningsvis ges ett stort antal fallbeskrivningar från vården och aktivitetsarrangörer där FaR har använts.
Del 6 ”Hur används FaR runt om i Sverige?” beskriver kontexten för FaR och de
olika varianter av FaR som används i dagsläget (2010–2011) i främst regioner och
landsting. Även kommunernas arbete med FaR redovisas. En kartläggning av FaR
och vårdens arbete med fysisk aktivitet presenteras uppdelat på olika vårdnivåer.
Vidare redovisas hur FaR har implementerats, och statistik kring FaR. I kapitlet
diskuteras också FaR ur olika professioners perspektiv och olika aktörers roll i
arbetet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av det pågående utvecklingsarbetet av
FaR i Sverige.
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Del 7 ”Övningsuppgifter” innehåller övningar om arbetsmetoden FaR, riktlinjer och
styrdokument samt förskrivning och uppföljning av FaR. Flera av uppgifterna kan
kursledningen anpassa och specificera utifrån de deltagare som går kursen. Man
kan behöva anpassa övningarna utifrån deltagarnas erfarenheter och om de är vårdpersonal, studenter på grundutbildning inom vårdyrken, studenter på andra utbildningar etcetera.
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1. 

VARFÖR INDIVIDANPASSAD
ORDINATION AV FYSISK AKTIVITET?
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LÄROBOKENS FÖRSTA DEL , ”Varför individanpassad ordination av fysisk aktivitet?”, lägger

grunden för varför fysisk aktivitet på recept (FaR) är en viktig del i folkhälsoarbetet i Sverige.
Här kopplas FaR ihop med framför allt två av folkhälsopolitikens målområden, det vill säga målområde 6: en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård och målområde 9: ökad fysisk aktivitet.
Kapitlet behandlar bland annat samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, hur fysisk aktivitet
kan mätas, aktivitetsnivåer i befolkningen, rekommendationer om fysisk aktivitet, varför fysisk
aktivitet är en viktig bestämningsfaktor för folkhälsan och vilka metoder som finns för att främja
fysisk aktivitet i befolkningen och inom hälso- och sjukvården. Det innehåller också en historisk
tillbakablick på hur FaR och FYSS har utvecklats i Sverige. Avslutningsvis sker en genomgång av
de viktigaste styrdokumenten som är relaterade till FaR.
I denna lärobok tas endast vissa aspekter av fysisk aktivitet och folkhälsa upp. För fördjupning
inom folkhälsa hänvisas till boken ”Fysisk aktivitet och folkhälsa” (1). För en fördjupning om
hur man kan förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd med fysisk aktivitet hänvisas till
kunskapsbanken FYSS (2)

Definition av fysisk aktivitet

1.

•
•
•
•

•
•
•
•

intensitet (hur ansträngande aktiviteten är)
duration (varaktighet, hur länge aktiviteten pågår)
frekvens (hur ofta aktiviteten sker, om den är regelbunden eller sporadisk)
typ av aktivitet, exempelvis om den
– stärker kondition, styrka eller balans
– är en allsidig aktivitet där stora muskelgrupper involveras eller är en specifik
isolerad aktivitet
individens ålder
individens kön
omgivningsfaktorer (exempelvis temperatur och luftfuktighet)
andra faktorer, exempelvis om aktiviteten sker
– inomhus eller utomhus
– enskilt eller i grupp
– frivilligt och lustbetonat eller motvilligt och stressfyllt.

Hälsofrämjande fysisk aktivitet är all fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och den
fysiska kapaciteten utan att leda till skada eller utgöra en risk (6).
Motion är en planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla en eller flera komponenter av fysisk kondition, nämligen
aerob kapacitet (syreupptagningsförmåga eller kondition), muskelstyrka, muskeluthållighet, balans och koordination, rörlighet och kroppssammansättning (1).
Motionsaktiviteter innebär oftast ett ombyte till träningskläder.
Fysisk träning innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan inom
olika idrottsgrenar, oftast i tävlingssyfte (1). Det önskade resultatet av den fysiska
träningen är att öka den maximala syreupptagningsförmågan (konditionen) eller
muskelstyrkan.
Fysisk prestationsförmåga kan delas in i hälsorelaterad prestationsförmåga och
funktion (3). Till hälsorelaterad prestationsförmåga hör kondition (aerob kapacitet,
syreupptagningsförmåga), muskulär uthållighet, muskelstyrka, kroppssammansättning och rörlighet. Vighet, balans, koordination, hastighet, kraft och reaktionshastighet hör till den funktionella prestationsförmågan. Fysisk prestationsförmåga
kan mätas med olika tester.
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avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning (3–5). Fysisk
aktivitet är ett komplext beteende. Det inbegriper bland annat vardagsaktiviteter,
transport per fot eller cykel, friluftsliv, lek, fysisk belastning i arbetet, motion och
fysisk träning. Effekterna av fysisk aktivitet bestäms framför allt av

Med fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och hälsa
VARFÖR INDIVIDA NPASSAD
ORDINATION AV FYSISK AKTIVITET?

1.
Multifaktoriella effekter av fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet har multifaktoriella effekter, det vill säga påverkar många olika biologiska och fysiologiska system i kroppen på en gång (se figur 1). För en beskrivning
av både omedelbara och långsiktiga effekter av fysisk aktivitet på respektive system
hänvisas till kapitel 1 i FYSS (7).
Figur 1.1. Fysisk
Fysisk aktivitet
aktivitethar
harmultifaktoriella
multifaktoriellaeffekter
effekterpå
påmånga
mångaav
avkroppens
kroppenssystem
system.
Figur
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Hjärt–kärlsystemet
fysisk aktivitet

Nervsystemet

Endokrina systemet

Kroppssammansättning

Psykisk hälsa

Muskler och skelett

Dos–responssamband mellan fysisk aktivitet och hälsa
Det finns stark evidens för att ökad fysisk aktivitetsnivå har positiva hälsoeffekter
(2, 4, 8). En ökad fysisk aktivitetsnivå förbättrar livskvaliteten och de som når
den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån har större sannolikhet att ha en bättre
livskvalitet (9–11). Sambandet mellan hälsa och kondition (fitness) är mer studerat
än sambandet mellan hälsa och beteendet fysisk aktivitet. Det finns dock ett klart
dos–responssamband mellan fysisk aktivitet och kondition (12, 13). Det finns också
starka samband mellan fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal hälsoaspekter. Allt
från självskattad hälsa, via olika riskfaktorer för ohälsa till sjukdomar och förtida
död. Många olika typer av studier har visat på detta samband, såsom epidemiologiska studier, randomiserade kontrollerade behandlingsstudier samt mekanistiska
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studier (2, 14–17). Risken för exempelvis hjärt–kärlsjukdom, diabetes och förtida
död i både total dödlighet och hjärt–kärldödlighet minskar med ökad fysisk aktivitet (18–20).
Som illustreras i en schematisk bild (figur 2) finns det ett kurvlinjärt dos–responssamband. Den som är fysiskt inaktiv löper störst risk för ohälsa och förtida död,
men risken minskar snabbt med ökad fysisk aktivitet för att plana av vid regelbunden aktivitet med minst måttlig intensitet (det vill säga då man når den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån). Det är med andra ord de som är fysiskt inaktiva som
har mest att vinna på att bli något aktiva. Beroende på vad som har studerats har
vissa studier visat att riskminskningen planar av, medan några har visat på en riskökning vid hård fysisk träning. En metaanalys har visat att det finns ett dos–responssamband mellan fysisk aktivitetsnivå och mortalitet; de mest aktiva har lägre mortalitetsrisk än de måttligt aktiva, som i sin tur har lägre risk än de minst aktiva (18).
Den relativa risken att dö i förtid är ungefär en och en halv gånger större för den
som rör sig mindre än totalt två timmar per vecka på fritiden. Det gäller både total
dödlighet och död på grund av hjärt–kärlsjukdom eller cancer. Det visar 20 års uppföljning av nästan 5 000 personer över 18 år i Storbritannien (21). Den ökade risken
för död var likvärdig den som finns vid rökning. Vid en ansamling av ohälsosamma
vanor ökade risken flerfalt (21). En svensk studie har visat att äldre (≥ 65 år) som är
fysiskt aktiva en gång i veckan har en 40 procent lägre mortalitet jämfört med inaktiva. Även sporadisk aktivitet var förknippad med 28 procent lägre mortalitet (19).
Sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsoutfall finns kvar även då man justerar för faktorer som i sig kan påverka hälsoutfallet, så kallade confounders eller
störfaktorer, såsom ålder, utbildningsnivå, kön och rökvanor.

Figur 2. Schematisk bild över dos–responssambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och olika
grader
fysisk aktivitet.
Figur
2. av
Schematisk
bild över dos–responssambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och olika
grader av fysisk aktivitet
Risk
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1.

Låg

Måttlig

Hög

Fysisk aktivitetsnivå
eller kondition

För en redovisning av de bakomliggande mekanismerna för hur fysisk aktivitet
påverkar hälsa och olika sjukdomastillstånd hänvisas till FYSS (2).

Betydelsen av måttlig intensitet
Ju högre intensitet på den fysiska aktiviteten, desto större blir den omedelbara
påverkan på prestations- och hälsomässiga effekter. Fysiska aktiviteter på måttlig intensitet krävs för att en anpassning av kroppen olika funktioner ska ske. Till
exempel starkare hjärtmuskel, ökad plasmavolym, fler kapillärer och mitokondrier
ute i musklerna. Medelhög intensitet motsvarar cirka 130 i puls/hjärtfrekvens för en
20-åring och 120 i puls för en 50-åring. Det är viktigt med träning på högre intensitet för att kunna förbättra konditionen och styrka och för att vidmakthålla denna
förbättring. Läs mer i FYSS (2).

Även fysisk aktivitet med låg intensitet är viktig
Kroppens energiutgifter består av följande:
• Basalmetabolismen, det vill säga den energi som krävs för att upprätthålla olika
kroppsfunktioner och omsättning av vävnad. Utgör cirka 60 procent av den
totala energiförbrukningen.
• Den termiska effekten av matsmältningen. Utgör cirka 10 procent av den totala
energiförbrukningen.
• Energin för fysisk aktivitet. Utgör cirka 30 procent av den totala energiförbrukningen för en person med genomsnittlig aktivitetsnivå.
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Figur 3. Ungefärlig fördelning av olika beteenden under dygnets timmar (22, 24–26).
Aktiviteterna är uppdelade i fyra nivåer baserat på energikonsumtionen. Energiutgifterna vid
vilometabolismen motsvarar 1,0 METs (metaboliska ekvivalenter). Vid måttligt intensiv fysisk
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Stillasittande (1,0–1,5 METs)

Även om man följer rekommendationen om 30 minuters fysisk aktivitet med minst
måttlig intensitet så fördelas de övriga 23,5 timmarna på lågintensiva aktiviteter.
Mer än hälften av den vakna tiden utgörs av stillasittande beteende. Aktiviteterna är
uppdelade i fyra nivåer baserat på energikonsumtion. Vid sömn motsvarar energi-
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Fysisk aktivitet är den faktor som vi lättast kan påverka för att styra hur mycket
energi vi gör av med. Träning och motion står för endast en liten del av detta. Det
är i stället olika aktiviteter som inte räknas som fysisk träning, under både fritid
och arbetstid, som tillsammans utgör den största delen av en individs energiutgifter
under dagen (NEAT = non-exercise activity thermogenesis). Aktiviteter som medför
en lätt ökning av energikonsumtionen tar nämligen upp en stor del av dagen (22,
23) och kan därigenom vara väsentlig för att kontrollera främst vikten. I figur 3
illustreras den ungefärliga fördelningen av olika beteenden under ett dygn och definitionen av olika intensiteter baserade på energiutgifter (22, 24–27).

VARFÖR INDIVIDA NPASSAD
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1.

utgifterna vilometabolismen (som anges till 1,0 METs [metabolic equivalent units]),
med stillasittande beteenden menas aktiviteter som inte nämnvärt ökar energiutgifterna utöver vilometabolismen (det vill säga aktiviteter som kräver 1,0–1,5 METs),
fysisk aktivitet med låg intensitet motsvarar 1,6–2,9 METs och fysisk aktivitet med
minst måttlig intensitet motsvarar en energikonsumtion minst tre gånger vilometabolismen (≥ 3 METs).
Energikonsumtionen ökar snabbt även vid små rörelser jämfört med i vila.
Energiutgifterna, utöver den basala energiförbrukningen, ökar med 50 procent
genom att sitta och ”småplocka” (t.ex, sticka, skriva), med 90 procent om man står
upp och gör mycket lätta sysslor och med 150 procent om man ”strosar” (28). Vid
långsam promenad (3,2 kilometer per timme) fördubblas energikonsumtionen och
den tredubblas vid promenad i 4,8 kilometer per timme. Även kroppspositionen
har betydelse för energikonsumtionen. Bland inaktiva individer så sitter de med
fetma (BMI ≥ 30) cirka 2,5 timmar mer per dag än normalviktiga (BMI < 25). De
normalviktiga står också cirka 2,5 timme mer per dag (24, 29). Däremot syns ingen
skillnad vad gäller tid i liggande och sömn. Skillnaden i kroppsposition motsvarar
350 kilokalorier per dag, utöver den basala energiförbrukningen, vilket under ett år
kan handla om 15 kilo kroppsvikt (24). Mellan en aktiv och inaktiv person kan det
skilja upp till 2 000 kilokalorier per dygn (30). Det finns således en stor potential att
med enkla förändringar i vardagen påverka en individs energiutgifter positivt och
därmed överviktsutvecklingen. Genom att minska tiden vi sitter stilla kan vi öka
energikonsumtionen.
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För det engelska begreppet ”sedentary behaviour” finns ingen heltäckande översättning, men den närmaste översättningen blir ”stillasittande beteende”. I definitionen av ”sedentary behaviour” menas aktiviteter som inte nämnvärt ökar energiutgifterna utöver vilometabolismen (som anges till 1,0 METs [metabolic equivalent
units]), det vill säga aktiviteter som kräver 1,0–1,5 METs (31). Typiska aktiviteter
är att sitta och läsa eller prata, ligga och vila, sova, titta på TV eller DVD, tid
framför dator och passiv transport som att åka bil, buss etcetera. Att titta på TV
står för ungefär hälften av den tid vi spenderar stillasittande på fritiden (32, 33).
TV-tittande är det beteende som oftast har undersökts i studier om sambandet mellan stillasittande och hälsorisker, följt av uppskattning av total stillasittande tid
(33). Oftast används självrapporterade data i frågeformulär där stillasittande på fritiden efterfrågas. Ett problem är att studierna ofta har använt olika definitioner av
vad man avser med stillasittande. Tidigare klassificerades oftast de minst aktiva i en
studiepopulation som inaktiva, utan att man specifikt mätte stillasittande tid vilket
leder till svårigheter med att veta exakt vad som har studerats (31). En och samma
individ kan uppfylla den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån men samtidigt
vara mycket stillasittande, samtidigt som en individ med låg fysisk aktivitetsnivå
kan sitta still kortare tid. Både svenska och internationella studier visar att vuxna
sitter i snitt 7–8 timmar per dag (22, 34, 35).
De senaste årens forskning har visat att stillasittande är en oberoende riskfaktor
för flera sjukdomar och förtida död. Både epidemiologiska studier och laboratorieförsök har visat att fysisk aktivitet och stillasittande är två oberoende beteenden
med delvis skilda fysiologiska effekter (36). Möjliga mekanismer hänger samman
med den effekt som avsaknad av muskelarbete har på energiförbrukning, fettomsättning och genuttryck (36-38). Vid stillasittande ses bland annat en lägre aktivering av lipoproteinlipas (LPL), som har en central roll i fettsyrametabolism och
lipoproteinomsättning (36).
Det finns ett dos–responssamband mellan stillasittande tid och flera kardiometabola riskfaktorer, det vill säga med ökad tid i stillasittande ses högre midjeomfång,
BMI, systoliskt blodtryck, triglycerider, 2-timmars plasmaglukos, seruminsulin och
lägre HDL (39). Sambanden ses även när man justerar för total fysisk aktivitetsnivå
och ett stort antal andra störfaktorer, liksom om man justerar för midjeomfång.
Den tid som ägnas åt att titta på TV har visat sig vara kopplad till insulinresistens,
fetma, dyslipidemi, diabetes och det så kallade metabola syndromet, efter justering
för ett stort antal störfaktorer inklusive matvanor (40-42). Risken för metabolt
syndrom mer än fördubblas vid mycket TV-tittande hos kvinnor, och även hos män
tenderar mycket TV-tittande att innebära en ökad risk. Den ökade risken för meta-
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bola syndromet hos kvinnor av en timmes extra TV-tid (26 procent) är i samma
storleksordning som den minskade risken av 30 minuters extra fysisk aktivitet (28
procent) per dag (42).
Även hos individer som når upp till den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån
finns ett dos–responssamband mellan TV-tid och flera kardiometabola riskfaktorer
(43). Risken att vara överviktig eller ha fetma (BMI ≥ 25) är mer än dubbelt så
vanligt hos dem som både sitter mycket och inte är fysiskt aktiva jämfört med dem
som sitter lite och är fysiskt aktiva minst 2,5 timme per vecka (44). Däremot har de
som sitter mycket men rör sig tillräckligt respektive de som inte rör sig minst 2,5
timme i veckan men sitter lite (det vill säga de som utför lågintensiva aktiviteter)
lika stor risk att ha BMI ≥ 25 (44). Detta tyder på att det är lika viktigt att minska
den stillasittande tiden som att öka den fysiska aktivitetsnivån för att förhindra
övervikt. En populationsbaserad studie visar att stillasittande tid kan vara kopplad
till insulinnivåer 5 år senare oberoende av tid med fysisk aktivitet med minst måttlig
intensitet (45).
Ett dos–responssamband finns även mellan stillasittande tid och förtida död, det
gäller både kardiovaskulär mortalitet och total mortalitet (46-48). Sambandet är
oberoende av fysisk aktivitetsnivå och andra störfaktorer. Även hos fysiskt aktiva
individer ökar risken för död med ökat stillasittande.
Det är viktigt att bryta stillasittande tid med många korta pauser, då det har
positiva effekter på hälsan. Med ökat antal pauser ses ett positivt samband med
flera metabola riskfaktorer, såsom midjeomfång, BMI, triglycerider och 2-timmars
plasmaglukos (49). Detta samband är oberoende av total tid i stillasittande och tid
med måttligt intensiv fysisk aktivitet.
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Fysisk aktivitet (det vill säga all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning) är svår att
mäta då det finns många olika dimensioner av detta beteende. Det finns inte en mätmetod som kan detektera alla former av fysisk aktivitet. Vanligtvis väljs att studera
olika indikatorer av beteendet, såsom förekomst av regelbunden fysisk träning eller
aktiva transporter till arbetet. Alla metoder har sina begränsningar och styrkor. För
att få en heltäckande bild krävs en kombination av flera mätmetoder.
Det finns många olika metoder att mäta fysisk aktivitet (50, 51). Objektiva metoder är oberoende mätningar och subjektiva metoder bygger på individens egna
skattningar. Till de vanligaste objektiva metoder som mäter fysisk aktivitetsnivå
hör accelerometer, stegräknare (pedometer) och hjärtfrekvensmätare. Subjektiva
metoder för att bedöma fysisk aktivitetsnivå är framför allt frågeformulär och aktivitetsdagböcker.
Fysisk aktivitet kan även bedömas indirekt genom att mäta utfallet av fysisk aktivitet, det vill säga förändring av fysisk kapacitet (kondition, styrka, funktion) eller
kroppens funktioner (exempelvis vikt, kroppssammansättning, blodtryck, blodfetter och blodsocker). Allmänna effekter av fysisk aktivitet beskrivs i kapitel 1 i FYSS
(7).
Vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept i klinisk vardag, är de vanligaste
metoderna för att bedöma fysisk aktivitetsnivå frågeformulär, aktivitetsdagbok och
stegräknare. Utöver dessa används även olika metoder för att skatta förändringar
i kondition, som submaximala cykeltest och sex minuters gångtest. I forskningssammanhang används även andra metoder som mäter mer exakt eller andra dimensioner av fysisk aktivitet, men dessa är ofta mer resurskrävande. Läs mer i kapitlet
”Bedöma och styra fysisk aktivitet” i FYSS (52). De dimensioner av fysisk aktivitetsnivå som vanligen mäts är intensitet (hur ansträngande aktiviteten är), duration
(hur lång tid aktiviteten pågår) samt frekvens (hur ofta aktiviteten görs).
Stillasittande beteende är som tidigare beskrivits en oberoende riskfaktor och ett
beteende skilt från fysisk aktivitet. Det är därför viktigt att försöka få en bild av det
stillasittande beteendet hos en individ eller grupp. I dagsläget finns det dock inga
tillförlitliga och enkla metoder för att skatta detta beteende. Ett enkelt men grovt
sätt skulle kunna vara att helt enkelt be patienten att skatta det själv: ”Hur många
timmar brukar du i snitt sitta per dag, på vardagar respektive helg?”
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Rekommendationer
om fysisk aktivitetsnivå
för fysisk aktivitet för befolkningen på olika
nivåer: nationella rekommendationer (53), nordiska rekommendationer (54) och
globala rekommendationer från WHO (55). Rekommendationerna är relativt lika
och endast detaljer skiljer dem åt, såsom vilken åldersgrupp de riktar sig till. Nedan
redovisas de svenska rekommendationerna för vuxna. Då det inte i dagsläget finns
några nationella rekommendationer för barn och ungdomar presenteras de nordiska rekommendationerna.
Viktigt att betona är att dessa rekommendationer bygger på stora studier där riskminskning har visat sig på gruppnivå. Rekommendationerna gäller befolkningsnivå,
och är inte individanpassade. De kan dock vara bra riktmärken för individen. För
specifika rekommendationer för patienter med olika diagnoser hänvisas till FYSS (2).

Det finns rekommendationer

Svenska rekommendationer för vuxna
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, tog på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut fram rekommendationer för fysisk aktivitet och svenska Läkaresällskapets
nämnd antog i september 2000 följande rekommendation (53):
Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, exempelvis rask promenad. Ytterligare
hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten. Fysiskt aktiva individer löper hälften så stor risk att dö av hjärt–kärlsjukdom som sina stillasittande jämnåriga. Fysisk aktivitet minskar också risken för att
få högt blodtryck, åldersdiabetes och tjocktarmscancer. Också livskvaliteten förbättras av fysisk aktivitet på grund av ökat psykiskt välbefinnande och bättre fysisk
hälsa. Det föreligger även starka belägg för att fysiskt aktiva individer löper lägre
risk att drabbas av benskörhet, benbrott framkallade genom fall, blodpropp, fetma
och psykisk ohälsa. Mot denna bakgrund bör alla kliniskt verksamma läkare ge
patienterna råd angående fysisk aktivitet anpassad till hälsotillstånd och personlig
livsstil.
YFA har under hösten 2011 reviderat den tidigare rekommendationen, med hänsyn
till ny forskning på området och anpassat den till de senaste årens rekommendationer från bland annat WHO (55) och USA (5, 56). Rekommendationerna, som
antogs av Svenska Läkaresällskapet den 24 oktober 2011, vänder sig i första hand
till yrkesverksamma inom området. Bakgrunden till dessa rekommendationer ges
36

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

på www.yfa.se inklusive en nedladdningsbar pdf-version. Rekommendationer om
fysisk aktivitet för vuxna lyder (www.yfa.se):

• Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid
hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktivitet av måttlig
och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av
veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter.

• Aktiviteten ska vara av aerob karaktär, där måttlig intensitet ger en ökning av puls
och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.

• Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters
rask promenad 5 dagar per vecka, 20 – 30 minuters löpning 3 dagar per vecka
eller en kombination av dessa.

• Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man utöver detta ökar mängden fysisk
aktivitet. Detta kan ske genom att öka intensiteten eller antal minuter per vecka
eller bådadera.

• Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet
av kroppens stora muskelgrupper.

• Äldre, det vill säga vuxna över 65 år, bör även träna balans.
• Äldre eller individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder, som
inte kan nå upp till rekommendationerna ovan, bör vara så aktiva som tillståndet medger. Gravida rekommenderas att vara regelbundet fysiskt aktiva, men
valet av aktiviteter kan behöva anpassas till tillståndet. I dessa fall kan specifika
rekommendationer erhållas i FYSS (www.fyss.se), en handbok om fysisk aktivitet
i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

• Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas
för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden. Detta gäller
även dem som uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet ovan.
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Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form av t.ex. promenader och cykling.
För att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död samt
för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet rekommenderas att:

I rekommendationerna framgår även att:
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ORDINATION AV FYSISK AKTIVITET?

1.

Fysisk aktivitet minskar risken för
• förtida död, oavsett orsak
• hjärtkärlsjukdom, till exempel högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke
• metabola sjukdomar, till exempel typ 2 diabetes, fetma, metabola syndromet
• cancer, till exempel tjocktarms- och bröstcancer
• fall och benbrott, till exempel höftfraktur
• psykisk ohälsa, till exempel demens, depression
Även om regelbunden fysisk aktivitet förebygger kronisk sjukdom så kan skador
uppstå, framförallt muskuloskeletala men även kardiovaskulära. Generellt kan
dock sägas att
• vinsterna med fysisk aktivitet överväger riskerna
• fysisk aktivitet av måttlig intensitet är förenad med mycket små risker
• gradvis ökning av tid och eller intensitet minskar riskerna
Den nya rekommendationen har, i jämförelse med den tidigare från 2000, följande
tillägg:
• muskelstärkande aktivitet rekommenderas
• balansträning rekommenderas för äldre
• gravida rekommenderas fysisk aktivitet
• en kommentar om äldre och kronisk sjuka som inte kan nå upp till rekommendationens ribba
• rekommendation om att långvarigt stillasittande bör undvikas
Andra förändringar i rekommendationen är:
• ett förtydligande vad gäller intensitet och duration – fysisk aktivitet av måttlig
intensitet kan bytas ut mot fysisk aktivitet av hög intensitet eller så kan aktivitet
av måttlig och hög intensitet kombineras
• att rekommenderad dos anges per vecka istället för per dag
• att rekommendationen gäller alla vuxna från 18 år och uppåt, tidigare rekommendation hade ingen åldersbegränsning
• att den primära målgruppen är de yrkesverksamma inom området och att den i
första hand inte vänder sig till befolkningen

Nordisk rekommendation för barn och unga
Den nordiska rekommendationen för fysisk aktivitet är för barn och unga (54):
”Minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag, både med måttlig och hög intensitet.
Aktiviteterna kan sannolikt delas upp i kortare intervaller under dagen och bör
omfatta olika typer av aktiviteter.”
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Aktivitetsnivåer i befolkningen

1.
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svår att mäta, i synnerhet på befolkningsnivå, och olika länder
har olika system. Hur många som når upp till rekommendationen varierar därmed
stort beroende på mätmetod. Det är därför svårt att ange hur många som når upp
till den rekommenderade aktivitetsnivån och vilka eventuella skillnader som finns
mellan olika länder. Som illustreras i figur 4 skiljer sig aktivitetsnivåerna i världen
och är än lägre i Europas höginkomstländer. Skattningar från WHO anger att cirka
två tredjedelar av befolkningen i Europa är otillräckligt aktiv ur hälsosynpunkt och
att en av fem personer är mycket inaktiva (57). Det innebär således att endast en
tredjedel når de rekommenderade aktivitetsnivåerna. Nordiska ministerrådet uppskattar att ungefär halva nordiska befolkningen når den rekommenderade fysiska
aktivitetsnivån (58). En minskning ses av fysisk aktivitet i vardagen och fysiskt hårt
belastande aktivitet på arbetet. Däremot rapporteras en viss ökning av träning på
fritiden. Även stillasittande beteenden som TV-tittande och datoranvändning ökar.
Därmed är trenden att befolkningens totala fysiska aktivitetsnivå, eller totala energiutgifter, minskar i de nordiska länderna (58) liksom i övriga världen. I detta avsnitt
kommer självrapporterad fysisk aktivitetsnivå från befolkningsundersökningar presenteras och avslutningsvis redovisas objektiva mått på prestationsförmåga.

Fysisk aktivitet är

Figur 4. Fysisk aktivitetsnivå i världen, Europa respektive höginkomstländer i Europa. Data från
WHO nedladdade 110619 www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/Summary_prev_
Figur
4. Fysisk aktivitetsnivå i världen, Europa respektive höginkomstländer i Europa
selected_risk_factors_2004.xls
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Data från WHO nedladdade 110619 www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/Summary_prev_
selected_risk_factors_2004.xls.

Även om självrapporterade data har ett antal brister med flera osäkerhetsfaktorer,
så är självrapporterade data den mest realistiska mätmetoden på befolkningsnivå.
Objektiva mätmetoder kräver mycket mer resurser både vad gäller tid och pengar.
Olika undersökningar i Sverige ger helt skilda resultat, även när det handlar om
självskattade data. Högst andel av befolkningen som når rekommendationen visar
undersökningen ”Hälsa på lika villkor” med 65 % (59), och bland de lägsta är
en befolkningsundersökning i Östergötland som visar 25 % (60). Objektiva mätningar med accelerometer visar att halva befolkningen sammanlagt når upp till
totalt 30 minuter med måttlig intensitet per dag, men att endast 1 % av befolkningen verkligen ägnar sig åt sammanhängande fysisk aktivitet (3 gånger 10 minuter, 2 gånger 15 minuter eller 1 gånger 30 minuter) med minst måttlig intensitet
3 gånger 10 minuter per dag (22). De objektivt mätta resultaten indikerar att väldigt
få verkligen når den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån.

Självrapporterade data från nationella
befolkningsundersökningar
Det finns ett antal regelbundna undersökningar som studerar befolkningens självrapporterade fysiska aktivitetsnivå. Vissa görs årligen och andra med mer eller mindre regelbundna intervall, den som pågått längst tid är undersökningen om levnadsförhållanden (ULF) som startade 1974. I tabell 1 beskrivs några av de viktigaste
nationella undersökningarna om fysisk aktivitetsnivå i befolkningen.
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Tabell 1. Beskrivning av undersökningar av befolkningens självrapporterade
fysiska aktivitetsnivå
Undersökningens
namn
Startår

Åldersgrupp

Omfattning
(N)

Administrationssätt

ULF (61)

1974

16–84 år

4 100

1980 till 2006 med
besöksintervjuer,
sedan telefonintervju

SCB

LIV 90/LIV 2000
(62)

1990

20–65 år

2 000

Postenkät + fysisk
undersökning

Forskningsstudie,
Gymnastik- och
idrottshögskolan

Svenska folkets
tävlings- och
motionsvanor
(63)

1998

7–70 år

4 000

Postenkät

SCB på uppdrag
av Riksidrottsförbundet

Hälsa på lika
villkor (64)

2004

16–84 år

20 000

Postenkät
+ webbenkät
(sedan 2007)

SCB på uppdrag
av Statens folkhälsoinstitut och
ett antal landsting

Skolbarns
hälsovanor (65)

1985

11, 13 och
15 år

≥ 1 500 per
åldersgrupp

I klassrum

Statens folkhälsoinstitut på uppdrag av WHO

Genomförs av

1.
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Resultaten för de olika undersökningarna skiljer sig åt, vilket förklaras av metodologiska skillnader och hur man väljer att analysera och presentera data. De aktuella frågeställningarna och svarsalternativen för respektive undersökning beskrivs
i bilaga 1. I bilagan visas även de eventuella förändringar som skett över tid i dessa
undersökningar. Det finns även flera regionala och lokala befolkningsundersökningar, som inte redovisas här utan hänvisning sker direkt till dessa.
Den undersökning som har störst urval är Statens folkhälsoinstituts undersökning ”Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor”, som sker årligen sedan
år 2004. Därför presenteras i denna lärobok resultat från denna undersökning mer
detaljerat och jämförelser görs med de andra studierna.
Fysisk aktivitetsnivå undersöks med hjälp av två frågor i ”Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor”. Utifrån dessa frågor har i tidigare redovisningar
av ”Hälsa på lika villkor” data presenterats såsom hur många som är fysiskt aktiva
minst 30 minuter per dag respektive har en stillasittande fritid (59, 66). Resultatet
utifrån 2010 års undersökning visar att den totala andelen personer som tolkades
vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag var 65 %, vilket är oförändrat sedan
2004 (59). I denna bok redovisas data i stället utifrån hur många som har svarat de
olika svarsalternativen, se bilaga 1.

VARFÖR INDIVIDA NPASSAD
ORDINATION AV FYSISK AKTIVITET?

1.

Befolkningens självskattade aktivitetsnivå presenteras uppdelat som total aktivitetsnivå, fysisk aktivitet på fritiden eller andelen motionärer, samt förändringar över tid.
Därefter presenteras hur många som når de rekommenderade minst 30 minuterna
fysisk aktivitet med minst måttlig intensitet per dag eller motsvarande mått. Data
som presenteras nedan bygger på egna analyser av undersökningen ”Nationella
folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor” (64), om inte någon referens anger annat.

Total fysisk aktivitetsnivå
Drygt halva befolkningen rapporterar att de utför måttligt ansträngande aktiviteter
(blir varma) minst 3 timmar en vanlig vecka. En sjättedel rapporterar å andra sidan
högst 1 timme per vecka. Fler män (31 %) än kvinnor (26 %) anger att de ägnar
minst 5 timmar en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter (se figur 5). Fler
kvinnor än män skattar att de ägnar 3–5 respektive 1–3 timmar en vanlig vecka åt
måttligt ansträngande aktiviteter. Drygt hälften av både kvinnor (52 %) och män
(54 %) skattar att de ägnar minst 3 timmar per vecka åt måttligt ansträngande
aktiviteter.
Figur 5. Självrapporterad måttligt ansträngande fysisk aktivitet en vanlig vecka år 2010, uppdelat på kön. Data från undersökningen ”Hälsa på lika villkor”.
Figur 5. Självrapporterad måttligt ansträngande fysisk aktivitet en vanlig vecka år 2010, uppdelat
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I undersökningen ”LIV 2000”, är det ungefär samma andel som rapporterar en
total fysisk aktivitetsnivå motsvarande drygt 3 timmar i veckan (62). Drygt hälften
av både kvinnor (52 %) och män (54 %) rapporterar att de har en total fysisk aktivitetsnivå som motsvarar rekommendationen om minst 30 minuter per dag med måttlig intensitet (se figur 6). Ungefär en fjärdedel rapporterar motsvarande 60 minuter
per dag.
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Figur 6. Självskattad total fysisk aktivitetsnivå hos män respektive kvinnor, bearbetade data
från ”LIV 2000” (31).
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Det finns klara skillnader i hur mycket ansträngande fysisk aktivitet olika åldersgrupper rapporterar att de ägnar sig åt en vanlig vecka. Åldersgruppen 16–29 år
rapporterar mest aktivitet, 36 % rör sig mer än 5 timmar (signifikant fler än alla
andra åldersgrupper) och 59 % rör sig minst 3 timmar i veckan (63 % av männen
och 55 % av kvinnorna). Åldersgruppen 30–44 år är de som i lägst omfattning (50
%) kommer upp i minst 3 timmars ansträngande aktivitet i veckan. Största skillnaden gäller hur många som skattar minst 5 timmar, där 30–44-åringarna med 23 %
ligger sämre till än övriga åldersgrupper. Å andra sidan är det fler i denna grupp som
anger 1–3 timmar. Andelen som rapporterar att de rör sig mindre än 1 timme ökar
med varje åldersgrupp. Var tionde person över 65 år anger att de inte har någon
ansträngande aktivitet alls en vanlig vecka, vilket är fler än övriga åldersgrupper. I
figur 7 visas skillnader i olika åldersgrupper uppdelat på kvinnor respektive män.
Yngre män (< 30 år) är den grupp som i störst omfattning, 41 %, rapporterar
ansträngande aktivitet minst 5 timmar per vecka (vilket skiljer sig signifikant mot
samtliga övriga grupper). Men även män över 65 år ligger högre än de i åldern
30–64 år, och bland kvinnor är det fler under 30 år som rapporterar ansträngande
aktivitet minst 5 timmar per vecka.
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60

1.

Figur 7a och b. Självrapporterad måttligt ansträngande fysisk aktivitet en vanlig vecka år 2010,
uppdelat på olika åldersgrupper. I figur A presenteras kvinnor och i figur B män. Data från
Figur 7. Självrapporterad måttligt ansträngande fysisk aktivitet en vanlig vecka år 2010, uppdeundersökningen ”Hälsa på lika villkor”.
lat på olika åldersgrupper. I figur A presenteras kvinnor och i figur B män
a.
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Fysisk aktivitet på fritiden eller andelen motionärer

sökningen ”Hälsa på lika villkor”.
Figur 8. Självrapporterad fysisk aktivitet på fritiden år 2010, uppdelat på kön
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Data från undersökningen ”Hälsa på lika villkor”.

Ungefär samma andel motionerar minst 1 gång i veckan enligt undersökningen
”LIV 2000”. Knappt 40 % rapporterar att de ägnade sig åt motion med minst måttlig intensitet minst 1 gång per vecka (62). Övriga nivåer av motion på fritiden för
kvinnor och män ses i figur 9.
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Knappt hälften (45 %) av befolkningen rapporterar att de motionerar minst
30 minuter per vecka med måttlig intensitet. En femtedel motionerar regelbundet
minst 3 gånger per vecka om minst 30 minuter åt gången. Stillasittande fritid rapporteras av 14 %. Fler kvinnor än män anger att de rör sig minst 2 timmar i veckan
med låg intensitet. Fler män tränar minst 3 tillfällen per vecka (regelbunden motion
och
se figur 8.fysisk aktivitet på fritiden år 2010, uppdelat på kön. Data från underFigurträning),
8. Självrapporterad

Figur 9. Motionsnivåer hos män respektive kvinnor, bearbetade data från LIV 2000 (61).
Figur
9. Motionsnivåer
hosärmän
respektive kvinnor,
data
från LIV 2000 (62)
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Alternativet ”mycket lite” är en sammanslagning av de två lägsta svarsalternativen.

Den självrapporterade fysiska aktivitetsnivån är lägre i äldre åldersgrupper. Även
om de som rapporterar lågintensiv aktivitet ökar för varje ålderskategori, så avtar
den regelbundna mer intensiva aktiviteten. Andelen som anger måttlig motion 1–2
gånger per vecka är lägre efter 44 års ålder. Träning minst 3 gånger i veckan minskar
med åldern (i stort sett för varje åldersgrupp). De under 29 år är mindre stillasittande (11 %) än övriga åldersgrupper. De över 65 år rör sig mindre än alla andra
åldersgrupper. I figur 10 redovisas åldersgrupperna fördelat på kvinnor respektive
män. Kvinnor under 29 år rapporterar mindre och de över 65 år rapporterar mer
stillasittande och lågintensiv aktivitet än övriga åldersgrupper. För regelbunden
motion med högre intensitet gäller det motsatta, det vill säga de yngsta kvinnorna
rör sig mer och de äldsta rör sig mindre än övriga åldersgrupper. För män ökar
andelen som rapporterar lågintensiva aktiviteter med åldern. Män i åldersgruppen
45–64 år har den högsta förekomsten av regelbunden motion 1–2 gånger per vecka.
Andelen som tränar regelbundet minst 3 gånger per vecka är lägre för varje åldersgrupp.

46

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

Figur 10a och b. Självrapporterad fysisk aktivitet på fritiden år 2010, uppdelat på olika åldersgrupper.
I figur A presenteras
kvinnor
och
figur B män.
Data
från undersökningen
”Hälsa på
Figur
10. Självrapporterad
fysisk
aktivitet
påi fritiden
år 2010,
uppdelat
på olika åldersgrupper.
lika
villkor”.
I figur A presenteras kvinnor och i figur B män
a.
Procent
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Data från undersökningen ”Hälsa på lika villkor”.
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Stillasittande

Andel med väldigt låg aktivitetsnivå
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Med stillasittande fritid avses i undersökningen ”Nationella folkhälsoenkäten –
Hälsa på lika villkor” de som svarat att man promenerar, cyklar eller rör sig på
annat sätt mindre än 2 timmar i veckan. Vidare att man ägnar sig mest åt läsning,
TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning på fritiden. Totalt anger 14 % (13
% av kvinnorna och 15 % av männen) i åldern 16–84 år att de har en stillasittande
fritid, vilket motsvarar nästan en miljon människor (59). Personer med låg inkomst
rapporterar en mer stillasittande fritid jämfört med dem med hög inkomst (17 %
mot 9 % för kvinnor, 22 % mot 11 % för män). Vissa geografiska skillnader finns
och det är vanligare att män i Stockholm anger stillasittande fritid än i andra delar av
landet (figur 11). Mindre stillasittande rapporteras av kvinnor i Kronoberg, Örebro
och Jämtland och män på Gotland (59). Utlandsfödda anger mer stillasittande fritid
(24 %) och mest stillasittande är kvinnor och män födda utanför Europa där 30 %
är stillasittande jämfört med 12 % bland svenskfödda kvinnor och män (59).
Kvinnor och män som är 75–84 år rapporterar en mer stillasittande fritid än
övriga åldersgrupper. Tydligast är detta bland kvinnor. Både kvinnor och män i
åldersgruppen 65–74 år har en stillasittande fritid i ungefär samma grad som
befolkningen som helhet. Det är något vanligare att 65–84-åriga utlandsfödda kvinnor och män rapporterar en stillasittande fritid än svenskfödda kvinnor och män.
Huruvida man har en funktionsnedsättning eller inte bidrar sannolikt till vilken
sorts fritid man har. Stillasittande fritid är mer än dubbelt så vanligt bland både
Figur 11. och
Andelmän
kvinnor
män som rapporterat
stillasittande
fritid,
kvinnor
medrespektive
funktionsnedsättning
än bland
den övriga
befolkningen. (59)
uppdelat efter landsting/region. Åldersstandardiserade data från undersökningen
”Hälsa
lika kvinnor
villkor”,respektive
figur hämtad
referens
(58). stillasittande fritid år 2010, uppdelat
Figur
11.på
Andel
mänfrån
som
rapporterat
efter landsting/region
Kvinnor

Män

Lägre andel (statistiskt säkerställd)
Lägre andel
Rikets genomsnitt
Högre andel
Högre andel (statistiskt säkerställd)
Åldersstandardiserade data från undersökningen ”Hälsa på lika villkor”, figur hämtad från referens (59).
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I ULF-undersökningen år 2010 rapporterar totalt 15 % av befolkningen att de
praktiskt taget aldrig motionerar sammanhängande minst 30 minuter (61). Totalt
rapporterade 13 % av kvinnorna och 17 % av männen ingen motion. Skillnader i
olika åldersgrupper ses i figur 12.

Procent
100

Man
Kvinna

80

60
47
40

20

0

33
20
11 10

11 9

16–24 år

25–34 år

20
13

35–44 år

19
11

45–54 år

10
55–64 år

15 12

65–74 år

21 23

75–84 år

85 + år

Bearbetade data från ULF-undersökningen 2010 (61).

Socioekonomiska skillnader
Det finns skillnader mellan olika socioekonomiska grupper när det gäller andelen
fysiskt aktiva (i snitt 30 minuter per dag) och andelen personer med en stillasittande
fritid (59). Generellt sett rapporterar personer som yrkesarbetar, som har en lång
utbildning och som har en god ekonomi mest fysisk aktivitet. Inom dessa grupper är
också andelen med en stillasittande fritid lägre jämfört med grupperna arbetslösa,
personer med kort utbildning och arbetare. Generellt sett rapporterar arbetslösa, de
med sjukersättning och de med dålig ekonomi att de rör sig mindre än andra grupper. Men även de som är födda utanför Europa rapporterar att de rör sig mindre i
jämförelse med svenskfödda.

Förändring över tid av självrapporterad fysisk aktivitetsnivå
En viss minskning av självrapporterade måttligt ansträngande aktiviteter kan ses
från år 2004 till 2010 (se figur 13). En större andel skattar att man ägnar högst 1
timme åt måttligt ansträngande aktiviteter en vanlig vecka (gäller både svarsalternativen ingen alls och högst 1 timme), från 14 % år 2004 till 17 % år 2010. Andelen
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Figur
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som skattar att de ägnar minst 5 timmar en vanlig vecka åt måttligt ansträngande
aktiviteter har minskat från 2004, som låg högre än alla andra år. Andelen som
skattade att de rör sig minst 3 timmar per vecka med måttlig intensitet var 57 % år
2004 och 53 % år 2010.
Figur13.
13.Självrapporterad
Självrapporteradmåttligt
måttligtansträngande
ansträngandefysisk
fysiskaktivitet
aktiviteten
envanlig
vanligvecka,
vecka,perioden
perioden2004
Figur
2004
till
2010.
Data
från
undersökningen
”Hälsa
på
lika
villkor”.
till 2010
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40
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Data från undersökningen ”Hälsa på lika villkor”.

ULF-undersökningen visar att det har skett en ökning i andelen som rapporterar
att de motionerar minst 2 gånger i veckan från 1980 till 2010, se figur 14 (61).
För kvinnor har mer än en fördubbling skett, från 25 % 1980 till 52 % 2006.
Motsvarande ökning för män är från 31 till 43 %. Observera att förändringar gjordes i undersökningen 2007 respektive 2008, vilket troligen förklarar de kraftiga
ökningarna dessa år.
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Figur 14. Trend i andelen som rapporterar att de motionerar minst två gånger i veckan.
Bearbetade
data
från ULF-undersökningen
Observeraminst
att förändringar
underFigur
14. Trend
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Bearbetade data från ULF-undersökningen (61). Observera att förändringar gjordes i undersökningen
2007 respektive 2008.

ULF-undersökningen visar att det inte har skett någon större förändring i andelen
som rapporterar att de praktiskt tagit inte motionerar alls från 1980 till 2010, se
figur 15 (61). Viss minskning skedde från 1980 till 2006. Observera att förändringar gjordes i undersökningen 2007 respektive 2008, vilket kan vara en förklaring
till att andelen tycks öka.
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Alla kvinnor, 16–84 år

80

Figur 15. Trend i andelen som rapporterar att de får praktiskt taget ingen motion alls.
Bearbetade data från ULF-undersökningen (60). Observera att förändringar gjordes i underFigur 15. Trend i andelen som rapporterar att de får praktiskt taget ingen motion alls perioden
sökningen 2007 respektive 2008.
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Bearbetade data från ULF-undersökningen (61). Observera att förändringar gjordes i undersökningen
2007 respektive 2008.

Utifrån en jämförelse med undersökningarna ”LIV 90” och ”LIV 2000”, är det
inget som tyder på att det har skett några stora förändringar under dessa 10 år i
andelen som motionerar regelbundet (62).
En liten ökning av befolkningens självrapporterade fysiska aktivitetsnivå kan
ses från år 2004. Andelen som anger lågintensiv aktivitet har minskat till 41 %.
Andelen som anger att de tränar minst 3 gånger i veckan har ökat till 20 %. Andelen
stillasittande respektive de som anger måttlig regelbunden motion har under hela
undersökningsperioden från 2004 legat relativt stabilt (se figur 16). Andelen som
regelbundet motionerar så att de blir svettiga minst 1 gång i veckan var 41 % år
2004 och 45 % år 2010.
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Figur 16. Självrapporterad fysisk aktivitet på fritiden perioden 2004 till 2010. Data från underFigur
16. Självrapporterad
fysisk aktivitet på fritiden perioden 2004 till 2010
sökningen
”Hälsa på lika villkor”.
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Data från undersökningen ”Hälsa på lika villkor”.

Objektivt mätt fysisk prestationsförmåga
En stor undersökning gjordes 1990 (”LIV 90”) och upprepades 2000 (”LIV 2000”)
av ett slumpmässigt och representativt urval av den vuxna svenska befolkningen
(20–65 år) för att studera levnadsvanor med fokus på fysisk aktivitet och fysisk
prestationsförmåga (62, 67).
Den relativa fysiska prestationsförmågan, mätt som maximal syreupptagningsförmåga (VO2max [ml/min × kg]), är densamma för svenska kvinnor och män i
samma åldersgrupp. Baserat på gränsvärden för VO2max, visar det sig att det stora
flertalet av befolkningen har en så pass god prestationsförmåga att de klarar av en
snabb promenad (5 kilometer per timme i 10 minuter). I äldsta åldersgruppen klarar över 80 % detta och i de yngre så gott som alla. Däremot är andelen som har
kapacitet att jogga (8 kilometer per timme i 10 minuter) betydligt lägre, bara hälften
av dem som är medelålders skulle klara det. Sämst klarar sig män över 60 år, där
knappt någon har denna kapacitet (62).
Balansförmågan är relativt god upp till 40 års ålder, för att därefter försämras
med ökad ålder. Män har en relativt god muskelstyrka i ben och mage. Hos kvinnor minskar andelen som har godtagbar muskelstyrka i ben och mage med åldern
efter 40 års ålder. Låg fysisk prestationsförmåga baserat på en samlad bedömning
av riskfaktorerna låg kondition, balans och styrka ökar för varje åldersgrupp. Upp
till 40 år har 9 av 10 relativt bra fysisk prestationsförmåga. Efter 40 år ökar andelen
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med minst två låga prestationsvärden och över 50 år har hälften till två tredjedelar
låg fysisk prestationsförmåga (62).
Utifrån en jämförelse med undersökningarna ”LIV 90” och ”LIV 2000”, är det
inget tyder på att det har skett några stora förändringar under dessa tio år i befolkningens fysiska prestationsförmåga (62).

Sammantagen bedömning av
fysisk aktivitetsnivå i befolkningen
Andelen som är så fysiskt aktiv att det motsvarar den rekommenderade nivån varierar med vilket utfallsmått som används och vilka åldersgrupper som ingår i undersökningen. Detta visar tabell 2.
Andelen som rapporterar att de motionerar minst 1 gång i veckan är cirka
40 %, baserat på ”Hälsa på lika villkor” och ”LIV 2000”. Paradoxalt nog är det
samma eller till och med en högre andel som anger motion minst 2 gånger i veckan
i ”Svenska folkets motionsvanor” (cirka 40 %) och i ”ULF-undersökningen” (cirka
60 %). Andelen i ”ULF-undersökningen” låg dock också på cirka 40 % innan den
undersökningen gjordes om i mitten av 00-talet. Andelen kvinnor är i alla studier
lika eller större än andelen män som motionerar. Andelen motionärer är högst i de
yngsta åldersgrupperna och blir lägre med ökad åldersgrupp. Barn och unga har en
högre rekommendation om minst 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Andelen som
uppfyller den är högst hos de yngsta pojkarna och är lägre hos flickor och med ökad
ålderskategori: från var femte 11-årig pojke till mindre än var tionde 15-årig flicka.
Baserat på total fysisk aktivitetsnivå är det drygt halva den vuxna befolkningen
som når rekommendationen om måttlig fysisk aktivitet, antingen uttryckt som
minst 30 minuter per dag i ”LIV 2000” eller minst 3 timmar per vecka i ”Hälsa på
lika villkor”.
Andelen i befolkningen som är så gott som inaktiv varierar med vilket utfallsmått
som används. Det visar tabell 3. Andelen som anger så gott som ingen motion på
fritiden varierar mellan 5 och 15 %. Andelen som rapporterar extremt lite total
fysisk aktivitetsnivå är cirka 6–8 %. Generellt tycks män vara något mer inaktiva
än kvinnor, och andelen inaktiva är högre i äldre åldersgrupper.
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Tabell 2. Andelen av befolkningen som rapporterar en fysisk aktivitetsnivå som är tillräcklig ur
hälsosynpunkt
Andel i olika grupper (%)
Totalt

1.

Olika åldersgrupper

Utfallsmått

Män

Kvinnor Ålder

Män

Kvinnor

Hälsa på lika villkor,
år 2010 (64)

Motion ≥ 1 gång/v

43

46

16–29:
30–44:
45–64:
65–84:

62
51
38
34

59
45
41
27

Måttligt ansträngande fysisk aktivitet
≥ 3 tim/v

54

52

16–29:
30–44:
45–64:
65–84:

63
50
50
56

55
50
52
50

ULF-undersökningen,
år 2010 (61)

Motion ≥ 2 ggr/v,
à ≥ 30 min

60

64

16–24:
25–34:
35–44:
45–54:
55–64:
65–74:
75–84:
85 +:

69
63
52
54
57
64
59
39

68
65
62
68
72
69
54
30

LIV 2000
(62)

Motionerar
≥ 1 gång/v

38

39

20–34:
35–49:
50–65:

50
40
25

49
39
29

Total fysisk aktivitetsnivå, motsvarande
≥ 30 min/d

54

52

20–34:
35–49:
50–65:

63
56
45

64
54
40

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor, år 2008 (63)

Motion mer än 2
gånger i veckan, à
≥ 20 min

41

51

7–14:
15–19:
20–29:
30–39:
40–49:
50–59:
60–70:

63
71
42
34
29
36
47

65
52
41
41
51
51
50

Skolbarns hälsovanor,
år 2009 (68)

Fysiskt aktiv ≥ 1 tim/
dag alla dagar den
senaste veckan

11:
13:
15:

20
14
15

17
11
8

Tränar på fritiden
med måttlig intensitet ≥ 4 tim/vecka

11:
13:
15:

40
36
45

27
26
34
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Tabell 3. Andelen i befolkningen som är så gott som inaktiv enligt självrapporterade data
Andel i olika grupper (%)
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1.

Totalt

Olika åldersgrupper

Undersökning

Utfallsmått

Män

Kvinnor Ålder

Män

Kvinnor

Hälsa på lika villkor,
år 2010 (64)

Stillasittande fritid

15

13

16–29:
30–44:
45–64:
65–84:

12
16
16
15

10
13
13
17

Ingen måttligt ansträngande fysisk
aktivitet per vecka

6

6

16–29:
30–44:
45–64:
65–84:

3
6
6
8

4
4
5
10

ULF-undersökningen,
år 2010 (61)

Motionerar praktiskt
taget aldrig

15

13

16–24:
25–34:
35–44:
45–54:
55–64:
65–74:
75–84:
85 +:

11
11
20
20
19
15
21
33

10
9
13
11
10
12
23
47

LIV 2000
(62)

Mycket lite motion

10

5

20–34:
35–49:
50–65:

9
10
9

4
10
4

Mycket låg total fysisk
aktivitetsnivå

8

8

20–34:
35–49:
50–65:

4
9
11

3
10
9

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor, år 2008 (63)

Motionerar aldrig

13

7–14:
15–19:
20–29:
30–39:
40–49:
50–59:
60–70:

2
6
20
9
19
17
12

2
4
4
7
7
6
12

Skolbarns hälsovanor,
år 2009 (68)

Är inte fysiskt aktiv
minst en timme om
dagen, någon dag

3
4
6

3
4
5

56

7

11:
13:
15:
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Då det inte finns en enhetlig fråga som under längre tid har använts på samma sätt
när gäller formulering och administrationssätt, är det svårt att bedöma om befolkningens fysiska aktivitetsnivå har förändrats över tid. Till svårigheterna hör även att
då data är självskattade, påverkar även befolkningens eventuellt förändrade attityder till och tolkningar av begreppen motion och fysisk aktivitet. Sammantaget har
det sedan 1980 blivit en ökning i andelen som rapporterar att de motionerar. Den
största ökningen skedde fram till millennieskiftet, i synnerhet för kvinnor (61). Å
andra sidan visar undersökningarna ”LIV 90” och ”LIV 2000” att ingen direkt
förändring har skett mellan 1990 och 2000 i andelen motionärer. Det bekräftas i
studien också av att ingen förändring skedde i objektivt mätt fysisk prestationsförmåga (maximal syreupptagning) (62). Utvecklingen sedan 2004 visar motstridiga
resultat baserat på de två frågor som används i ”Hälsa på lika villkor”. Den självrapporterade aktiviteten på fritiden har ökat något, medan ansträngande aktiviteter
en vanlig vecka har minskat något. Frågorna skiljer sig i att efterfråga tillfällen eller
timmar i måttlig aktivitet, vilket gör det svårt att jämföra resultaten.
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Den totala bedömningen av befolkningens fysiska aktivitetsnivå utifrån samtliga
dessa självrapporterade data är att
• ungefär halva den vuxna befolkningen når den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån för att upprätthålla en god hälsa
• var tionde person tillhör en högriskgrupp vad gäller avsaknad av fysiskt aktiv
livsstil
• ytterligare 40 % har en riskabelt låg fysisk aktivitetsnivå.
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1.

Inställning till att förändra fysisk
aktivitetsnivå och önskan om stöd

Många vill bli mer fysiskt aktiva
Två svenska undersökningar visar att många vill öka sin fysiska aktivitetsnivå. I en
befolkningsundersökning från Östergötland anger drygt 60 % att de vill bli mer
aktiva, varav hälften vill det nu och hälften i framtiden. Intresset var lägre hos äldre
och de med lägst utbildning (60).
Den nationella undersökningen ”Hälsa på lika villkor” visar att 60 % av befolkningen i åldern 16–84 år vill öka sin fysiska aktivitetsnivå och anser sig själva klara
av det. Ytterligare 15 % vill öka sin aktivitet men behöver stöd för det. De i åldern
30–44 år är mer intresserade (68 %) och de över 65 år är mindre intresserade av att
öka sin aktivitet på egen hand (50 %) jämfört med övriga åldersgrupper. Fler män
(27 %) än kvinnor (22 %) vill inte öka sin fysiska aktivitet. Mest negativa (36 %)
till ökad aktivitet är de över 65 år. (Egna bearbetningar av ”Hälsa på lika villkor”
(64).)
En majoritet (83 %) av dem som har en stillasittande fritid anger att de vill öka
sin fysiska aktivitet och kvinnor tenderar vara mer positiva än män (64). De i åldern
30–44 år är mest intresserade av att öka sin fysiska aktivitet (89 %) jämfört med
den äldsta åldersgruppen, 65–84 år, som är minst intresserade (72 %). De med lång
utbildning vill i högre utsträckning (91 %) öka sin fysiska aktivitet, jämfört med
dem med kort utbildning (79 %). Yrkesarbetande är mer positiva (88 %) än de som
har sjukpenning eller sjukersättning (76 %). (64)
Fysisk aktivitet är den levnadsvana som befolkningen anser är viktigast att förbättra (60). I medeltal vill 28 % förbättra just denna levnadsvana, men det är stort
spann: från 12 till 41 %. Män var mer positiva än kvinnor. En ökning sågs med
ökad utbildning och aktivitetsnivå. En minskning sågs med ålder, ökat BMI och
sämre hälsa.

Önskar stöd för att bli mer fysiskt aktiv
Upp till hälften i utsatta grupper anser sig behöva stöd för att kunna genomföra en
beteendeförändring och bli mer fysiskt aktiva. I befolkningen som helhet vill 15 %
ha stöd för att öka sin fysiska aktivitetsnivå. Fler kvinnor önskar stöd (17 %) jämfört med män (13 %) (egna bearbetningar av ”Hälsa på lika villkor” (64)).
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Vården bör ge mer råd om levnadsvanor
Många anser att vården bör ge mer råd om levnadsvanor. Även om i stort sett alla
anser att det är individens eget ansvar att vara tillräckligt fysiskt aktiv, så ser många
att hälso- och sjukvården också har ett stort ansvar att främja fysisk aktivitet hos
patienterna och allmänheten (60). Hälften av dem som vill ha stöd för att bli mer
fysiskt aktiva anger att de vill ha stöd från vårdpersonal (60). Att få stöd från primärvården var det viktigaste för många, speciellt för dem som var inaktiva respektive för äldre kvinnor.
Under flera år har undersökningen ”Vårdbarometern” visat att 90 % av befolkningen är positiv till att vårdgivaren tar upp livsstilsfrågor (69). Förändringar gjordes
i undersökningen för år 2010, och då anger fortfarande en majoritet, men en lägre
andel (74 %), av befolkningen att de är positiva till att läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor (till exempel kost, alkohol, rökning och motion) vid
besök i sjukvården (70). Var tionde (9 %) är dock negativt inställd. En mer positiv
inställning har kvinnor och de som har en eftergymnasial utbildning. Befolkningen
är mest positiv i Uppsala (77 %) och minst positiv (71 %) i Dalarna (70).
Av dem som har besökt vården under det senaste året (59 % av befolkningen),
uppger 31 % att vårdgivaren har tagit upp livsstilsfrågor. En viss ökning har skett
för varje år från 2006 till 2009 (69). En viss skillnad finns också mellan olika landsting och regioner i om vårdgivare tar upp livsstilsfrågor, från 27 % i Halland till
35 % i Gävleborg och Jönköping. Av de patienter som har diskuterat livsstilsfrågor
anger drygt var tredje (37 %) att de har förändrat sin livsstil. Stora skillnader finns
dock mellan olika landsting och regioner; bäst resultat finns i Halland (45 %) och
sämst i Uppsala (30 %). En fjärdedel (24 %) av dem som har diskuterat levnadsvanor har fått FaR. Denna andel har varit konstant mellan åren 2006 till 2009 (69).
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Samma andel (15 %) som vill ha stöd för sin beteendeförändring, gäller för dem
som ansåg att fysisk aktivitet är den viktigaste levnadsvanan att förbättra (60).
Spridningen är dock stor, från 10 % till 30 %. Det finns ett samband mellan behov
av stöd och lägre fysisk aktivitetsnivå, fetma, dålig hälsa samt lägre inkomst. Det
var fler kvinnor än män som ville ha stöd.
De som anser att de behöver stöd för att öka sin fysiska aktivitet är 38 % bland
personer med funktionsnedsättning jämfört med 21 % bland den övriga befolkningen (59). Bland utlandsfödda är det 37 % som anser sig behöva stöd för att öka
sin fysiska aktivitet, jämfört med 24 % bland svenskfödda (59). Bland dem som har
en stillasittande fritid anger 38 % att de vill ha stöd för att öka sin fysiska aktivitet
(64). Kvinnor anser det i högre utsträckning (44 %) än män (34 %). De som saknar
kontantmarginal anger i högre utsträckning (47 %) att de behöver stöd för att öka
sin fysiska aktivitet, jämfört med dem som har kontantmarginal (34 %). Det finns
även vissa tendenser, om än inte statistiskt signifikanta skillnader, att vissa grupper
behöver mer stöd för att öka sin fysiska aktivitet. Det gäller de som har sjukpenning
eller sjukersättning, kortare utbildning samt är lägre tjänstemän.
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Störst andel (33 %) av dem som har diskuterat livsstilsfrågor och fått FaR finns i
Västerbotten och lägst (19 %) i Uppsala (71).
När motion och bättre kostvanor ger lika bra, eller till och med bättre effekt, än
läkemedelsbehandling tycker de flesta (71 %) att hälso- och sjukvården ska kräva
att patienterna ändrar sina vanor i stället för att skriva ut läkemedel (70). Var tionde
(10 %) tycker dock inte det, och bland dem som har ett dåligt allmänt hälsotillstånd
är det en större andel (19 %) som inte tycker att vården ska kräva en förändring av
levnadsvanorna motion och kost.
Slutsatsen är att de flesta vill ha råd om livsstil och till och med tycker att vården ska kräva förändring av motions- och kostvanor när dessa har minst lika bra
effekt som läkemedelsbehandling. Det är dock viktigt att ge råden på ett patientcentrerat sätt, som att ta hänsyn till patientens attityd till livsstilsråd. Drygt 7 % av
dem som besöker vården anger att de har fått FaR. Det är skillnader mellan olika
landsting och regioner i hur väl man lyckas möta befolkningens inställning till råd.
Anmärkningsvärt är även att det är så pass stora skillnader inom landet i hur väl
vården lyckas stötta till en livsstilsförändring.

Anledningar till att motionera
Hälsa och rekreation är för flertalet de främsta orsakerna till att de ägnar sig åt
motion. Vanligaste anledningen för kvinnor är ”för att må bättre” och för män ”för
att bibehålla eller förbättra kondition/styrka” (62). I en annan undersökning är svaren ”för att hålla mig i form” och ”för att det är roligt”, men även för att man mår
dåligt om man inte får motionera samt för att träffa människor (63).
När det gäller personer med en funktionsnedsättning skiljer sig inte anledningarna till att motionera märkbart från befolkningen som helhet. Fokus ligger på
att hålla sig i form och på att man gör det för att det är roligt. En större andel än i
befolkningen som helhet säger sig göra det för att de inte mår bra om de inte motionerar eller att de gör det som rehabilitering (72).

Anledningar till att inte motionera
Den vanligaste anledningen till att inte motionera för befolkningen i helhet är tidsbrist. Var tionde anger att det främsta skälet är att de ”inte är den sportiga typen”
(62). Bekvämlighet, att det inte blir av samt skada eller sjukdom är andra vanliga
orsaker (63).
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Fysisk aktivitet en viktig
bestämningsfaktor för folkhälsan

1.

Icke-smittsamma sjukdomar (noncommunicable diseases, NCDs) står för två tredjedelar av alla dödsfall i världen, 36 av totalt 57 miljoner dödsfall år 2008 (73).
Det är framför allt fyra sjukdomsgrupper som orsakar dessa dödsfall. Hjärt–kärlsjukdomar är störst och orsakade 17 miljoner dödsfall, eller hälften av alla ickesmittsamma sjukdomars bidrag till dödsfall år 2008. Olika cancerformer orsakade
7,6 miljoner dödsfall, lungsjukdomar (inklusive astma och KOL) 4,2 miljoner och
diabetes 1,3 miljoner dödsfall (73). Dessa sjukdomar kan till stor del förebyggas
genom att minimera de fyra ohälsosamma levnadsvanorna: tobaksanvändning,
fysisk inaktivitet, skadligt alkoholbruk samt ohälsosamma matvanor. Av de ohälsosamma levnadsvanorna orsakar tobak flest dödsfall i både världen och Europa
och fysisk inaktivitet näst mest, därefter alkohol och för litet intag av frukt och
grönsaker (se tabell 4). Alla dessa levnadsvanor inverkar i sin tur på flera stora
riskfaktorer för att utveckla sjukdomar. De riskfaktorer som orsakar flest dödsfall är högt blodtryck, höga blodsockervärden, övervikt och höga kolesterolvärden
(73). Högt blodtryck är den riskfaktor som både globalt och i Europa orsakar flest
dödsfall, men skillnaden mellan världen och Europa vad gäller övervikt syns i tabell
4. Män och kvinnor skiljer sig åt vad gäller rangordningen av de olika faktorerna i
Europa (74); för kvinnor är det högt blodtryck, övervikt och fysisk inaktivitet som
är de största bakomliggande faktorerna för död. För män är det i stället tobak, högt
blodtryck och alkohol.
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Bakomliggande faktorer för sjukdom och död

Tabell 4. Bakomliggande faktorer för dödsfall per år i världen respektive Europa, antal miljoner
dödsfall orsakade av respektive faktor. Inom parantes anges hur stor andel av den totala dödligheten som förklaras av respektive riskfaktor
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Levnadsvanor

Riskfaktorer
Högt
blodsockervärde

Övervikt

Tobak

Inaktivitet

Alkohol

Lågt intag
av frukt
Högt
och grönt blodtryck

Högt
kolesterolvärde

Världen

5,1
(9 %)

3,2
(6 %)

2,3
(4 %)

1,7
(3 %)

7,5
(13 %)

3,4
(6 %)

2,8
(5 %)

2,6
(5 %)

Europa

1,5
(16 %)

1
(10 %)

0,6
(6 %)

0,4
(4 %)

2,5
(26 %)

0,7
(8 %)

1,1
(11 %)

0,9
(10 %)

Varav
män

1,14
(24 %)

0,45
(9 %)

0,53
(11 %)

0,21
(4 %)

1,06
(22 %)

0,35
(7 %)

0,49
(10 %)

0,47
(10 %)

Kvinnor

0,33
(7 %)

0,55
(12 %)

0,08
(2 %)

0,21
(5 %)

1,43
(31 %)

0,39
(8 %)

0,59
(13 %)

0,46
(10 %)

Datakälla: (74) www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/CRA_Dth6_2004.xls, nedladdad
110619.

Funktionsjusterade levnadsår (DALY, disability – adjusted life years) är ett mått för
att beräkna sjukdomsbördan av olika folkhälsoproblem. Genom DALY beräknas
förlusten av friskt liv, det vill säga förlust av livslängd och funktionsnedsättning.
DALY (förlust av friskt liv) utgörs av summan av förlorade år på grund av för tidig
död (YLL, years of life lost) och förlust på grund av funktionsnedsättning (YLD,
years lived with disability). (75, 76)
Som illustreras i tabell 5 är alkohol, tobak och högt blodtryck de faktorer som
bidrar mest till sjukdomsbörda hos män. Hos kvinnor bidrar i stället högt blodtryck, övervikt och fysisk inaktivitet mest (74).
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Tabell 5. De största riskfaktorernas bidrag (procent) till total sjukdomsbörda (DALY) i Europa
Levnadsvanor

Intermediära riskfaktorer

Inaktivitet

Alkohol

Europa

12 %

6%

11 %

2%

11 %

5%

8%

6%

Varav
män

17 %

5%

17 %

3%

11 %

5%

7%

7%

5%

6%

5%

2%

12 %

5%

9%

5%

Kvinnor

Övervikt

Högt
kolesterolvärde

Datakälla: (74) www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/CRA_DALY6_2004.xls,
nedladdad 110619.

Fysisk inaktivitet en av de viktigaste faktorerna att påverka
Fysisk inaktivitet är den fjärde största anledningen till förtida död i världen och ligger bakom över 3 miljoner dödsfall varje år, varav 1 miljon i Europa (73, 74). Av levnadsvanor är det bara tobaksanvändning som orsakar fler dödsfall (cirka 5 miljoner
respektive 1,5 miljon), se vidare tabell 4 och figur 17. Fysisk inaktivitet bidrar med
2,1 % av sjukdomsbördan i världen och 5,5 % i Europa. För kvinnor i Europa är
inaktivitet den mest riskabla levnadsvanan, men för män bidrar tobak och alkohol
Figur
Dödsfall
på grund av de (tabell
sex största
i världen
respektive
till
en17.
större
sjukdomsbörda
5). riskfaktorerna
Därmed är fysisk
aktivitet
en Europa.
av de absolut
Datakälla: (73)
www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/CRA_Dth6_2004.xls,
viktigaste
påverkbara
faktorerna för att förhindra sjukdom och död.
nedladdad 110619.
Figur 17. Dödsfall på grund av de sex största riskfaktorerna i världen respektive Europa
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5,1
3,4
3,2
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Inaktivitet

1,5
0,7
1,0
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8

Miljoner dödsfall per år
Datakälla: (74) www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/CRA_Dth6_2004.xls, nedladdad
110619.
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Tobak

Högt
Lågt intag
blodav frukt
Högt
sockeroch grönt blodtryck värde
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Lågt räknat förklarar inaktivitet (definierat som ingen eller väldigt lite fysisk aktivitet på arbetet, fritiden eller transporter) minst 22 % av ischemisk hjärtsjukdom,
11 % stroke, 14 % typ 2-diabetes, 16 % koloncancer och 10 % bröstcancer i världen (57). Utöver inaktivitet innebär även otillräcklig fysisk aktivitet en riskfaktor.
Otillräckligt fysiskt aktiva personer har en 20–30 % ökad risk för förtida död (73).
Fysisk inaktivitet orsakar i Europa årligen 676 500 dödsfall på grund av ischemisk hjärtsjukdom, 183 900 dödsfall på grund av cerebrovaskulär sjukdom, 48 500
dödsfall på grund av kolon- och rektumcancer, 41 500 dödsfall på grund av diabetes
samt 41 200 dödsfall på grund av bröstcancer (74). Tabell 6 visar hur stor andel av
det totala antalet dödsfall i de olika sjukdomarna som orsakas av fysisk inaktivitet
hos män respektive kvinnor.
Tabell 6. Fysisk inaktivitet förklarar följande andel av det totala antalet dödsfall
i olika sjukdomar hos kvinnor respektive män i Europa
Män

Kvinnor

Ischemisk hjärtsjukdom

30 %

29 %

Diabetes

27 %

27 %

Kolon- och rektumcancer

20 %

21 %

–

26 %

13 %

14 %

Bröstcancer
Cerebrovaskulär sjukdom

Datakälla: (74) www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/CRA_Disease_Dth6_2004.xls,
nedladdad 110619.

Viktigt att betona är att det finns brister i beräkningarna av olika riskfaktorers
bidrag till död och sjukdomsbörda, och när det gäller fysisk inaktivitet är det troligt
att beräkningarna är alltför konservativa och försiktiga (77). Utöver att vara en
oberoende riskfaktor, så är otillräcklig aktivitet en viktig bakomliggande riskfaktor
för flera av de andra stora riskfaktorerna högt blodtryck, högt blodsocker, övervikt
och fetma samt höga kolesterolvärden. Å andra sidan kan samtliga dessa riskfaktorer förbättras genom en ökad fysisk aktivitetsnivå – med andra ord är fysisk aktivitet en betydelsefull friskfaktor.
Globalt står inaktivitet för 2,1 % av sjukdomsbördan och i Europa står den för
5,5 % (74). Svenska beräkningar för total sjukdomsbörda (DALY) har gjorts av
Allebeck och medarbetare, baserat på data från WHO (78). Olika riskfaktorers
bidrag till sjukdomsbörda har beräknats och fysisk inaktivitet är den femte (kvinnor) respektive sjätte (män) största riskfaktorn för total sjukdomsbörda (se fig 18).
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Figur 18. Olika riskfaktorers bidrag till den totala sjukdomsbördan (DALY) i Sverige. Figur hämFigur 18. Olika riskfaktorers bidrag till den totala sjukdomsbördan (DALY) i Sverige. Figur
tad från referens (78).
hämtad från referens (77).
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Vid beräkningarna av den totala sjukdomsbördan har hänsyn tagits till att fysisk
inaktivitet är en riskfaktor för cancer i tjocktarm och ändtarm, bröstcancer, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom och stroke. Fysisk inaktivitet orsakar 34 370 DALYs
för män och 27 770 DALYs för kvinnor. Det kan även uttryckas som 3,7 % av den
totala sjukdomsbördan varav 85,0 % utgörs av för tidig död, YLL (78). I Figur 19
visas den totala sjukdomsbördan orsakad av fysisk inaktivitet i Sverige, uppdelat
på män respektive kvinnor i olika åldersgrupper. I figuren framkommer även att för
tidig död står för största delen av den totala sjukdomsbördan som fysisk inaktivitet
orsakar i Sverige, och funktionsnedsättning för en mindre del (78).
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Man
Kvinna

Figur 19.Total sjukdomsbörda (DALY) orsakad av fysisk inaktivitet i Sverige, uppdelat på män
respektive kvinnor i olika åldersgrupper. Tidig död (YLL – years of life lost) står för största delen
av DALYs
och funktionsnedsättning
(YLD
– years
of life inaktivitet
lost due toi disability)
för en mindre
Figur
19. Total
sjukdomsbörda (DALY)
orsakad
av fysisk
Sverige, uppdelat
på mändel.
Figur hämtad
från ireferens
(77).
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Män

Kvinnor

Tidig död (YLL – years of life lost) står för största delen av DALYs och funktionsnedsättning (YLD –
years of life lost due to disability) för en mindre del. Figur hämtad från referens (78).

Sammanfattningsvis är det angeläget att arbeta med de påverkbara riskfaktorerna
tobak, fysisk aktivitet, alkohol och mat för att därigenom minska de intermediära
riskfaktorerna, de kroniska sjukdomarna och i förlängningen sjukdomsbördan och
dödligheten (se figur 20).
Figur 20. Samband mellan de viktigaste bakomliggande faktorerna för sjukdom och död
Figur 20. Samband mellan de viktigaste bakomliggande faktorerna för sjukdom och död.
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Påverkbara
riskfaktorer
Tobak
Fysisk
Mataktivitet
vanor
Alkohol

Icke påverkbara
riskfaktorer

Intermediära
riskfaktorer
• Högt blodtryck
• Höga blodsockervärden
• Övervikt
• Höga kolestrolvärden

Kroniska
sjukdomar
• Hjärt–kärlsjukdomar
• Cancer
• Kroniska lungsjukdomar
• Diabetes
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död

Socioekonomiska,
kulturella, politiska
och omgivande
faktorer
• Globalisering
• Åldrande
befolkning
• Urbanisering

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention
och sjukdomsbehandling

1.
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Det finns i dag väldigt god vetenskaplig grund för att fysisk aktivitet kan användas
för att både främja hälsa och förebygga och behandla ett stort antal sjukdomstillstånd (2, 4, 8, 79, 80). Kunskapsbanken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och
sjukdomsbehandling (FYSS) sammanfattar evidensen för hur fysisk aktivitet kan
användas för att förebygga och behandla ett stort antal sjukdomar (2). I faktarutan
illustreras de 33 sjukdomstillstånd som finns med i FYSS och där det finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att konstatera att fysisk aktivitet kan användas i prevention och behandling (2). För detaljer om respektive sjukdomstillstånd hänvisas
till FYSS.

FAKTARUTA

VARFÖR INDIVIDA NPASSAD
ORDINATION AV FYSISK AKTIVITET?

1.

Det finns vetenskapligt belägg för att fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla följande sjukdomstillstånd, läs vidare i FYSS (2) www.fyss.se
• Alkoholberoende/-missbruk
• Artros
• Astma
• Benartärsjukdom
• Cancer
• Cystisk fibros
• Demens
• Depression
• Diabetes mellitus – typ 1-diabetes
• Diabetes mellitus – typ 2-diabetes
• Hjärtrytmrubbningar
• Hjärtsvikt
• Hypertoni
• Kranskärlssjukdom
• Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
(KOL)
• Lipider
• Mag–tarmkanalens sjukdomar
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• Metabola syndromet
• Multipel skleros
• Njursjukdom (kronisk) samt
njurtransplantation
• Obesitas
• Osteoporos
• Parkinsons sjukdom
• Resttillstånd efter polio
• Reumatoid artrit
• Ryggbesvär (långvariga)
• Ryggmärgsskada
• Schizofreni
• Smärta
• Stress
• Stroke/slaganfall
• Yrsel och balansrubbningar
• Ångest
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Samhällskostnader för
otillräcklig fysisk aktivitet

1.
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Kostnaderna för otillräcklig fysisk aktivitet är betydande. Bolin och Lindgren
beräknade sjukvårdskostnader och produktionsbortfall för fysisk inaktivitet och
oregelbunden aktivitet år 2002 i Sverige (81). De aktivitetsnivåer som användes
som underlag var data från Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 1996/97.
De självrapporterade aktivitetsnivåerna för åldersgruppen 18–64 år var att drygt
en tredjedel var regelbundet fysiskt aktiva. Två tredjedelar angav att de var så gott
som inaktiva eller oregelbundet aktiva, varav drygt hälften angav otillräcklig aktivitet. Kostnaderna för produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar kunde inte
beräknas. Författarna betonar att det tillhör god forskningssed att göra försiktiga
beräkningar, vilket innebär att man troligen underskattar de verkliga kostnaderna
för inaktivitet.
Baserat på tillgängliga data skattades de totala samhällskostnaderna för otillräcklig fysisk aktivitet i Sverige uppgå till drygt 6 miljarder kronor per år (81). Den
största kostnaden, 5,3 miljarder, stod produktionsbortfall för, varav 3,6 miljarder
för förtidspensioner och 1,7 miljarder för mortalitet. Den sammanlagda direkta
kostnaden för slutenvård, öppenvård och läkemedel till följd av fysisk inaktivitet
beräknades till cirka 750 miljoner kronor för år 2002. Produktionsbortfall respektive sjukvårdskostnader för de sjukdomar som ingick i beräkningen preciseras i
tabell 7.
I ”Folkhälsopolitisk rapport 2010” har de samhällsekonomiska kostnaderna för
fysisk inaktivitet och högt BMI beräknats till 25 miljarder kronor varje år (82).
Beräkningarna visar att sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet, som tjocktarmscancer, bröstcancer, högt blodtryck, hjärt–kärlsjukdomar, depression och ångest, typ
2-diabetes och benskörhet, kostar samhället 7 miljarder kronor varje år. Sjukdomar
relaterade till högt BMI (över 25), som stroke, typ 2-diabetes och hjärt–kärlsjukdomar beräknas kosta 18 miljarder kronor varje år. Baserat på risken för personer
som är fysiskt inaktiva eller har högt BMI att insjukna i någon av de ovan nämnda
sjukdomarna (relativ risk), har hälso- och sjukvårdens merkostnader beräknats till
830 miljoner respektive 4 miljarder kronor (82).

Tabell 7. Produktionsbortfall och sjukvårdskostnader (miljoner kronor) i Sverige år 2002 till följd
av otillräcklig fysisk aktivitet (81)
Produktionsbortfall
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1.

Sjukvård

Totalt

Mortalitet

Permanent
sjuklighet

Slutenvård

Tjocktarmscancer

199,7

17,0

12,6

Saknas

Saknas

229,3

Bröstcancer

187,9

94,0

28,4

35,0

3,4

348,7

13,7

148,7

4,1

63,7

72,5

302,7

5,4

264,9

51,4

28,8

17,9

368,4

1 057,9

372,4

84,5

17,8

10,6

1543,2

235,8

332,6

35,0

Saknas

Saknas

603,4

Depression och ångest

0,8    

2 288,7

30,5

85,2

50,7

2 455,9

Diabetes typ II

5,6

57,6

4,0

41,6

48,1

156,9

Benskörhet

0,0

38,7

1,3

4,2

11,4

55,6

1 706,0

3 614,6

251,8

276,3

214,6

6 064,1

Högt blodtryck
Kärlkramp
Hjärtinfarkt m.m.
Stroke

Totalt
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Vinster med ökad fysisk aktivitet
för folkhälsan

1.

Om en genomsnittlig fysiskt inaktiv 30-årig person ändrar sitt beteende till mer
fysisk aktivitet så kan man förvänta sig att livslängden ökar med flera år, varav flera
av dessa är friska år (83):
• Om ändring sker till måttligt aktiv livsstil ökar den förväntade livslängden med
2,8 år för män och 4,6 år för kvinnor, varav år utan sjukdom med 2,4 ( ) respektive 2,7 år ( ).
• Om ändring sker till mycket aktiv livsstil ökar den förväntade livslängden med
7,8 år för män och 7,3 år för kvinnor, varav år utan sjukdom med 4 ( ) respektive
4,8 år ( ).
Långtidsuppföljningar visar att en fysiskt aktiv livsstil leder till längre livslängd även
hos personer som är över 50 år (84). Jämfört med den med låg fysisk aktivitetsnivå
lever den som är
• måttligt aktiv 1,3 år längre, varav 1,1 år längre utan hjärt–kärlsjukdom
• mycket aktiv 3,5 år längre, varav 3,2 år längre utan hjärt–kärlsjukdom.
Beräkningar visar att vinsten (i 2002 års priser) för samhället av att 10 procent av
de inaktiva blir (1, 83)
• måttligt aktiva
– motsvarar 7,2 miljarder svenska kronor för ökade produktionsvinster
– motsvarar 2,4 miljarder svenska kronor i besparingar i sjukvårdskostnader
– totalt motsvarar 9,6 miljarder svenska kronor under personernas resterande
livstid
• högaktiva
– motsvarar 14,4 miljarder svenska kronor för ökade produktionsvinster
– motsvarar 4,8 miljarder svenska kronor i besparingar i sjukvårdskostnader
– totalt motsvarar 19,2 miljarder svenska kronor under personernas resterande
livstid.
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En dansk studie visar att om man kan få en del av den minst aktiva befolkningen
att bli måttligt aktiva vinner man både livslängd och friska år samtidigt som man kan
göra stora samhällsekonomiska besparingar (83). Kostnaderna för hälso- och sjukvård skulle i de nordiska länderna kunna minskas med flera miljarder euro (58, 83).

VARFÖR INDIVIDA NPASSAD
ORDINATION AV FYSISK AKTIVITET?

1.

Fysisk aktivitet en del av
det nationella folkhälsoarbetet
En historisk tillbakablick på utvecklingen av fysisk aktivitet i folkhälsopolitiken återfinns i kapitel fyra i boken ”Fysisk aktivitet och folkhälsa” (1). I
”Folkhälsopolitisk rapport 2005” respektive ”Folkhälsopolitisk rapport 2010” och
dess underlagsrapporter som berör fysisk aktivitet, beskrivs vilka insatser som har
skett och vilka resultat de har lett till (82, 85-87). Nedan beskrivs några av de mest
relevanta insatser som har skett senaste decenniet med koppling till arbetet med
fysisk aktivitet på recept.

Sätt Sverige i rörelse
Regeringen gav 1998 Folkhälsoinstitutet i uppdrag att ta fram underlag som redovisar nationella och internationella erfarenheter av vilka möjligheter som finns att
stimulera till ökad fysisk aktivitet bland de grupper som är minst fysiskt aktiva och
belysa de hälsoeffekter som är möjliga att uppnå. Uppdraget redovisades i rapporten ”Fysisk aktivitet – för nytta och nöje” (88). En av de prioriterade åtgärderna
och insatserna som föreslogs var att genomföra ett fysiskt aktivitetsår för att lyfta
frågan och inleda ett långsiktigt förändringsarbete. Folkhälsoinstitutet fick därefter
ett nytt regeringsuppdrag, att ”i samråd med berörda myndigheter och organisationer göra 2001 till ett fysiskt aktivitetsår”. Satsningen fick namnet ”Sätt Sverige i
rörelse 2001” (SSIR).
Satsningen engagerade organisationer och myndigheter samt ledare och personal
inom många olika samhällssektorer. Två parallella ansatser utvecklades för genomförandet. Den ena ansatsen avsåg strategiska insatser via fyra arenor: arbetsplatsen,
förskolan/skolan, fritiden och hälso- och sjukvården. Den andra avsåg att möjliggöra och uppmuntra lokala och regionala initiativ, med stöd av regionala så kallade
budbärare.
Arbetet med Sätt Sverige i rörelse byggde på nationella och internationella erfarenheter från liknande insatser och internationella strategidokument (89). Följande
erfarenheter låg till grund:
• att högsta möjliga politiska och administrativa nivå engageras och står bakom
projektet
• att främjandet av fysisk aktivitet är en uppgift och ett ansvar för många myndigheter och organisationer i samhället
• att en gemensam plattform och ett ramverk skapas att samarbeta inom
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Vägledande för arbetet med Sätt Sverige i rörelse var det så kallade Ottawamanifestet som pekar ut fem prioriterade arbetsområden eller strategier för allt folkhälsoarbete (89, 90). När det handlar om att främja fysisk aktivitet blir områdena
följande:
• att utveckla en hälsosam politik som främjar fysisk aktivitet
• att skapa stödjande miljöer för hälsofrämjande fysisk aktivitet
• att stärka det lokala arbetet kring hälsofrämjande fysisk aktivitet
• att utveckla och främja kunskaper och färdigheter kring fysisk aktivitet
• att omorientera sjukvårdens arbete i riktning mot förebyggande insatser.
Resultaten från Sätt Sverige i rörelse pekade bland annat på att året var framgångsrikt (89, 91-95). Både allmänheten och beslutsfattare på olika nivåer i samhället tog
till sig frågan, som genom detta år etablerade sig som en av de största och viktigaste
folkhälsofrågorna. Sätt Sverige i rörelse följdes av ett nytt regeringsuppdrag, Håll
Sverige i rörelse. Det uppdraget införlivades 2003 i ett nytt gemensamt uppdrag till
Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket att ta fram ett underlag till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet, som redovisades 2005 (96).

Fysisk aktivitet ett prioriterat målområde
för den nationella folkhälsopolitiken
I Sverige har fokus i folkhälsoarbetet, liksom i andra länder, tidigare varit att
minska sjukdomar. Numera inriktas arbetet i stället på hälsans bestämningsfaktorer. Riksdagen fattade 2003 för första gången beslut om ett nationellt övergripande
folkhälsomål och en sektorsövergripande målstruktur för det samlade folkhälsoarbetet med elva målområden (97). Fokus för folkhälsoarbetet är de samhällsfaktorer
som påverkar folkhälsan. En förnyad folkhälsopolitik beslutades 2008 (98) och
betonar att folkhälsoarbetet bör ha människans behov av integritet och valfrihet
som grund, och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens förutsättningar. Det hälsofrämjande inslaget i det förebyggande folkhälsoarbetet bör
betonas. Kommuner och landsting har en nyckelroll inom folkhälsoarbetet och bör i
den egenskapen förbättra och utveckla sina metoder och verktyg. Det övergripande
målet och de elva målområdena behölls, men vissa förtydliganden gjordes.
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• att man riktar sig till hela befolkningen men också till specifika målgrupper
• att nyckelbudskapet är måttlig vardagsmotion och att detta bör backas upp av
strategier som underlättar för människor att bli mer aktiva
• att effektiviteten i insatserna kontinuerligt utvärderas och följs upp
• att dessa kampanjer och strategier är långsiktiga och sträcker sig över flera år
• att goda ekonomiska och personella resurser finns avsatta
• att tydliga mål och strategier fastställs.

Det övergripande folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen som är mest utsatta för ohälsa.

VARFÖR INDIVIDA NPASSAD
ORDINATION AV FYSISK AKTIVITET?

1.

De elva målområdena är följande:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Av de elva målområdena kan de första tre beskrivas som strukturer på samhällsnivå,
medan de övriga åtta främst berör faktorer i människors livsmiljöer (målområdena
5–7) eller fokuserar på en viss levnadsvana (målområdena 8–11).
Då förutsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkoren, de omgivande livsmiljöerna och individens egna val och levnadsvanor, kan en indelning i tre strategiska områden göras (82):
• Goda livsvillkor
• Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor
• Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.
Befolkningens fysiska aktivitet påverkas av goda livsvillkor samt hälsofrämjande
livsmiljöer och levnadsvanor, därför beskrivs dessa två strategiska områden närmare här.
Syftet med det strategiska området goda livsvillkor (målområde 1–3 och delar
av målområde 6) är att skapa möjligheter till en bra start i livet. Det kan främjas av
miljön i hemmet och miljön i förskolan och skolan samt av att nå en utbildningsnivå
som ger möjligheter till arbete, ekonomiska villkor för självförsörjning och tillgång
till ett bra boende. I goda livsvillkor ingår också möjligheten att vara delaktig och
ha inflytande i samhället och att få tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor.
Med hälsofrämjande livsmiljöer menas arbetsmiljön (målområde 4) samt den
fysiska och psykosociala miljö där vi bor och tillbringar vår fritid (målområde
5). De kan fungera som stödjande miljöer i arbetet med att främja fysisk aktivitet
(målområde 9), goda matvanor (målområde 10) samt sexualitet och reproduktiv
hälsa (målområde 8). Livsmiljöerna kan också formas så att de minskar riskerna
för smittspridning (målområde 7), olycksfall och våld (målområde 5). För att informativa insatser som syftar till att påverka människors attityder och beteenden ska
få genomslag är stödjande livsmiljöer en viktig förutsättning. En hälsofrämjande
74

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

Att fysisk aktivitet är ett prioriterat område i det nationella folkhälsoarbetet visar
det stora antalet regeringsuppdrag, propositioner och andra initiativ med koppling
till fysisk aktivitet. Ett axplock av dessa är följande:
• Statens folkhälsoinstitut har bland annat fått flera regeringsuppdrag kopplade till
FaR och FYSS, hälsocoacher och sociala mötesplatser för äldre, byggd miljö och
”ett friskare Sverige”.
• Regeringens proposition (2009/10:238) ”Framtidens friluftsliv” lades fram
2010. Målet för friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i
naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet.
• Regeringen satsar även ytterligare medel i ”Idrottslyftet” för att främja fysisk
aktivitet och goda motionsvanor hos barn och ungdomar. Särskilt prioriteras
verksamhet på lokal nivå som samverkar med skolor, idrottsföreningar och
andra föreningar som erbjuder friluftsliv och fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Mest angeläget är att engagera föreningar som finns i områden där få barn
och ungdomar motionerar.
• Regeringen betonar i infrastrukturpropositionen (prop. 2008/09:35) utbyggnaden av en cykelinfrastruktur längs det nationella och regionala vägnätet för att
möjliggöra cykeln som ett attraktivt alternativ även utanför tätorterna.
• Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram och stödja införandet av nationella
riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Fysisk aktivitet är en av de fyra
levnadsvanor som belyses i riktlinjerna.
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hälso- och sjukvård (målområde 6) spelar en roll inom alla de nämnda målområdena. Förutsättningarna för hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor formas
främst av regionala och lokala aktörer såsom länsstyrelser, landsting och regioner,
kommuner och ideella organisationer. När det gäller arbetsmiljön har arbetsgivarna
en viktig roll i att forma hälsofrämjande arbetsmiljöer i dialog med arbetstagarnas
företrädare. (82)
Arbetet med FaR stöds framför allt av målområde 6, hälsofrämjande hälso- och
sjukvård, och målområde 9, fysisk aktivitet. Men även flera av de andra är relevanta. Ett exempel är målområde 4, hälsa i arbetslivet, då FaR är en metod även
inom företagshälsovården och det finns exempel på att arbetsgivare uppmuntrar
personalens hälsa genom att låta dem som har fått FaR få träna på arbetstid.
Arbetet med att främja en ökad fysisk aktivitet i befolkningen är komplext.
Det illustreras av att många politikområden är berörda: folkhälsopolitik, arbetslivspolitik, arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, hälso- och sjukvårdspolitik,
idrottspolitik, miljöpolitik, transportpolitik och utbildningspolitik. Det innebär
också att många myndigheter har ett uttalat ansvar för att främja fysisk aktivitet:
Statens folkhälsoinstitut, Arbetsmiljöverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Boverket,
Riksidrottsförbundet, Naturvårdsverket, Vägverket, Skolverket samt Myndigheten
för skolutveckling. På regional och lokal nivå har länsstyrelser, landsting och regioner samt kommuner ett ansvar. Dessutom finns ett stort antal viktiga aktörer i det
konkreta arbetet med att främja fysisk aktivitet. (86)

Stödjande miljöer för fysisk aktivitet

VARFÖR INDIVIDA NPASSAD
ORDINATION AV FYSISK AKTIVITET?

1.

Åtgärder för att öka den fysiska aktiviteten har inriktats på att förändra utformningen av fysisk och psykosocial miljö, attityder och beteenden samt tillgängligheten till stödjande miljöer. Syftet har varit att utforma den fysiska miljön så att den
främjar fysisk aktivitet genom ökad tillgång till cykel- och gångbanor samt attraktiva bostads- och grönområden. Skolan är en viktig arena både för att stimulera
barn och ungdomar till fysisk aktivitet och att lära ut betydelsen av fysisk aktivitet
för hälsan.

Fysisk miljö
I början av år 2006 fick Statens folkhälsoinstitut i uppdrag av regeringen att påbörja
ett tvärsektoriellt och långsiktigt utvecklingsarbete om den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. I uppdraget ingick bland annat att undersöka vilka faktorer i närmiljön som främjar fysisk aktivitet hos barn, vuxna och äldre samt identifiera effektiva interventioner och forskningsbehov samt att samla berörda aktörer i
en samrådsgrupp och leda den. Kunskapssammanställningen ”Den byggda miljöns
påverkan på fysisk aktivitet” redovisar forskningsresultat över vilken inverkan miljön har på olika former av fysisk aktivitet samt visar forsknings- och utvecklingsbehov på området (99). Ett stort antal rapporter, handböcker och inspirationsskrifter för att hjälpa beslutsfattare och planerare i arbetet med den fysiska miljön har
tagits fram och finns på webbplatserna hos Statens folkhälsoinstitut, Boverket och
Trafikverket. För detaljerad information och referenser kring byggd miljö hänvisas
till kunskapssammanställningen och dessa skrifter.
Den fysiska miljön (eller byggda miljön) påverkar människors fysiska aktivitet
(99). Våra städers och landskaps utformning motverkar ofta fysisk aktivitet och
främjar en stillasittande livsstil i befolkningen. I arbetet för att skapa miljöer som
främjar fysisk aktivitet är samhällsplaneringsinitiativ därför avgörande. Strukturella
insatser som förbättrar den byggda miljön så att den främjar fysisk aktivitet har stor
potential att påverka den långsiktiga utvecklingen att främja rörelse hos de minst
aktiva samhällsgrupperna, och på så sätt främja en god hälsa för hela befolkningen.
Den byggda miljön påverkar fysisk aktivitet på en mängd olika sätt. Viktiga
aspekter för människors förutsättningar till fysisk aktivitet är trygghet, tillgänglighet och säkerhet, speciellt för kvinnor, barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Åtgärder för tryggare, säkrare och tillgängligare miljöer är till exempel att
förbättra belysning, skapa siktlinjer, bygga trafikseparerade gång- och cykelvägar,
vidta åtgärder för att sänka trafikhastigheten och undanröja hinder. Möjligheten att
promenera är även avgörande för den fysiska aktiviteten eftersom människor som
bor i ”promenadvänliga” bostadsområden är mer fysiskt aktiva totalt sett jämfört
med invånare i mindre promenadvänliga områden. Platser för fysisk aktivitet och
motion är bland annat parker, grönområden, anläggningar och mötesplatser i närområdet. Forskningen på området visar att närliggande platser för fysisk aktivitet,
motion och rekreation är mycket viktiga för att skapa goda förutsättningar för en
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fysiskt aktiv livsstil. Aktiv transport är en av de viktigaste formerna av fysisk aktivitet och ökar markant sannolikheten att en person ska uppnå rekommendationen
om 30–60 minuter om dagen av minst måttligt intensiv fysisk aktivitet. Den byggda
miljöns utformning kan mycket påtagligt påverka förutsättningarna för aktiv transport. (99)

En undersökning av Riksidrottsförbundet 2003 visade att personer med funktionsnedsättningar inte kan idrotta och motionera på lika villkor som den övriga
befolkningen (72). Ett stort antal svårigheter uppstår beroende på funktionsnedsättningen. Många gånger har man hittat egna vägar för att motionera eller idrotta,
och dessa vägar fungerar relativt bra, även om de kan förbättras. En svårighet som
identifierades var att det var svårt att få information om motion om man har en
funktionsnedsättning.
Generellt kan sägas att gruppträning, till exempel gympa eller aerobics, fungerar mindre bra för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Det
beror i hög grad på att sådan träning kräver kommunikation med en instruktör.
Styrketräning lyfts fram som en motionsform som kan fungera bra för exempelvis
synskadade. Problem kan dock uppstå när det gäller hur man ska kunna transportera sig till motionslokalen, och motionslokalen måste också vara tillgänglig ur en
rad olika aspekter. För allergiker är det exempelvis många gånger svårt att vistas i
motionslokalerna på grund av starka lukter och användning av parfym. För rullstolsburna sätter trappor och små utrymmen käppar i hjulen. För en synskadad kan
problemen bestå i att det inte finns tydliga markeringar som gör att de har nytta av
sin ledsyn. Det krävs också att man får ett bra bemötande från såväl personal som
medmotionärer. Behovet av anpassning och utrustning skiljer sig åt mellan olika
typer av funktionsnedsättningar (72). Störst behov av specialhjälpmedel har synskadade, och störst behov av anpassning av lokalen har rörelsehindrade.
Faktorer som lyfts som viktiga för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att hitta en lämplig fysisk aktivitet är att använda alternativa informationskanaler och olika former av prova-på-verksamheter. Dessutom betonas att
skolan har en viktig roll som inkörsport (72, 100). Önskemål från personer med
funktionsnedsättningar för att de ska kunna motionera mer är att det ska vara
billigare, finnas bättre tillgänglighet och tillgång till ledsagare. Andra önskemål är
att kommunikationer (inklusive färdtjänst) till motionen fungerar bättre, samt att
ledarna utbildas. Vidare betonar man att handikappförbunden har en stor roll när
det gäller att informera och rekrytera (72).

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

77  

VARFÖR INDIVIDA NPASSAD
ORDINATION AV FYSISK AKTIVITET?

Fysisk aktivitet på lika villkor

1.

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning
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Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat
tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar,
tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. (101)
Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för
en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att
klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det
handlar framför allt om bristande tillgänglighet i omgivningen. (101)
Personer med funktionsnedsättning är en stor grupp och utgör, enligt
Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkäter 2005–2007, omkring 1,5 miljoner personer i ålder 16–84 år (102). Andelen med funktionsnedsättning ökar med
stigande ålder, men även i åldersgruppen 16–29 år har mer än var tionde en funktionsnedsättning. I åldern 16–64 år handlar det om närmare 1,1 miljoner. Gränsen
mellan vem som har en funktionsnedsättning och inte kan variera beroende på hur
frågan ställs. I folkhälsoenkäten är gruppen med funktionsnedsättning förhållandevis stor (102, 103). Det är mer än tio gånger vanligare med dålig hälsa bland
personer med funktionsnedsättning än hos den övriga befolkningen (103). Det är
inte oväntat att hälsan är sämre bland personer med funktionsnedsättning, eftersom
funktionsnedsättningen i många fall beror på sjukdom eller skada. Det går dock att
förbättra hälsan bland personer med funktionsnedsättning, genom att bland annat
förbättra de ekonomiska förutsättningarna, minska den kränkande behandlingen
eller bemötandet (diskrimineringen), öka det sociala deltagandet och förändra vissa
levnadsvanor. Stillasittande fritid är en av de riskfaktorer som är förhöjd hos personer med funktionsnedsättning (102). Det positiva är att detta går att påverka. Det
är därför av största vikt att fysisk aktivitet görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning samt att tillgänglighet tas upp i samhälleliga planer och riktlinjer.
Hälsan bland personer med funktionsnedsättning kan förbättras genom ökad fysisk
aktivitet, vilket är viktigt inte minst för att den kan bidra till en ökad jämlikhet i
hälsa.
På uppdrag av Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) har
en rapport om fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning tagits fram, som ett vetenskapligt underlag till nästa version av FYSS. I rapporten fastslås att ingen tvekan
råder om att fysisk aktivitet leder till positiva hälsoeffekter för personer med funktionsnedsättning. Starkast evidens finns för ökad kondition (104). Det behövs dock
mer forskning om dos–responsförhållandet för respektive funktionsnedsättning och
relaterade hälsovinster. Vidare konstateras att de upplevda hindren och underlättande faktorerna för att personer med funktionsnedsättning ska vara fysiskt aktiva
återfinns hos personen själv och i den sociala och fysiska miljön. Bland de viktigaste
faktorerna är tilltron till den egna förmågan när det gäller fysisk aktivitet, socialt
stöd och tillgänglighet. Dessa överensstämmer väl med de faktorer som är betydel-
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sefulla för befolkningen i allmänhet. För personer med funktionsnedsättning kan
det dock krävas mer omfattande, eller en annan typ av, insatser för att exempelvis
en lokal ska vara tillgänglig eller en individ få ett fungerande socialt stöd (104).
Bergström och Hagströmer konstaterar att enbart information inte räcker, utan att
träning, individuellt eller i grupp, eventuellt i kombination med coachning eller
utbildning bör ingå i interventioner till personer med funktionsnedsättning. Om
FaR är en lämplig metod är inte undersökt.
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1.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
viktig faktor i folkhälsoarbetet
att det hälsofrämjande inslaget i det förebyggande
folkhälsoarbetet är viktigt och att hälsofrämjande metoder behöver utvecklas (98).
Vidare är det centralt att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet bör stärkas i hela hälso- och sjukvården. Av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna används endast cirka 5 procent till sjukdomsförebyggande arbete, medan
merparten av hälso- och sjukvårdens resurser går till behandling och rehabilitering
(105). Ur ett folkhälsopolitiskt perspektiv är det särskilt angeläget att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser integreras i den hälso- och sjukvård som
erbjuds befolkningen. I Sverige finns en lång tradition av förebyggande arbete inom
till exempel mödra- och barnhälsovård, ungdomsmottagningar och skolhälsovård.
Dessa verksamheter har haft stor betydelse för den svenska folkhälsan. Men ett
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv bör enligt regeringen i ökad
utsträckning prägla även andra delar av hälso- och sjukvården, det vill säga primärvården, sjukhusvården och hemsjukvården (98). Den viktigaste uppgiften är att i
patient- och anhörigkontakter systematiskt integrera förebyggande och hälsofrämjande aspekter så att de blir naturliga delar i det löpande arbetet i hela vårdkedjan.
Hälsofrämjande åtgärder är ett sammanfattande uttryck för aktiviteter som har
till syfte att förbättra hälsan. Ett problem med begreppet är att det tolkas olika (se
tabell 8) (76). Vanligen används hälsofrämjande tillsammans med sjukdomsförebyggande och de står då i kontrast till varandra. Hälsofrämjande åtgärder fokuserar
på människors självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Avsikten är att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till sin
egen förmåga. Hälsofrämjande åtgärder kan vara individinriktade, gruppinriktade
(gentemot grupper i befolkningen) eller strukturinriktade (gentemot samhällsstrukturer). Förebyggande åtgärder innebär att förhindra uppkomsten av eller påverka
förloppet av sjukdomar och skador samt fysiska, psykiska eller sociala problem
(101). Förebyggande åtgärder delas in i primär- och sekundärprevention.

Regeringen betonar starkt
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Tabell 8. Olika tolkningar av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder
(modifierad från referens (76))
Sjukdomsförebyggande åtgärder

Vem utför?

Åtgärder utanför hälso- och sjukvårdens ramar, t.ex. stödjande miljöer

Åtgärder inom hälso- och sjukvården

Vad försöker åtgärden
påverka?

Stärka kroppens motståndskraft mot
angrepp på hälsan

Förhindra att sjukdomar och
olyckor uppkommer genom
att orsakerna undanröjs

Vad syftar påverkan till?

Förbättra hälsan, där hälsa ses som
individens subjektiva upplevelse och
något annat än sjukdom

Förhindra sjukdom, när den är
ett professionellt identifierat
tillstånd med en diagnos

Vilken är målgruppen?

Befolkningen i allmänhet

Riskgrupper

Det nationella utvecklingsarbetet och indikatorer för målområde 6, hälsofrämjande
hälso- och sjukvård beskrivs i rapporten ”På väg mot en mer hälsofrämjande hälsooch sjukvård” (106). En beskrivning av insatser på lokal/regional, nationell och
internationell nivå beskrivs i rapporten ”En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård” (105).

Professionernas perspektiv
En avhandling har visat att det inom hälso- och sjukvårdens professioner finns ett
starkt stöd för att orientera om hälso- och sjukvården mot en mer hälsofrämjande
inriktning (107). Man anser att hälso- och sjukvården har stor betydelse när det
gäller den långsiktiga hälsoutvecklingen i befolkningen, och ser ett behov av att
utveckla den hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande rollen för att på sikt få en
effektivare hälso- och sjukvård. Kvinnor är mer positiva än män och primärvårdspersonal är mer positiva än sjukhuspersonal. Vidare var läkare mindre positiva än
exempelvis psykologer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
De vanligaste hindren för att ha en hälsofrämjande roll i det dagliga kliniska arbetet var en pressad arbetssituation, brist på riktlinjer och otydliga mål. Ledningens
stöd är avgörande för tillgången till tid och andra resurser som krävs för att vårdpersonalen ska kunna bedriva ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbete (107).

Många besöker hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården har en stor potential att främja fysisk aktivitet genom exempelvis FaR, då man möter en stor andel av befolkningen under ett år. I genomsnitt
görs 2,8 läkarbesök per person och år, varav drygt hälften i primärvården (108).

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

81  

1.
VARFÖR INDIVIDA NPASSAD
ORDINATION AV FYSISK AKTIVITET?

Hälsofrämjande åtgärder
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Ungefär 1 besök (0,9) per år görs i snitt till annan vårdgivare, varav drygt hälften i
primärvården (109).
En stor andel av befolkningen rapporterar att de har sökt vården som patient;
senaste 6 månaderna är det 62 procent (110) och senaste 3 månaderna hälften (64).
Det är vanligare bland kvinnor (53 procent) än män (43 procent) (64). Det är vanligare i åldersgruppen 45–84 år än bland yngre, samt bland dem som är arbetslösa, har sjukpenning/sjukersättning eller har en ekonomiskt utsatt situation. Det
är också vanligare bland kvinnor födda utanför Europa jämfört med svenskfödda.
Drygt en tredjedel har besökt läkare på en vårdcentral de senaste 3 månaderna,
vilket är vanligare ju äldre man är. Det är framför allt personer 65–84 år som har
besökt distriktssköterska, 27 procent jämfört med 7–14 procent för de yngre.
Ungefär var tionde hade besökt sjukgymnast. Var femte hade uppsökt läkare på
sjukhus de senaste 3 månaderna (64).
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Som tidigare beskrivits finns det väldigt god evidens för att hälsan förbättras om indi-

vider och befolkningar ökar sin fysiska aktivitet. Det finns dock inte lika god evidens för vilka
metoder som fungerar för att öka fysisk aktivitet (se figur 21). I denna andra del av läroboken,
”Metoder för att främja fysisk aktivitet”, sker därför en genomgång av vad litteraturen visar när
det gäller olika metoder för att främja fysisk aktivitet, med fokus på metoder inom hälso- och
sjukvården.
Figur 21. Det finns en osäkerhet i vilka metoder för att främja fysisk aktivitet som verkligen
Figur
Det finns
en osäkerhet
i vilka
metoder
att främja
somväl
verkligen
leder 21.
till ökad
aktivitet.
Sambandet
mellan
ökadför
aktivitet
och fysisk
hälsa aktivitet
är däremot
belagt. leder
till ökad aktivitet. Sambandet mellan ökad aktivitet och hälsa är däremot väl belagt

METODER FÖR ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET

2.

Metoder för att
främja fysisk aktivitet

?

Ökad fysisk
aktivitetsnivå

Förbättrad hälsa
och livskvalitet

En genomgång av insatser för att främja fysisk aktivitet på samhällsnivå (kapitel 5) och på individ- och gruppnivå (kapitel 6) finns i boken ”Fysisk aktivitet och folkhälsa” (1). Det finns uppdaterade sammanfattningar av evidensen kring insatser för att främja fysisk aktivitet utifrån systematiska litteraturgenomgångar på en amerikansk webbplats ”The Community Guide” (111).
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Metoder inom hälso- och sjukvården
för att främja fysisk aktivitet
fokus på metoder inom hälso- och sjukvården för att främja
fysisk aktivitet. Det finns vetenskapliga studier från flera olika länder om hur hälsooch sjukvården kan främja fysisk aktivitet hos patienter (112, 113). Det finns dock
flera svårigheter att överföra resultaten från dessa studier till den kliniska vardagen
i Sverige. Det finns flera metodproblem, bland annat följande:
• det varierar stort mellan studierna hur man har gått till väga vid interventionen
• det är fortfarande bristande kunskaper om olika metoders förmåga att stimulera
folk till en ökad aktivitetsnivå speciellt vad gäller långtidseffekterna
• studierna är ofta inte gjorda i klinisk vardag
• hälso- och sjukvårdens system och andra samhälliga förutsättningar skiljer sig
mellan olika länder.

I denna bok ligger
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Sammantaget innebär detta att man inte bara kan ta en metod och tro att den ska
fungera utan modifiering.
Utgångspunkten i den följande genomgången av metoder inom hälso- och sjukvården är därför de två svenska systematiska litteraturgenomgångar som gjorts av
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) respektive Socialstyrelsen (112–
114). Båda dessa är genomförda under slutet av 00-talet och värderade resultaten
från den vetenskapliga litteraturen utifrån vad som är relevant under svenska förhållanden. Skillnaden mellan dessa rapporter är bland annat att de delvis har skilda
syften.
SBU gör en opartisk granskning av den vetenskapliga litteraturen och presenterar
resultat och slutsatser. SBU analyserar också metodernas nytta, risker och kostnader
och jämför vetenskapliga fakta med svensk vårdpraxis. Målet är att ge ett bättre
beslutsunderlag för alla som avgör hur vården ska utformas.
Även Socialstyrelsen gör först en opartisk granskning av den vetenskapliga litteraturen, men sedan görs prioriteringar av insatserna. Prioriteringar görs utifrån
behovs- och solidaritetsprincipen, vilket innebär att vårdens resurser ska satsas på
de patienter som har störst behov. Hur stort behovet är bedöms utifrån tillståndets svårighetsgrad (lidande, funktionsnedsättning, nedsatt livskvalitet samt om det
medför risk för förtida död, invaliditet eller fortsatt lidande) samt vilken potentiell
hälsoförbättring en åtgärd kan medföra. Nationella riktlinjer ger beslutsfattare och
yrkesverksamma rekommendationer om prioriteringar – de ska vara ett stöd för
dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas. Riktlinjerna bör följas men
är inte juridiskt bindande.

2.

METODER FÖR ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET

2.

En annan skillnad är att SBU-rapporten endast handlar om fysisk aktivitet, medan
i Socialstyrelsens riktlinjer är fysisk aktivitet en av fyra levnadsvanor som ska förbättras för att förebygga sjukdom. Att det är flera levnadsvanor som ställs mot
varandra påverkar prioriteringarna. Socialstyrelsens litteraturgenomgång gjordes
också ett par år senare. Det innebär att fler studier och metoder finns utvärderade,
bland annat den svenska modellen av FaR.
Rådgivning inom hälso- och sjukvården om en mer fysiskt aktiv livsstil kan ske
på många olika sätt. Det finns dock en del problem med själva ordet ”rådgivning”.
Det handlar inte om ett råd från hälso- och sjukvårdspersonal till en passiv patient,
utan mer om ett samtal där man gemensamt kommer fram till en lösning. Ett återkommande problem när man granskar studier om rådgivning om ökad fysisk aktivitet är att det saknas en enhetlig terminologi. I den vetenskapliga litteraturen som
mestadels är på engelska används främst två begrepp (”advice” respektive ”counselling”) som båda översätts med rådgivning.

SBU:s genomgång av metoder inom hälso- och sjukvården
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerade 2007 en systematisk
genomgång av metoder för att främja fysisk aktivitet (112). Tre typer av metoder
finns utvärderade för vuxna: rådgivning, handledd träning i grupp och individuellt
anpassade träningsprogram samt teoribaserade beteendeinterventioner. Metoder
för barn och unga skiljer sig och behandlas i ett eget kapitel. Tillgången på hälsoekonomiska studier som belyser projektets frågeställningar är mycket begränsad.
Det gör att det är svårt att dra slutsatser om kostnadseffektiviteten hos de studerade
metoderna.

Rådgivning
Med rådgivning menas här dels direkta råd (”advice”) från personalen till patienten, dels samtal (”counselling”) vilket innebär en rådgivande dialog mellan personal
och patient.
Vi tolkade ”advice” som mer direkta råd givna av hälso- och sjukvårdspersonal
till en (oftast passiv) mottagare, vanligen en patient. Ordet ”counselling” tolkades
som en rådgivande dialog mellan två ”experter”, dels patienten som expert på sin
egen sjukdomsupplevelse och sina egna tankar och känslor, dels sjukvårdspersonalen som expert på bland annat effekterna av fysisk aktivitet.
Flertalet av de granskade studierna genomfördes under den kliniska vardagen i
primärvården med patienter hos ordinarie vårdgivare, och gäller effekterna av rådgivningen på patienternas fysiska aktivitetsnivå (112, 115). Ingen av de granskade
studierna genomfördes i sjukhusmiljö. Den gemensamma metoden för ökad fysisk
aktivitet var rådgivning i form av råd eller samtal, men den exakta utformningen av
respektive rådgivningsmetod varierar mellan studierna. En studie undersökte effekten av enbart korta muntliga råd medan övriga studier har kombinerat muntliga råd
med en eller flera olika former av tillägg eller hjälpmedel. Exempel på sådana tillägg
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och hjälpmedel är skriftlig information eller råd, individuellt anpassad ordination
av fysisk aktivitet, stöd via korta telefonsamtal, tilläggsråd via brev, pulsmätning för
att hitta rätt träningsnivå, lista över tillgängliga träningsanläggningar, motionsdagbok, belöningar och målsättningsdiskussion. Rådgivningsmetoderna har även skilt
sig åt när det gäller intensitet i rådgivningen, vem som har gett råden, typ av fysisk
aktivitet, hur patienterna har rekryterats, var interventionen har skett samt hur
länge interventionen har pågått. Slutligen skiljer sig studierna också åt vad gäller de
insatser kontrollgrupperna har fått.

SBU:s slutsatser när det gäller rådgivning är följande (112):
• Rådgivning till patienter i klinisk vardagsmiljö leder till att de ökar sin fysiska
aktivitet med 12–50 procent under minst 6 månader efter rådgivningstillfället.
• En ökad frekvens och intensitet av rådgivning genom upprepad kontakt under
flera månader medför en ytterligare ökad fysisk aktivitetsnivå.
• Rådgivning kompletterad med till exempel recept på fysisk aktivitet, dagbok,
stegräknare eller informationsbroschyr leder till ytterligare 15–50 procents
ökning av den fysiska aktivitetsnivån.

Handledd träning i grupp och individuellt anpassade träningsprogram
Med träningsgrupper avses här någon form av organiserad och professionellt handledd träning, oftast polikliniskt på sjukhus eller i direkt anslutning till vårdinrättning, och individanpassade hemträningsprogram med professionell handledning.
Många studier har genom åren gjorts av effektiviteten av fysisk träning i grupp,
men få har dock mätt effekten på den faktiska fysiska aktivitetsnivån. I de studier
som uppfyllde SBU:s kriterier hade fyra grupper studerats: friska fysiskt inaktiva,
personer med kranskärlssjukdom, personer med benartärsjukdom samt personer
med kronisk obstruktiv lungsjukdom (112, 116).
Att delta i träningsgrupper som en del i ett rehabiliteringsprogram vid kroniskt
obstruktiv lungsjukdom kan leda till ökad fysisk aktivitetsnivå. Bäst resultat nås
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Det vetenskapliga underlaget var otillräckligt för att avgöra följande:
• om det är effektivare att ge råd om någon särskild typ av fysisk aktivitet, till
exempel om råden fokuserar på aktiviteter i vardagen eller avsiktlig motion, respektive om motionen bedrivs på egen hand eller i någon form av organiserad
träning
• om rådgivningen kan bli effektivare genom samverkan med andra aktörer jämfört med om rådgivningen sker helt inom hälso- och sjukvården
• om råd givna av utomstående specialister är effektivare än råd givna av ordinarie
sjukvårdspersonal
• om något specifikt hjälpmedel har bättre effekt än andra (till exempel stegräknare, motionsdagbok, målsättningsdiskussion)
• om effekten av råd givna av olika personalkategorier skiljer sig åt
• om effekten av råd till patienter med specifika sjukdomar skiljer sig åt från råd
givna till en blandad patientgrupp.

METODER FÖR ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET
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troligen om träningen är övervakad och pågår under minst 3 månader, samt följs av
ett hemträningsprogram i form av dagliga promenader.
En ökad fysisk aktivitetsnivå kan ses hos friska men fysiskt inaktiva personer som
genomgår ett träningsprogram under minst 12 veckor (3–5 gånger per vecka, 20–60
minuter per gång) med måttlig till hög intensitet (exempelvis promenader, gymträning, joggning, simning). Fysisk träning för att förändra aktivitetsnivån är sannolikt
mest effektiv om aktiviteterna är hembaserade och omfattar sådant som promenader samt inkluderar regelbunden uppföljning. Måttlig ansträngningsnivå ger ett
högre deltagande än aktiviteter med hög ansträngningsnivå. Regelbunden uppföljning (till exempel per telefon) ger bättre långtidsresultat. Träning som inte kräver
att man uppsöker speciella träningslokaler kan leda till en mer varaktig ökning i den
totala fysiska aktivitetsnivån. Det går dock inte att dra några säkra slutsatser av det
vetenskapliga underlaget.
SBU:s slutsatser när det gäller handledd träning i grupp och individuellt anpassade
träningsprogram är följande (112):
• Träning i grupp under 6 månader vid kranskärlssjukdom leder till ökad fysisk
aktivitet.
• Handledd träning under 6 månader vid benartärsjukdom leder till ökad fysisk
aktivitet, mätt som gångsträcka eller gångtid.

Teoribaserade beteendeinterventioner
Interventioner som bygger på teoretiska modeller för beteendeförändring ger möjlighet att identifiera och testa vilka faktorer som leder till eller främjar själva beteendeförändringen. De vanligaste beteendeförändringsmodellerna som har använts
inom forskning om fysisk aktivitet redovisas i avsnittet ”Teoretiskt ramverk för
FaR”.
SBU:s slutsatser när det gäller teoribaserade beteendeinterventioner är följande
(112):
• Teoribaserad beteendeintervention ökar den fysiska aktiviteten 10–15 procent
mer än vanligt omhändertagande och i samma grad som strukturerade träningsprogram.
• Mer omfattande beteendeinterventioner leder till ytterligare ökning i fysisk aktivitetsnivå, men med avtagande marginaleffekt.
• Interventioner som inkluderar hela livsstilen – inriktade på såväl fysisk aktivitet
som kost och stresshantering – förstärker den fysiska aktivitetsökningen.
• Tilliten till den egna förmågan att förändra sitt beteende (self-efficacy) är en betydelsefull främjande faktor (mediator) för att uppnå ökad fysisk aktivitet.

Barn och unga
Det fanns inte många studier på metoder inriktade på barn och unga inom hälsooch sjukvården, utan de flesta interventioner var gjorda inom skolan. SBU:s slutsatser vad gäller barn och unga är följande (112):
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• Utveckling av skolämnet idrott och hälsa, till exempel genom ökad satsning på
hälsoundervisning, utbildningsmaterial och lärarutbildning, leder till 5–25 procents ökad fysisk aktivitet under idrottslektioner. Detta gäller i högre grad för
pojkar än för flickor.
• Skolbaserade interventioner som omfattar flera delar, såsom utbildning av lärare,
förändring av läroplan, extra aktivitetspass under lektionstid och raster, stöd
i beteendeförändring, förstärkt hälsoundervisning och involvering av föräldrar,
har positiv effekt på barns och ungdomars fysiska aktivitet under skoldagen och
i vissa fall även på fritiden.
• Skolbaserade interventioner som riktas till grupper med ökad risk för hjärt–kärlsjukdom leder till cirka 10 procents ökad fysisk aktivitet.

Socialstyrelsen ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011
– Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma
matvanor” ger rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom
att stödja patientens förändring av en ohälsosam levnadsvana (113). Riktlinjerna
består av stöd för styrning och ledning och ett antal bilagor som exempelvis ett
vetenskapligt underlag, indikatorer för att följa upp riktlinjerna och hälsoekonomi
(läs mer på www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjer). Riktlinjerna syftar till att
lyfta fram evidensbaserade metoder inom hälso- och sjukvården för att förebygga
sjukdom genom att påverka levnadsvanor. Målet med Socialstyrelsens riktlinjer är
att bidra till att hälso- och sjukvårdens resurser används effektivt, fördelas efter
behov och styrs av systematiska och öppna prioriteringsbeslut. Basen i riktlinjerna
är en systematisk litteraturgenomgång av den vetenskapliga litteraturen kring metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av bland annat levnadsvanan otillräcklig fysisk aktivitet.
Målgrupp för riktlinjerna är primärt beslutsfattare inom hälso- och sjukvården
och hälso- och sjukvårdspersonal.
Riktlinjerna gäller vuxna personer som redan har utvecklat ohälsosamma levnadsvanor. Äldre ingår i gruppen vuxna. Det finns dock inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge rekommendationer för barn eller ungdomar. Det är särskilt
angeläget att personer med vissa tillstånd eller situationer, där ohälsosamma levnadsvanor är särskilt riskfyllt, får hjälp och stöd att ändra vanor. Högriskgrupper
är patienter som har biomedicinska förändringar eller sjukdomar som exempelvis
högt blodtryck, övervikt eller fetma. Situationer som innebär förhöjd risk är operation, graviditet eller amning. Det saknas ofta tillräckligt vetenskapligt underlag
om effekten av olika åtgärder vid dessa högrisktillstånd och då har Socialstyrelsen
istället utgått från det generella underlaget för vuxna, dock har åtgärderna fått en
högre prioritet.
Rådgivning eller samtal är grund i alla åtgärder som ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Baserat på åtgärdens struktur,
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Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

2.

innehåll och omfattning har 3 nivåer identifierats: enkla råd, rådgivande samtal och
kvalificerat rådgivande samtal. Dessa definieras av Socialstyrelsens enligt följande
(113):
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• Enkla råd
Åtgärden enkla råd innebär att hälso- och sjukvårdspersonal förmedlar information och korta, standardiserade råd och rekommendationer om levnadsvanor. Åtgärder på denna nivå kräver i normalfallet mindre än 5 minuter och normalt sett sker ingen särskild uppföljning. Råden kan kompletteras med skriftlig
information om exempelvis vinster med fysisk aktivitet. Enkla råd ska inte
förväxlas med att ställa frågor om levnadsvanor, utan förutsätter att hälso- och
sjukvården redan har konstaterat att patienten har ohälsosamma levnadsvanor.
• Rådgivande samtal
Åtgärden rådgivande samtal är tidsmässigt mer omfattande än enkla råd och
tar vanligen 10–15 minuter, men ibland upp till 30 minuter. Åtgärder på denna
nivå innebär att hälso- och sjukvårdspersonal för en dialog med patienten samt
anpassar åtgärderna till den specifika personens ålder, hälsa, risknivåer med
mera. Samtalet kan inkludera motiverande strategier. Det rådgivande samtalet
kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel som kan hjälpa personen
att förändra levnadsvanan, som till exempel skriftlig information, en förteckning över idrottsföreningar, träningsanläggningar och motionsspår eller en
motionsdagbok. Åtgärden kan också kompletteras med särskild uppföljning i
form av återbesök, telefonsamtal, brev eller mejl vid ett eller flera tillfällen.
• Kvalificera rådgivande samtal
Åtgärden kvalificerat rådgivande samtal innebär att hälso- och sjukvårdspersonal för en dialog med patienten samt anpassar åtgärderna till den specifika
personens ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet kan inkludera motiverande strategier. Åtgärder på denna nivå är ofta tidsmässigt mer omfattande än
rådgivande samtal. Åtgärden är vanligen teoribaserad eller strukturerade, det
vill säga bygger på vissa tydliggjorda antagande om hur och varför de fungerar
och innehåller vissa fördefinierade komponenter. Åtgärden kan ges individuellt
eller i grupp och kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel och förstärkas med särskild uppföljning. Denna åtgärdsnivå förutsätter att personalen
som utför åtgärden, utöver ämneskunskaper, också är utbildad i den metod som
används. Socialstyrelsen har inte tagit ställning till specifika teorier, eftersom det
vetenskapliga underlaget generellt sett inte är tillräckligt omfattande. En åtgärd
kan bygga på och inkludera en eller flera komponenter från en eller flera teorier.
Socialstyrelsen rangordnar alla tillstånd och åtgärdskombinationer utifrån tillståndets svårighetsgrad och effekten av åtgärden, samt hur stark evidens som finns för
denna effekt och hur kostnadseffektiv den är (113). Åtgärder som hälso- och sjukvården bör eller kan erbjuda rangordnas 1–10 (1 har högst prioritet och 10 lägst).
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Rekommendationer vid otillräcklig fysisk aktivitet
Otillräcklig fysisk aktivitet definieras i Socialstyrelsens riktlinjer, som mindre än
150 minuter i veckan av fysisk aktivitet på en måttlig intensitetsnivå. Alternativt
mindre än 75 minuters fysisk aktivitet per vecka på en hög intensitetsnivå.
Socialstyrelsens bedömning är att otillräcklig fysisk aktivitet innebär en kraftigt
förhöjd risk. Alla metoder för att främja fysisk aktivitet prioriteras utifrån effekten
av åtgärden, samt hur stark evidens som finns för denna effekt och hur kostnadseffektiv den är. I tabell 9 visas Socialstyrelsens rekommendation för olika åtgärder för
vuxna personer som är otillräckligt fysiskt aktiva.

2.

Tillstånd

Enkla råd

Rådgivande
samtal

Rådgivande
samtal med
tillägg av
skriftlig ordination eller
stegräknare

Rådgivande
samtal med
särskild
uppföljning

Kvalificerat
rådgivande
samtal

Fysisk träning inom
hälso- och
sjukvårdens
ram

Otillräcklig
fysisk aktivitet hos
vuxen

10§

4

3

3

8

10§

§ Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma effekten av åtgärden på fysisk aktivitetsnivå.

Det föreligger förhöjd svårighetsgrad och därmed en högre prioritering vid vissa tillstånd och situationer. Kraftigt till mycket förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död gäller för patienter med otillräckligt fysiskt aktiva med övervikt/
fetma/stort bukomfång, högt blodtryck, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, depression, schizofreni, blodfettsrubbningar eller kronisk smärta (113). I tabell 10 redovisas prioriteringen av olika åtgärder till patienter med ökad risk. Socialstyrelsen har
dock inte tagit fram några centrala rekommendationer för högriskgrupperna, då det
vetenskapliga underlaget oftast är otillräckligt.
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Tabell 9. Rangordning av insatser inom hälso- och sjukvården till personer med otillräcklig
fysisk aktivitet (113). Lägst siffra har högst prioritet

Tabell 10. Rangordning av insatser inom hälso- och sjukvården till personer med otillräcklig
fysisk aktivitet som även har andra risker (113). Lägst siffra har högst prioritet

METODER FÖR ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET
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Tillstånd som
Rådgivande
innebär förhöjd samtal
risk vi otillräcklig fysisk
aktivitet

Rådgivande
samtal med
tillägg av skriftlig ordination
eller stegräknare

Rådgivande
samtal med
särskild uppföljning

Kvalificerat
rådgivande
samtal

Fysisk träning
inom hälsooch sjukvårdens ram

Övervikt/
fetma

3*

2*

2*

7‡

8‡

Högt blodtryck

3*

2‡

1

6†

8†

Diabetes

3*

2*

3†

1

8†

Ischemisk
hjärtsjukdom

3*

2*

2*

8§

10*

Depression

3*

2*

2*

7*

10*

Schizofreni

3*

2*

2*

7*

10*

Blodfettsrubbningar

3*

2*

2*

7*

8‡

Kronisk
smärta

3*

2*

2*

7*

10*

* det saknas vetenskapligt underlag om effekt av åtgärden specifikt för personer med riskfaktorn.
Socialstyrelsen har istället bedömt åtgärdens effekt utifrån underlaget för personer med otillräcklig fysisk aktivitet generellt. Prioriteringen har dock ofta blivit högre då tillståndets svårighetsgrad är större.
‡ vetenskapligt underlag finns som visar att åtgärden har måttlig effekt specifikt för personer med riskfaktorn, men evidensstyrkan är låg.
† vetenskapligt underlag finns som visar att åtgärden har måttlig effekt specifikt för personer med
riskfaktorn, men andra åtgärder har bättre effekt.
§ vetenskapligt underlag finns som visar att åtgärden har liten effekt specifikt för personer med riskfaktorn.

Alla de rekommenderade insatser för att stödja patienten till mer fysiskt aktivitet
förutsätter att hälso- och sjukvården redan har konstaterat att patienten är otillräckligt fysiskt aktiv. Dessutom ska personalen ha kunskap om levnadsvanan otillräcklig fysisk aktivitet.
Socialstyrelsens rekommendation vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna är
(113):
• Hälso- och sjukvården bör
– erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination eller stegräknare
samt särskild uppföljning till personer med otillräcklig fysisk aktivitet.

92

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

• Hälso- och sjukvården kan
– erbjuda rådgivande samtal till personer med otillräcklig fysisk aktivitet.
– erbjuda kvalificerat rådgivande samtal personer med otillräcklig fysisk aktivitet.
• Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall
– erbjuda fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram, i syfte att öka den
fysiska aktiviteten efter avslutad träning, till personer med otillräcklig fysisk
aktivitet.

2.
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Historisk utveckling av
fysisk aktivitet som ordination

METODER FÖR ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET

2.

Vikten av fysisk aktivitet för hälsan och
inom vården inget nytt
Fysisk aktivitet har alltid varit ett viktigt beteende för människan, under nomadoch jägarstadierna bland annat för att få mat. Att fysisk aktivitet är viktigt för
hälsan har man vetat i minst 3 000 år. De första skriftliga bevisen för att fysisk aktivitet har använts i behandling härstammar från cirka 1 000 f.Kr., då det beskrevs i
de indiska Vedaböckerna och kinesiska skriften Kung Fu (117). Även Hippokrates
rekommenderade fysisk aktivitet i behandling (117). Galen beskrev cirka år 200 sin
medicinska teori om sex faktorer som skulle utövas i måttlighet för att hälsa skulle
bli resultatet. Vid avsaknad eller överdrivet utövande skulle de leda till sjukdom.
Fysisk aktivitet och vila, mat och dryck samt sömn var tre av dessa faktorer (118).
I modern tid är viktiga milstolpar på 1990-talet bland annat de amerikanska rekommendationerna för fysisk aktivitet (79) och Surgeon Generals rapport
”Physical Activity and Health” (4). Mai-Lis Hellénius i Sollentuna och Raina Elley
på Nya Zeeland var pionjärer med att tidigt utveckla och forska på anpassad förskriven fysisk aktivitet i primärvården (9, 119-121). Andra länder som också tidigt
började utveckla olika varianter, dock med fokus mer på att remittera till träningsgrupper är Storbritannien (122) och USA (123).
Det fanns under 1980-talet några isolerade initiativ i Sverige kring förskrivning
av fysisk aktivitet bland annat i Västmanlands läns landsting (124), Sollentuna (119,
120), Östergötland (125) och Örebro (126). Dessa initiativ fick dock inte stor spridning. Det var först i samband med metodutvecklingen av det strukturerade arbetssättet fysisk aktivitet på recept (FaR) inom det nationella initiativet ”Sätt Sverige i
rörelse 2001”, som arbetssättet utvecklades och började användas som en naturlig
del av vården i större omfattning. Således har förskrivning av fysisk aktivitet funnits
länge; däremot är begreppet fysisk aktivitet på recept, FaR, relativt nytt då det har
funnits sedan 2001.

Metoden Fysisk aktivitet på recept – FaR
Ett av projekten inom arena hälso- och sjukvården i samband med ”Sätt Sverige
i rörelse 2001” var att utveckla metoden Fysisk aktivitet på Recept – FaR.
Metodutvecklingen av FaR var en av många pusselbitar i arbetet med att inleda en
94

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

95  

2.
METODER FÖR ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET

förändring av individers, gruppers, organisationers och hela samhällets inställning
till fysisk aktivitet och ett långsiktigt arbete mot en beteendeförändring i befolkningen. Statens folkhälsoinstitut initierade ett nationellt pilotprojekt med syfte att
utveckla och beskriva arbetsformerna för att i förebyggande och behandlande syfte
förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR).
En nationell receptblankett för FaR utarbetades tillsammans med skriftliga
instruktioner, för att fysisk aktivitet skulle kunna förskrivas som ett komplement
till eller i stället för läkemedel (91).
Den pilotstudie som startade för att utveckla och beskriva arbetsmetoder och
struktur för fysisk aktivitet på recept bestod av två delar. Första delen inriktades
mot att finna arbetsformer för FaR-arbetet (91). Den andra delen inriktades på att
följa upp de patienter som hade fått FaR 6 månader efter att de hade fått sitt recept
på fysisk aktivitet. Resultaten presenteras under kapitlet ”Svenska studier om FaR”.
I pilotstudien ingick fyra landsting, Halland, Kalmar, Norrbotten och Östergötland,
samt en företagshälsovård i Stockholm. En projektledare för respektive län utsågs.
Inom pilotstudien rekryterades totalt 13 vårdcentraler och mottagningsenheter för
företagshälsovård, där man aktivt skulle arbeta med försöksutskrivningen av FaR
under projektets 12 månader. För varje enhet utsågs en samordnare, vars uppgift
var att koordinera såväl det inre som det yttre arbetet med FaR samt att vara kontaktperson för utvärderingen. I det yttre arbetet ingick samverkan med friskvårdens
aktörer. Samverkan innebar bland annat omhändertagandet av dem som får fysisk
aktivitet förskrivet.
Det finns ingen exakt arbetsmetod som kan kopieras och användas generellt,
utan FaR-verksamheten måste anpassas efter de lokala förutsättningarna. Även om
pilotprojektets huvudsakliga syfte inte var att förskriva så många recept som möjligt
utan att studera arbetsformer och samverkan kring FaR, så skrevs inom pilotstudien
831 recept ut. Det var en väldigt stor variation i förskrivningsfrekvensen både mellan de olika enheterna och mellan de olika förskrivarna. De vanligaste diagnoserna
där FaR användes var smärta och övervikt. Konditionshöjande aktiviteter som promenad, stavgång och motionsgymnastik var den vanligaste ordinationen, men även
styrketräning ordinerades relativt ofta (91).
Ett nära samarbete är viktigt för att överbrygga eventuella klyftor mellan olika
aktörer, exempelvis personal inom hälso- och sjukvården och friskvården, politiker
och beställare av vård. Samarbete är också viktigt när det gäller att utveckla kvalitetssäkrade insatser för att öka den fysiska aktiviteten.
Efter att resultatet från pilotstudien har spridits har alla Sveriges landsting arbetat vidare med att utveckla en regionalt anpassad variant av FaR. Man har arbetat
med verksamhetsutveckling för att FaR ska vara en del av vården och inte ett tillfälligt projekt.
Under åren som FaR har funnits har flera projekt, samverkan och nätverk skapats med framgång, där vårdenheter och idrotts- och friskvårdsorganisationer har
träffats och tillsammans diskuterat och utvecklat den lokala strukturen på FaR.
Idrotts- och friskvårdsorganisationer har en stor och viktig roll som en fungerande

”bro” mellan sjuk- och friskvården. Det finns inte en exakt arbetsmetod som kan
kopieras och användas generellt i hela Sverige, så FaR verksamheten måste anpassas efter de lokala förutsättningarna. Därför är ett bra och nära samarbete mellan
hälso- och sjukvården och aktivitetsarrangörer en viktig framgångsfaktor.

Kunskapsbanken FYSS

METODER FÖR ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET

2.

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) startade sin verksamhet under hösten
1998, som ett fristående utskott inom Svensk Idrottsmedicinsk Förening, Svenska
Läkaresällskapets sektion för idrottsmedicin. Målsättningen var att, med representation av olika yrkeskategorier, utgöra ett nationellt kraftcentrum för att främja
fysisk aktivitet bland den svenska befolkningen.
YFA:s styrelse beslutade 1999 att utforma en internetbaserad informationskälla,
främst för personal verksam inom olika delar av sjukvården, som sammanfattade
i vilken utsträckning fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla
olika sjukdomstillstånd. Detta skulle kombineras med råd om lämpliga motionsaktiviteter och även innefatta risker med fysisk aktivitet för olika patientgrupper. För
detta ändamål kontaktades en rad svenska experter inom olika yrkeskategorier för att
beskriva olika sjukdomsområden, inklusive normaltillståndet. Informationskällan
eller kunskapsbanken fick namnet Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) med webbadressen www.fyss.se. Arbetet med FYSS blev
en viktig del av Sätt Sverige i rörelse, och av hälso- och sjukvårdsarenans arbete.
Den första versionen gjordes tillgänglig i oktober 2001 och fylldes successivt på.
Den första tryckta versionen publicerades tillsammans med Statens folkhälsoinstitut 2003 och innehöll 39 kapitel varav 30 kapitel relaterade till olika diagnoser och
besvär (127). En bearbetad version anpassad till allmänheten, ”FYSS för alla”, kom
i tryckt form 2004 (128). Vidareutveckling av FYSS pågår kontinuerligt, både vad
gäller innehåll och form. Forskningen går framåt och kunskapen om fysisk aktivitet
i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling ökar.
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Den andra och nuvarande upplagan av kunskapsbanken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention
och sjukdomsbehandling (FYSS) kom 2008. Då det finns ett stort internationellt intresse för
FYSS har den även översatts till bland annat engelska. Bakom FYSS står Yrkesföreningar för
Fysisk Aktivitet (YFA) i samarbete med Statens folkhälsoinstitut.
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Den andra tryckta upplagan, ”FYSS 2008”, innehåller flera nya kapitel och övriga
kapitel har uppdaterats jämfört med den första upplagan (2). Den består av 47
kapitel, uppdelat i två delar. Del ett består av ett antal allmänna kapitel och del
två av kapitel direkt relaterade till 33 olika sjukdomstillstånd. Bakom FYSS står
som tidigare Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), som är en fristående delförening i Svensk Idrottsmedicinsk Förening (SIMF). YFA representeras av olika
yrkeskategorier, alla med målsättningen att främja fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. YFA har, allt sedan arbetet med den första upplagan av FYSS påbörjades, samarbetat med Statens folkhälsoinstitut, och det är
detta samarbete som gjort det möjligt att genomföra utgivningen av FYSS. För att
ytterligare fördjupa kunskapen i den andra upplagan valde man att samarbeta med
Sosial- og helsedirektoratet och Nasjonalt råd for fysisk aktivitet i Norge. Detta
samarbete har lett till att det i FYSS förekommer både svenska och norska författare, och har bidragit till ett bredare kunskapsunderlag och en fördjupad analys
av evidensen. Helsedirektoratet gav 2009 ut den första norska versionen av FYSS,
”Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling”(129). Då det
finns ett stort internationellt intresse för FYSS så har den även översatts till engelska,
”Physical Activity in the Prevention and Treatment of Disease”, som kom i tryckt
form 2010 (130). En populärvetenskaplig version av ”FYSS 2008” utkom 2009
med titeln ”Ordination motion – vägen till bättre hälsa” (131).
Målsättningen med FYSS är att öka kunskapen om hur viktigt det är att främja
fysisk aktivitet i den svenska befolkningen. Detta kan göras på en rad olika sätt och
genom olika aktörer såsom hälso- och sjukvården, frivilliga organisationer, kommuner och landsting. Syftet är att FYSS ska vara en kunskapsbas, lättillgänglig och
praktisk, för alla som arbetar med att främja fysisk aktivitet, men också fungera
som en lärobok på olika utbildningar.

Styrdokument och riktlinjer
relaterade till FaR
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Det finns många dokument som på olika sätt stödjer arbetet med FaR. Några
av dessa listas här. De är sorterade under internationella, nationella samt regionala och lokala styrdokument och riktlinjer. Därefter presenteras Socialstyrelsens
”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder” mer i detalj.

Internationella
Global Advocacy for Physical Activity (GAPA)
www.globalpa.org.uk/
• The Toronto Charter for Physical Activity www.globalpa.org.uk/charter/
• Non Communicable Disease Prevention: Investments that Work for Physical
Activity www.globalpa.org.uk/investments/download.php

WHO
• The Ottawa Charter for Health Promotion (90)
• Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (132)
• Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected
Major Risks (133)
• Global Recommendations on Physical Activity for Health (55)
• Global Status Report on Noncommunicable Diseases (73)

USA
• U.S. Preventive Services Task Force: Behavioral Counseling in Primary Care to
Promote Physical Activity www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/usps
phys.htm (134)
• Exercise is Medicine exerciseismedicine.org/

98

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

Nationella
• Folkhälsopropositionen (98)
• Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (113),
se även nedan
• SBU:s systematiska litteraturöversikt: Metoder för att främja fysisk aktivitet
(112)
• Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Aktivitetsarrangörers styrdokument
Idrott hela livet (135)
Idrotten vill (136)
Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept – FaR (137)
SISU – Idrottsutbildarnas utbildningsplan FaR-ledarutbildning (138)

Regionala och lokala styrdokument
I denna lärobok är det inte möjligt att gå igenom alla regionala och lokala styrdokument som kan ge stöd för det lokala arbetet med FaR. Nedan ges några typexempel på vilka styrdokument som finns hos många landsting, regioner och kommuner. Läsaren hänvisas till att själv söka på de landstings, regioners och kommuners
webbplatser som är aktuella.
• Vissa landsting och regioner har beslutade riktlinjer för hur FaR-arbetet ska gå
till och genomföras, exempelvis följande:
– Styrande riktlinjer för Fysisk aktivitet på recept (FaR) finns sedan 2007 i
Stockholms läns landsting (139). Arbetsmetoden FaR ska användas av vård
givare som behandlingsalternativ för att förebygga och behandla sjukdom.
– Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne antog 2010 regionala riktlinjer
för FaR. Syftet är att tydliggöra roller, ansvar och arbetsformer för FaR i hälsooch sjukvården.
• Många landsting och regioner har listor på rekommenderad behandling vid olika
sjukdomstillstånd, så kallade reklistor.
• I flera landsting, regioner och kommuner finns det folkhälsoplaner.
• Det finns regionala samverkansavtal mellan landsting och aktivitetsarrangörer.
• Aktivitetsarrangörers verksamhetsplaner fungerar som styrdokument.
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Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder
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Socialstyrelsen har utarbetat nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, som syftar till att lyfta fram evidensbaserade metoder inom hälso- och sjukvården för att förebygga sjukdom genom att påverka levnadsvanor. Riktlinjerna anger
rekommendationer för metoder för att främja fysisk aktivitet och indikatorer som
ska spegla kvaliteten i hälso- och sjukvården.
Socialstyrelsens rekommendation vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna är
(113):
• Hälso- och sjukvården bör
– erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination eller stegräknare
samt särskild uppföljning till personer med otillräcklig fysisk aktivitet.
• Hälso- och sjukvården kan
– erbjuda rådgivande samtal till personer med otillräcklig fysisk aktivitet.
– erbjuda kvalificerat rådgivande samtal personer med otillräcklig fysisk aktivitet.
• Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall
– erbjuda fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram, i syfte att öka den
fysiska aktiviteten efter avslutad träning, till personer med otillräcklig fysisk
aktivitet.
Socialstyrelsens indikatorer för uppföljning, jämförelse och förbättringar kopplade
till fysisk aktivitet (113):
• Andelen personer med otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/
vecka) som inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet efter åtgärd.
• Andelen med otillräcklig fysisk aktivitet som fått
a) enkla råd
b1) rådgivande samtal
b2) rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination
b3) rådgivande samtal med tillägg av stegräknare
b4) rådgivande samtal med särskild uppföljning
c) kvalificerad rådgivande samtal
d) fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram
Socialstyrelsen har tagit fram frågor för att bedöma patienters fysiska aktivitet som
redovisas i bilaga 2.
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Fysisk aktivitet på Recept (FaR ® ) är i dag ett vedertaget begrepp och innebär en indivi-

danpassad skriftlig ordination på fysisk aktivitet till patienter som behöver öka eller ändra sin
fysiska aktivitet ur hälsosynpunkt. Det kan användas både för att förebygga och behandla sjukdom. Ordinationen kan innefatta allt ifrån ett enkelt skriftligt råd på en aktivitet till en helhetslösning med en stödjande struktur från förskrivare, aktivitetsarrangör eller ledare. FaR innebär
att fysisk aktivitet ordineras inom hälso- och sjukvården medan själva aktiviteten utförs utanför
vården.
FaR är en metod för hälso- och sjukvården att både stötta patienter till en ökad fysisk aktivitet
och en konkret metod att arbeta mer hälsofrämjande. FaR har under de senaste åren fått stor
spridning och används i alla landsting. Grundmodellen är gemensam men sedan har varje
landsting anpassat modellen efter lokala förhållanden.
FaR® är varumärkesskyddat av Statens folkhälsoinstitut och därför används symbolen ® i
anslutning till metodens namn. För att underlätta för läsaren av denna lärobok har vi dock valt
att inte upprepa symbolen i texten, utan att bara skriva namnet FaR.
Lärobokens tredje del ”Vad är FaR?” beskriver det teoretiska ramverket för FaR, bestånds
delarna i FaR, anpassade nivåer av ordination utifrån patientens hälsotillstånd och behov och
implementering av metoden FaR. Avslutningsvis sammanfattas internationella erfarenheter av
förskrivning av fysisk aktivitet med fokus på arbetet i övriga Norden. Del 3  är väsentligt för att
förstå teorierna bakom arbetsmetoden FaR och hur metoden kan få större spridning i landsting,
regioner och kommuner.
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Teoretiskt ramverk för FaR

Sociala kognitiva teorin
I den sociala kognitiva teorin betonas att det finns en interaktion mellan individ,
omgivning och beteende (140). Tre faktorer har visat sig vara viktiga att arbeta med
vid en beteendeförändring till en mer fysiskt aktiv livsstil:
• att individen har tilltro till sin egen förmåga (self-efficacy) (141)
• att individen har en egen målsättning för att öka sin fysiska aktivitet
• att individen registrerar sin fysiska aktivitet och sedan reflekterar över detta.
Av de olika psykologiska begrepp som man har använt för att förklara och förutsäga en individs fysiska aktivitetsnivå, har individens självtillit till att utföra den
fysiska aktiviteten (”exercise self-efficacy”) visat det starkaste sambandet med
framtida fysisk aktivitetsnivå (112, 142). ”Self-efficacy” påverkas av våra tankar
och föreställningar om fysisk aktivitet, men också av vår erfarenhet av fysisk aktivitet. Individens självtillit till att förändra sin fysiska aktivitet är starkt situationsbunden. En individ kan ha en mycket hög tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv i
en situation, exempelvis när det är fint väder, men kan samtidigt ha en mycket låg
tilltro till förmågan att vara fysiskt aktiv i en annan situation, exempelvis när det
isigt eller regnigt. För att stärka individens tilltro till sin egen förmåga, är tidigare
erfarenheter av att förändra fysisk aktivitet eller annat beteende viktiga. Därför är
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FaR har hämtat inspiration från flera teoribaserade beteendeförändringsmodeller
och modifierats utifrån kliniska erfarenheter. Fördelen att använda interventioner
som bygger på teoretiska modeller för är att det ger möjlighet att identifiera och
testa vilka faktorer som leder till eller främjar själva beteendeförändringen. Vidare
skapar teoribaserade interventioner struktur, de möjliggör begreppsbildning och
underlättar vid prioritering av bestämningsfaktorer samt vid utvärdering.
Det är främst fyra teoribaserade beteendeförändringsmodeller som har använts
inom forskning om fysisk aktivitet: Social Cognitive Theory, Transtheoretical Model,
Theory of Planned Behavior and Health Belief Model (112). De olika modellerna
har flera gemensamma nämnare och i synnerhet den transteoretiska modellen har
plockat delar från andra modeller.
De teorier som FaR framför allt bygger på är den transteoretiska modellen och
sociala kognitiva teorin. Viktiga faktorer är tilltro till den egna förmågan (self-efficacy) och individens egen målsättning för att öka sin fysiska aktivitet. Även återfallsprevention bör betonas. I detta avsnitt beskrivs de mest relevanta aspekterna för
FaR av dessa teorier och komponenter.

det viktigt att sätta realistiska mål och successivt öka dem, så att individen säkert
når dem.

Transteoretiska modellen
I den transteoretiska modellen utgår man från det förändringsstadium (”stage of
change”) som individen befinner sig i, för att utforma den strategi som bäst kan ge
framgång i beteendeförändringen (112, 140, 143, 144). Förändringsarbetet ses som
en process som successivt utvecklas i flera olika stadier. Individen har olika beredskap för förändring och de fem stadierna av förändringsbenägenhet är följande:

vad är far?
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I
II
III
IV
V

Ej beredd (pre-contemplation)
Begrundande/osäker (contemplation)
Förberedelse (preparation)
Handling (action)
Vidmakthållande (maintenance)

I det första stadiet har individen inga funderingar på att ändra beteende, utan har
låg beredskap eller ointresse för förändring. Nästa stadium karakteriseras av skiftande beredskap för förändring och det finns en tanke på att förändra beteende,
men individen är fortfarande ambivalent. Därefter kommer förberedelsestadiet,
individen har bestämt sig för att förändra beteende, men inte påbörjat förändringen.
I handlingsstadiet har förändringsarbetet kommit i gång i form av reella beteendeändringar. I det sista stadiet, vidmakthållande, är syftet att undvika återfall till
gamla vanor och behålla det nya beteendet. Från alla stadier kan individen återfalla.
En individ kan gå rakt igenom dessa fem steg till vidmakthållande, men ofta sker det
cykliskt och det tar flera försök innan det nya beteendet vidmakthålls (145).
Beroende på var individen befinner sig i förändringsprocessen, använder han eller
hon olika förändringsstrategier och behandlaren måste anpassa sina åtgärder till
var individen befinner sig. Ett antal hjälpmedel finns vid diskussionen för att underlätta övergångarna mellan de olika stadierna. Några av dessa är följande (112):
• Att diskutera för- och nackdelar med den utvalda beteendeförändringen (”decisional balance”). Detta är användbart i ambivalensstadiet.
• Att bli mer medveten om orsaker och samband till det aktuella beteendet (”consciousness raising”).
• Att omvärdera den egna situationen (”self-reevaluation”).
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Beståndsdelarna i FaR
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Det mest centrala i FaR är att allt arbete utgår från individen, det vill säga att
arbetet bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt (se Figur 22). Det som styr
det patientcentrerade samtalet är patientens hälsotillstånd, besvär, diagnoser och
eventuella riskfaktorer, tidigare erfarenheter samt vad som känns roligt och möjligt
att genomföra. Det ett patientcentrerade samtalet leder sedan fram till själva den
skriftliga ordinationen av fysisk aktivitet på recept. Som grund för ordinationen
använder man FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) som är en kunskapsbank om fysisk aktivitet och hälsa (2). Den ordinerade
aktiviteten kan antingen vara en aktivitet som individen bedriver på egen hand eller
en aktivitet hos någon aktivitetsarrangör eller organisation. Erfarenheten visar att
det är bra att ha en egen aktivitet som kan bedrivas i vardagen som grund, och sedan
utifrån patientens önskemål lägga till en organiserad aktivitet. Tanken med FaR är
att hälso- och sjukvården ska samarbeta med olika aktivitetsarrangörer i närområdet för att stötta individen till att både öka och att vidmakthålla sin aktivitet. Man
kan se FaR som en bro mellan hälso- och sjukvården och aktivitetsarrangörer som
kan erbjuda en lämplig FaR-aktivitet. Aktivitetsarrangörer kan exempelvis vara frivilliga organisationer eller ideella föreningar (exempelvis en idrottsförening, pensionärsförening eller patientförening), kommunala anläggningar eller privata företagare. Det är även viktigt med uppföljning av FaR-ordinationen. Nedan beskrivs de
fem grundkomponenterna mer ingående.

Figur 22. De viktigaste komponenterna i fysisk aktivitet på recept (FaR®).
Figur 22. De viktigaste komponenterna i fysisk aktivitet på recept (FaR)
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Uppföljning

Samverkan med aktivitetsarrangörer
(frivilligorganisationer etc.)

Patientcentrerat förhållningssätt och individuell anpassning
Det är viktigt att ha ett patientcentrerat förhållningssätt och bygga samtalet på en
god samtalsmetodik. Det finns flera beteendeförändrande metoder som kan användas vid arbetet med att stötta individer till ökad fysisk aktivitet och vid förskrivningen av FaR.
Systematiska genomgångar av litteraturen av SBU och Socialstyrelsen samt en
amerikansk metaanalys visar samstämmigt att det finns stark evidens för att rådgivning om fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården leder till ökad fysisk aktivitetsnivå hos patienter (112, 113, 134, 146). Måttligt intensiva interventioner ger bättre
effekt, även om viss effekt ses också vid enkla råd eller lågintensiva interventioner
(112, 134, 146).
SBU konstaterar att rådgivning till patienter i klinisk vardagsmiljö leder till att
de ökar sin fysiska aktivitet med 12–50 procent under minst 6 månader efter rådgivningstillfället (112). Fysisk aktivitetsnivå ökar ytterligare vid ökad frekvens och
intensitet av rådgivning, genom exempelvis upprepad kontakt under flera månader.
Om rådgivningen dessutom kompletteras med till exempel recept på fysisk aktivitet, dagbok, stegräknare eller informationsbroschyr leder det till ytterligare 15–50
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procents ökning av den fysiska aktiviteten (112). Lärdomar från SBU-rapporten till
arbetet med FaR är följande (115):
• Använd ett patientcentrerat förhållningssätt.
• Komplettera muntliga råd med till exempel recept på fysisk aktivitet, motionsdagbok, stegräknare, målsättningsdiskussion och informationsbroschyr.
• Anpassa samtalet och ordinationen till det stadium där individen befinner sig i
förändringsprocessen.
• Arbeta med individens tillit till den egna förmågan att förändra sin fysiska aktivitet (self-efficacy).
• Följ upp FaR genom bland annat upprepade kontakter.

Socialstyrelsens rekommendation för fysisk aktivitet är (113):
• Hälso- och sjukvården bör
– erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination eller stegräknare
samt särskild uppföljning till personer med otillräcklig fysisk aktivitet.
• Hälso- och sjukvården kan
– erbjuda rådgivning (utan tillägg) till personer med otillräcklig fysisk aktivitet
– erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till personer med otillräcklig fysisk
aktivitet.
• Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall
– erbjuda fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram till personer med otillräcklig fysisk aktivitet.
I Storbritannien rekommenderar National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE) rådgivning som metod att främja fysisk aktivitet i primärvården
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I de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen för sjukdomsförebyggande metoder
är rådgivning eller samtal grund i alla åtgärder (113). Med rådgivande samtal avses
ett mer omfattande samtal än enkla råd. Åtgärden tar ca 10–30 min och innebär
ett patientcentrerat samtal/dialog. Samtalet kan kompletteras med olika hjälpmedel
och verktyg som kan hjälpa individen att förändra levnadsvanan och kan kompletteras med särskild uppföljning. De hjälpmedel och verktyg som Socialstyrelsen
rekommenderar när det gäller fysisk aktivitet är skriftlig ordination respektive stegräknare. Socialstyrelsen konstaterar att rådgivande samtal med tillägg av skriftlig
ordination eller stegräknare eller rådgivning med särskild uppföljning har bättre
effekt på ökad fysisk aktivitetsnivå än rådgivande samtal (utan tillägg/uppföljning).
Kvalificerat rådgivande samtal innebär en mer omfattande rådgivning baserad på
specifika teoretiska modeller med personal utbildad i metoden. Dessa har dock
högre kostnad jämfört med rådgivande samtal med tillägg. Socialstyrelsen konstaterar att det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma om träning inom hälso- och
sjukvårdens ram leder till ökad fysisk aktivitetsnivå efter att själva träningsperioden
avslutats. Det saknas även vetenskapligt underlag för vilken effekt enkla råd har på
patientens fysisk aktivitetsnivå.

(147, 148). Deras slutsats var att det finns evidens för att primärvårdens personal
bör identifiera fysiskt inaktiva vuxna och
• ge dem rådet att försöka vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag
• bedöma när fysisk aktivitet inte är lämpligt (baserat på medicinska förutsättningar eller personliga omständigheter)
• använda validerade instrument för att identifiera inaktiva individer
• ta hänsyn till individens behov, förutsättningar och yttre villkor
• tillsammans med patienten komma överens om ett mål
• förse patienten med skriftlig information om varför fysisk aktivitet är viktigt
samt vilka lokala förutsättningar som finns för att vara fysiskt aktiv
• planera uppföljning i lämpliga intervaller över en period på 3 till 6 månader
• försöka nå särskilt utsatta grupper, exempelvis grupper med funktionsnedsättningar, personer som bor i utsatta områden och etniska minoriteter.
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I USA har US Preventive Services Task Force gjort en systematisk litteraturgranskning av rådgivning om fysisk aktivitet och bra matvanor för att förebygga hjärt–kärlsjukdomar hos vuxna (134, 146), som kommer ligga till grund för deras kommande
rekommendationer. När det gäller omfattningen av rådgivningen är slutsatsen att
måttligt intensiv rådgivning (totalt 31–360 minuter) har viss men liten effekt, med
en ökning av den fysiska aktivietsnivån med cirka 38 minuter i veckan. Längre rådgivning har något bättre effekt. Endast ett fåtal studier bedömdes ha god kvalitet.
Det är även stor skillnad i hur studierna är genomförda och hur den fysiska aktivitetsnivån mäts. Det saknas också studier med längre uppföljning.

Enkel samtalsmodell
Tidsbrist är ett vanligt hinder som anges för livsstilsrådgivning inom hälso- och
sjukvården. Det finns flera samtalstekniker som kan användas vid ett kort råd på
någon minut eller vid en serie längre samtal vid flera tillfällen. En samtalsmodell
som kan användas vid förskrivning av FaR är den så kallade 5A som består av fem
steg för att på ett snabbt och enkelt sätt föra ett strukturerat livsstilssamtal (149,
150). De fem stegen är följande:
1. Assess – mäta/bedöma: Fråga om fysisk aktivitetsnivå samt bedöma patientens
förändringsbenägenhet.
2. Advise – hälsovägleda: Ge information och individanpassade råd utifrån patientens behov och motivation till förändring. Hänsyn bör tas till ålder, kön, etnicitet,
BMI, sjukdomshistoria, aktivitetserfarenhet, tidigare försök att förändra livsstil
etcetera. Råden kan vara såväl muntliga som skriftliga.
3. Agree – överenskomma: Kommunicera i en anda av partnerskap genom att
använda patientcentrerade tekniker och finna aktiviteter som patienten är intresserad av och har möjlighet att genomföra. Att sätta upp realistiska mål är viktigt.
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4. Assist – stödja: Använda olika tekniker för att öka patientens motivation och
självförtroende samt att hantera den omgivande miljön.
5. Arrange – möjliggöra: Planera uppföljning och eventuella återbesök samt slussa
patienten vidare till en aktivitetsarrangör om detta är aktuellt.
Stegen kan men behöver inte göras vid samma besök, eller ens av samma person.
Mätningen och bedömningen av patientens aktivitetsnivå kan genomföras av patienten eller av en lämplig personalgrupp med olika testinstrument (150). Exempelvis
kan läkaren bedöma patientens aktivitetsnivå och förändringsvilja och ge muntliga
råd. Sedan kan läkaren hänvisa till annan personal som har mer kunskap i motivationsarbete och som fullföljer de resterande stegen i 5A. De avslutande stegen,
stödja och möjliggöra, kan ske såväl inom sjukvården som hos sjukvårdens samarbetspartner inom FaR-arbetet. En sådan helhetslösning medger att hälso- och sjukvårdspersonalen, sjukvårdssystemet och dess samarbetspartner kan utföra kompletterande arbetsuppgifter (150).

Motiverande samtal
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Motiverande samtal (MI) är en på samarbete grundad, personcentrerad form av
vägledning för att locka fram och stärka motivation till förändring (151-153). MI
började utvecklas på 1980-talet vid behandling av alkoholberoende, men har sedan
dess fått stor spridning och används i dag för olika problemområden, men även för
att främja hälsosamma beteenden (154). Metaanalyser har visat att MI har bättre
effekt än ingen behandling. MI är också minst lika effektiv som andra behandlingsmetoder när det gäller att minska ett stort antal olika riskbeteenden likväl som att
öka patientens engagemang i behandlingen (154). Det tycks finnas ett dos–responssamband mellan fler MI-samtal och beteendeförändringar. MI har effekt oberoende
av problem, kön, ålder och etnicitet (154). Motiverande samtal har alltså också
effekt när det gäller förebyggande arbete med livsstilsfrågor inom hälso- och sjukvården (154, 155). Det finns således god evidens för MI som samtalsmetod, men
det är fortfarande få studier som har undersökt effekten av MI för att främja fysisk
aktivitet.
Studier har visat att metoden har bidragit till ett minskat intag av salt, ett minskat
intag av mättat och totalt fett, en ökad frukt- och gröntkonsumtion och eventuellt
också en viktminskning. I en metaanalys sammanfattas MI:s lovande effekter och
potential när det gäller att öka följsamheten i program för kost och fysisk aktivitet (156). Användningen av MI vid behandling av cancerpatienter i syfte att öka
graden av fysisk aktivitet har också haft viss effekt (157). Vidare ökade en kortare
tillämpning av MI den fysiska aktiviteten framför allt i form av promenader hos
patienter med ökad risk för hjärt–kärlsjukdom (158). Samtidigt finns i dag begränsad forskning om kopplingen mellan fysisk aktivitet och MI. Det som dock talar
för att intensifiera forskningsinsatserna kring MI är metodens bevisade effekter för
att motverka andra skadliga levnadsvanor, exempelvis när det gäller alkohol och
tobak. Det är nödvändigt med ökad kunskap om varför vi ska ta upp frågan om
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fysisk aktivitet, och vad som kan vara värdefullt att förmedla till patienterna. Vi
behöver också veta hur vi kan göra det. Om detta handlar kapitlet ”Motiverande
samtal – ett sätt att samtala om förändring”.
Ett utbildnings- och fortbildningspaket om metoden motiverande samtal
och fysisk aktivitet på recept (159), finns framtaget av Statens folkhälsoinstitut.
Utbildningsmaterialet består av en manual och studiehandledning, som kan laddas
ner från www.fhi.se/far. Materialet preciserar och tydliggör hur verktyget FaR kan
användas i ett motiverande samtal utan att inverka negativt på metoden motiverande samtal. Manualen om MI och FaR inleds med en modell om förändringsprocessen, varefter följer ett avsnitt om den viktigaste principen i MI, MI-andan (160).
Därefter presenteras principer och färdigheter i MI samt betydelsen av att framkalla förändringsprat. Vidare presenteras ett förslag på innehåll i fyra MI-samtal
om otillräcklig fysisk aktivitet under en period på 8 veckor. Slutligen ger manualen
rekommendationer för hur man kan handskas med speciella problem som kan uppstå vid tillämpandet av MI, samt två exempel på MI-samtal vid otillräcklig fysisk
aktivitet. Dessutom finns ett par test med instruktioner till och information om tolkning av testresultat i syfte att kunna kombinera MI med en kartläggning av rörelsevanorna. MI-manualen är semistrukturerad, det vill säga den är tänkt att kunna
användas på ett flexibelt sätt. Alltför manualstyrd MI har i forskningen visat sig
vara av mindre värde än ett mer fritt användande, när man väl behärskar MI:s principer. Handledningen innehåller en kort beskrivning av MI-pedagogiken, som avser
att man i undervisningen anstränger sig att tillämpa den hållning som präglar MI:
MI-anda, kommunikationsfärdigheter, samtalsverktyg och strategier (161). Vidare
presenteras förslag på några pedagogiska hjälpmedel för hur man till exempel kan
värdera kursdeltagarnas förkunskaper eller hur man sätter upp ett rollspel som ofta
används inom MI. Därefter presenteras hur utbildaren praktiskt förebereder sig
inför en kommande utbildning. Det ges också exempel på övningar.

FYSS
Ordination av fysisk aktivitet ska vara evidensbaserad, det vill säga vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att individanpassa doseringen av fysisk
aktivitet utifrån individens sjukdomstillstånd och förutsättningar krävs kunskap
om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Vad blir det
fysiologiska svaret i kroppen vid fysisk aktivitet och hur inverkar fysisk aktivitet
vid olika tillstånd? Som stöd finns kunskapsbanken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). FYSS finns både som tryckt bok och
e-bok. På www.fyss.se kan hela boken eller enskilda kapitel laddas ner fritt. FYSS
sammanfattar dagens kunskapsläge om hur man kan förebygga och behandla olika
sjukdomstillstånd med fysisk aktivitet. Huvudmålet med FYSS är att bidra till att
sprida kunskaper i hälso- och sjukvården och företagshälsovården om att
• en fysiskt aktiv livsstil medför minskad risk att utveckla ett flertal olika sjukdomstillstånd
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• fysisk aktivitet i många fall utgör en viktig del av sjukdomsbehandlingen.

FYSS innehåller också förslag på olika motionsaktiviteter, där hänsyn är tagen till
aktuellt hälsotillstånd, ålder, kön, kroppskonstitution med mera. Speciella risker
med fysisk aktivitet för olika patientkategorier belyses också:
• Barn och unga
• Graviditet
• Klimakteriet
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I ”FYSS 2008” finns vetenskapliga belägg för att fysisk aktivitet kan användas för
att förebygga eller behandla följande sjukdomstillstånd (2):
• Alkoholberoende och alkoholmissbruk
• Artros
• Astma
• Benartärsjukdom
• Cancer
• Cystisk fibros
• Demens
• Depression
• Diabetes mellitus – typ 1-diabetes
• Diabetes mellitus – typ 2-diabetes
• Hjärtrytmrubbningar
• Hjärtsvikt
• Hypertoni
• Kranskärlssjukdom
• Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
• Lipider
• Mag–tarmkanalens sjukdomar
• Metabola syndromet
• Multipel skleros
• Njursjukdom (kronisk) samt njurtransplantation
• Obesitas
• Osteoporos
• Parkinsons sjukdom
• Resttillstånd efter polio
• Reumatoid artrit
• Ryggbesvär (långvariga)
• Ryggmärgsskada
• Schizofreni
• Smärta
• Stress
• Stroke/slaganfall
• Yrsel och balansrubbningar
• Ångest

• Äldre
• Infektioner och idrott
• Idrott och plötslig död
FYSS beskriver även normaltillståndet och den fysiska aktivitetens allmänna betydelse för hälsan, liksom hälsoaspekter av styrketräning. Ett kapitel går igenom de
allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet. Flera kapitel underlättar processen vid förskrivning av fysisk aktivitet:
• Främja fysisk aktivitet
• Att bli fysiskt aktiv
• Motiverande samtal om fysisk aktivitet
• Bedöma och styra fysisk aktivitet
• Olika typer av fysisk aktivitet och träning
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Skriftlig ordination
En skriftlig ordination har bättre effekt än endast muntliga råd (162). Att FaR har
bättre effekt än allmän skriftlig information om fysisk aktivitet har visat sig hos
överviktiga äldre kvinnor och män (163, 164).
Socialstyrelsens genomgång av litteraturen inför de nationella rekommendationerna
för sjukdomsförebyggande metoder visar följande (114):
Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxen ger rådgivning med tillägg av skriftlig
ordination en större ökning av andel som ökar sin fysiska aktivitetsnivå, andel som
uppnår rekommenderad nivå av fysisk aktivitet och antal tillfällen av fysisk aktivitet
på minst måttlig intensitet jämfört med mindre omfattande rådgivning utan skriftlig
ordination, eller ingen åtgärd.
Det ursprungliga svenska FaR-receptet (se figur 23) var en omarbetad version av
det vanliga läkemedelsreceptet (91). Det utformades med liknande utseende, färg
och storlek. Anledningarna var bland annat att genom likheten skulle betydelsen
av fysisk aktivitet som behandling betonas för både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal; det skulle ge ordinationen tyngd. Likheten skulle även underlätta för
förskrivarna, främst läkarna, som var vana vid läkemedelsblanketten. Numera har
de flesta vårdgivare dock gått över till e-recept för läkemedel och patientjournalerna
är elektroniska, och därmed börjar det klassiska receptblocket spela ut sin roll.
Därför har många landsting utvecklat blanketter som passar in i den elektroniska
miljön. Det finns i dag flera olika varianter av blanketter för att ordinera fysisk
aktivitet. Inom de flesta landsting finns i dag specialanpassade blanketter, som även
innehåller förslag på aktiviteter och aktörer. Vissa av dessa är dessutom integrerade
i de befintliga journalsystemen. Även om ordinationsblanketten är elektronisk ska
patienten få med sig ett utskrivet exemplar.
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Figur 23. Den ursprungliga receptblanketten som togs fram för förskrivning av FaR
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Patienters vittnesmål och klinisk erfarenhet visar på flera positiva aspekter med en
skriftlig ordination i jämförelse med endast ett muntligt råd:
• Receptet syftar till att hjälpa patienten till en ökad fysisk aktivitet, men även att
stödja förskrivarna (som har olika förkunskaper) att föra ett strukturerat individinriktat samtal. I ett utvecklingsarbete av ett nytt elektroniskt journalunderlag i
Landstinget i Uppsala län betonar vårdpersonalen att receptblanketten underlättar för förskrivaren att ha ett strukturerat samtal, och att dess innehåll hjälper
förskrivaren att komma ihåg viktiga aspekter (165).
• Den skriftliga ordinationen kan användas som ett kontrakt eller en överenskommelse. Genom att skriva ner det man har kommit överens om under samtalet på
en blankett och att låta patienten läsa igenom detta, blir det en kontroll av att
man är enig. Missförstånd och oklarheter kan omedelbart rättas till. Patienten
involveras i beslutsprocessen och tar själv ansvar för sin beteendeförändring.
• Vid konsultationstillfället är det ofta många saker uppe till diskussion och det
kan för patienten vara en stressad situation. Det är lätt att glömma alla detaljer
som sägs. Det kan därför underlätta för patienten att i efterhand läsa igenom den
skriftliga ordinationen och därmed påminna sig om vilken typ av aktivitet man
ska göra och vilken dosering man ska ha. Den skriftliga ordinationen finns kvar
och patienten och vårdgivaren kan vid ett senare tillfälle gå tillbaka och läsa vad
man kom överens om. Det är en bra grund vid uppföljning och när olika vårdgivare är involverade.
• Att ordinationen är skriftlig signalerar för många att fysisk aktivitet är viktigt, att
det jämställs med annan behandling. Detta enligt både vårdgivare, patienter och
anhöriga. Patienter uttrycker bland annat att:
– det är på riktigt om man får det på recept
– tack vare att de har fått ett skriftligt recept på fysisk aktivitet har de fått möjlighet att prioritera sin egen hälsa i en stressad vardag, och anhöriga har respekterat att personen i fråga måste få ta sig tid till att vara fysiskt aktiv.
• I de landsting och regioner som en lots eller coach finns att tillgå utanför vården
är den skriftliga ordinationen basen i det fortsatta arbetet. Förskrivande vårdpersonal måste tydligt ange dosering och eventuella försiktighetsmått på den skriftliga ordinationen. Baserat på detta kan sedan lotsen hjälpa individen att hitta en
lämplig aktivitet.
Den skriftliga ordinationen, FaR, används också i många sammanhang som ett
intyg:
• Genom att ordinationen är skriftlig kan de personer som önskar en organiserad
aktivitet ta med sig receptet och visa upp det för aktivitetsarrangören. Många
aktivitetsarrangörer ger rabatt på träning i en uppstartsfas om personen visar
upp att den har fått FaR.
• Det finns flera exempel på att patienter från utsatta grupper har kunnat få extra
stöd genom att de fått en skriftlig ordination. Exempelvis har ekonomiskt utsatta
personer fått möjlighet till fysisk aktivitet genom extra socialbidrag. Det kan
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handla om att kunna köpa lämpliga skor eller ha möjlighet att delta i en organiserad aktivitet.
• På flera arbetsplatser ger man möjlighet att träna på arbetstid om personen har
fått FaR ordinerat. Om friskvårdstimme redan finns på arbetsplatsen kan FaR
innebära en extra timme i veckan för träning.

Samverkan med aktivitetsarrangörer
Då FaR innebär att fysisk aktivitet ordineras inom hälso- och sjukvården och själva
aktiviteten utförs utanför vården, kan FaR även ses som en bro mellan hälso- och
sjukvården och aktivitetsarrangörerna. Idrotts- och friskvårdsorganisationer har
alltså en stor och viktig roll i sammanhanget. Det finns inte en exakt arbetsmetod
som kan kopieras och användas generellt i hela Sverige, utan FaR-verksamheten
måste anpassas efter de lokala förutsättningarna. Därför är ett bra och nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och aktivitetsarrangörerna en viktig framgångsfaktor.
Figur X3. FaR® är en bro mellan hälso- och sjukvården och aktivitetsarrangörer

3.
vad är far?

FaR®
Hälso- och sjukvården

Aktivitetsarrangörer

FaR fungerar som en bro mellan hälso- och sjukvården och aktivitetsarrangören.

Under åren som FaR har funnits har flera samverkansprojekt och nätverk skapats,
där vårdenheter och idrotts- och friskvårdsorganisationer har träffats och tillsammans diskuterat och utvecklat den lokala strukturen för FaR. Hur detta samarbete
ser ut i olika landsting och regioner skiljer sig utifrån de lokala förhållandena. Några
exempel finns i lärobokens del ”Hur används FaR runt om i Sverige?”, i avsnitten
”Varianter av FaR” respektive ”Aktivitetsarrangörernas arbete med FaR”. I stort
sett alla landsting har tillsammans med aktivitetsarrangörerna sammanställt speciella aktivitetslistor med godkända FaR-aktiviteter (166).
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Aktivitetsarrangörerna har en central roll i FaR eftersom de arrangerar och genomför fysisk aktivitet för personer som ordinerats FaR. Exakt vilken roll aktivitetsarrangörerna har skiljer sig dock över landet. En stor aktör i FaR-arbetet är idrottsrörelsen som i dag har cirka 20 000 föreningar och 3 miljoner medlemmar. En
annan viktig aktör är Svenskt Friluftsliv (friluftsorganisationer i samverkan) som
är de ideella friluftsorganisationernas samarbetsorgan. Svenskt friluftsliv har 21
organisationer varav ett tiotal är mer aktiva i frågan om FaR. Dessutom finns en
rad andra aktörer inom frivilligsektorn och inom kommunal och privat verksamhet som arbetar professionellt med dessa frågor. Bland frivilligorganisationerna är
patientorganisationer och pensionärsorganisationer viktiga aktörer.
I dessa aktörers styrdokument och verksamhetsplaner finns det ofta värderingar
och viljeinriktningar som går väl i linje med de nationella folkhälsomålen, där ökad
fysisk aktivitet är ett målområde (98, 136, 137). Det är därför angeläget att FaRverksamheten planeras och genomförs i nära samverkan med exempelvis frivilligorganisationerna. Idrotts- och friskvårdsorganisationens betydelse i folkhälsoarbetet
är ett av de starkaste motiven för deras medverkan i FaR-arbetet. Många av aktörerna vill också ta ett samhällsansvar för ett friskare Sverige. De når en helt ny kategori människor som annars inte är aktiva inom idrott och friskvård. De vill också
hjälpa enskilda individer att lyckas med en livsstilsförändring. En del aktivitetsarrangörer ser FaR-arbetet också som ett sätt att utveckla sin organisation.
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna tog 2008 fram ”Idrottsrörelsens
vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept – FaR”, som övergripande presenterar hur idrottsrörelsen kan arbeta med att vara den genomförande aktören
(137). Syftet är att beskriva vilken roll idrottsrörelsen kan spela i fysisk aktivitet på
recept (FaR) samt att förtydliga frågor om samverkan, rollfördelning, aktiviteter
och ansvar.
Svenskt Friluftsliv fyller en viktig roll i arbetet med FaR, och som de själva anger
ger friluftslivet en ytterligare dimension till fysisk aktivitet. På webbplatsen www.
svensktfriluftsliv.se finns en karta med kontaktinformation på lokalnivå samt olika
hjälpmedel för medlemsorganisationernas arbete med FaR.
Aktivitetsarrangörernas roll i FaR-arbetet innebär att samverkan sker med landsting och regioner, något som ofta är styrt genom samverkansavtal. I avtalen ingår
ofta att
• samordna aktivitetsarrangörer
• samarbeta med landstingens och regionernas FaR-samordnare eller motsvarande
• samordna aktivitetsutbudet
• företräda alla aktivitetsarrangörer
• arrangera FaR-ledarutbildningar.
För att få kalla sig aktivitetsarrangör ska arrangören ha kunskap om FaR och FYSS
samt erbjuda fysisk aktivitet. Arrangörens roll är att ta emot personer som har blivit
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ordinerade fysisk aktivitet. Det kan ske antingen genom att dessa deltar i ordinarie
aktivitetsgrupper eller att nya grupper skapas speciellt för FaR-deltagare.

FaR-ledare

FaR-samordnare för aktivitetsarrangörer
En FaR-samordnare är oftast den person som samordnar arbetet med FaR för
aktivitetsarrangörerna i respektive län eller region. FaR-samordnarens arbete
finansieras oftast genom speciella samverkansavtal mellan landstingen och länens
distriktsidrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna. I avtalen ingår att ansvara för FaRledarutbildning, sammanställa aktivitetslistor samt fungera som samverkanspart
med landstingets samordnare i utvecklingsarbetet med FaR.

Stödjande åtgärder för främjandet av fysisk aktivitet
Det finns olika metoder för att stödja både förskrivare och patient i att hitta lämpliga aktiviteter. Det vanligaste är aktivitetskatalog (både i pappersform och digital
form) där det går att utläsa aktivitet, intensitetsnivå, plats, tid, pris och kontaktperson. Oftast finns det också beskrivet vad de olika träningsformerna innehåller och
vad som tränas (exempelvis bål och stabilitet). I de flesta regioner ligger aktivitetsutbudet på respektive regionförbunds webbplats.
De utvalda FaR-aktiviteterna väljs oftast ut från aktivitetsarrangörernas ordinarie utbud och är anpassade för att möta behovet hos motionsovana deltagare. Det
rör sig oftast om lågintensiva aktiviteter. Det finns även flera exempel där det har
skapats anpassade aktiviteter när det gäller exempelvis intensitet eller målgrupp (till
exempel Svenska gymnastikförbundets FaR-gympa). Utbudet av aktiviteter varierar
mycket över landet, ofta med storleken på kommunen eller orten. I glesbygd kan det
bli fråga om stora avstånd till huvudorten i kommunen, där de flesta aktivitetsarrangörer finns.
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En FaR-ledare är aktivitetsarrangörens aktivitetsledare. För att kunna kalla sig
FaR-ledare ska personen i fråga ha genomgått en FaR-ledarutbildning.
Utbildningsplanen för FaR-ledare utarbetades 2004 av SISU Idrottsutbildarna
i samverkan med Riksidrottsförbundets (RF:s) breddidrottsenhet med stöd från
Statens folkhälsoinstitut. 2007 gjordes en revidering och uppdatering (138). Med en
nationell utbildningsplan eftersträvas en utbildning som är likvärdig överallt i landet, men som får anpassas efter lokala behov och förutsättningar. Utbildningarna
arrangeras av RF:s distriktsförbund/SISU Idrottsutbildarna. Syftet med dessa utbildningar är att ge de aktörer som vill ta emot dem som har blivit ordinerade fysisk
aktivitet kunskap och förståelse för vilken roll och vilket ansvar de har. Utbildningen
berör bland annat fysisk aktivitet och hälsa, FYSS och FaR, ansvarsroller, ledarrollen, praktik och samverkan. Det är alltså ingen ledarutbildning i exempelvis gymnastik, utan utbildningen vänder sig till dem som redan har lämplig utbildning,
kunskap och erfarenhet i den aktivitet som avses för FaR.

Vikten av uppföljning av FaR
Det finns många anledningar att följa upp FaR. Uppföljning av behandling inom
hälso- och sjukvården är en lagstyrd uppgift (167, 168) och ordination av fysisk
aktivitet skiljer sig inte från annan behandling.
Socialstyrelsens rekommendation är att man förutom att ge en skriftlig ordination ska följa upp rådgivningen om fysisk aktivitet (113). Uppföljning ökar den
fysiska aktivitetsnivån och förbättrar följsamheten enligt flera studier (169, 170).
I både SBU:s och Socialstyrelsens litteraturgenomgångar kommer man fram till att
uppföljning leder till ökad fysisk aktivitet (112, 114). Så här står det exempelvis i
Socialstyrelsens vetenskapliga underlag för Nationella riktlinjer: ”Vid otillräcklig
fysisk aktivitet hos vuxen ger rådgivning med särskild uppföljning en större ökning
av den fysiska aktivitetsnivån än rådgivning utan uppföljning” (114).
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Patienters vittnesmål och klinisk erfarenhet visar att uppföljning av FaR har flera
syften:
• Uppföljningen visar för patienten att fysisk aktivitet och själva ordinationen är
viktig. Om vården inte efterfrågar hur det har gått med att ändra den fysiska
aktiviteten, signalerar man att det inte spelar någon roll om en förändring sker
eller inte.
• När en ny behandling sätts in för att minska en riskfaktor eller förbättra ett
sjukdomstillstånd, är det självklart att följa upp effekten på det aktuella tillståndet. Vid flera sjukdomstillstånd är fysisk aktivitet förstahandsbehandling och då
måste man följa upp om denna behandling är tillräcklig, eller om det behövs dosjustering av den fysiska aktiviteten eller tillägg av läkemedel eller annan behandling.
• Doseringen av fysisk aktivitet måste liksom av de flesta läkemedel trappas upp
successivt och för många patienter behöver detta följas upp.
• Den aktivitet som valdes till en början kan behöva modifieras när individen har
förbättrat sin kondition och styrka, eller om den valda aktiviteten inte fungerar
för patienten.
• Vid en uppföljning kan problem med den ordinerade aktiviteten uppmärksammas. Det kan handla om att den ursprungliga doseringen inte fungerar eller att
patienten över- eller underdoserar, att aktiviteten inte är lämplig, att nya hälsoproblem har tillstött som kräver förändringar i fysisk aktivitet etcetera.
• Vid en uppföljning kan bristande motivation eller följsamhet uppmärksammas
och lämplig insats sättas in.
• Många patienter anger även att ”det är ett viktigt stöd om jag vet att någon från
vården kommer fråga hur det går”. Bara vetskapen om att någon bryr sig blir ofta
en motivationshöjare.
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Anpassade nivåer av ordination
av fysisk aktivitet utifrån patientens
hälsotillstånd och behov
att föreslå en enda modell av ordination av fysisk aktivitet som passar alla patienter, förskrivare och lokala förutsättningar. Därför har en modell med
olika nivåer av insatser anpassade till patientens hälsotillstånd och behov (sociala,
emotionella, medicinska) utvecklats (tabell 11 ). Modellen som först presenterades
av Kallings i en rapport om fysisk aktivitet på recept i Norden (171), är en vidareutveckling av modellen av Faskunger och medarbetare (172). Den nya modellen tar
även hänsyn till individens motivationsgrad och tilltro (self-efficacy) till att klara av
att komma i gång med fysisk aktivitet, liksom till önskan om typ av aktivitet. Denna
modell kan ses som ett komplement till de insatsnivåer som finns i Socialstyrelsns
nationella riktlinjer för sjukdomasförebygande metoder.
Modellen består av sju nivåer av FaR, en nivå som är i gränslandet mellan FaR
och remiss inom hälso- och sjukvården, samt två nivåer som inte är FaR. Intentionen
är inte att införa alla nivåer överallt, utan att modellen ska ge en överblick och vara
ett stöd vid planering. Det är en tankemodell för inspiration där ansvariga plockar
de delar som är relevanta utifrån målgrupp, regionala och lokala förutsättningar,
resurser (kompetens, ekonomi etcetera) som finns att tillgå, vad man önskar att
uppnå med mera. Vad man vill fokusera på är även en balansgång mellan medikalisering och hälsofrämjande insatser. Viktigt att komma ihåg är även att fysisk
aktivitet på recept endast är en av många åtgärder som kan användas i hälso- och
sjukvården för att främja fysisk aktivitet som förebyggande åtgärd och som sjukdomsbehandling. Andra vanliga åtgärder är muntliga råd eller remiss till sjukgymnast eller andra aktörer inom hälso- och sjukvården.
• Nivå I är relevant för patienter med redan utvecklad sjukdom eller skada, mycket
förhöjd risk för sjukdom eller som på annat sätt bedöms som olämpliga att delta
i träningsaktiviteter utanför hälso- och sjukvårdens regi. Det till exempel vara
multisjuka patienter. Dessa patienter erbjuds inte fysisk aktivitet på recept utan
remitteras inom hälso- och sjukvården till exempelvis sjukgymnastik.
• Nivå II är i gränslandet mellan remiss inom hälso- och sjukvården och fysisk
aktivitet på recept. Patientens hälsotillstånd och behov (sociala, emotionella,
medicinska) kräver ett skräddarsytt program med handledning. Lämpar sig för
patienter som har låg tilltro till att klara av att komma i gång med fysisk aktivitet
utanför vården och som behöver extra stöd för att börja sin beteendeförändring

Det går inte
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till mer fysisk aktivitet. Kan även vara ett led mellan sjukgymnastik och aktiviteter i ordinarie aktivitetsutbud eller aktiviteter på egen hand.
Nivå II är även relevant för patienter som på grund av vissa symtom har svårt
att klara av att delta i gruppaktiviteter utanför vården eller i gemensamma grupper med friska. Symtomen kan exempelvis vara kopplade till vissa psykiatriska
diagnoser.
Nivå III vänder sig till patienter som har låg tilltro till att klara av att komma i
gång med fysisk aktivitet och som behöver extra stöd för att börja sin beteendeförändring. Lotsning inom vården ger möjlighet till fördjupade motiverande
samtal och tätare uppföljning kring fysisk aktivitet och hälsa. Lågintensiva aktiviteter i speciellt anpassade aktiviteter i grupp eller egenaktivitet rekommenderas.
Nivå III kan även användas vid så kallad initiering av fysisk aktivitet på recept,
när den som förskriver har bristande kunskap eller inte har tid att genomföra ett
fördjupat motiverande samtal eller hänvisa till lämplig aktivitet. Vid initiering av
FaR anpassas intensitetsnivå och aktivitetsform till patientens hälsostatus, vilket
kan innebära speciellt anpassade aktiviteter i grupp, ordinarie aktivitetsutbud
eller egenaktivitet.
Nivå IV och nivå VII vänder sig till patienter som har låg motivation eller låg tilltro
till att klara av att komma i gång med fysisk aktivitet och som behöver extra stöd
för att börja sin beteendeförändring. Lotsning utanför vården (med aktörer som
har avtal med hälso- och sjukvården) ger möjlighet till fördjupade motiverande
samtal och tätare uppföljning endast kring fysisk aktivitet. Aktivitetsformen är
speciellt anpassade aktiviteter i grupp eller egenaktivitet. Skillnaden mellan nivå
IV och VII är patientens hälsotillstånd. Vid nivå IV krävs att förskrivaren gör
en noggrann dosering av aktiviteten och följer upp ordinationen, då patienten i
detta fall har förhöjd hälsorisk.
Nivå V innebär att patienter får fysisk aktivitet på recept och hänvisas till att
delta i speciellt anpassade program eller aktiviteter, företrädesvis gruppaktiviteter som är lågintensiva. Eftersom patienten har förhöjd hälsorisk, krävs att förskrivaren gör en noggrann dosering av aktiviteten och följer upp ordinationen.
Nivå VI och nivå IX vänder sig till patienter med måttlig till hög motivation och
tilltro till att klara av aktiviteter på egen hand. Skillnaden mellan nivå VI och IX
är patientens hälsotillstånd. Vid nivå VI krävs att förskrivaren gör en noggrann
dosering av aktiviteten och följer upp ordinationen, då patienten i detta fall har
förhöjd hälsorisk.
Nivå VIII vänder sig till patienter med måttlig till hög motivation och tilltro till
att klara av gruppaktiviteter på egen hand. Patienten får fysisk aktivitet på recept
med eller utan hänvisning till att delta i ordinarie aktivitetsutbud.
Nivå X är inte fysisk aktivitet på recept, då den inte inkluderar en skriftlig ordination utan endast innebär muntlig rådgivning. En muntlig rådgivning kan vara allt
från ett strukturerat motiverande samtal till endast ett kort råd om att patienten
bör öka sin aktivitet. Potentialen med nivå X är att alla vårdgivare vid alla lämpliga tillfällen kan ta upp frågan om fysisk aktivitet. För patienten är det bety-
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delsefullt med ett enhetligt budskap från alla vårdgivare den möter, det vill säga
att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan. Patienten väljer här själv vilken fysisk
aktivitet som genomförs.

3.
vad är far?
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VI

V

Måttlig–hög

Låg

Sjuk individ med
förhöjd risk

IV

Låg–hög

Låg–måttlig

Sjuk individ med
förhöjd risk eller
speciella behov

II

Motivationsgrad

III

Sjuk individ med
hög risk

Hälsotillstånd

I

Nivå

Måttlig–hög

Låg

Låg

Låg

Tilltro till egen
förmåga att öka
sin fysiska aktivitetsnivå ”selfefficacy”

recept

➝ Fysisk aktivitet på

cept med hänvisning

➝ Fysisk aktivitet på re-

recept med lotsning
utanför vården

➝ Fysisk aktivitet på

recept med lotsning
inom vården

➝ Fysisk aktivitet på

recept med lotsning
inom vården

➝ Fysisk aktivitet på

sjukgymnast

➝ Remiss till

Ordinationsform

Egenaktiviteter

Gruppaktiviteter

hand eller vardagsaktiviteter

➝ Aktiviteter på egen

aktiviteter

bostadsområdet,
hemmet

➝ Närområdet,

tioner etc.

➝ Speciellt anpassade ➝ Frivilligorganisa-

bostadsområdet,
hemmet

➝ Närområdet,

➝ Aktiviteter på egen

Egenaktiviteter

hand eller vardagsaktiviteter

➝ Speciellt anpassade ➝ Frivilligorganisationer etc.

bostadsområdet,
hemmet

➝ Närområdet,

Gruppaktiviteter

aktiviteter

hand eller vardagsaktiviteter

➝ Aktiviteter på egen

Egenaktiviteter

tioner etc.

sjukvården

➝ Hälso- och

sjukvården

➝ Hälso- och

Arena/ aktivitets
arrangör

➝ Speciellt anpassade ➝ Frivilligorganisaaktiviteter

inom vården

➝ Träningsgrupper

➝ Sjukgymnastik

Aktivitetsform

Gruppaktiviteter

Önskad typ av
aktivitet

Tabell 11. Olika nivåer av ordinerad fysisk aktivitet anpassade till patientens hälsotillstånd och behov (sociala, emotionella, medicinska). Gröna
områden representerar fysisk aktivitet på recept, gula representerar insatser inom hälso- och sjukvården och vita representerar endast muntliga råd
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Hög

Hög

recept

recept med eller utan
hänvisning

➝ Fysisk aktivitet på

recept med lotsning
utanför vården

➝ Fysisk aktivitet på

Ordinationsform

➝ Muntlig ordination

Behov av ökad
aktivitetsnivå

Måttlig–hög

Låg

Tilltro till egen
förmåga att öka
sin fysiska aktivitetsnivå ”selfefficacy”

X

Måttlig–hög

Låg

Motivationsgrad

➝ Fysisk aktivitet på

individ med
otillräcklig fysisk
aktivitetsnivå ur
hälsosynpunkt

eller

Sjuk individ med
låg risk

Hälsotillstånd

IX

VIII

VII

Nivå

Egenaktiviteter

hand eller vardagsaktiviteter

➝ Aktiviteter på egen

utbud

eller bostads
området

➝ Hemmet, när-

tioner

➝ Ordinarie aktivitets- ➝ Frivilligorganisa-

Gruppaktiviteter

bostadsområdet,
hemmet

➝ Närområdet,

➝ Aktiviteter på egen

Egenaktiviteter

hand eller vardagsaktiviteter

utbud

tioner

➝ Ordinarie aktivitets- ➝ Frivilligorganisa-

hand eller vardagsaktiviteter

Gruppaktiviteter

bostadsområdet,
hemmet

➝ Närområdet,

tioner

➝ Aktiviteter på egen

utbud eller speciellt
anpassade aktiviteter

Arena/ aktivitets
arrangör

➝ Ordinarie aktivitets- ➝ Frivilligorganisa-

Aktivitetsform

Egenaktiviteter

Gruppaktiviteter

Önskad typ av
aktivitet
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Implementering av metoden FaR
I Sverige har vi ,

vad är far?
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i jämförelse med många andra länder, relativt goda strukturer för
att arbeta med FaR och andra hälsofrämjande metoder för fysisk aktivitet inom
hälso- och sjukvården:
• Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) och andra lagar och regleringar som stödjer ett hälsofrämjande arbete (läs vidare i Svensk författningssamling och på
Socialstyrelsens webbplats).
• Nationell rekommendation för fysisk aktivitet (53).
• Kunskapsbanken FYSS som är en manual om betydelsen av fysisk aktivitet för att
förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd (116).
• En strukturerad metod för att främja fysisk aktivitet, det vill säga FaR. Det finns
även god vetenskaplig evidens för att metoden fungerar under svenska förhållanden (125, 163, 164, 173-177).
• Nationell folkhälsopolitik med ett folkhälsomål. Varav i synnerhet två målområden är avgörande: en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård och en ökad fysisk
aktivitet i befolkningen. Dessutom poängterar regeringen i den förnyade folkhälsopropositionen att arbetet med FaR och FYSS ska prioriteras (98).
• Nationella riktlinjer och rekommendationer:
– SBU-rapporten ”Metoder att främja fysisk aktivitet” (112)
– Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (113)
– Socialstyrelsens riktlinjer för specifika sjukdomsgrupper där fysisk aktivitet
anges som en viktig del av behandlingen. Exempelvis demens, depression
och ångest, diabetes, hjärtsjukvård, rörelseorganens sjukdomar, stroke (läs
vidare på www.socialstyrelsen.se).
Trots detta finns stora skillnader både inom och mellan olika landsting när det gäller hur väl metoden FaR fungerar och används. Metoden FaR har fått stor spridning runt om i Sverige, men den är inte helt implementerad än. Erfarenheter från
det svenska FaR-arbetet är att just implementeringsprocessen är den svåraste fasen
och den som tar längst tid (91). Detta är inget unikt för FaR utan när nya hälsofrämjande metoder har presenterats, ibland efter många års forskning, så tar det
ofta lång tid för dessa metoder att börja användas i vardagen (178). Då implementeringsforskning är ett relativt nytt område så saknas en riktigt bra definition av
implementering, men några definitioner som används är följande (178):
• en sammansättning specifika aktiviteter som har till syfte att få en ny metod eller
ett nytt program med kända aspekter att bedrivas i ordinarie verksamhet
• aktiva och planerade ansträngningar för att en ny metod ska användas som ordinarie metod i en organisation
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• att införa och sätta i bruk nya idéer
• att använda en metod i praktiken
• att realisera, applicera eller sätta i verket planer, idéer, modeller, normer eller
policyer.
Gullbrandsson sammanfattar implementeringsprocessen enligt nedan (178):
Implementeringsprocessen börjar med att någon får en idé om att en ny metod kan
användas för att möta ett behov eller lösa ett problem. Idén kan ha sitt ursprung i
den organisation där behovet uppträder, hos den som tillhandahåller den nya metoden, eller hos någon annan som både har uppmärksammat problemet och som känner till metoden. Idén presenteras och ett beslut fattas, i regel på hög nivå inom
organisationen. Nästa steg handlar om planering, förberedelser och genomförande
av de aktiviteter som krävs för att uppnå den faktiska förändring som eftersträvas. När den nya metoden har integrerats både praktiskt och organisatoriskt så
sker utvärdering och lokala anpassningar genomförs, om det behövs. Till sist tas
metoden för given, oavsett omorganisationer, personalomsättningar och politiska
förändringar. Man brukar då betrakta metoden som institutionaliserad.

3.

En sammanställning av forskningsbaserade råd för att lyckas bättre med att implementera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser finns att ladda ner från
Statens folkhälsoinstituts webbplats (178). I den rapporten finns en checklista som
stöd vid implementering av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

vad är far?
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Utifrån erfarenheter från pilotstudien för FaR tillsammans med erfarenheter som
beskrivs i nationell och internationell litteratur togs följande vägledande råd fram
för att implementera fysisk aktivitet på recept (91):

• Förankra arbetsformen väl på enheten innan arbetet påbörjas.
• Satsa på gemensamma utbildningar. Det är bra både för att höja kunskapen om
betydelsen av fysisk aktivitet och för att ge arbetet en bra start.

• Anpassa FaR efter de lokala förutsättningarna, hitta samverkan i närområdet –
bilda lokala nätverk.

• Utse en samordnare som ansvarar för både internt och externt arbete.
• Skapa en tydlig och lätt kommunicerbar struktur – gärna i form av ett flödesschema eller en organisationsbild.

vad är far?
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• Se till att kontaktpersoner, aktuella telefonnummer och adresser, arbetsmaterial,
broschyrer, prislistor med mera finns när ni startar.

• Förskriv fysisk aktivitet utifrån de råd som finns i FYSS.
• Sätt FaR i sitt sammanhang, det vill säga försök att få in det i den ordinarie verksamheten.

• Stimulera personalen att själv vara fysiskt aktiv.
• Börja i liten skala och utveckla sedan verksamheten.
• Ha tålamod – förändringsarbete tar tid!

Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer för att implementera FaR har presenterats i flera olika rapporter
(91, 172, 179, 180). Här sammanfattas framgångsfaktorerna:
• Delaktighet i implementerings- och förankringsprocesserna är viktig.
• Tydliga strukturer för FaR innbär bland annat att riktlinjer behövs. Vidare att
lokala arbetsformer, modeller för FaR-arbetet samt urvalskriterier för deltagarna
finns framtagna och beskrivna.
• Projektledare på regional nivå eller landstingsnivå för att arbeta med implementering av FaR har visat sig vara framgångsrikt.
• FaR-samordnare för internt och externt arbetet bör utses på enheten. Denna bör
vara verksamhetsnära och ha egna patienter. Viktigt är att samordnaren får stöd,
mandat och tid för att arbeta med FaR.
• Samarbete och samverkan mellan olika aktörer nationellt, regionalt och lokalt.
Det innebär exemplvis samverkansavtal mellan hälso- och sjukvården och orga-
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Erfarenheter av FaR-arbetet i landsting och regioner visar att förankringsprocessen
är viktig när man inför en ny metod eller arbetsform, och att ”eldsjälens” arbete
utifrån eget intresse ofta inte är tillräckligt för att få till stånd en förändring på lång
sikt (172). En tydlig förankring även i beslutsfären anges av många aktörer som
en given grundförutsättning och viktig framgångsfaktor. Det anses viktigt att FaRarbetet ses som en del av den ordinarie verksamhetsutvecklingen och inte som något
projekt vid sidan om. Det är också ett sätt att skapa en delaktighet med de personer
som sedan ska genomföra FaR-arbetet. I vissa regioner och landsting har samverkan
skett i arbetsgrupper med bred representation, vilket kan innebära medverkan från
till exempel folkhälsokommittén, chefsnämndemännen, primärvårdsledningen, klinikcheferna, läkemedelsenheten, läkemedelskommittén, beställarkanslierna, föreningslivet, apoteken och försäkringskassan. Dessutom finns det i vissa landsting och
regioner politiska beslut som har fastställt riktlinjer för att införa FaR. Även om
detta tillvägagångssätt uppfattas ge en något långsammare uppstartsfas, upplevs
det av vissa som den enda realistiska vägen till att långsiktigt få FaR att fungera i
praktiken.
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3.
vad är far?

nisationer för aktivitetsarrangörer, som tydliggör ansvaret och rollerna för hälsooch sjukvården och aktivitetsarrangörerna. Nätverk internt inom hälso- och
sjukvården samt externt mellan receptförskrivare och receptmottagande organisationer är ett framgångsrikt sätt att samverka. Ett nära samarbete är viktigt
för att överbrygga eventuella klyftor mellan olika aktörer, exempelvis inom
hälso- och sjukvården och bland aktivitetsarrangörer, politiker och beställare av
vård. Ökad samverkan behövs även kring dokumentationen av FaR, det vill säga
enhetligt rapporteringssystem, journalföring och andra IT-frågor.
• Det är viktigt att alla inblandade aktörer har respekt för varandras kunskap,
förutsättningar och möjligheter i FaR-arbetet. Varje organisation är professionell
inom sitt specifika område och har fler uppdrag än att arbeta med FaR.
• Personalen i hela vårdkedjan och aktivitetsarrangörerna ska ha kompetens för
sitt uppdrag. Ledningsfunktionerna inom respektive verksamhet ska vara tydliga
med vilka medarbetare som anses ha rätt kompetens att medverka i FaR-arbetet
och att kontinuerliga vidareutbildningar genomförs. Den kompetens som har
identifierats som viktig är förutom kunskap om FaR och FYSS, även hur man
åstadkommer en beteendeförändring och arbetar med motivation. Man bör lyfta
rådgivningen från den allmänna nivån, att det är bra för alla att röra på sig, till
att det är en del av en behandling för en specifik sjukdom och en viktig metod för
sekundär prevention.
• En viktig faktor är att det finns stödjande miljö för fysisk aktivitet. Det är bland
annat lokalsamhällets utbud av anläggningar och andra yttre förutsättningar för
motion och fysisk aktivitet.

Hinder och svårigheter
Det är viktigt att poängtera att det är i hälso- och sjukvården som förskrivningsprocessen startar och att det är förskrivarenheten som bestämmer hur arbetets första
steg ser ut. Ett av de stora hindren tycks vara svårigheten att få utvecklingsarbetet
inom förskrivarenheter och mottagarenheter att ske samtidigt. I vissa fall står aktivitetsarrangörerna och väntar på recept medan det på andra håll är det omvända,
att förskrivarna väntar på att det ska erbjudas aktiviteter.
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Hinder och svårigheter vid implementeringen av FaR har presenterats i flera olika
rapporter (91, 179, 181). De kan sammanfattas i följande punkter:
• De svårigheter och hinder som brukar ses när det gäller FaR handlar dels om
struktur, exempelvis tidsbrist, dels om förankring, otydlighet, dålig kommunikation och otydliga och vaga mandat.
• Det förekommer brist på tydliga rutiner både vad gäller hur man förskriver FaR
och hur man bör följa upp patienter som har fått FaR.
• Avsaknad av eller krångliga system för dokumentation och journalföring lyfts
ofta som en anledning till att det inte ”blir av” att skriva FaR. Det är alltså viktigt
med enkla men tillförlitliga system.
• Personalen anger att de största problemen är att få tiden att räcka till och att få all
personal att tro på att ett FaR-recept kan bidra till att stärka patienternas motivation för ökad fysisk aktivitet. Engagemanget hos personalen är ojämnt fördelat.
• Om FaR ses som ett projekt är risken stor att det blir något kortvarigt som inte
är så viktigt. Det är därför av stor vikt att se FaR som en verksamhetsutveckling.

Modell för implementering av FaR
En modell för att implementera FaR finns presenterad i rapporten ”Fysisk aktivitet
på recept (FaR) – en vägledning för implementering” (172). Här beskrivs modellen
kortfattat och intresserade hänvisas att läsa mer om implementeringsmodellen för
FaR på sidorna 25–32 i rapporten. Modellen är indelad i nio faser som inkluderar
kartläggning av behov, diagnos, policy, samverkan samt genomförande och utvärdering av ett FaR-program.
• Fas 1 handlar om att kartlägga och förstå hälsobehoven i lokalsamhället, alltså
invånarnas hälsostatus och patienternas sjukdomstillstånd.
• Fas 2 tar upp behovet av att kartlägga patienternas fysiska aktivitetsmönster,
sätta upp mål för att öka deras fysiska aktivitet samt fastställa vilka former av
fysisk aktivitet som det finns behov av. Fas 2 kan även ta upp eventuell interaktion till andra levnadsvanor.
• Fas 3 handlar om vilket stöd som finns i befintliga dokument som policy, avtal
och uppdrag och om eventuella behov av att uppdatera dessa eller ta fram nya.
• Fas 4 handlar om hälso- och sjukvården som aktör i närområdet samt påverkan
från övriga bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet och hälsa. Även om det inte
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De tre sista faserna handlar om utvärdering:
• Fas 7 är en processutvärdering som fokuserar på uppnådda intermediära mått
i faserna 3, 4 och 5. Det kan vara kunskaper, attityder, motivation och förändringsbenägenhet hos patient och personal, förändringar i faktorer som rör förskrivarenheten och aktivitetsarrangörer samt policyfrågor. Processutvärderingen
kan även undersöka implementeringsfasen. Syftet med utvärderingen är att bättre
förstå de processer och faktorer som underlättar eller försvårar måluppfyllelsen
i fas 1 och 2.
• Fas 8 är en effektutvärdering som undersöker FaR-programmets påverkan på
individens eller gruppernas fysiska aktivitetsnivå, livskvalitet eller fysiologiska
mått. Denna fas bör ge svar på om de mål som sattes upp i fas 2 har nåtts eller
inte.
• Fas 9 är en utfallsutvärdering och undersöker FaR-programmets påverkan på
olika hälsoutfall och uppfyllelsen av målen fastslagna i fas 1. (172)
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är hälso- och sjukvårdens primära uppgift att kartlägga fysiska och sociala förutsättningar, hinder och kvaliteter i lokalsamhället, finns ett antal viktiga aspekter
att beakta när ett FaR-program startar.
• Fas 5 kartlägger faktorer som påverkar patientens möte med hälso- och sjukvården och är indelad i tre övergripande områden som på något sätt påverkar det
hälsofrämjande arbetet med FaR:
– Hälso- och sjukvården: alla externa faktorer som påverkar FaR-arbetet, till
exempel informationsmaterial till patienterna, receptblankett, kunskapsstöd
för personalen och eventuell remittering till andra yrkesgrupper. Det kan också
röra sig om sådant som tillgång till cykelställ.
– Personalen: alla de faktorer som den förskrivande personalen tar med sig in i
mötet med patienten, till exempel intresse, motivation och färdigheter för att
främja fysisk aktivitet.
– Patienten: de faktorer som patienten tar med sig in i mötet med den legitimerade personalen, till exempel upplevda hinder och motivation till förändring,
personliga förutsättningar och aktivitetshistoria.
• Fas 6 handlar om själva implementeringen och betonar vikten av att arbeta systematiskt. Ett systematiskt tillvägagångssätt är mer effektivt i att dels främja fysisk
aktivitet, dels skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt arbete på programnivå (122).

Internationella erfarenheter av
förskrivning av fysisk aktivitet
görs på olika sätt i flera länder, exempelvis
Storbritannien, Nya Zeeland, Australien, USA och Spanien (9, 122, 182-185). Den
vetenskapliga litteraturen från andra länder ligger till grund för arbetet i Sverige och
de granskningar av litteraturen som både SBU och Socialstyrelsen har gjort (112,
114). Då kontext och förutsättningar skiljer sig mycket mellan länder så fokuserar
denna lärobok på det arbete som är mest relevant för svenska förhållanden och därför presenteras nedan erfarenheter från våra grannländer i Norden.

Förskrivning av fysisk aktivitet
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Norden
I Danmark, Finland, Norge och Sverige har man under det senaste decenniet utvecklat olika modeller för att ordinera fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården (171).
Det är stor variation i hur intensiva interventionerna är, vilka delar som utförs inom
hälso- och sjukvården respektive i samverkan med andra aktörer i samhället, om
man fokuserar på att främja fysisk aktivitet på egen hand eller gruppaktivitet med
mera. Vissa modeller utnyttjar befintliga strukturer i samhället medan andra har
utvecklat nya. Alla modeller har sina för- och nackdelar och olika modeller passar
under olika förutsättningar. I respektive land finns en eller ett par modeller som
sedan anpassas efter de lokala förutsättningarna i varje region, landsting eller kommun. För att förstå de skilda förutsättningarna är det viktigt att veta hur kontexten
ser ut för fysisk aktivitet på recept i de nordiska länderna. Det finns beskrivet i
rapporten ”Fysisk aktivitet på recept i Norden – erfarenheter och rekommendationer” (171). Den gemensamma nämnaren i de olika modellerna för fysisk aktivitet
på recept är att läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har
ett samtal med patienten och gör en skriftlig ordination på fysisk aktivitet. Nedan
sammanfattas arbetssättet i våra grannländer, för en mer detaljerad beskrivning
hänvisas till den nordiska rapporten (171).

Danmark
Motion på recept (MpR) är den överordnade benämningen på den danska modellen
(186). Den riktar sig till vuxna patienter som är fysiskt inaktiva och har eller riskerar att utveckla livsstilssjukdom. Som stöd finns kunskapssammanställningen ”Fysisk
aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling” (80). Metoden innebär individorienterat stöd, som går ut på strukturerad träning och vägledning och sker i kommunal regi. MpR innebär att allmänläkare värderar om patienten är motiverad, och
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sedan hänvisar till kommunernas MpR-utbud. Det är även möjligt för sjuksköterskor
eller annan personal på allmänläkarpraktik att hänvisa, under läkarens ansvar. Syftet
med MpR är att hjälpa patienten i gång med en fysiskt aktiv livsstil. Målet är att
patienten ska bli livslångt aktiv. Den som hänvisar ger inga råd utan hänvisar enbart
till kommunens MpR-team. MpR likställs inte med annan medicinsk behandling som
i de nordiska grannländerna. En patient kan normalt bara få MpR en gång.
Kommunen ansvarar för MpR. Oftast är det alltså kommunens sjukgymnastik
som håller i de organiserade träningsgrupperna, i de motiverande samtalen samt
uppföljningarna. Kommunen kan även köpa in tjänsten från en privatpraktiserande
sjukgymnast eller från en träningsanläggning. Träningen sker i grupper som är speciellt anpassade till MpR-deltagarna, som har blivit hänvisade dit av allmänläkare.
När träningsperioden är över måste individen själv finna en ny aktivitet. Oftast är
MpR kostnadsfritt för patienten men ibland med en låg egenfinansiering.

Finland

Receptblanketten (även på svenska och engelska) och handboken (även på svenska)
återfinns på www.liikkumisresepti.net/. Handboken innehåller råd och exempel på
hur man fyller i receptet och hur själva ordinationen bör genomföras (187). På
receptblanketten fylls följande information i:
• patientens aktuella fysiska aktivitetsnivå och om aktivitetsnivån är tillräcklig ur
hälsosynpunkt
• hälsoanledning och mål med ordinationen
• typ av ordinerad fysisk aktivitet och dosering
• eventuellt uppgifter om besök hos lots och kontaktuppgifter till denne, eventuellt
övrig information och uppgifter om huruvida skriftlig information har delats ut
• hur utvärdering och uppföljning av ordinationen ska gå till.
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Recept för fysisk aktivitet (liikkumisresepti) innebär att läkare (eller sjukgymnast
eller sjuksköterska) på ett strukturerat sätt ger individuellt anpassade råd och en
skriftlig ordination på fysisk aktivitet. Alla patienter som behöver fysisk aktivitet i
förebyggande eller behandlande syfte kan få receptet som stöd för en beteendeförändring. Vid behov kan extra stöd för patienten ges av en lots, inom vården av en
sjukgymnast eller av en aktivitetsledare i en kommun eller sportklubb. Stödet handlar om hjälp att hitta rätt aktivitet och lägga upp ett eventuellt träningsprogram.
En sjukgymnast eller sjuksköterska kan sedan ta över uppföljningsansvaret för den
fysiska aktiviteten. Följande nationella material har tagits fram:
• receptblankett för fysisk aktivitet, ett stöd för läkarna att informera patienterna
om vikten av fysisk aktivitet och inleda planering för fysisk aktivitet
• handbok och utbildning för läkarna för att säkra saklig användning av receptblanketten
• stödmaterial riktat till läkarna om hälsoeffekter av fysisk aktivitet och principer
för att stödja läkarna i deras rådgivningsverksamhet
• evidensbaserade kliniska riktlinjer.

Norge
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Som grund för ordinationen använder man ”Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet
i forebygging og behandling”, det vill säga den norska varianten av FYSS, som är en
kunskapsbank om fysisk aktivitet och hälsa (129). Det finns två huvudmodeller för
fysisk aktivitet på recept i Norge, grønn resept och frisklivsresept.
Grønn resept innebär att allmänläkare på ett strukturerat sätt ger individuellt
anpassade råd och en skriftlig ordination på fysisk aktivitet och ibland matvanor
till patienter med högt blodtryck eller typ 2-diabetes utan läkemedelsbehandling.
Helsedirektoratet har tagit fram nationellt material: frågeformulär om fysisk aktivitet och matvanor, vägledningshäfte för läkare, informationsbroschyrer för patienter
och receptblankett (se www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet/rad_fagpersonell/
gr_nn_resept_8156).En skriftlig guide ”vägledare” beskriver hur en kommun bör
etablera en frisklivssentral och hur arbetet med frisklivsresept ska organiseras, liksom olika verktyg för detta (188). Vid frisklivsresept är det främst läkare men även
annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver. Till skillnad från
övriga nordiska länder kan även personal utanför hälso- och sjukvården förskriva
fysisk aktivitet då personal vid arbets- och socialförvaltningen (NAV, den norske
Arbeids- og velferdsforvaltningen) får förskriva frisklivsresept. Alla patienter som
behöver fysisk aktivitet i förebyggande eller behandlande syfte kan få ett frisklivsresept. Frisklivsresept kan även användas för stöd till att förändra matvanor eller gå
en rökavvänjningskurs. En kopia av receptet skickas till frisklivssentralen, som då
ringer upp patienten och bestämmer en tid för ett första hälsosamtal. Hälsosamtalet
görs i form av ett motiverande samtal, oftast med en sjukgymnast. Tillsammans med
patienten läggs en individuell plan upp för hur aktiviteten ska genomföras. Utifrån
individens behov handlar det om gruppträning inom vården på Frisklivssentralen
eller en aktivitet i ordinarie aktivitetsutbud alternativt egen aktivitet. Receptperioden
pågår i 3 månader och vid behov kan extra hälsosamtal genomföras under denna
tid. Perioden avslutas med ett uppföljningssamtal då aktivitetsförändringen utvärderas, och en plan läggs upp för hur patienten ska fortsätta. Antingen slussas patienten ut till en egen aktivitet eller en aktivitet i det ordinarie aktivitetsutbudet, eller
så kan uppföljande hälsosamtal erbjudas alternativt en ny frisklivsreseptperiod. En
skriftlig återrapportering sker till förskrivaren vid avslutning.

Skillnader och likheter i de nordiska modellerna
Den gemensamma faktorn mellan alla nordiska modeller för att förskriva fysisk
aktivitet är att vårdpersonal ger muntliga och skriftliga råd till patienter i syfte att
stödja en mer fysiskt aktiv livsstil för att främja hälsan. I Danmark är det dock, till
skillnad från de nordiska grannländerna, inte fråga om en förskrivning på motsvarande sätt som läkemedel, då läkaren varken ger råd eller gör en skriftlig ordination
utan man hänvisar till MpR-teamet. Det finns flera grundläggande skillnader mellan vissa modeller, vilka beskrivs nedan och i figur 24. Skillnaderna gäller framför
allt vem som förskriver, vem som har det patientcentrerade samtalet och följer upp
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den ordinerade aktiviteten, till vilka patienter och om aktiviteten bedrivs inom eller
utanför vården.
Figur 24. Översikt av de olika modellerna för förskrivning av fysisk aktivitet i Norden. Pilarna
Figur 24. Översikt av de olika modellerna för förskrivning av fysisk aktivitet i Norden. Pilarna
visar flödet i respektive metod. MpR och motion på opfordring är danska modeller. Recept för
visar flödet i respektive metod. MpR och motion på opfordring är danska modeller. Recept för
fysisk aktivitet är den finska modellen. Grønn resept och frisklivsresept är norska modeller. FaR,
fysisk aktivitet är den finska modellen. Grønn resept och frisklivsresept är norska modeller.
FaR ®med lotsning
och FaR med lotsning inom vården är de svenska modellerna. Fysiotek finns
FaR , FaR® med lotsning och FaR® med lotsning inom vården är de svenska modellerna.
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I alla modeller sker förskrivning från primärvården. Organisatoriskt återfinns primärvården i landsting och regioner i Sverige och Danmark, och i kommunerna i
Norge och Finland. I Danmark (MpR) är det endast allmänläkare som förskriver,
och detta gäller även grønn resept i Norge. I Finland och Norge är det företrädesvis
läkare som förskriver, men även annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
har möjlighet att förskriva. I Sverige får all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
förskriva FaR, men det är läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor som förskriver
mest. I både Finland och Sverige använder sig företagshälsovården av möjligheten
att förskriva fysisk aktivitet. Det norska frisklivsreseptet (både frisklivsmodellen och
fysiotek) skiljer ut sig genom att även tillåta andra än legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att förskriva, då även personal vid arbets- och socialförvaltningen
(NAV, den norske Arbeids- og velferdsforvaltningen) får förskriva frisklivsresept.
Förskrivning av FaR sker i allt större utsträckning även från specialistvården i
Sverige. Det är fler och fler sjukhus som använder sig av FaR och i många landsting är det stort intresse från psykiatrin. Möjlighet finns även för specialistvården i
Finland och Norge att använda recept för fysisk aktivitet och frisklivsresept, även
om omfattningen är liten. I Danmark finns möjligheten inte alls.

Motiverande samtal eller patientcentrerat samtal
Två huvudprinciper finns för vem som genomför de motiverade samtalen eller
patientcentrerade samtalen. Antingen är det förskrivaren eller så finns någon form
av kompletterande mottagarcentral eller lotsfunktion. I samtliga fall har den som
förskriver ett patientcentrerat samtal men omfattningen skiljer sig åt mellan olika
modeller. Personen som genomför samtalet vid mottagarcentralen eller lotsfunktionen har alltid träning i motiverande samtal. När samtal sker via en lotsfunktion sker
alltid en återkoppling till förskrivaren, oftast efter att det sista uppföljande samtalet
är genomfört.
I Danmark hänvisar allmänläkare patienten till ett team i kommunen som ansvarar för MpR. Teamet finns antingen på en sjukgymnastikenhet eller på ett motionscentrum. Det är oftast en sjukgymnast (eller person utbildad inom träning och hälsa
på universitetsnivå) som genomför de motiverande samtalen vid start, eventuellt
mitt i och vid avslutningen av den strukturerade träningsperioden, samt efter 3 respektive 6 månader efter den strukturerade träningsperioden är slut.
I det finska recept för fysisk aktivitet är det i huvudsak den som förskriver (oftast
läkaren) som sköter det motiverande samtalet, men annan vårdpersonal kan bistå.
Vid grønn resept i Norge är det förskrivaren som håller samtalet. I modellen med
frisklivsresept är det personal på frisklivssentralen eller fysioteket som har det motiverande samtalet och uppföljningssamtalet efter 3 månader.
Centralt i den svenska FaR-modellen är att den som förskriver ska ha ett patientcentrerat samtal. Vid en etablerad vårdkontakt, då patienten är väl känd hos förskrivaren, kan det patientcentrerade samtalet vara uppdelat på flera besök och spritt
över en längre tidsperiod innan FaR skrivs. När FaR kompletteras med lotsning så
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sker ett eller flera fördjupade motiverande samtal och hjälp med att finna lämpliga
aktiviteter för patienten. Om lotsningen sker inom vården så är det vårdpersonal
som håller samtalen. När lotsning sker utanför vården är det oftast en hälsopedagog
som håller samtalen. Det är obligatoriskt att patienten har samtyckt till att information skickas utanför vården.

Aktuella patientgrupper

Förskriven fysisk aktivitet
Den aktivitet som förskrivs kan antingen ske i form av gruppträning inom vården
eller så sker aktiviteten enskilt eller i grupp utanför vården. Speciella träningsgrupper
inom vården karakteriserar MpR i Danmark och frisklivsmodellen i Norge. MpR
innebär gruppträning under ledning av sjukgymnast eller annan träningsledare 2
gånger per vecka i 2 månader och sedan 1 gång per vecka i ytterligare 2 månader,
totalt 4 månaders organiserad träning. Avsikten är att patienten ska träna på egen
hand utöver detta, för att nå upp till träning 3 gånger per vecka. Vid frisklivsmodellen sker gruppträning 2 gånger per vecka i 3 månader i regi av frisklivssentralen.
När träningsgrupperna är slut diskuterar man hur patienten ska fortsätta träna.
Aktivitet utanför vården är fokus i övriga modeller av förskriven fysisk aktivitet. Det är patientens behov, förutsättningar och önskemål som styr vilken typ av
aktivitet som förskrivs. Aktivitet på egen hand är oftast grundordinationen, alltså
vanligen aktiviteter som kan ske i vardagen såsom promenader, cykling, trädgårdsarbete eller träningsprogram som individen själv genomför. Organiserad aktivitet i
ordinarie utbud hos olika aktivitetsarrangörer används enskilt eller som komplement till egenaktiviteterna. I Sverige finns även speciellt anpassade FaR-grupper hos
vissa aktivitetsarrangörer.
Även i Sverige finns möjlighet att ordinera träning i grupp inom sjukvården vid
specifika diagnoser, detta inkluderas dock inte inom FaR.
Erfarenheterna av träningsgrupper inom vården visar att dessa modeller innebär mer personalkrävande intervention som därmed kan vara mer kostsam än om
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I Sverige, Finland och i den norska modellen med frisklivsresept kan förskrivning
ske till alla patienter som ur hälsosynpunkt behöver en ökad fysisk aktivitetsnivå.
I norska grønn resept är det endast patienter med högt blodtryck eller diabetes typ
2 utan läkemedelsbehandling som kan komma i fråga. I Danmark är det diagnosspecifikt. Oftast rör det sig om metabola syndromet, diabetes typ 2 och hjärt–kärlsjukdomar, men vilka diagnoser som är aktuella varierar mellan olika kommuner.
Målgrupp kan vara alla med konstaterad livsstilssjukdom eller med risk för att
utveckla livsstilssjukdom, som kan förebyggas och behandlas med fysisk aktivitet.
Vuxna patienter är målgruppen i samtliga länder. Det är bara i Danmark som
en specifik åldersgräns är satt på över 18 år. I övriga länder finns inga begräsningar
vad gäller ålder, men få förskrivningar sker till patienter under 18 år. Det pågår försöksverksamhet i både Sverige och Norge vad gäller förskrivning av fysisk aktivitet
till barn.
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patienten tränar på egen hand utanför vården. Ledarna för dessa grupper är ofta
sjukgymnaster med god kompetens inom både träning, hälso- och sjukvård och skadeförebyggande träning hos den med ökad risk. De besparingar som både patienten
och hälso- och sjukvården gör när patienten blir friskare eller får mindre symtom
och söker mindre i vården är ofta svåra att överblicka. Goda effekter ses under
själva träningsperioden vad gäller ökad fysisk aktivitetsnivå och övriga behandlingseffekter. Det största problemet med träningsgrupper inom vården är att steget
ofta blir för stort för patienten att efter receptperioden klara av att bedriva sin
fysiska aktivitet på egen hand. Den tid träningsgrupperna pågår (2–4 månader) är
också för kort för att den nya levnadsvanan ska hinna bli befäst.
Träning utanför vården innebär mindre träningsstöd för individen, men i de flesta
modeller som hänvisar till aktivitet i det ordinarie aktivitetsutbudet eller aktivitet
på egen hand lägger man i stället mer fokus på att hjälpa individen att finna en individanpassad aktivitet direkt. Det är även mindre resurskrävande när inte vårdpersonal håller i träningen. Tröskeln för fortsatt aktivitet efter receptperiodens slut är
lägre för individen, då den förhoppningsvis kan fortsätta med den valda aktiviteten.
När en lots finns (inom eller utanför vården) kan individen få stöd under en längre
tid för att hitta till ”sin” aktivitet. Fördelen med lotsning är också att förskrivaren
kan lägga fokus på att initiera fysisk aktivitet som behandling eller förebyggande
vård och starta det motiverande arbetet. Sedan kan en person med utbildning i motiverande samtal fokuserade på fysisk aktivitet ta över och hjälpa till med att hitta
rätt aktivitet. Man utnyttjar därmed resurserna effektivare och hälso- och sjukvårdspersonalen behöver inte hålla sig uppdaterad om vilka aktiviteter som finns i
närområdet.
Det går inte att dra några generella slutsatser om vad som är mest kostnadseffektivt när det gäller träning inom eller utanför vården, träning i grupp eller individuellt, med eller utan lots, profession hos ledaren etcetera. Mer resurser leder ofta till
bättre resultat under själva insatsen, men studier av långtidseffekter saknas till stor
del. Olika patientgrupper behöver även olika stöd. Vissa grupper behöver stödet av
träningsgrupper inom vården, medan andra kommer i gång efter en skriftlig ordination. Norska erfarenheter visar att fysioteksmodellen når de som är mer motiverade
för fysisk aktivitet, medan frisklivsmodellen når de som är mindre motiverade vid
starten. Det är viktigt att utgå från vad individen behöver för stöd och vilka strukturer och förutsättningar som finns på platsen.
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Det finns många olika metoder för hälso- och sjukvården att främja fysisk aktivitet.
Förskrivning av fysisk aktivitet är en bland flera metoder och det finns flera varianter och
benämningar av detta arbetssätt. Det är dock endast i Sverige som vi har FaR enligt definitionen
på sid 105–106. För en genomgång av evidensen och vilka metoder för hälso- och sjukvården
att främja fysisk aktivitet som är relevanta under svenska förhållanden, hänvisas till rapporterna
”Metoder att främja fysisk aktivitet” från SBU och Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder från Socialstyrelsen (112–114). När det gäller riktlinjerna, se speciellt det vetenskapliga underlaget (114). Det finns ett stort antal regionala rapporter samt studentuppsatser
på kandidat-, magister- och masternivå som på olika sätt har utvärderat den svenska modellen
av FaR (se vidare www.fhi.se/FaR, www.diva-portal.org, www.uppsatser.se, http://www.rf.se/
Vi-arbetar-med/Motionochhalsa3/Fysisk-aktivitet-pa-recept/Uppsatser-och-utvarderingar/ eller
http://scholar.google.se/). De flesta uppföljningar och vetenskapliga studier är genomförda i
primärvård och kunskapen om FaR inom specialistvården är begränsad. Flera vetenskapliga
studier om FaR pågår eller är i planeringsfas i Sverige. I denna del ”Vetenskapligt stöd för FaR”
presenteras evidensen för FaR baserat på de vetenskapliga studier som är publicerade. Vilka
effekter har FaR på patienternas fysiska aktivitet och hälsa, hur är följsamheten, är FaR bättre än
kontrollbehandling, vilka faktorer påverkar om FaR leder till ökad fysisk aktivitet? Även effekter
av träningsgrupper inom svensk primärvård berörs.
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Svenska studier om FaR
som utvärderar metoden FaR är genomförda i Sverige.
Dessa ingår i två doktorsavhandlingar av Lena Kallings respektive Matti Leijon
(125, 163). Två kliniska okontrollerade studier har undersökt om metoden FaR
fungerar i klinisk vardag på patienter i primärvård och företagshälsovård (173177). En randomiserad kontrollerad studie har undersökt om FaR har bättre effekt
än en kontrollbehandling (164). Nedan beskrivs dessa studier och därefter presenteras vilka resultat FaR har på patienterna.
I de två kliniska studierna var datainsamlingen baserad på frågeformulär. Den
ena studien genomfördes under metodutvecklingen av metoden FaR 2001–2002,
där 10 vårdcentraler och 3 enheter för företagshälsovård, spridda i 5 landsting,
deltog i utvecklingsarbetet. I studien ingick totalt cirka 500 patienter som hade fått
FaR, och de följdes upp efter 6 månader (173). Den andra studien genomfördes
2004–2005 i landstinget Östergötland och 6 300 patienter som fick FaR ingick.
Uppföljning gjordes efter 3 och 12 månader (177). I båda kliniska studierna var det
ordinarie vårdgivare tillsammans med patienterna som avgjorde vilka som fick FaR.
Det medförde att det var stor spridning på vilka patienter som fick FaR. Två tredjedelar var kvinnor och de flesta var medelålders, även om det var ett stort åldersspann mellan 12 och 96 år. Många var överviktiga. Det fanns många anledningar
till att FaR förskrevs och ofta fanns mer än en anledning. De vanligaste orsakerna
var muskel- och skelettsjukdomar, övervikt, högt blodtryck och diabetes. Totalt
sett var olika former av konditionsträning det som vanligen förskrevs på recepten. Promenader var den enskilt vanligaste aktiviteten. Drygt hälften av patienterna
hade en egen aktivitet som ordination och resten olika organiserade aktiviteter. I
den nationella studien var det mestadels sjukgymnaster och läkare som förskrev
FaR. I Östergötland var det läkare och sjuksköterskor som totalt skrev flest antal
FaR, även om sjukgymnasterna skrev fler per person.
I den randomiserade kontrollerade studien (RCT-studien) ingick drygt 100 äldre
kvinnor och män (65 +). De hade alla övervikt (BMI ≥ 25) och bukfetma (midjemått
≥ 88 cm för kvinnor och ≥ 102 cm för män) samt rörde sig för lite (163, 164). Syftet
var att undersöka om FaR har bättre effekt än ingen behandling. Hälften lottades
till att få FaR och hälften fick kontrollbehandling. Då det är oetiskt att undanhålla
fysisk aktivitet till personer med dessa riskfaktorer, fick även kontrollgruppen visst
stöd för beteendeförändring. De fick ta del av skriftlig information om vikten av
fysisk aktivitet för hälsan, mäta sin aktivitet med dagbok och stegräknare samt se
resultat från de olika undersökningarna. Bara det att mäta sin aktivitet har i andra
undersökningar visat sig leda till en ökad fysisk aktivitetsnivå (51, 189, 190). Det
är därmed risk att miniinterventionen döljer en del av effekten som man skulle ha

Tre vetenskapliga studier
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kunnat se mellan FaR och en ren kontrollgrupp. Båda grupperna följdes upp efter 6
månader, och sedan efter ytterligare 1 och 2 år. Data samlades in på flera sätt: frågeformulär, dagbok för fysisk aktivitet, stegräknare, mätning av olika kroppsmått
samt blodprover. Anledningen till ordinationen var ofta övervikt, men dessutom
fanns många andra anledningar utifrån vad patienterna hade för övriga hälsoproblem. De flesta fick promenad som en grundordination. Andra vanliga aktiviteter
var trädgårdsarbete, cykling, dans och individuella styrketräningsprogram att göra
hemma
Två svenska studier med primärvårdspatienter har undersökt mer intensiva interventioner än FaR. Den ena studien, som bestod av sjukgymnastledda gruppträningar 3 gånger i veckan i 3 månader och uppföljningar, ingick i Margareta Eriksson
doktorsavhandling (191). I den andra studien, som ingår i Åsa Romés pågående
avhandlingsarbete, fick patienterna FaR med tillägg av sjukgymnastledda gruppträningar (192). Resultaten av dessa presenteras under rubriken ”Effekter av träningsgrupper inom svensk primärvård”.
En svensk primärvårdsstudie indikerar att antalet förskrivna FaR går att påverka
genom att göra strukturella förändringar av arbetssättet vid FaR (193).

vetenskapligt stöd för far
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Effekter av FaR

Ökad fysisk aktivitetsnivå

Minskat stillasittande
Under de sista åren har stillasittande uppmärksammats som en oberoende riskfaktor för ohälsa och sjukdom, utöver den risk som otillräcklig fysisk aktivitetsnivå
innebär (194). En av de få studier som tittar på metoder för att minska stillasittandet är ovan nämnda RCT-studie. FaR leder till en minskning av självrapporterad
stillasittande tid med 2 timmar per dag, jämfört med 1 timme per dag hos dem som
har fått miniinterventionen (164).
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FaR leder till en ökad fysisk aktivitetsnivå efter 3, 6 och 12 månader hos patienter
i primärvården (173, 174). Även om frågan om fysisk aktivitet var olika i de två
studierna så var resultaten samstämmiga. Den totala aktiviteten ökade hos cirka
hälften av deltagarna upp till 12 månader. Det gick att nå de individer som var minst
aktiva och få dem att öka sin aktivitet, samtidigt som fler nådde den rekommenderade aktivitetsnivån vid både 6 och 12 månader. Patienterna rapporterar både ökad
vardagsaktivitet och träning efter 6 månader (173). Andelen som rapporterade så
gott som ingen fysisk aktivitet minskade från 23 till 6 procent. Fler nådde de rekommenderade 30 minuterna om dagen vid uppföljningen, då andelen fördubblades
jämfört med innan de fick FaR: från 10 till 22 procent (173). I studien i Östergötland
minskade andelen som inte nådde 30 minuter av måttlig fysisk aktivitet någon dag
från en tredjedel till en femtedel efter 12 månader. De som rapporterade regelbunden fysisk aktivitet ökade från en femtedel till en tredjedel (174).
Resultaten bekräftades i studien där FaR jämförs med en kontrollgrupp (163,
164). Den självrapporterade aktivitetsnivån ökade signifikant mer hos dem som
hade fått FaR. Det var drygt hälften som ökade sin aktivitet jämfört med en fjärdedel bland dem som hade fått en minimal intervention. Objektivt undersökt fysisk
aktivitet med stegräknare visade att de som fått FaR ökade antalet steg med 30
procent (+ 1 663 steg) jämfört med miniinterventionens 17 procent (+ 871 steg).
Skillnaden mellan grupperna var dock inte signifikant. Vid intensivare aktiviteter
syns tydliga skillnader mellan grupperna. De som har fått FaR tränar på minst måttlig intensitet 3 gånger eller 150 minuter mer i veckan än innan de fick FaR, jämfört
med kontrollgruppen som inte gjorde någon förändring (164).

Förflyttning i förändringsbenägenhet
När patienterna i primärvården fick FaR övervägde eller förberedde de flesta en
fysiskt aktiv livsstil. Till uppföljningen efter 6 månader hade de ökat sin förändringsbenägenhet och rapporterade i högre grad att de var aktiva eller i en vidmakthållande fas (173).

God följsamhet
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När man sätter in en behandling förutsätter man ofta att patienterna följer ordinationen. Detta är inte självklart och har inte studerats i någon större omfattning, i
synnerhet inte när det gäller livsstilsinterventioner. Självskattad följsamhet till FaR i
den kliniska nationella studien var 65 procent efter 6 månader (175). Matti Leijons
undersökningar i Östergötland visar att följsamheten håller i sig upp till 12 månader (125). Ungefär hälften av patienterna anger att de följer sin ordination som det
stod på receptet och ytterligare cirka 20 procent att de följer ordinationen men har
ändrat typen av fysisk aktivitet. De studier som är gjorda fokuserar främst på följsamhet till läkemedelsbehandling och WHO uppskattar att följsamheten till långtidsbehandling i snitt är 50 procent (195). Följsamheten till FaR är därmed minst
lika god som till annan långtidsbehandling.
Det viktigaste ur hälsosynpunkt är att patienten följer doseringen och inte exakt
vilken fysisk aktivitet det rör sig om. När det gäller beteendeförändringen kan man
tänka sig att de som har justerat sin aktivitetstyp kanske till och med har kommit
längre i sin förändring av själva beteendet fysisk aktivitet.

Förbättrad livskvalitet
FaR har positiva effekter på primärvårdspatienters självskattade hälsa och livskvalitet. Både den fysiska och psykiska hälsan förbättrades 6 månader efter FaR (173).

Minskning av andra riskfaktorer
Den ökade fysiska aktiviteten som följer av FaR påverkar många riskfaktorer för
metabola sjukdomar och hjärt–kärlsjukdomar på en gång. Med hjälp av FaR kan
vikt, BMI, bukfetma, blodsocker och blodfetter förbättras signifikant mer än hos en
kontrollgrupp (164). Man kan jämföra med läkemedelsområdet, där man strävar
efter att finna ett så kallat ”polly-pill”, det vill säga ett kombinerat läkemedel som
påverkar exempelvis blodfetter, blodsocker och blodtryck samtidigt. Då kan man
konstatera att vi i fysisk aktivitet har ett utmärkt ”polly-pill”, och att FaR kan vara
en lämplig form för att öka patienternas fysiska aktivitet och därmed minska riskfaktorerna och främja hälsan.
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FaR har bättre effekt än kontrollbehandling
De två kliniska studierna som är gjorda i svensk primärvård visar att FaR fungerar i
klinisk vardag och leder till ökad fysisk aktivitetsnivå och har bra följsamhet (173175, 177). Styrkan i dessa studier är att FaR har använts av ett stort antal olika
förskrivare (främst läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor) och till många olika
patientgrupper. Resultaten från dessa studier är därmed generella och överförbara
till primärvården i allmänhet. Svagheten i dessa studier är att de saknar kontrollgrupp. För att säkert avgöra att det är just FaR som har de positiva effekterna,
krävs att man gör studier där FaR jämförs med kontrollbehandling, så kallade randomiserade kontrollerade studier. Patienterna lottas då till att få FaR eller en annan
behandling. Endast om gruppen som har fått FaR har signifikant skilda resultat från
kontrollgruppen, kan man säga att det är FaR som har effekt.
Den randomiserade kontrollerade studie som finns visar att FaR har bättre effekt
än kontrollbehandling (163). FaR leder till att den självrapporterade fysiska aktivitetsnivån ökar generellt, samt att träning med minst måttlig intensitet ökar med
drygt 150 minuter eller 3 träningstillfällen per vecka (163, 196). Jämfört med kontrollgruppen påverkades även flera kardiometabola riskfaktorer (vikt, bukfetma,
blodfetter och blodsocker) positivt (196).
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Vilka faktorer påverkar om FaR
leder till ökad fysisk aktivitet?
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Vilken aktivitetsnivå patienten har då FaR skrivs ut och vilken typ av aktivitet
som förskrivs, påverkar effekten av FaR efter 12 månader (174). Patienter som
inledningsvis rapporterade en lägre aktivitetsnivå ökade sin fysiska aktivitet mer.
De som endast fick organiserade aktiviteter förskrivna ökade sin aktivitet i lägre
omfattning än de som fick vardagsaktiviteter förskrivna. Faktorer som däremot inte
påverkade förändringen i aktivitetsnivå var patientens kön och ålder samt professionen hos den som förskrev FaR (174).
Bättre följsamhet till FaR kunde ses hos de patienter som var något aktiva vid
förskrivningstillfället (176). Om vardagsaktivitet ingick i ordinationen av FaR hade
patienterna bättre följsamhet efter både 3 och 12 månader (176). En dansk studie
har undersökt följsamheten till Motion på recept, som innebär organiserad träning
inom vården. En positiv attityd eller intresse av fysisk aktivitet verkar påverka följsamheten mer än förändringsbenägenhet och tilltro till sin förmåga (197). Andra
viktiga faktorer är sociala relationer såsom familjen, vännerna, träningsspecialisten
och de andra gruppdeltagarna. Alla faktorer behöver dock studeras vidare för att
avgöra vad som påverkar följsamheten. Bredahl föreslår att ett sätt att öka den livslånga motivationen för fysisk aktivitet är att utveckla en modell som flyttar fokus
från behandling, hälsa och beteendeförändring mot motivation, tillfredsställelse
och nöje (197). Vikten av nöje och tillfredsställelse för att få till en varaktig förändring av den fysiska aktivitetsnivån har även visats i svensk primärvård (198).

De som följer FaR-ordinationen rapporterar att avgörande för beslutet att bli mer
fysiskt aktiva i huvudsak var följande (175):
• att man egentligen hade bestämt sig innan men att FaR gjorde att man verkligen
kom i gång (”man kom över tröskeln”)
• själva samtalet vid ordinationen
• den skriftliga FaR-ordinationen
• att man fick ökad kunskap om nyttan av fysisk aktivitet
• att man blev kontaktad och erbjuden en aktivitet av aktivitetsarrangören
• att patientens hälsostatus förbättras, exempelvis att bli av med smärta
• att man fick konkret hjälp att hitta lämplig träning
• att man fick tid till att börja träna tack vare en sjukskrivning.
I en uppföljning av FaR-patienter som har fått organiserad träning ordinerad, ser
man liknande resultat. Flera rapporterar också att viktiga anledningar är nöjet med
att träna, gruppgemenskapen samt stödet från familj och vänner (199).
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De patienter som vid uppföljningen efter 6 månader inte följde FaR anger bland
annat följande anledningar (175):
• sjukdom
• att man inte hade tid
• att aktiviteten inte motsvarade ens förväntningar
• att man saknade motivation
• terminsslut av den organiserade aktiviteten
• orsaker relaterade till familj eller ekonomi
• förbättring eller försämring av hälsostatus
• att man var för trött
• att man själv fann en annan aktivitet
• att man inte blev kontaktad av aktivitetsarrangören.
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Liknande resultat ses hos patienter som fått organiserad träning som del av sitt FaR
(199).
Vid en fördjupad analys av de som rapporterat en anledning till att de inte följer
FaR efter 3 månader, framträder skillnader i orsak mellan olika grupper (200). De
som ordinerats egen aktivitet rapporterade oftare låg motivation jämfört med de
som ordinerats organiserad aktivitet. Å andra sidan var ekonomi oftare en orsak för
att inte följa ordinationen hos de som ordinerats organiserad aktivitet. Äldre angav
oftare sjukdom och smärta som orsak, medan yngre angav ekonomi och tidsbrist
i större omfattning som anledning. Patienter som fått FaR på grund av högt blodtryck angav tidsbrist i större omfattning, och låg motivation var vanligare bland de
med BMI >25, jämfört med än andra ordinationsorsaker (200).
Slutsatsen är att samtalet är viktigt, och att man verkligen individanpassar ordinationen av FaR. Vidare bör vardagsaktiviteter ordineras som en grundordination,
och sedan läggs organiserade aktiviteter till utifrån patientens behov och önskemål.
Det är även viktigt att fokusera på en aktivitet som individen känner tillfredsställelse med, så att det är positivt att röra på sig. Genom att följa upp patienten kan
man justera ordinationen och vid behov arbeta mer med motivationen.

Effekter av träningsgrupper
inom svensk primärvård
med primärvårdspatienter som har fått FaR, lottades patienterna till två olika grupper (192). Interventionsgruppen fick ett extra patientcentrerat samtal hos sjukgymnast och träning under handledning 2 gånger i veckan under
4 månader hos en aktivitetsarrangör samt uppmanades att träna 1 gång i veckan
på egen hand. Kontrollgruppen fick skriftlig information om möjlighet att träna i
handledd grupp 1 gång i veckan i 4 månader. Båda grupperna hade ökat sin fysiska
aktivitet och funktionella kapacitet efter 4 månader, utan någon skillnad mellan
grupperna (192). Eftersom studien hade kort uppföljningstid och stort bortfall (53
procent) går det inte att dra några direkta slutsatser om någon av insatserna var
bättre än den andra.
En mer intensiv intervention än FaR, med sjukgymnastledda gruppträningar 3
gånger i veckan i 3 månader och uppföljningar, har studerats av Margareta Eriksson
(191). Dessa gruppträningar plus råd om matvanor (högintensiv intervention inom
en vårdcentrals ordinarie arbete) jämfördes i en randomiserad kontrollerad studie
av vanlig vård. Studien omfattade cirka 150 patienter (medelålder 54 år, 57 procent
kvinnor) från en vårdcentral i norra Sverige som hade fetma, diabetes, blodfettsrubbning eller högt blodtryck. Resultaten visar att den högintensiva interventionen
leder till ökad fysisk aktivitetsnivå direkt efter interventionen och efter 3 år jämfört
med kontrollgruppen (201, 202). Effekten var som förväntat störst efter 3 månader,
det vill säga direkt efter de handledda träningsgrupperna slutade, och sedan avtog
effekten, men fortfarande efter 3 år var interventionsgruppen mer aktiv än kontrollgruppen. Man nådde de minst aktiva samtidigt som fler tränade. De som var så
gott som inaktiva minskade från 20 procent till 7 procent, och andelen som tränade
minst 30 minuter per dag ökade från 11 procent till 28 procent efter 3 år i interventionsgruppen (202). Även livskvalitet och andra riskfaktorer påverkades positivt. Interventionen var i hög grad kostnadseffektiv i jämförelse med sedvanlig vård
(203). Hälso- och sjukvårdskostnaderna var totalt lägre i interventionsgruppen och
andelen besök hos primärvårdsläkaren var under de 3 första åren 21 procent lägre
än i kontrollgruppen (203, 204). Studien visar även att det är möjligt att genomföra
livsstilsintervention i primärvård och att det är viktigt att sjukvårdspersonal stöttar
livsstilsförändringar.

I en svensk studie
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Vetenskapliga studier av de nordiska
modellerna för fysisk aktivitet på recept
det publicerats ett antal vetenskapliga artiklar som har studerat
de nordiska modellerna för fysisk aktivitet på recept. Då förutsättningarna skiljer
sig något åt mellan länderna presenteras studierna per land nedan. För en beskrivning av de olika modellerna för förskrivning av fysisk aktivitet i Norden hänvisas till
avsnittet ”Internationella erfarenheter av förskrivning av fysisk aktivitet” och den
nordiska rapporten om fysisk aktivitet på recept (171)

På senare år har

Finska modellen recept för fysisk aktivitet

Danska modellen motion på recept
I Danmark har en doktorsavhandling av Jes Bak Sørensen studerat den danska
motion på recept-modellen (MpR) (207). Interventionen vid MpR inkluderar sjukgymnastledd gruppträning (2 gånger i veckan i 2 månader, därefter 1 gång i veckan
i ytterligare 2 månader) samt upprepade motiverande samtal för ökad fysisk aktivitet (baslinje, 2, 4, 7 och 10 månader). I en randomiserad kontrollerad studie,
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En doktorsavhandling av Minna Aittasalo har fokuserat på den finska modellen
av recept för fysisk aktivitet (205). En utvärderingsstudie beskriver processen hur
metoden arbetades fram och implementerades i Finland (206). Efter utbildning
och träning (1–2 timmar) av läkarna i metoden recept för fysisk aktivitet, tog det
5–10 minuter för läkarna att förskriva fysisk aktivitet till patienterna. Metoden
var möjlig att använda i klinisk vardag, speciellt vid uppföljning av patienter med
kroniska hjärt- och kärlsjukdomar, metabola och muskuloskeletala sjukdomar och
vid företagshälsovårdens hälsoundersökningar. Främjande av en fysiskt aktiv livsstil var prioriterat före organiserade träningsgrupper. Implementeringen var lyckad
såtillvida att man nådde vårdenheterna och flera projekt startade. Utifrån ett frågeformulär till alla läkare kunde det dock konstateras att under de 2 första åren av
implementering så skedde ingen förändring i antalet förskrivna recept. Det största
problemet vid implementeringen var att man inte lyckades få IT-leverantörerna att
lägga in receptet i patientjournalen (206). I en randomiserad kontrollerad studie
med patienter från cirka 20 vårdenheter jämfördes recept för fysisk aktivitet respektive registrering av fysisk aktivitetsnivå, med feedback från en sjukgymnast, med
vanlig vård (189). Både recept för fysisk aktivitet och registrering av fysisk aktivitetsnivå ledde till ökad fysisk aktivitetsnivå jämfört med vanlig vård.

med patienter i blandade åldrar med olika diagnoser men med få individer, jämfördes den högintensiva MpR-interventionen med en intervention med endast upprepade motiverande samtal för ökad fysisk aktivitet (baslinje, 2, 4 och 10 månader)
(208). Båda grupperna ökade sin fysiska aktivitet och inga signifikanta skillnader
i fysisk aktivitetsnivå eller kondition (VO2max) mellan interventionerna kunde ses,
varken direkt efter gruppträningen vid 4 månader eller vid uppföljningen efter
10 månader (209). En nyligen publicerad doktorsavhandling av Thomas Viskum
Gjelstrup Bredahl har studerat följsamheten till MpR (197). De danska modellerna
av förskriven fysisk aktivitet har utvärderats i ett flertal rapporter på regional nivå
(se vidare http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Fysisk%20aktivitet/
Motion%20paa%20Recept.aspx).

Norska modellerna grønn resept och frisklivsresept
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I Norge har fokus varit processutvärdering av grønn resept respektive frisklivsresept. Det finns i dagsläget inga publicerade vetenskapliga artiklar om effekterna av
arbetsmetoderna på patientnivå, men studier pågår. En rapport från Helgerud och
Ethun (2010), visar att träning på recept i 3 månader leder till minskad vikt och
ökad fysisk kapacitet i form av styrka och uthållighet, samt förbättrad självskattad hälsa. Förbättringarna höll i sig upp till 1 år (210). En enkätundersökning till
norska allmänläkare genomfördes 2005 med fokus på om läkarna använde grønn
resept och hur de värderade olika komponenter i metoden (211). Det visade sig att
metoden hade låg legitimitet bland läkarna, främst på grund av begränsningen av
vilka patienter som kunde komma i fråga. Det ledde till att man inte fick förskriva
till de patienter som verkligen behövde stöd för en livsstilsförändring. Vidare ansåg
man att det blev en onödig byråkratisering av en uppgift som läkarna ändå borde
göra. Slutsatsen blev att arbetsmetoden behövde vidareutvecklas och att detta borde
ske i nära samarbete med allmänläkarna, det vill säga ta vara på erfarenheterna och
kunskaperna hos dem som behandlar patienter som behöver öka sin fysiska aktivitet ur hälsosynpunkt.
Møreforskning har gjort en utvärdering av själva arbetsmetoden med frisklivsresept (212). Man utvärderade båda modellerna med frisklivscentral respektive
fysiotek när det gäller organisering, förankringsarbete och implementering av
frisklivsreseptet. Det visade sig vara viktigt med förankring hos och samverkan
mellan nyckelaktörer för att få metoden att få genomslag. Läkarna var nöjda med
arbetsmetoden; den var enkel att administrera och man upplevde att det var en bra
metod att nå patienter som annars hade svårt att komma i gång med fysisk aktivitet
som behandling. Även patienterna var nöjda med båda modellerna, man tyckte man
fick ett bra stöd och många kom i gång med aktiviteten (212). En masteruppsats har
utvärderat effekterna på patientnivå av två av fylkernas modeller (213). Det finns
även ett antal regionala utvärderingsrapporter (Se vidare på www.helsedirektoratet.
no/fysiskaktivitet/gronn_resept/).
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Sammanfattning av evidensen för
skriftlig ordination av fysisk aktivitet
De svenska studierna visar att FaR är en användbar metod i klinisk vardag i primärvården med ett stort antal olika förskrivare och till många olika patientgrupper,
och att FaR leder till ökad fysisk aktivitetsnivå och förbättrad livskvalitet (173, 174,
177). En randomiserad kontrollerad studie har bekräftat resultaten i de kliniska
studierna och visar att FaR är mer effektivt än en miniintervention när det gäller
att öka patienternas fysiska aktivitet och minska flera kardiometabola riskfaktorer
(164).

Det finns ingen studie som jämför de olika nordiska modellerna av förskrivning av
fysisk aktivitet, så det saknas kunskap om någon metod är bättre än de andra. De
nordiska modeller som har studerats vetenskapligt, har i samtliga fall lett till en
ökad fysisk aktivitetsnivå (163, 164, 173, 174, 189, 205, 207, 209). Vidare indikerar studierna att (163, 164, 189, 201, 202, 205, 207, 209):
• den danska motion på recept (MpR) har likvärdig effekt som upprepade patientcentrerade samtal (kan liknas med FaR)
• sjukgymnastledda gruppträningar 3 gånger i veckan i 3 månader och uppföljningar (kan liknas med MpR) har bättre effekt än vanlig vård
• FaR har bättre effekt än generella skriftliga råd
• recept på fysisk aktivitet har bättre effekt än vanlig vård
• registrering av fysisk aktivitet med feedback från sjukgymnast har bättre effekt
än vanlig vård.
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4.
vetenskapligt stöd för far

Slutsatsen är att individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet, FaR, (125,
163, 164, 173-177)
• fungerar i rutinvård
• är en effektiv metod att främja fysisk aktivitet
• medför att fysisk aktivitet med minst måttlig intensitet ökar tre gånger mer än i
kontrollgrupp
• har en följsamhet som är minst lika god som till annan långtidsbehandling
• leder till att patienternas självskattade hälsa och livskvalitet ökar, både den
fysiska och mentala hälsan
• minskar flera kardiometabola riskfaktorer hos äldre, inaktiva, överviktiga och
bukfeta personer.

Då det är mer resurskrävande med träning inom hälso- och sjukvårdens ram och det
inte tycks ge bättre effekt än en individanpassad ordination, bör den mer intensiva
interventionen sparas till de patienter som verkligen behöver det extra stödet. Det
är viktigt att kombinera användningen av fysisk aktivitet på recept i klinisk vardag med fortsatt forskning. Förfinade inklusions- och exklusionskriterier behöver
utvecklas för vilka patienter som behöver och har mest nytta av olika nivåer av
intervention. Det behövs även fler vetenskapliga studier av vilken effekt de olika
interventionerna har på fysisk aktivitet respektive stillasittande som beteende. För
att utnyttja samhällets resurser på bästa sätt gäller det att använda rätt insats till
respektive patient. Det är därmed viktigt med en individuell anpassning av såväl de
ordinerade aktiviteterna som vilket stöd individen är behöver.
Med utgångspunkt från dessa resultat bör hälso- och sjukvårdspersonal använda
två nivåer av insatser till patienter som behöver öka sin fysiska aktivitet i förebyggande och behandlande syfte:
I. Till det stora flertalet erbjuds FaR, det vill säga patientcentrerade samtal och en
individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet som patienten bedriver
på egen hand (vardagsaktivitet eller organiserad aktivitet).

vetenskapligt stöd för far

4.

IIa. För de patienter som behöver utökat stöd för att komma i gång med fysisk
aktivitet, erbjuds träningsgrupper inom vården som ett första steg.
IIb. FaR kan därefter underlätta övergången från strukturerad träning inom vården, till att individen blir varaktigt fysiskt aktiv på egen hand.
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5. 

FAR I PRAKTIKEN
– HUR GÖR MAN?
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Det är viktigt att man har tydliga riktlinjer för hur FaR ska användas lokalt och regio-

nalt, och därför är det viktigt att skapa en tydlig och lätt kommunicerbar struktur. De flesta
landsting och regioner har tagit fram riktlinjer, flödesscheman och organisationsbilder för hur
man bör arbeta med FaR regionalt. Ibland finns det även lokala riktlinjer för till exempel ett
sjukhus, primärvården inom ett visst landsting, psykiatrin eller en enskild vårdenhet. Ta reda på
hur det ser ut där just du verkar (se landstingens, regionernas och verksamhetsgrenens externa
och interna webbplatser om FaR, de regionala idrottsförbundens webbplatser etcetera). I lärobokens del 6 ”Hur används FaR runt om i Sverige?” finns exempel på hur man rent konkret har
lagt upp arbetet i olika delar av landet.
Denna del ”FaR i praktiken – hur gör man?” är praktiskt inriktad på hur man gör i själva patientmötet vid förskrivningen av FaR och i samverkan med friskvårdens aktörer, samt hur uppföljning kan gå till. I denna del beskrivs därför ett antal nyckelkomponenter vid förskrivningen av
FaR:
• samtalet
• skattningen av fysisk aktivitet
• innehållet i den individanpassade skriftliga ordinationen
• andra verktyg och åtgärder som kan främja fysisk aktivitet
• uppföljningen
• samverkan med aktivitetsarrangörer
• de regler och riktlinjer som gäller vid FaR.
Dessutom finns exempel på material som underlättar förskrivningen av individanpassad ordination av fysisk aktivitet. Ett kapitel handlar om kliniska överväganden utifrån en distriktsläkares
perspektiv. I slutet återfinns ett kapitel med patientfall från olika verksamheter, som exempel på
hur man i praktiken förskriver och följer upp FaR.  

Motiverande samtal
– ett sätt att samtala om förändring
författare: astri brandell eklund

i hälso- och sjukvård är att leta efter vad som är
fel. Det är också det synsätt som är starkast förankrat i oss som människor. För stenåldersmänniskan var det en viktigare uppgift att hålla reda på vad som var farligt,
kanske livshotande än att se och uppmärksamma det goda och positiva. I sjukvården har detta synsätt fortfarande ett starkt berättigande – när en patient kommer
med ett symtom måste man beakta en bakomliggande allvarlig sjukdom. Men om
det tankesättet följer oss i synen på patienten när det gäller förmågan till förändring
är det inte längre till hjälp. Det är därför viktigt att ändra perspektivet till att träna
sig i att se vad patienten kan och vill i stället för vad han eller hon misslyckats med
hittills.
Livsstilsförändringar av olika karaktär kan förbättra hälsan och öka välbefinnandet. De flesta handlar om att ta bort något som vi till största delen tycker om på
kort sikt, men som får negativa konsekvenser på lång sikt, som att sluta röka eller
undvika allt som innehåller snabba kolhydrater. Det handlar om att säga farväl till
eller modifiera ett i stunden belönande beteende. Här har fysisk aktivitet en fördel
då det handlar om att lägga till något som brukar ge påtagliga fördelar både på kort
och på lång sikt. Det kan förstås finnas svårigheter med förändring även här, men de
är till sin karaktär delvis annorlunda.
I förutsättningarna för mötet mellan behandlare och patient finns en grundläggande ojämlikhet. Patienten är den som söker hjälp och behandlarens uppgift är att
försöka ge den. Patienten kommer med ett symtom, det kan vara närmast bagatellartat eller sätta sin prägel på dygnets alla timmar. Denne har en förhoppning om
att kunna minska eller bli av med symtomet. När patienten gått hem från besöket
finns allting kvar och det behandlaren förmedlar kommer också att finnas med i de
dagliga tankarna om problemet. Behandlaren tänker kanske ibland på sin patient
även efter mötet, men går vidare i andra möten med nya patienter, och varje patient
tar sina bekymmer och sin oro med sig ut genom dörren. Det är behandlaren som
i slutändan har kontrollen över innehållet i mötet och hur länge det varar. Om det
är en klok behandlare får patienten inflytande över förloppet, men besluten om att
avsluta mötet, vidta åtgärder, boka återbesök osv. äger behandlaren.
Denna ojämlikhet kan lätt glömmas bort i det vanliga, vänliga mötet mellan tacksamma patienter och trevliga behandlare, men förtjänar uppmärksamhet.
Det traditionella perspektivet
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I de fall då sjukvården har lösningen på problemet, då en behandling kan bota, så
kan denna ojämlikhet kännas relevant och ibland till och med betryggande. I dessa
fall finns expertis som vill och kan lösa problemet. Men parallellt med att sjukvårdens behandlingsmöjligheter utvecklas, så ökar också insikten om att den del som
handlar om att ändra livsstil eller ta aktiv del i behandlingen kräver att det är patienten som är expert på sig själv och sitt liv. Även om alla utomstående inser och önskar
att patienten ska ändra sina vanor så är det ingen annan som kan göra det åt honom.
Detta kapitel handlar om hur vi i samtalet kan öka delaktigheten och jämlikheten
genom att tillämpa Motiverande samtal – MI (Motivational Interviewing).

Att samtala om förändring – likt och olikt andra samtal

FAR I PRAKTIKEN – HUR GÖR MAN?

5.

Ett empatiskt bemötande är centralt i alla patientmöten. Empati är ett ord som
används ofta, och ibland förväxlas med värme och vänlighet. Definitionen
av empati, ”att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov”
(Nationalencyklopedin), är kanske inte alltid möjlig att leva upp till. Det kan vara
svårt att leva sig in i något som ligger långt från ens egna erfarenheter och referenser.
Det vi däremot alltid kan göra är att anstränga oss att förstå vad en annan människa
tänker, känner och menar, och det är så empati definieras i MI. Empati förmedlas till
patienten på många sätt, varav ett är det reflektiva lyssnandet som beskrivs nedan.
Behandlarens förmåga att förmedla empati är det som är i särklass viktigast för
behandlingsresultatet (152, 214).
Patientcentrering är också grundläggande. Patientens tankar, önskemål och idéer
är i centrum. Motiverande samtal är samtidigt målinriktat; behandlaren styr mot
områden som är viktiga för den förändring som samtalet handlar om, och använder
det som kan vara till hjälp på vägen mot förändring i samklang med patientens egna
tankar och känslor. Behandlaren kan också ha idéer om vad som vore bra för en
patient, men om de inte är i linje med patientens så kommer de inte att leda vidare.
Det är viktigt att ha i åtanke att FaR är ett erbjudande, ett förslag som får effekt
först då det förankrats i dialog med patienten.
Samtalet om förändring är således tydligt målinriktat, mot ett mål som behandlare och patient gemensamt har kommit överens om (152, 215). Detta samtal skiljer
sig delvis från andra patientsamtal – det har sina unika utmaningar. I de flesta andra
samtal går det bra om vi följer vår intuition, alltså gör det som känns rätt. Om vi
möter en patient som har drabbats av sorg faller det sig naturligt att lyssna och visa
att vi finns där för att stödja och hjälpa. I samtal om förändring kan vi på samma
sätt starkt känna för att agera, men ibland på ett sätt som blir direkt kontraproduktivt. Impulsen kan vara att tydligt tala om och övertyga patienten om vad han eller
hon måste göra för att få en bättre hälsa. Detta kallas i MI rättningsreflexen. Det vi
vill säga är helt sakligt korrekt men effekten blir inte den önskade (216). Patienten
blir irriterad eller stött, eller visar det vi ofta kallar för motstånd genom att argumentera emot. Varför blir det då så? Vi säger ju bara det vi säger för att hjälpa!
Jo förvisso, men patienten värnar om sin autonomi, sin rätt att bestämma över sig
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själv. När någon annan talar om för oss vad vi ska göra innan vi själva har hunnit
fundera på saken blir oftast det spontana svaret nej (testa gärna på dig själv). Vi vill
hinna tänka efter och överväga om detta är något som verkligen är av godo för oss,
fundera över vad vi vill göra och varför. Som mänskliga varelser vill vi bestämma
själva, och denna drivkraft har ett stort överlevnadsvärde.
En annan utmaning i samtalet om förändring handlar om behovet av att känna
sig accepterad. När vi talar om för en annan människa att han eller hon behöver
ändra på sig väcks lätt känslor som: ”Jaså, det är fel på mig”, ”Jag duger inte som
jag är”. Det går paradoxalt nog bättre att förändra sig och bli delvis annorlunda
om man känner sig accepterad som den man är från början med sina fel och brister.
När tanken på förändring väcks kommer också frågan: ”Klarar jag av detta?”
Det är obehagligt att tänka på att vi behöver göra något som vi inte tror att vi kommer att klara av.
Motiverande samtal är ett sätt att möta dessa utmaningar.

Motiverande samtal (MI) definition 2009
Motiverande samtal är en på samarbete grundad, personcentrerad form av
vägledning för att locka fram och stärka motivation till förändring
William R Miller, Stephen Rollnick (151)

Vad vill vi skapa för anda i samtalet om förändring?
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Samtalet är ett samarbete mellan patient och behandlare. Det kan tyckas självklart
att vi samarbetar med våra patienter, men såväl rättningsreflexen som den grundläggande ojämlikheten som beskrivs ovan kan lägga hinder i vägen för ett jämbördigt
samarbete. I MI finns enkla konkreta strategier som ökar samarbetet, som att ”be
om lov” att ta upp frågor eller byta fokus de gånger patienten inte själv har tagit initiativet. Det finns också en struktur för informationsutbyte, och ett sätt att komma
överens om dagordningen vid besöket med hjälp av en meny, som beskrivs nedan.
Det är centralt att locka fram så mycket som möjligt från patienten. Många teorier
om hur man kan hjälpa människor till förändring utgår från att det finns en brist
hos dem, och att något måste tillföras utifrån för att en förändring ska komma till
stånd. I MI utgår man från att lösningen finns hos människan själv. Tankar och
idéer om hur den fysiska aktiviteten ska utformas hämtas således huvudsakligen
från patienten. Behandlarens roll är att locka fram och förstärka dessa, och att tillsammans med patienten utforma alternativ som patienten vill och kan genomföra.
Det är viktigt att tydligt fråga efter och förstärka patientens egna idéer, och först
därefter be om lov att lägga till de aspekter som behandlaren och FaR kan tillföra.
Följsamheten till traditionella recept är låg, och FaR ska helst inte bli ytterligare ett
recept som ligger i en låda utan att användas.

Att visa respekt för patientens autonomi är också grundläggande. De beslut som fattas ska vara sådana som patienten önskar och känner sig nöjd med. Behandlaren
kan hjälpa till med sin kunskap, sitt kontaktnät och sina idéer, men det är patienten
själv som beslutar hur han eller hon vill göra.

MI-anda
Att samarbeta
Att locka fram tankar och idéer från patienten
Att visa respekt för patientens autonomi

Hur samtalar vi?
Tänk tanken att en ortoped skulle få en höftledsprotes i handen och sen skickas in
på en operationssal med orden: Gör som du känner för, du kanske har sett någon
annan som har opererat, gör likadant om det verkade bra. Det ter sig inte realistiskt, och tack och lov för det. Men när det gäller samtalet så läggs det fortfarande
förbluffande liten möda på att underlätta för personal att göra ett så bra jobb som
möjligt.
Att på något sätt kommunicera med andra är en nödvändighet. Om vi behärskar
ett gemensamt språk brukar vi helt enkelt prata med varandra. Dessa samtals möjligheter är spännande och utvecklingsbara.
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Det vanliga sättet vi har lärt oss för att föra ett samtal framåt är genom att använda
frågor. Öppna frågor, det vill säga frågor som inte kan besvaras med ja eller nej eller
ett givet alternativ ger patienten den största möjligheten att uttrycka vad han eller
hon menar, tänker och känner. En öppen fråga börjar med ett frågeord som vad, hur,
vilka, på vilket sätt. Exempel:
• ”Vad skulle det innebära för dig att komma i gång och träna?”
• ”Hur tänker du vidare om detta?”
• ”Vilka alternativ passar dig bäst?”
• ”På vilket sätt kan jag vara till hjälp för dig?”
• ”Vad skulle kunna vara ett första steg för dig?”
Varför inleder också en öppen fråga, men kan lätt uppfattas som anklagande, och
kan därför vara klokt att undvika.
Ett samtal som vilar på frågor och svar blir dock ingen dialog, utan kan mer få
karaktären av ett förhör, och det är ingen slump att ordet ”ifrågasatt” inte har en
positiv klang. Det inger också känslan att det är den som ställer frågorna som ska
finna lösningen på problemet.
Vad kan vi då annars göra för att föra samtalet vidare? Ett sätt är att använda sig av
reflektioner. Reflektioner (speglingar) innebär att återge vad patienten sagt. Tonfallet
går ner i slutet på en reflektion, inte upp som i avslutningen på en fråga, och for156
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muleras som ett påstående. En reflektion kräver inte ett svar, utan är ett försök att
fortsätta patientens tankegång. Det kan liknas vid att stå bredvid patienten och
försöka se åt samma håll.
En enkel reflektion återger ordagrant eller med en synonym vad patienten sagt. Den
förmedlar att vi lyssnar uppmärksamt och ger patienten utrymme att tänka vidare,
men tillför ingen ny mening till samtalet.
”Jag var väldigt stark och smidig när jag var yngre.”
”Du var stark och smidig då.” ”Du var vältränad när du var ung.”
En komplex reflektion försöker återge den underliggande meningen, tanken eller
känslan i det patienten har sagt. En komplex reflektion lägger till mening. Det ska
dock inte vara behandlarens egna funderingar, utan vad behandlaren tror att patienten tänker eller känner. Patienten ska känna igen en komplex reflektion som något
som han eller hon kunde ha sagt själv.
”Du funderar på om du skulle kunna bli så igen.” ”Så det är en bild du har av dig
själv, att du kan vara i så fin form.”
Komplexa reflektioner förutsätter att patienten känner sig trygg i mötet, och är fri
att korrigera om de inte överensstämmer med det han eller hon menar. Under dessa
förutsättningar kan även en komplex reflektion som inte träffar helt rätt leda samtalet vidare. Patienten uppfattar att behandlaren försöker förstå, men inte riktigt har
gjort det ännu, och fördjupar och förtydligar sina tankar.
På samma sätt som frågor ger riktning åt samtalet gör också reflektioner det.
Behandlaren väljer vad som reflekteras, och samtalet kommer att fortsätta i den
riktningen.

Vad väljer vi att reflektera här?
• ”Du har haft mycket omkring dig, samtidigt har du tänkt mycket på att försöka
komma i gång att träna.”
• ”Din fru har varit sjuk och det har varit jobbigt för er båda.”
• ”Du har det stressigt just nu.”
• ”Du är orolig när du är ute för att du ska ramla och skada dig.”
Det finns inget rätt svar, alla reflektioner kan vara meningsfulla, men om vi vill
fortsätta att samtala om träningen är det den första som mest sannolikt kommer att
leda vidare till detta.
Att använda sig av reflektioner i samtalet är den färdighet i MI som brukar ta
längst tid att tillägna sig. Möjligheterna att förfina och utveckla sin förmåga att göra
reflektioner tar aldrig slut. Det finns personer, exempelvis framgångsrika journa-
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”Jag har verkligen tänkt jättemycket på det vi pratade om sist att komma i gång med
träningen, men jag har haft så svårt att komma igång, min fru har varit sjuk, och
själv har jag haft det så himla stressigt. Det är ju så mörkt ute nu också, och moddigt
och lätt att halka när man är ute.”

lister, som naturligt använder sig av reflektioner i samtalet (lyssna efter det när du
hör en intervju utförd av någon av våra namnkunniga journalister). För de flesta är
det dock en färdighet som behöver övas upp, men som därefter är användbar i alla
samtal, inte bara samtal om förändring.
Sammanfattningar fyller flera funktioner. Det visar att behandlaren försöker förstå
och ger patienten en möjlighet att korrigera, förtydliga eller komplettera bilden.
Det är ett sätt att gå vidare i samtalet med nytt fokus. Även i sammanfattningarna
är det betydelsefullt att lyfta fram det väsentligaste, och att sammanfatta patientens
förändringsprat stärker motivationen. Då vi sammanfattar olika teman i en ambivalens är det klokt att avsluta sammanfattningen med det som talar för en förändring,
då patienten i allmänhet fortsätter tala om det som sägs sist i sammanfattningen.
Att bekräfta är något som de flesta i norra Europa inte är så vana vid eller har så lätt
för. Samtidigt talar mycket för att bekräftelse av en person är något som är kopplat till att denne genomför förändringar (217). Behandlaren kan bekräfta vad en
patient har sagt eller gjort: ”Du har ansträngt dig” eller ”Fint att se dig här i dag”,
eller bekräfta egenskaper: ”Du är en person som inte ger dig”. På samma sätt som
reflektioner ska kunna kännas igen av patienten som något han eller hon kunde ha
sagt själv, så ska också en bekräftelse kunna kännas igen av patienten.
Att hitta sitt eget sätt att bekräfta som känns bekvämt och naturligt kan också höra
till utmaningarna i att lära sig MI.
Bekräfta, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar beskrivs ofta med akronymen BÖRS.
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BÖRS
Bekräfta
Öppna frågor
Reflektioner
Sammanfattningar
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Förändringsprat
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Behandlaren kan således utveckla och till en del förändra sitt eget sätt att kommunicera. Det viktigaste syftet med kommunikationsfärdigheterna som beskrivs ovan
är att förmedla empati och att locka fram och förstärka förändringsprat, och förekomsten av förändringsprat är kopplat till att förändringar genomförs (218-220).
Ett sådant samtal ger patienten tillfälle att tänka vidare på ett konstruktivt sätt om
en förändring, och upptäcka sig själv och sina möjligheter. Liksom vi när vi ser rök
vet att det finns en eld som pyr inunder, så är förändringsprat det som hjälper oss att
förstå vad som kan leda till förändring för just denna patient. Förändringsprat kan
ha olika karaktär och det finns olika sätt att kategorisera det, se faktarutan nedan.
Det väsentliga i det praktiska arbetet är dock inte att identifiera och kategorisera
olika typer av förändringsprat, utan att uppmärksamma och vidareutveckla det.
Detta innebär att byta perspektiv på det sätt som beskrivs inledningsvis. För på
samma sätt som TV-nyheterna nästan uteslutande ger bud om olyckor och katastrofer, och sällan uppmärksammar allt det goda som samtidigt sker i världen, är
vi vana att också att hos patienterna uppmärksamma och lägga vikt vid det mindre
bra, och låta ”hälsan tiga still”.
Så om patienten säger: ”Jag har gått en extra liten runda vissa morgnar, men jag
får inte till det varje dag”, så kan vi välja att svara: ”Jaså, varför blir det inte av varje
dag som vi pratade om senast?” eller ”Så bra att du fått till det vissa morgnar – det
är något nytt du har kommit i gång med.”
Den första responsen ger sannolikt skuldkänslor, den andra stärker tilltron till
den egna förmågan.
När vi hör förändringsprat så vet vi att vi är på rätt väg i samtalet, och förändringsprat som handlar om åtagande, aktivering eller att ta steg är kopplat till faktisk
förändring.
Det patienten säger kan även handla om skälen att inte göra en förändring (status
quo-prat). Detta kan också ha olika karaktär, men brukar innebära att samtalet just
då inte styr mot förändring.
Att förändringsprat är viktigt är gammal kunskap. Blaise Pascal utryckte det
redan på 1600-talet: ”Människor blir i allmänhet mer övertygade av argument de
själva kommit på än av sådana som kommer från andra”.

Förändringsprat
Förberedande förändringsprat kan handla om:
Vilja till förändring
Tillit till förmågan att förändra sig
Anledningar att genomföra förändringen
Behov av att göra förändringen
Förändringsprat i anslutning till handling kan handla om:
Åtagande – att formulera en tydlig avsikt till förändring
Aktivering – att förbereda förändring
Ta steg – att ta konkreta steg, små eller stora mot förändring

Att vilja och att kunna – två sidor av motivationen
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Tillvaron är sällan svart eller vit, och att dela upp motivationen till förändring i att
vilja och att kunna är en förenkling, men kan ändå underlätta tänkandet om hur en
förändring ska kunna bli möjlig för just den här patienten.
Om en patient inte tycker det är viktigt att börja träna, men tror sig kunna om
han eller hon skulle bestämma sig, kan fakta om positiva effekter av fysisk aktivitet
spela roll. Det är då viktigt att förmedla dessa fakta enligt principerna för att ge
information, se nedan.
Värderingar som ”Jag vill att mina barnbarn ska känna sig stolta över mig”
och ”Jag vill leva i enlighet med naturen” kan också spela stor roll för hur viktig
en beteendeförändring upplevs. Ett sätt att samtala om värderingar är att använda
värderingskort och låta patienten välja ut dem som känns viktigast. Värderingskort
kan köpas, eller laddas ner kostnadsfritt från www.farbring.com. Ett annat sätt är
att fråga efter vilka värden i livet som är viktiga för patienten. Därefter ber vi denne
reflektera över dessa värderingar i relation till förändringen som samtalet handlar
om. Exempel: ”Så familjen är viktig för dig – vilken roll har träningen i förhållande
till familjen?”
Om en person vill men däremot inte tror att han eller hon klarar av att genomföra
förändringen blir vår uppgift en annan. Målet, eller kanske bara det första delmålet,
kan behöva omformuleras så att det blir möjligt att uppnå. Vi försöker då stötta
tilltron till den egna förmågan hos patienten genom att belysa tidigare framgångar.
Möjligheter att få stöd från omgivningen kan undersökas. Ibland behöver man
använda en annan strukturerad metod för att genomföra förändring, som exempelvis KBT (Kognitiv Beteende Terapi).
Sedan är det förvisso så att det för många är lättare att säga att man inte vill än
att man inte tror att man kan. Därför kan det krävas lyhördhet för att bli klar över
var skon klämmer när en förändring dröjer.
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Skalfrågor
Skalfrågor kan användas för att belysa dimensionerna att vilja och att tro sig kunna
göra en förändring. Skalfrågorna kan handla om något övergripande, som att
komma i gång att träna över huvud taget, eller mer specifikt, som det första delmål
samtalet lett fram till, exempelvis att simma 500 meter två gånger i veckan.
”På en skala från 0 till 10 hur viktigt är det för dig att …?”
0 ................................................................................................................................... 10

Diskrepans och ambivalens
Känslomässig diskrepans innebär att det finns en skillnad mellan hur det är och hur
vi vill att det ska vara. Detta är en kraftfull drivkraft till förändring. Om diskrepanskänslan är liten är det inte så sannolikt att vi genomför en förändring som kräver
något av oss – varför göra en ansträngning om allting i stort sett är som vi vill att det
ska vara? Om diskrepanskänslan är för stor kan den leda till resignation och uppgivenhet – det blir övermäktigt att ens tänka på att göra en förändring. Skalfrågorna
och användningen av värderingar ovan är ett sätt att utveckla en diskrepanskänsla.
Diskrepans måste uttryckas av patienten själv, den kan lockas fram av behandlaren
men får aldrig påvisas av denne. Det går bra att själv säga ”Usch, jag tycker jag
börjar bli lite tjock”, men om någon annan säger samma sak i du-form så är det
kränkande.
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Om svaret på denna fråga blir en väldigt låg siffra kan det antingen vara som nämns
ovan att fakta eller värderingar kan ge en högre skattning. Det kan också vara så att
målet behöver omformuleras, att den låga siffran ger besked om att det fordras en
större lyhördhet för vad just denna patient skulle vilja göra.
En användbar följdfråga är: ”Hur kommer det sig att du säger X och inte en lägre
siffra?”
Det uppmuntrar patienten att berätta om skälen till förändring. Reflektera eller
sammanfatta det patienten säger.
Men hur gärna en person än vill göra något, kommer den inte våga försöka om
den inte tror att den kan. Därför blir nästa fråga: ”Om du bestämde dig för att
genomföra förändringen, hur stor är din tilltro till din förmåga att klara av det på
samma skala från 0 till 10?”
En följdfråga här kan vara: ”Vad skulle behövas för att du skulle sätta en högre
siffra?”
Den ger besked om vad patienten kan behöva för att stärka sin tillit till förmågan
att klara av förändringen.
Lite förenklat kan man säga att produkten av dessa båda svar brukar spegla hur
beredd en person är att göra förändringen. Man kan också fråga efter detta genom
att ställa den här skalfrågan: ”Hur beredd är du att göra förändringen?”
Om patienten skattar sig lågt på någon av skalorna måste vi först arbeta vidare
med detta innan det är meningsfullt att utfärda något FaR-recept.

Ambivalens betyder dubbel giltighet (av latinets ambi = dubbel, valens = giltighet);
det är alltså två motstridiga saker som äger sin giltighet. Oftast har tankar om förändring ännu fler facetter. Ambivalensen gäller ofta både hur vi har det i dag, där
det finns det som är bra och mindre bra, och hur det blir vid en förändring, där det
kan finnas saker som oroar eller som vi tror vi kommer att sakna när förändringen
är gjord samtidigt som vi har skäl att genomföra den.
Att utforska ambivalensen är också ett sätt att tydliggöra diskrepansen. Som
människor har vi många sätt att hantera alla de ambivalensteman vi härbärgerar
dagligen. Att vara tydligt ambivalent i förhållande till något som är väsentligt är
dock plågsamt, och att utforska och lösa ambivalens i förhållande till en förändring
är därför en viktig uppgift.
Det finns många sätt att göra detta på, och gemensamt för dem är att strukturera
det vanliga velandet ”Jo, jag ska nog, nej förresten, jo, kanske i alla fall”, till ett mer
tydligt mönster. Det ger möjlighet att se på förändringen ur olika aspekter, vad förändringen innebär på kort och på lång sikt, utifrån andras behov och krav och från
den egna synvinkeln, från rationella och mer känslomässiga aspekter.
Vid en förändring där det handlar om att lägga till något i tillvaron, som vid
fysisk aktivitet, kan ett sätt att utforska ambivalensen vara att fråga efter de farhågor som kan finnas inför en förändring, och därefter vad patienten tror sig kunna
uppnå och vinna med förändringen. Farhågorna kan belysas och befarade svårigheter kanske lösas på olika sätt. Det patienten vill vinna med förändringen är den
starkaste positiva drivkraften, som också kommer att kunna hjälpa patienten att
vidmakthålla förändringen.

Motstånd
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”Den här patienten har ett sådant motstånd mot att göra något!” Det är ett uttryck
som nog känns igen. Det är klokt att fundera på vad detta som kallas för motstånd
är ett uttryck för. Det kan handla om utmaningarna som nämns inledningsvis, att
patienten inte känner sig accepterad eller upplever att det han eller hon väljer att
göra inte respekteras. Det kan också handla om att behandlaren har gått för fort
fram och i all välmening befinner sig före patienten i tanke- och beslutsprocess.
Det kan handla om att behandlaren alltför ivrigt argumenterar för ena sidan av
ambivalensen, för den delen som handlar om förändring. Det försätter patienten i
rollen som försvarare av den andra sidan av ambivalensen, de skäl som talar mot
förändring och som också äger sin giltighet. Detta är en situation som är olycklig, då
motståndsprat är kopplat till icke-förändring på samma sätt som förändringsprat
till förändring.
Det som beskrivs ovan är det motstånd som uppstår i mötet mellan behandlare
och patient. Patienten kan också komma till mötet med ett motstånd som beror på
tidigare dåliga erfarenheter eller fyller funktionen att vara ett skydd mot egna svåra
känslor.
Även om MI i sin struktur försöker förebygga motstånd, så förekommer det
ibland. Om motstånd uppstår är det klokt att fundera över vad orsakerna kan vara
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hos patienten, och inte reagera reflexmässigt. Om någon knuffar till oss på gatan,
vill vi lätt knuffa tillbaka, och samma mekanismer kan påverka samtalet om vi inte
tänker efter. Det automatiska svaret hos behandlaren kan bli att argumentera tillbaka, eller fräsa ifrån. Men det leder inte vidare.
En orsak till motstånd hos patienten är att han eller hon upplever sin autonomi
kränkt, och ett bra sätt att bemöta motstånd är då att betona patientens autonomi:
”Det är viktigt att beslutet är ditt, det ska vara på ett sätt som du känner dig nöjd
med”. Ett annat är att reflektera eller sammanfatta det patienten har sagt för att visa
att vi försöker förstå hur han eller hon menar. Ytterligare ett sätt är att be om ursäkt,
backa i samtalet och erbjuda ett annat fokus.
Att utveckla diskrepans och bemöta motstånd enligt ovan, samt att förmedla
empati och stötta tilltron till den egna förmågan är fyra grundläggande principer i
MI.

Fyra principer
Förmedla empati
Utveckla diskrepans
Respektera, ”rulla med” motstånd
Stötta tilltron till den egna förmågan

Att ge information
Det vanligaste sättet att ge information är att helt enkelt försöka berätta det viktigaste, som en liten föreläsning, och sedan kanske fråga om patienten har förstått
eller har några frågor.

Om svaret är ja, vilket oftast är fallet, blir nästa steg att fråga efter vad patienten
redan känner till. Det är viktigt att förmedla att det inte är en kunskapskontroll,
utan ett intresse för vad patienten har för uppfattningar, har läst eller hört. Detta
blir alltmer relevant då patienten kan ha googlat sig till avsevärda kunskaper och
kanske också en del missuppfattningar.
• ”Vad känner du till om de positiva effekterna av fysisk aktivitet?
• ”Vad känner du till om sambandet mellan fysisk aktivitet och blodsockernivåer?”
Först därefter ger vi information, och den kan då anpassas efter patientens förkunskaper och föreställningar. En del kanske helt kan hoppas över så annat kan få mer
uppmärksamhet.
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I MI är det första steget att fråga om patienten är intresserad av informationen.
• ”Fysisk aktivitet har många positiva effekter – är det något du vill veta mer om?”
• ”Är det OK att jag berättar lite om sambandet mellan fysisk aktivitet och blodsockernivåer?”

5.

Efter detta frågar vi igen vad detta innebär för patienten.
• ”Vad tänker du om detta?”
• ”Vad innebär detta för dig?”

Meny och agenda
Att göra en meny av olika möjliga fokus i samtalet är ett annat sätt att tydliggöra
samarbetet. Menyn kan bestå av teman som behandlaren vill ta upp, med tomma
fält som ger möjlighet för patienten att komplettera med sina idéer. Om patienten
har många olika teman, kan menyn hjälpa till att klargöra dessa. Patienten får en
utgångspunkt för att prioritera i båda fallen, och får göra en agenda i vilken ordning de olika områdena ska prioriteras. För många patienter är det en hjälp att vara
konkret och använda papper och penna när detta görs (se figur 25), vilket också kan
vara användbart vid ambivalensutforskning och skalfrågor.
Figur
Figur 25.
25. Exempel på en meny av olika möjliga fokus i samtalet

Gruppverksamheter

Effekter av
träning
Olika träningsformer
Personer som
kan vara till stöd
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Från tanke till handling
Vägen till beslut om förändring ser olika ut för olika människor; ibland tar det tid,
ibland går det fort. När väl beslutet om förändring är fattat behöver patienter olika
grad av stöd och hjälp i planläggningen och genomförandet. Patienterna brukar
själva kunna ge besked om vilket stöd de behöver, om de vet vilka möjligheter som
erbjuds. Det är förstås väsentligt att planlägga en förändring med rimliga och uppnåbara mål, och med stöd i den utsträckning patienten önskar.
Att stötta tilltron till den egna förmågan kan bland annat göras genom att hjälpa
patienten att se sina framgångar i stället för sina misslyckanden. Om patienten har
en låg tilltro till sin förmåga att klara av att genomföra förändringen kan annat
strukturerat stöd behöva läggas till, till exempel KBT. Att återfalla till tidigare beteende, att falla ur sin träningsrutin någon gång, är snarare regel än undantag. Detta
är inte ett misslyckande utan ska ses som en lärosituation. Mål och delmål kan i det
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läget behöva omprövas, och behov av ytterligare stöd utforskas. Det kan också vara
så att det endast blir ett tillfälligt ”gupp på vägen”, och att patienten kan fortsätta
utan någon kurskorrigering.

Till sist
Det finns frön i Australiens urskogar som bara gror efter en skogsbrand. På samma
sätt bär vi alla frön till förändring i oss som kanske aldrig kommer till uttryck. Det
mesta som påverkar patienten att göra förändringar ligger utanför vår kontroll.
Detta kapitel handlar om hur vi i vår professionella roll kan underlätta förändringsprocessen, och också få ett lite roligare jobb själva. Att byta från den traditionella
expertrollen, ”Jag ska ordna allt åt dig”, till en samarbetande roll där patienten
visar vägen i samtalet är för många en befrielse. Behandlaren är fortfarande aktiv,
men på ett annat sätt. Jennifer Hettema, MI-tränare och forskare, har uttryckt det
så här: ”MI förmedlar inte ’Jag har vad du behöver’ utan ’Du har vad du behöver,
och tillsammans ska vi finna det’”. Motiverande samtal är ingen mirakelkur – det
går inte att installera motivation i någon som inte har den – och alla patienter kommer inte att göra förändringar även om vi lär oss att använda MI. Men lite fler kommer att göra det, och samtalsklimatet, tiden vi tillbringar med våra patienter, får en
annan kvalitet.
För dig som vill läsa mer finns lästips nedan. Webbplatsen www.somra.se är ett
kunskapsstöd med korta filmklipp och övningar. Det är dock svårt att lära sig att
köra bil endast genom att läsa en körskolebok, och det brukar inte fungera att lära
sig MI på det sättet heller. Som med alla färdigheter behöver vi öva, och observera
vår egen praktik. Det finns ett relativt rikt utbud av MI-utbildningar i landet, och
du kan hitta utbildare genom de två överst listade webbplatserna nedan. För att
vidmakthålla och fördjupa kunskaperna i MI behövs fortlöpande observation av
den egna praktiken – i handledningsgrupper eller på annat sätt. Lycka till!
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Mer information och hjälpmedel
Mer information finns på
www.motivationalinterview.org
www.motiverandesamtal.org
http://www.fhi.se/MI
www.somra.se
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Det finns lathundar i fickstorlek för motiverande samtal (se figur 26), som till
exempel kan beställas eller laddas ner från Statens folkhälsoinstitut (www.fhi.se/
PageFiles/6978/MI-sticka.pdf).
Figur 26. Exempel på lathund ”MI-sticka”
LIVSSTIL OCH HÄLSA

VERKTYG

Motiverande samtal

Öppna, utforskande frågor
• Hur ser du på …?
• Hur tänker du om detta?
• Vad innebär detta för dig?
• Vad är dåligt/bra med …?
• Vad vet du om …?
• På vilket sätt …?

STRATEGIER

Ta upp ämnet och be om lov
Informationsutbyte:
Utforska – tillför information – utforska
• Ta reda på vad patienten vet
• Tillför din kunskap
• Ta reda på vad patienten tycker

Lyssna och reflektera
(upprepa/omformulera)
• Så du både vill och inte vill …
• Du tänker att …
• Du känner att …
• Du undrar om …

Handla utifrån var patienten befinner
sig i sin beredskap till förändring

Sammanfatta
Sammanfatta och fråga om du uppfattat rätt.

(Omarbetat från Stott, N.C.H., Rollnick, S m.fl.)

Inte beredd
Väck intresse,
tillför information

Osäker/tveksam
Utforska
ambivalensen

Beredd
Stöd handling

På en skala 0–10 där 0 betyder ”inte alls viktigt”
och 10 betyder ”mycket viktigt”
Hur viktigt är det för dig att …?
0

KOM IHÅG!

• Gå inte händelserna i förväg
• Reflektera förändringsprat när du hör det
• Lyssna – Reflektera – Sammanfatta

Landstinget Gävleborg ©

10

Hur säker är du på att kunna klara av att …?
0
10

www.fhi.se/riskbruksprojektet
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Vem får ordinera FaR?
De som får ordinera FaR är legitimerad personal som arbetar inom hälso- och
sjukvården och som har kunskaper om
• patientens aktuella hälsoläge
• hur fysisk aktivitet kan användas som prevention och behandling
• patientcentrerat samtal
• metoden FaR
• lokala rutiner för FaR.

Det är verksamhetschefen som avgör vem som har tillräcklig kunskap och som får
förskriva FaR. I vissa landsting förekommer det även att själva förskrivningen kan
ske på delegation. I dessa fall bedömer behörig personal hälsoriskerna och sedan
delegeras själva det patientcentrerade samtalet och den preciserade ordinationen till
en annan personalkategori.

5.
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Vem ska erbjudas FaR?
inte rör sig tillräckligt behöver bli mer aktiva, ska inte alla dessa
erbjudas FaR. FaR är ett verktyg i verktygslådan för att främja patienters fysiska
aktivitet (se figur 27). Ur folkhälsosynpunkt är det viktigast att nå de minst aktiva
– att nå många som gör små till måttliga förändringar i sin fysiska aktivitet är viktigare än att nå några få som gör stora förändringar (221). FaR har visat sig vara en
bra metod för både de minst aktiva och de som är något aktiva (173, 174).

Även om alla som

®

Figur 27. FaR är ett verktyg bland flera i verktygslådan eller en pusselbit i pusslet
med att främja fysisk aktivitet
Figur 27. FaR är ett verktyg bland flera i verktygslådan

®

R
Fa
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Det finns många olika anledningar till att en patient i hälso- och sjukvården bör
erbjudas FaR. Grunden är att individen är otillräckligt fysiskt aktiv ur hälsosynpunkt och att fysisk aktivitet kan användas i prevention och behandling av sjukdom.
Patienten måste klara träning och fysisk aktivitet utanför hälso- och sjukvården. En
förutsättning är givetvis att patienten är, eller under samtalets gång blir, beredd att
förändra sitt beteende när det gäller fysisk aktivitet.
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Patienter i behov av förändrad fysisk aktivitet för att
förebygga och behandla sjukdom
FaR kan vara lämpligt för följande patientgrupper:
• Patienter med riskfaktorer eller sjukdomar där en ökad fysisk aktivitet kan
användas i behandlingen av hälsoproblemet. Se FYSS för vilka tillstånd som
fysisk aktivitet kan användas för prevention och behandling (se även faktaruta
sid 68, www.fyss.se) (2).
• Patienter som riskerar att utveckla riskfaktorer eller sjukdomar på grund av de
rör på sig för lite eller är för stillasittande.
• Patienter som lider av den samsjuklighet som förekommer vid flera av de stora
folksjukdomarna. Fysisk aktivitet som behandling är unik på så sätt att man kan
påverka många olika biologiska och fysiologiska system i kroppen på en gång.
• Patienter i vissa livsfaser som kräver speciella hänsyn till fysisk aktivitetsnivå och
typ av aktivitet. Sådana faser kan vara vid graviditet och klimakteriet, eller hos
äldre och barn och unga.
• Patienter som behöver förändra sin fysiska aktivitetsnivå för att främja sin hälsa.
Det kan exempelvis vara personer som är aktiva i en viss typ av aktivitet men som
skulle må bättre av en annan typ av aktivitet, eller av en annan dosering.

Otillräckligt fysiskt aktiva patienter
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Med otillräckligt fysiskt aktiv menas den som utifrån sitt hälsotillstånd rör på sig
för lite eller är för stillasittande. Otillräckligt fysiskt aktiv är därmed ett relativt
begrepp. Även om en person når upp till den rekommenderade fysiska aktivitetsnivån för befolkningen, kan denna person utifrån sitt hälsotillstånd behöva mer
aktivitet.
Den hälsofrämjande rekommendationen för fysisk aktivitet, som svenska
Läkaresällskapet står bakom, lyder ”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt
aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till
exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta
ökar den dagliga mängden eller intensiteten” (53, 79). De 30 minuterna kan sannolikt delas upp i tre 10-minuterspass och ändå ha samma hälsoeffekt (222). Med
måttlig intensitet avses den relativa intensiteten som påverkas av individens ålder,
vikt, träningsstatus och personlighet. I klinisk vardag kan uttrycket ”intensitet som
ger upphov till lätt andfåddhet och svettning” eller ”på en nivå som medger samtal”
användas (53).
För att få önskad hälsoeffekt kan konditionsträning med högre intensitet krävas.
Den generella rekomendationen är 20-60 minuter 3-5 dagar per vecka (53).
Styrketräning kan behövas som komplement till både de som uppfyller den
rekommenderade fysisk aktivitetsnivån och till de som är otillräckligt aktiva. Hos
patienter med kronisk sjukdom eller hög ålder kan en försvagad muskulaturgöra
det nödvändigt att börja med styrketräning innan annan fysisk aktivitet överhu-

vudtaget är möjlig. För styrketräning rekommenderas 8-10 övningar med en högre
intenistetsom görs 2–3 gånger per vecka (53).
Rekomendationer för att nå optimal hälsoeffekt vid olika sjukdomstillstånd
redovisas i FYSS (2).
Med stillasittande beteende (engelska ”sedentary behaviour”) avses aktiviteter
som inte nämnvärt ökar energiutgifterna utöver vilometabolismen (som anges till
1,0 METs [Metabolic equivalent units]), det vill säga aktiviteter som kräver 1,0–1,5
METs (31). Några vanliga sådana aktiviteter är att sitta och läsa eller prata, titta på
TV eller DVD, sitta framför datorn, åka bil och buss samt ligga och vila eller sova.
Riskerna med mycket stillasittande kan inte kompenseras med enbart fysisk träning
(27, 38). Det är därför viktigt att göra upprepade avbrott vid längre tids stillasittande. Även en person som uppfyller den rekommenderade fysisk aktivitetsnivån
kan således behöva förändra sitt beteende om den har ett stillasittande beteende i
övrigt.
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Ta en aktivitetsanamnes
En anamnes på fysisk aktivitet behöver tas för att kunna ordinera lämplig fysisk
aktivitetsnivå och lämplig aktivitet för en patient. Denna bör innehålla uppgifter
om nuvarande aktivitet, hur mycket patienten rör på sig, vad patienten tycker sig
hinna med och i vilken omfattning hon eller han har varit aktiv tidigare. Att bedöma
om fysisk aktivitet är förknippat med några risker för denna patient ingår givetvis
också. Lämpliga frågor kan vara:

•
•
•
•

Hur ser din fysiska aktivitet ut? Vad gör du just nu?
Hur ofta?
Hur länge?
Hur hårt?

Aktivitet
Frekvens
Duration
Intensitet

Även om patienten säger att han eller hon inte motionerar eller gör någon fysisk
aktivitet, är det viktigt att utforska detta vidare. De flesta gör något som man ändå
kan utgå från. Det kan ofta vara en framkomlig väg att bygga vidare på det patienten gör i dagsläget, men med ökad intensitet eller duration. Det viktigaste är ofta att
patienten lyckas göra en förändring, om än liten. Detta är speciellt viktigt för dem
som är ovana att vara aktiva. Genom att lyckas ökar tilltron till den egna förmågan
och då kan man ofta ta nästa steg och öka på aktiviteten ytterligare.

5.
FAR I PRAKTIKEN – HUR GÖR MAN?

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

171  

Bedöm fysisk aktivitet
Att mäta beteendet fysisk aktivitet är komplext, och bäst möjlighet finns om man
använder flera olika metoder. Att kombinera frågeformulär om självskattad fysisk
aktivitetsnivå med samtal om fysisk aktivitet är en vanlig metod i den kliniska vardagen. För att kunna bedöma hur aktiv en individ är likväl som för att kunna förskriva eller ge rekommendationer om lämplig aktivitet, behövs information om typ
av aktivitet och frekvens, duration och intensitet.

Skattning av fysisk aktivitetsnivå
Många olika frågor används för att uppskatta en individs aktivitetsnivå – det finns
inte en fråga som kan mäta den totala fysiska aktivitetsnivån hos en individ. Alla
befintliga frågor har sina brister. Det finns frågor kan användas vid screening för
att skatta en individs fysiska aktivitetsnivå, se bland annat Socialstyrelsens frågor i
bilaga 2.
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Det är viktigt att i samtalet med klienten diskutera brett om fysisk aktivitet för att
få en helhetsbild. Det kan för många vara lättare att fundera på hur aktiv man är i
olika sammanhang:
• på arbete, vid studier eller vid daglig sysselsättning
• på fritid, både
– vardagsaktiviteter (exempelvis hushållsarbete, trädgårdsarbete, promenad,
cykling, lek)
– organiserade aktiviteter (exempelvis gympa, dans, bollsporter)
• vid transporter (exempelvis promenad, cykling).
Motion och träning är lättare att minnas än lågintensiva aktiviteter, då det är lät�tare att minnas det som utförs regelbundet och med en högre intensitet. Samtalet
kan ofta hjälpa en person att även för sig själv identifiera vad den faktiskt gör för
aktiviteter. Ofta är det lättare att öka den aktivitet man faktiskt gör än att börja med
något helt nytt. För dem som rör sig väldigt lite är de små förändringarna viktiga
att börja med.

Styrning av intensitet
Intensitet eller hur ansträngande en aktivitet är eller bör vara, kan beskrivas på flera
olika sätt. Vid förskrivning av FaR handlar det om den relativa intensiteten, det
vill säga hur ansträngande individen själv upplever den fysiska aktiviteten. Detta
skiljer sig från den absoluta intensiteten, som brukar finnas som beskrivning på
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motionspass. För FaR-patienter är det vanligt att de ska träna på en måttligt intensiv
nivå men gå på ett lättgympapass. Ett medelpass skulle för de flesta som ordineras
FaR innebära en hög ansträngningsnivå. Det är därför viktigt att vara tydlig med
vad man avser vid förskrivningen av FaR, och att man förvissar sig om att man är
överens med patienten.
Ett vanligt sätt i den kliniska vardagen att prata om intensitet och ansträngning
är att med ord uttrycka hur det känns i kroppen, såsom påverkan på puls, andhämtning och svettning. Ett annat sätt som har visat sig fungera väl både i vardagen och ur
ett vetenskapligt perspektiv är de så kallade Borgskalorna. Vid skattningar av upplevd ansträngning är det vanligt att använda Borgs RPE-skala (Ratings of Perceived
Exertion) som går från 6 till 20. Vid styrkeskattningar används ofta CR10-skalan
(Category Ratio) som går från 0 till 10. Båda skalorna bygger på språkliga uttryck
som har förankrats i en numerisk skala. Fördelen med att använda skattningsskalor
är att svaren reflekterar en sammanvägning av signaler från många olika delar av
kroppen. Läs mer i kapitlet ”Bedöma och styra fysisk aktivitet” i FYSS (52).
De aktivitetsledare som har gått FaR-ledarutbildning har fått både teoretisk och
praktisk träning i att använda Borgskalan som instrument för att bedöma sina deltagares upplevelse av de aktiviteter de gör (138).

Självregistrering av fysisk aktivitet
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Ett sätt att få utförlig information om en individs fysiska aktivitetsnivå är att individen själv registrerar sin aktivitet. Flera studier visar även att självregistrering underlättar beteendeförändring (112). Det finns många fördelar med att individen registrerar sin fysiska aktivitet. Beroende på vad som registreras blir givetvis underlaget
olika, men bland fördelarna kan nämnas att självregistreringen möjliggör bland
annat följande:
• Identifierar för både individen och förskrivaren eller coachen
– vilken fysisk aktivitet som utförs
– hur ofta aktiviteten utförs
– hur länge aktiviteten utförs
– med vilken intensitet aktiviteten utförs.
• Ger underlag för individen själv vad den egentligen gör och inte gör (medvetandegöra), vilket brukar vara bra att självreflektera över.
• Underlättar att finna lämplig aktivitet. Ofta gör individen någon aktivitet som
går att utgå från, och att höja dosen kan för vissa vara lättare än att börja med
en helt ny aktivitet.
• Ger ett utgångsvärde
– för att sätta realistiska mål utifrån exempelvis hur många steg en individ tar
per dag. Vanligt är att öka med 10 procent per vecka.
– för att ha något att jämföra med vid uppföljningen. Har aktiviteten, durationen, frekvensen eller intensiteten förändrats?
• Ger ett bra underlag för samtalet både vid ordination och uppföljning av FaR.

Självregistrering av fysiska aktivitet kan lättast göras genom att använda en aktivitetsdagbok, där individen fyller i när den har varit aktiv. Registreringen kan även
ske med hjälp av stegräknare, då man registrerar antalet steg per dag. Läs mer
om stegräknare och aktivitetsdagböcker under ” Använd hjälpmedel för att främja
fysisk aktivitet”.

Skattning av motivation och tilltro till att bli mer fysisk aktiv
Vid ordination av FaR är det viktigt att värdera patientens motivation att öka sin
fysiska aktivitet och vilken typ av stöd patienten behöver för att öka sin fysiska aktivitet. I avsnittet ”Motiverande samtal” diskuteras att vilja och att kunna – två sidor
av motivationen – och hur man kan använda skalfrågor som ”På en skala från 0 till
10 hur viktigt är det för dig att …?” (se sid 161). Men det finns även frågeformulär
för att mäta en individs benägenhet att förändra sitt beteende och individens tilltro
till sin egen förmåga (self-efficacy) att vara fysiskt aktiv.

Individens beredskap för förändring
För att mäta en individs beredskap för förändring (stage of change), kan man
använda sig av en fråga vars svar motsvarar de olika förändringsstadierna (se tabell
12). Då anpassar man samtalet utifrån var individen befinner sig.
Tabell 12. Förändringsbenägenhet mätt med en fråga och vilket stadium svaret motsvarar
Vilket av påståendena nedan beskriver bäst vad du tycker om din
nuvarande nivå av fysisk aktivitet?

FAR I PRAKTIKEN – HUR GÖR MAN?
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Jag är för närvarande …

Förändringsstadium

■  inte särskilt fysiskt aktiv och jag har inte för avsikt att bli mer
fysiskt aktiv under de närmaste 6 månaderna.

Ointresserad/inte beredd
(Precontemplation)

■  inte särskilt fysiskt aktiv, men jag har funderat på att öka min
fysiska aktivitetsnivå under de närmaste 6 månaderna.

Intresserad/osäker
(Contemplation)

■  inte särskilt fysiskt aktiv, men jag är fast besluten att öka min
fysiska aktivitetsnivå under de närmaste 6 månaderna.

Beredd (Preparation)

■  fysiskt aktiv, men jag har bara varit det de senaste 6 månaderna.

Handling (Action)

■  fysiskt aktiv och jag har varit det längre än 6 månader.

Vidmakthållande
(Maintenance)

■  Jag brukade vara fysiskt aktiv för ett år sedan men de senaste
månaderna har jag varit mindre aktiv.

Återfall

Frågans formulering är från referens (223).
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Individanpassa ordinationen
Det är viktigt att råden är individuella, att uppmuntran ges, att tillsammans med
patienten komma överens om hur det hela ska genomföras och när en uppföljning
bör ske. Viktigt är också att träningsnivån sätts till en adekvat nivå, framför allt
för de helt ovana, för att undvika misslyckande och för ökad följsamhet. Det är
lämpligt att avsluta det patientcentrerade samtalet med att skriva ner ordinationen
på receptblanketten. Man kan då se det som en överenskommelse eller en form av
kontrakt.

Målsättningsdiskussion
Det är viktigt att patienten uttrycker sin egen målsättning med att förändra sin
fysiska aktivitet. Det underlättar beteendeförändringen (112). Viktigast är att få
patienten att själv uttrycka varför just han eller hon vill öka sin fysiska aktivitet.
Målet kan även uttryckas som hur mycket och vilken aktivitet man vill göra eller
vad man vill uppnå ur hälsosynpunkt. Det sistnämnda har vården en tendens att
fokusera på. Men för patienten är det kanske inte viktigast att minska sitt blodtryck,
utan exempelvis att man vill må bra eller klara av att göra något som är betydelsefullt eller roligt.
Om målsättningen förutom att uttalas även noteras på receptblanketten, kan
patienten själv gå tillbaka och se varför han eller hon vill ändra sin vana.

För att förhindra återfall i gamla vanor och mönster är det viktigt att arbeta med
återfallsprevention (112). Därför bör man redan vid förskrivningen av FaR förbereda individen på vad hon eller han kan göra när beteendeförändringen inte håller i
sig eller när man börjar halka tillbaka i gamla vanor (112). Det handlar om att dels
upptäcka och undvika högrisksituationer för återfall, dels ha strategier för att bättre
kunna hantera sådana situationer. I återfallspreventionen ingår också att skilja på
tillfälliga bakslag, som drabbar de flesta, och riktiga återfall. Om man kan se bakslaget som en möjlighet att lära för livet och inte som ett misslyckande, så minskar
risken för återfall.
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5.

Skriftlig ordination
Förutom den gula ”ursprungliga” receptblanketten finns det i dagsläget ett 20-tal
olika varianter av receptblanketter för FaR i Sverige. Undersök hur det ser ut lokalt
där du är verksam. Ofta finns blanketten i den elektroniska patientjournalen för
utskrift, men ibland endast i pappersvariant. Det viktigaste är att ordinationen är
skriftlig och att patienten får ett pappersexemplar med sig. Receptet måste vara
specifikt med klara och tydliga råd.
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Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet bör den skriftliga ordinationen innehålla:
• Patientens nuvarande fysiska aktivitetsnivå (noteras eventuellt endast i journalen).
• Anledning till ordinationen (viktigt att vara överens med patienten vad som ska
noteras; diagnos kan vara känsligt om receptblanketten ska visas upp för aktivitetsarrangör).
• Patientens egen målsättning med att öka sin fysiska aktivitet. Tänk på att denna
målsättning ofta kan skilja sig från det mål som hälso- och sjukvårdspersonalen
ser ur hälsosynpunkt. Viktigt att efterfråga patientens motivation och mål.
• En eller två ordinerade aktiviteter. På de flesta receptblanketter finns det möjlighet att fylla i två olika ordinationer av fysisk aktivitet. Grundordinationen bör
vara en aktivitet som patienten kan bedriva på egen hand (ofta vardagsaktiviteter). Därefter kan antingen ytterligare en aktivitet på egen hand eller en organiserad aktivitet förskrivas. Den ordinerade aktiviteten ska specificeras vad gäller
träningsform, typ av aktivitet och dosering (frekvens, duration och intensitet).
• Eventuella försiktighetsmått (se relevant kapitel i FYSS).
• Patientens samtycke, om kopia på ordinationen ska skickas till aktivitetsarrangör
eller annan samarbetspartner utanför vården.
• Dokumenterad planering av uppföljning: Hur, när och vem som ansvarar för att
uppföljning av både aktivitetsnivå och behandlingseffekt sker.
Dessutom ska förväntad effekt (efter exempelvis hur lång tid man kan förvänta sig
en effekt på blodtrycket) diskuteras och med fördel noteras på receptet.
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Använd hjälpmedel för
att främja fysisk aktivitet

Stegräknare

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

177  

5.
FAR I PRAKTIKEN – HUR GÖR MAN?

Stegräknare kan användas både för att få en uppfattning av en individs fysiska
aktivitetsnivå och som ett hjälpmedel som i sig stimulerar till ökad fysisk aktivitet
(190). Stegräknare och skriftlig ordination kan antingen användas var för sig eller
som komplement till varandra (113). Viktigt att komma ihåg är att en stegräknare
mäter antalet steg en individ tar och ingenting annat. Många stegräknare visar även
hur långt man har gått och hur mycket energi man gjort av med. Men all annan
information som man eventuellt kan få fram ur stegräknaren bygger på antaganden
och beräkningar. Det finns en uppsjö av olika stegräknare av varierande kvalitet
och känslighet. Många har någon form av filter innan den börjar registrera steg.
Vid hälsoinriktad fysisk aktivitet räknas alla steg, så det bästa är att använda en
stegräknare utan filter.
En viktig del i stegräknarens betydelse för att hjälpa en individ att bli mer fysiskt
aktiv, är möjligheten till interaktivitet. Genom att lätt kunna se hur många steg
man har tagit, kan man själv reglera sin aktivitet genom att exempelvis ta en extra
promenad för att nå upp till det dagliga målet. Man får även omedelbar återkoppling på vad som ger många steg, och genom små förändringar i vardagen kan man
lättare komma upp i det önskvärda stegantalet. Det är till exempel många som har
blivit positivt överraskade över skillnaden i antalet steg om man åker kollektivt och
går en bit av resvägen i stället för att ta bilen eller om man konsekvent tar trappan i
stället för hissen. Det finns många webbplatser som stödjer individen till ökat antal
steg, med registrering av antalet steg online, återkoppling och möjlighet att tävla
mot andra. Det finns även vissa webbplatser som erbjuder en tjänst där patienten
matar in sina stegresultat och hälso- och sjukvårdspersonalen eller coachen kan se
resultaten och ge personlig återkoppling till patienten.
Baserat på det genomsnittliga antalet steg per dag en individ tar, kan man klassificera olika aktivitetsnivåer se tabell 13 (224).

Tabell 13. Klassificering av aktivitetsnivå baserat på antal steg en individ tar i genomsnitt
per dag, mätt med stegräknare
Steg per dag

Aktivitetsnivå

< 5 000

Stillasittande livsstil

5 000–7 499

Lågaktiv

7 500–9 999

Något aktiv

10 000–12 500

Aktiv

> 12 500

Högaktiv

Gränserna bygger på referens (224).

Instruktion för användning av stegräknare
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• Läs i stegräknarens manual hur den ska sättas fast för att ge tillförlitliga värden,
och gör sedan likadant varje dag.
• Bär stegräknaren hela dagen. Den tas av och läses av i samband med att man går
och lägger sig för natten.
• Skriv upp antal steg för varje dag i en aktivitetsdagbok.
• Räkna ut genomsnittligt antal steg per dag:
– Registrera i 1 vecka i följd. Minimum är att man registrerar i minst 3 dagar i
följd, varav 2 vardagar och 1 helgdagar eller lediga dagar.
– Räkna ut genomsnittligt antal steg per dag.
• Sätt upp en målsättning uttryckt i antal steg per dag, antingen ett slutmål att nå
upp till eller hur mycket man ska öka per vecka. Baserat på uppmätt genomsnittligt antal steg, är det vanligt att man ökar successivt med exempelvis 10 procent
på 2 veckor.

Aktivitetsdagbok
Det finns många olika varianter av aktivitetsdagböcker och de har lite olika syften. Registreringen kan ske över lång tid (månader) om det handlar om att stötta
individen till att förändra sitt beteende. I de allra enklaste dagböckerna kryssar
individen endast i de dagar den har varit aktiv under exempelvis 1 månad, eller får
en notering från aktivitetsarrangören. Denna variant finns bland annat på baksidan
av den ursprungliga gula receptblanketten för FaR, som används i flera landsting
och regioner (se figur 28). Det finns även dagböcker som är något mer omfattande.
I dem kan man med fördel registrera följande:
• typen av aktivitet
• hur länge man höll på med aktiviteten
• hur ansträngande man skattade aktiviteten.
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Dessutom är det bra om det finns utrymme i dagboken för individen att göra reflektioner.
Om syftet med registreringen är att skatta individens fysiska aktivitetsnivå, bör
registrering helst ske i 1 vecka men minst i 3 dagar i rad, varav 1 helgdag.
Figur 28. Exempel på en enkel aktivitetsdagbok, baksidan av den ursprungliga gula
receptblanketten för FaR
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Samverka med aktivitetsarrangörer
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Aktivitetsarrangörerna har en central roll i FaR eftersom de arrangerar och
genomför fysisk aktivitet för individer som har ordinerats FaR. Arrangörer finns
inom idrottsrörelsen, frivilligorganisationer, företag, kommuner och patientorganisationer. I arrangörernas styrdokument och verksamhetsplaner finns det ofta värderingar och viljeinriktningar som går väl i linje med de nationella folkhälsomålen,
där ökad fysisk aktivitet är ett målområde.
För att få kalla sig aktivitetsarrangör för FaR ska man ha kunskap om FaR och
FYSS och erbjuda fysisk aktivitet. Arrangörernas roll är att ta emot individer som
har blivit ordinerade fysisk aktivitet. Det kan ske antingen genom att dessa deltar
i utvalda ordinarie aktivitetsgrupper eller att nya grupper skapas speciellt för FaRdeltagare.
På Riksidrottsförbundets webbplats om fysisk aktivitet på recept finns bland
annat kontaktuppgifter till alla distrikt i landet. Se vidare rf.se/Vi-arbetar-med/
Motionochhalsa3/Fysisk-aktivitet-pa-recept/. Även Svenskt Friluftsliv har på sin
webbplats kontaktinformation på lokalnivå, se http://www.svensktfriluftsliv.se/
default.asp?path=13942,14586&pageid=19781.
Det finns olika metoder för att stödja både förskrivare och patient att hitta
lämpliga aktiviteter. Den vanligaste är aktivitetskatalog (både i pappersform och
digital form) där det går att utläsa aktivitet, intensitetsnivå, plats, tid, pris och
kontaktperson. Vissa distrikt har även markerat vilka ledare som har genomgått
FaR-ledarutbildning. Oftast finns det också beskrivet vad de olika träningsformerna
innehåller och vad som tränas (exempelvis bål och stabilitet). I de flesta regioner
ligger aktivitetsutbudet på distriktsförbundens webbplatser. I många fall är det
idrotts- och friskvårdsaktörernas ordinarie utbud som används och då oftast de
lågintensiva aktiviteterna, eftersom de lämpar sig väl i FaR-arbetet. Men det finns
även flera exempel runt om i landet där det har skapats anpassade aktiviteter. Dessa
kan exempelvis ha särskilda intensiteter, målgrupper, diagnoser med mera. Utbudet
av aktiviteter varierar mycket över landet, ofta med storleken på kommunen eller
orten. I glesbygd kan det bli fråga om stora avstånd till huvudorten i kommunen,
där de flesta aktivitetsarrangörer finns.

Framgångsfaktorer för samverkan med aktivitetsarrangörer är följande:
• Skapa en tydlig sammanhållande ledning.
• Etablera en stabil samverkan mellan vårdpersonal och föreningsliv.
• Utse en samordnare både regionalt och lokalt inom hälso- och sjukvården samt
avsätt resurser personellt och ekonomiskt för utbildning, uppföljning med mera.
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• Utse samordnare för aktivitetsarrangörerna regionalt samt avsätt resurser för
samverkansavtal (som omfattar ansvar för FaR-ledarutbildning, koordination av
aktiviteter, sammanställning av aktivitetslistor samt ansvar för övrig utbildning
och övriga förankringsprocesser).
• Utse kontaktpersoner för alla medverkande aktivitetsarrangörer.
• Anpassa FaR efter de lokala förutsättningarna, och hitta samverkan i närområdet.
• Skapa en tydlig modell där alla vet sin uppgift och vilka man kan kontakta.
• Sammanställ listor och kataloger med lämpliga FaR-anpassade aktiviteter.
• Se till att det finns aktiviteter och ledare som stödjer fortsatt fysisk aktivitet efter
avslutad förskrivning.
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Följ upp ordinationen
Den som förskriver FaR är ansvarig för att uppföljning sker. Uppföljningen kan
organiseras på olika sätt. Det kan vara förskrivaren eller annan vårdpersonal som
har förnyad kontakt med patienten. Uppföljning kan ske på många sätt, bland annat
via återbesök, per telefon, brev, e-post eller sms. Det är betydelsefullt att uppföljning
sker av flera anledningar, bland annat för att
• visa för patienten att fysisk aktivitet är viktigt
• justera dosen – ofta behöver fysisk aktivitet ökas successivt och man kan då vid
uppföljning öka dosen (jämför med insättandet av många läkemedel)
• undersöka om önskad hälsoeffekt har uppnåtts eller inte, och om effekten inte
har uppnåtts undersöka orsaken
• undersöka om det var rätt aktivitet (baserad på typ av aktivitet och intensitet,
frekvens och duration)
• eventuellt stegra aktiviteten för ytterligare hälsovinster
• förebygga återfall till inaktivitet
• eventuellt hänvisa till annan instans (till exempel läkare) om exempelvis negativa
sidoeffekter har uppstått.

Uppföljning av hälsoutfallet
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Vid uppföljning är det givetvis viktigt att undersöka om man har uppnått önskad
effekt på hälsoproblemet som var orsaken till FaR (exempelvis högt blodtryck,
övervikt, högt blodsocker).
Om man inte har nått önskad effekt kan FaR-ordinationen behöva justeras när
det gäller aktivitetstypen eller doseringen (frekvens, duration, intensitet). Det kan
även vara så att patienten har lyckats väldigt väl med att öka sin fysiska aktivitet,
men att livsstilsförändringen inte räcker utan man måste komplettera behandlingen
med ett läkemedel. Då fysisk aktivitet är multifaktoriellt och påverkar så många
system i kroppen på en gång, är det viktigt att se om det inte finns andra positiva
hälsoutfall som är viktiga att belysa. Det kan till exempel vara så att en överviktig
patient inte har gått ner i vikt, men har minskat sitt midjemått och själv skattar sin
hälsa bättre än tidigare. Då är det viktigt att i samtalet lyfta dessa förändringar och
att det är en framgång.
Om det hälsomässiga målet är uppnått, handlar samtalet i stället om hur patienten ska vidmakthålla sin aktivitet.
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Uppföljning av den fysiska aktiviteten
Uppföljning av den fysiska aktiviteten sker antingen av förskrivaren, annan vårdpersonal eller ibland av en aktör utanför vården. Om det är en lots eller coach utanför vården är det viktigt att komma ihåg att dessa aldrig kan ta över vårdansvaret.
Faktorer att utforska med patienten kan vara följande:
• Hur har det gått för patienten, fungerar den fysiska aktiviteten som man kom
överens om? Bör typen av aktivitet förändras av någon anledning? Det kan exempelvis vara ekonomiska begränsningar, att aktiviteten inte är rolig eller stimulerande, hälsorelaterade problem eller att det inte är säsong för just denna aktivitet.
• Fungerar doseringen eller behövs det en justering?
• Behöver någon ytterligare aktivitet läggas till eller dosen ökas för att nå den
hälsomässiga aktivitetsnivån?
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Stödjande strukturer
för patientens aktivitet
Olika varianter av strukturer vid FaR beskrivs i kapitlet ”Hur används FaR runt
om i Sverige?”. Här ges översiktlig information om de vanligaste stödjande strukturerna för patienter att öka sin fysiska aktivitet.

• Lotsning inom vården
– Vårdgivaren förskriver FaR, men vidarebefordrar sedan till en lots inom vården som fortsätter det motiverande samtalet och ibland även gör tester och
sköter uppföljningen.
– Lotsen kan på vård- eller hälsocentral vara en sjuksköterska, sjukgymnast eller
hälsopedagog på mottagningen.
– På sjukhus är lotsen vanligen en sjukgymnast som eventuellt gör kompletterande tester, hjälper till med ordinationen och har motiverande samtal.
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• Träningsgrupper inom vården
– Detta är inte FaR, utan kallas ibland pre-FaR.
– Denna träning är tidsbegränsad.
– Denna träning görs med betalning upp till högkostnadsskyddet för besök i
sjukvården. Gruppverksamhet är vanligt vid specifika diagnoser som till exempel hjärt–kärlsjukdom, diabetes, metabola syndromet, artros och smärta.
– Dessa patienter kan därefter få ordination av FaR till aktiviteter utanför vården på egen hand eller i grupp.
• Lotsning utanför vården
– Det kan finnas ett avtal mellan hälso- och sjukvården och en samordnande
funktion hos en regional aktivitetsarrangör.
– Funktionen består av en coach eller lots, ofta en hälsopedagog. En kopia på
FaR-ordinationen skickas till coachen som sedan per telefon eller på annat sätt
har ett motiverande samtal och hjälper individen att hitta en lämplig aktivitet.
– Ofta sker en uppföljning av själva aktiviteten och en återrapportering sker
vanligen till förskrivaren. Förskrivaren är ansvarig för övrig uppföljning kring
hälsotillstånd etcetera.
• Speciella FaR-grupper hos aktivitetsarrangörer
– Hos vissa aktivitetsarrangörer har speciella gruppaktiviteter startats där bara
deltagare som har fått FaR är med.
– I dessa grupper finns speciella lågintensiva aktiviteter.
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– Denna form kan innebära mer motiverande stöd från både aktivitetsarrangören och från övriga gruppdeltagare.
Det finns olika metoder för att stödja både förskrivare och patient för att hitta lämpliga aktiviteter. Den vanligaste är aktivitetskatalog (både i pappersform och digital
form) där det går att utläsa aktivitet, intensitetsnivå, plats, tid, pris och kontaktperson. Oftast finns det också beskrivet vad de olika träningsformerna innehåller och
vad som tränas (exempelvis bål och stabilitet). I de flesta regioner ligger aktivitetsutbudet på de regionala idrottsförbundens webbplatser.
I många fall är det idrotts- och friskvårdsaktörernas ordinarie utbud som används
och då oftast de lågintensiva aktiviteterna. Men det finns även flera exempel runt
om i landet där det har skapats anpassade aktiviteter. Dessa kan exempelvis ha särskilda intensiteter, målgrupper, diagnoser med mera. Utbudet av aktiviteter varierar
mycket över landet, ofta med storleken på kommunen eller orten. I glesbygd kan det
bli fråga om stora avstånd till huvudorten i kommunen, där de flesta aktivitetsarrangörer finns.
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Regler kring kompetens, ansvar,
uppföljning och sekretess

Vilka yrkesgrupper får ordinera fysisk aktivitet?
Ordination av fysisk aktivitet är inte en regelstyrd arbetsuppgift och kan därför
utföras av i princip vem som helst av den legitimerade personalen, förutsatt att
vederbörande har den kunskap som behövs för att utföra uppgiften på ett korrekt
sätt. Det är varje verksamhetschefs ansvar att, inom ramen för personella och övriga
resurser som vårdgivaren ställer till förfogande, leda arbetet och fördela arbetsuppgifterna allt efter art och svårighetsgrad och med hänsyn till behovet av kompetens
och yrkeserfarenhet. Verksamhetschefen ansvarar för att den personal som skall
utföra olika arbetsuppgifter har erforderlig kompetens för detta.

Ansvar

FAR I PRAKTIKEN – HUR GÖR MAN?

5.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, skall vårdgivaren säkerställa
att ledningssystemet innehåller rutiner som anger personalens ansvar och befogenheter. Verksamhetschefen ansvarar för att utse och förteckna vem eller vilka av den
behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som skall fullgöra uppgiften att självständigt ordinera fysisk aktivitet. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och
ordinerar fysisk aktivitet bär själv ansvaret för åtgärden i enlighet med 6 kap. 2 §
andra stycket patientsäkerhetslagen (2010:659). Ordination på fysisk aktivitet skall
dokumenteras i patientjournalen, i enlighet med 3 kap. 5–11 §§ patientdatalagen
(2008:355). Även muntliga råd om fysisk aktivitet skall antecknas i patientens journal.
För aktivitet inom landstingsvård gäller patientförsäkringen. Om en patient som
ordinerats fysisk aktivitet på recept däremot skadar sig vid aktivitet utanför landstingets inrättningar, gäller försäkringen enbart om skadorna direkt kan relateras
till ordinationen i fråga. För de fall patienten exempelvis snubblar på en trädrot i
motionsspåret och stukar foten gäller inte försäkringen. Skulle patienten däremot
drabbas av en hjärtinfarkt under utövande av aktiviteten, skall detta anmälas till
patientförsäkringen för vidare utredning. För närmare information se www.psr.se.
Om patienten skadar sig på exempelvis ett gym efter ordination av fysisk aktivitet
på recept, kan ägaren av gymmet bli ansvarig på civilrättslig grund, om det är fråga

186

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

om bristande säkerhetsrutiner på gymmet. I övrigt kan ägaren av gymmet inte hållas
ansvarig för skador som patienten ådrar sig.

Uppföljning
Inom hälso- och sjukvården skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras, i enlighet med 31 § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763). I 2 a § första stycket hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande
bestämmelser om patientsäkerhet och kvalitet av vården. Uppföljning av ordination av fysisk aktivitet skiljer sig inte från uppföljning av annan behandling inom
hälso- och sjukvården.

Sekretess
Enligt 25kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess inom
hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personella
förhållanden, om inte det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilda,
eller någon närstående till den enskilda, lider men. Enligt 12 kap. 1 § och 2 § andra
stycket i nämnda lag gäller sekretess till skydd för enskild inte i förhållande till den
enskilda själv och kan i övrigt helt eller delvis efterges av denne. Detta gäller dock
inte om annat följer av bestämmelse i denna lag.
För enskild hälso- och sjukvård finns motsvarande bestämmelse om tystnadsplikt
i 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659). Om fysisk aktivitet på recept exempelvis skickas till en organisation utanför sjukvården för kännedom, skall patienten
med andra ord först ha samtyckt till detta. Sekretesslagen är inte tillämplig utanför
det allmännas verksamhet. Då exempelvis ett privat företag tar emot fysisk aktivitet
på recept, bör företaget upprätta kontrakt gällande tystnadsplikt.
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Material som underlättar
förskrivning av individanpassad
ordination av fysisk aktivitet
Det finns mycket material som underlättar arbetet med FaR. Det är material till
förskrivare, patienter och aktivitetsarrangörer. Material såsom lathund för FaR
respektive FYSS, FaR-manualer, Läkemedelskommittéernas vårdgivarstöd och till
patienter diagnosfoldrar och aktivitetsfoldrar. Även väntrumsaffischer och annat
informationsmaterial finns att hämta på landstingens och regionernas interna och
externa webbplatser.

Stöd för arbete med fysisk aktivitet och andra levnadsvanor
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Hälsofrämjande sjukhus- och vårdorganisationer (HFS) har tagit fram både en personalbroschyr ”Samtal om levnadsvanor” och en patientbroschyr ”Har du funderingar kring dina levnadsvanor?” (se www.natverket-hfs.se). Båda innehåller fakta
om fysisk aktivitet och andra levnadsvanor och hur man ändrar vanor samt korta
frågor som kan vara en hjälp för att kartlägga patientens levnadsvanor.
Fakta och inspiration för hur man arbetar med en sundare livsstil finns även
på Sundkurs.se (www.sundkurs.se) framtaget av Karolinska Institutet och HjärtLungfonden. Kursen bygger på fakta och pedagogik sammanställd och utformad
av professor Mai-Lis Hellénius. Den omfattar fakta om fysisk aktivitet och andra
livsstilar, pedagogik och risker för hjärt–kärlsjukdom. Kursen vänder sig främst till
de som arbetar med hälso- & sjukvård, men det finns även en ingång för även en
ingång för patienter och allmänhet.
Flera landsting har material som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som
arbetar med att främja en bättre livsstil. Materialen är oftast gemensamma för flera
levnadsvanor. Förutom fysisk aktivitet handlar de oftast även om matvanor, alkohol,
tobak och stress. Vanligen innehåller materialet en handledning i samtalet och korta
fakta om olika levnadsvanor och dess betydelse för hälsan. Dessutom finns korta
frågeformulär om de olika levnadsvanorna som patienterna kan fylla i, antingen i
pappersform eller på pekdatorer i väntrummet. Nedan presenteras några exempel
på material som finns allmänt åtkomliga. Utveckling av wepplatser och olika stödmaterial sker kontinuerligt. Dessa material hittar man på respektive landstings och
regioners interna och externa webbplatser.
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Hur använda FaR?
Manualer och lathundar för FaR
Några landsting och regioner har tagit fram manualer eller lathundar för FaR, se
exempelvis dessa:
• Västerbottens läns landsting www.vll.se/default.aspx?id=24738&refid=24791
• Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Fysiskt-aktivitet-parecept/For-dig-som-ar-leg-personal/

Vad bör förskrivas?
Ordination av fysisk aktivitet ska vara evidensbaserad, det vill säga vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Som hjälp finns kunskapsbanken FYSS
(Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). FYSS finns både
som tryckt bok (2) och e-bok. Via webbplatsen www.fyss.se kan hela boken eller
enskilda kapitel laddas ner fritt. FYSS sammanfattar dagens kunskapsläge om hur
man kan förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd med fysisk aktivitet.
Många landsting och regioner har tagit fram lathundar för olika diagnoser i FYSS,
se exempelvis dessa:
• Stockholms läns landsting www.viss.nu/FaR/FaR---Fysisk-aktivitet-pa-recept-iStockholms-lans-landsting/
• Landstinget Gävleborg www.lg.se/Jobba-med-oss/Vardgivarportalen/Folkhalso
enheten/FaR-Fysisk-aktivitet-pa-recept/Instruktioner-och-material/

Vilka aktiviteter finns att välja på?
Förslag på träningsformer och information om olika fysiska aktiviteter, vad de innebär etcetera, finns bland annat här:
• I FYSS i kapitlet ”Olika typer av fysisk aktivitet och träning” (2)
• På Riksidrottsförbundets webbplats finns rapporten ”Förslag på träningsformer” (225), se www.rf.se/Vi-arbetar-med/Motionochhalsa3/Fysisk-aktivitet-parecept/
• På många av de regionala idrottsförbundens webbplatser eller aktivitetslistor för
FaR finns beskrivningar av olika fysiska aktiviteter

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

189  

5.
FAR I PRAKTIKEN – HUR GÖR MAN?

Flera regionala läkemedelskommittéer har tagit fram vårdgivarstöd. Framför allt
lyfts fysisk aktivitet in i läkemedelslistorna, som enskilda kapitel eller i början av
avsnitten för relevanta sjukdomstillstånd. Några exempel är dessa:
• Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod, se både Reklistan
och Riktlinjer/Terapiråd
• Landstinget Västernorrland www.lvn.se/lk. I terapirekommendationer för hälsooch sjukvården i Västernorrland ”Mitt läkemedel” börjar alla rekommendationer med fysisk aktivitet där det är relevant, innan de rekommenderade läkemedlen redovisas. Det finns även klickbara länkar direkt in i respektive kapitel i FYSS.

Aktivitetslistor finns framtagna i de flesta landsting och regioner, ofta uppdelat
på kommuner. I många fall återfinns de på de regionala idrottsförbundens webbplatser. De kan hittas via Riksidrottsförbundets webbplats /www.rf.se/Idrottensorganisation/Idrottens-organisation/Distriktsidrottsforbund/. Några exempel på
aktivitetslistor:
• Stockholm www.farledare.se
• Uppland www.rf.se/RFdistrikt/Uppland/FaR/, Friskvårdslotsen vid Upplands
Idrottsförbund. Finns även på Facebook för att nå andra målgrupper.

Hur fyller man i receptblanketten i journalsystemet?
Några landsting och regioner har tagit fram lathundar för själva förskrivningen av
FaR i olika journalsystem. Det finns ett 20-tal olika journalsystem som används
inom vården i Sverige och ett stort antal olika FaR-blanketter. Inom ett och samma
landsting kan det finnas både ett antal journalsystem och ett antal olika blanketter
i bruk (läs mer under avsnittet ”Landstingens och regionernas arbete med FaR” i
tabell 13). Det är därför viktigt att ta reda på hur det är just där du ska förskriva
FaR. Sök på internet eller det aktuella intranätet.

Uppföljning av FaR
Några landsting har rutiner och lathundar för hur uppföljning ska ske av FaR, se
exempelvis dessa:
• Landstinget Gävleborg www.lg.se/Jobba-med-oss/Vardgivarportalen/Folkhalso
enheten/FaR-Fysisk-aktivitet-pa-recept/Instruktioner-och-material/
• Norrbottens läns landsting www.nll.se
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Patientmaterial
”Ordination motion” är motsvarigheten till FYSS för allmänheten. Boken vänder
sig till dem som vill få tips och kunskap om hur man genom att vara fysiskt aktiv
kan må bra och förebygga sjukdom. Man får också veta hur man kan vara fysiskt
aktiv vid olika sjukdomar (131). Ett sätt att använda ”Ordination motion” i FaRarbetet är att ha boken i väntrummet så att patienterna själva kan söka kunskap
om fysisk aktivitet och hälsa. Man kan även uppmana patienten att komma före
avtalad tid och passa på att läsa om just sina besvär eller sjukdomar. Boken finns att
köpa både i bokhandeln och på apoteket.
Det finns allmän information om fysisk aktivitet och hälsa på 1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård, se www.1177.
se/Tema/Liv-och-halsa/Motion-och-rorelse/Motion/. På 1177.se finns även allmän
information om FaR www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/FaR---fysiskaktivitet-pa-recept/.
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Många landsting och regioner har tagit fram patientbroschyrer om FaR (ibland på
flera olika språk), se exempelvis dessa:
• Landstinget i Östergötland http://www.lio.se/Verksamheter/Halso--och-vardut
vecklingscentrum/Folkhalsocentrum-new/Halsan-i-varden/FaR---Fysiskaktivitet-pa-Recept/
• Region Skåne www.skane.se/templates/Page.aspx?id=304938
• Stockholms läns landsting www.viss.nu/FaR/FaR---Fysisk-aktivitet-pa-recept-iStockholms-lans-landsting/
Några landsting och regioner har tagit fram patientbroschyrer för olika diagnoser,
se exempelvis dessa:
• VästraGötalandsregionenhttp://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Fysiskt-aktivitet
-pa-recept/Att-bli-fysiskt-aktiv/Fysisk-aktivitet-vid-olika-diagnoser/
• Region Gotland www.gotland.se/imcms/FaR
Även många läkemedelsbolag har tagit fram patientmaterial för att stödja patienten
till en ökad fysisk aktivitet. Det finns allmänna material som stimulerar till förändrad livsstil eller speciellt till ökad fysisk aktivitet. Andra material riktar sig till
patienter med specifika tillstånd där fysisk aktivitet är en väsentlig del av behandlingen av en viss sjukdom, eller fungerar som ett komplement till läkemedelsbehandling vid olika livsstilssjukdomar.

Övrigt
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Det finns en uppsjö av material som vänder sig till personal som stöttar patienter
till en förändrad livsstil. Det finns också mängder av både skriftligt material och
webbplatser som vänder sig till personer som vill bli mer fysiskt aktiva. Här är det
nödvändigt att vara källkritisk! Vem står bakom, vilar materialet på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet, är det obunden information eller finns en specifik
produkt bakom? Nedan listas några exempel på användbara material:
• ”Motivation till motion” en hälsovägledning och ett inspirationshäfte (226, 227).
I boken beskrivs ett effektivt tillvägagångssätt för att hjälpa människor att starta
och upprätthålla regelbundna motionsvanor, samt hur en beteendeförändring
kan underlättas. Boken är därför dels baserad på forskning från ledande forskare
och organisationer inom fysisk aktivitet, hälsovetenskap och andra närliggande
områden, dels på praktiska tips och råd med grund i erfarenheter ”från fältet”.
• SISU Idrottsböcker har faktaböcker relaterade till hälsa och fysisk aktivitet, olika
utbildningsmaterial och pedagogiska verktyg. Strategier och verktyg för hälsocoacher finns i ”Det löser sig”, ledarmaterial respektive deltagarhäfte (228, 229).
• ”Idrottsrörelsens vägledningsdokument för FaR”, som generellt presenterar
idrottsrörelsens roll i FaR-arbetet (137).

Kliniska överväganden
vid förskrivning av FaR
av distriktsläkare Lillemor Nyberg och innehåller kliniska överväganden vid förskrivning av FaR. Innehållet grundar sig på den vetenskap som finns sammanställd i FYSS och på hennes kliniska erfarenhet från 30 års
läkararbete. Så här säger Lillemor Nyberg själv om sitt arbete:

Detta avsnitt är författat
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Information om patientens fysiska aktivitet, kondition, styrka och funktion har
alltid varit en viktig pusselbit för mig vid undersökning och ställningstagande till
utredning och behandling av sjukdomar och besvär. Praktiskt har jag arbetat med att
ordinera träningsråd som behandling och som förebyggande åtgärd. Min patients
funktionsförmåga, kondition och styrka har följts upp vid återbesök på samma sätt
som andra mått som hör ihop med hälsa och livskvalitet. Mest har jag arbetat inom
primärvården, men arbetssättet har jag också använt på en idrottshälsa, en friskvårdscentral och som förbundsläkare.
En ”röd tråd” som jag under åren följt i mitt arbete har jag kunnat konstatera
är, att jag för alla patienter eller idrottsaktiva, oavsett utgångsnivå, försökt vara
ett stöd att hitta vägar mot ökad fysisk aktivitet, kapacitet och funktion. Jag har
gjort detta parallellt med sedvanlig vård som följt vårdprogram och lokala rutiner.
Ofta tar utredningar tid och efter en period med regelbunden träning och ökad
fysisk aktivitet kan symtom, besvär och risker för sjukdom vara borta och utredningen kan avslutas. ”Självläkningen” fick den hjälp på traven som den behövde,
och patienten slapp onödiga undersökningar och risk för biverkningar av en medicinering som till slut inte var nödvändig.
Vid ordination av ökad fysisk aktivitet och träning är det viktigt att utifrån patientens förutsättningar, inräknat medicinska sjukdomar och besvär, förutse eventuella risker och ge råd om säker träning och skadeförebyggande åtgärder. Samtidigt
måste träningen och den fysiska aktiviteten kännas bra att utföra och ha ett upplägg
som strävar mot patientens eget mål, inte bara det medicinska målet som diskuterades vid mottagningsbesöket. Lyckas patienten dessutom hitta aktiviteter som känns
roliga att göra så går det lättare att fortsätta under lång tid (198).
I den vanliga vården har vi tidigare inte prioriterat att rutinmässigt fråga efter en
patients fysiska aktivitet, kapacitet eller funktionsnivå. Det som vården däremot
är mycket bra på är att alltid ta blodtrycket på en patient, och vid förhöjt tryck
ber man patienten att söka på sin vårdcentral eller komma till ett nytt test av blodtrycket hos en distriktssköterska. I och med Socialstyrelsens nationella riktlinjer
för sjukdomsförebyggande metoder (113), finns en möjlighet att skapa rutiner där
192

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

patientens aktuella fysiska aktivitet efterfrågas, tillsammans med övriga levnadsvanor, som en första åtgärd samtidigt som blodtrycket kontrolleras. Om patienten har
en otillräcklig fysisk aktivitet, så rekommenderas patienten att även ta upp detta i
samband med blodtryckskontrollen.
För medelålders och äldre individer ökar samsjukligheten mellan våra stora
folksjukdomar som diabetes, hjärt–kärlsjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom
(KOL) och artros. Det krävs då speciella överväganden i samband med ordination av fysisk aktivitet (FaR). Många patienter behandlas också med mediciner som
kan påverka den fysiska förmågan, till exempel betablockerande medicin, eller ge
direkta biverkningar från olika organsystem som blir ett hinder för fysisk aktivitet. En inaktiv och överviktig patient med typ 2-diabetes och försämrade HbA1cvärden, som får ökade insulindoser i stället för att öka sin fysiska aktivitet, kan lätt
gå upp ytterligare i vikt. Detta försvårar för patienten att börja med fysisk aktivitet
som behandling och samtidigt ökar höga insulindoser risken för svängande blodsocker när patienten väl kommer i gång med sin träning efter till exempel en FaRordination.
Min erfarenhet från klinisk vardag är att patienten mestadels har en ”naturlig”
känsla för vad som är en bra kondition och styrka för henne/honom. Jag ber ofta
patienten berätta när konditionen senast var bra, när det gick att gå i rask takt ”hur
långt som helst”, när det gick att gå uppför trappor utan stöd eller att stanna. Ibland
kan det vara aktuellt att jämföra med i till exempel 20-årsåldern eller för 1 år sedan.
När det är tidsbrist kan det räcka med att enbart fråga ”Har du bra kondition?”
och ”Är du stark?”

Hitta tiden för ordination av FaR
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När man som distriktsläkare har träffat en patient under lång tid, och även har haft
förmånen att lära känna hela familjen i flera generationer, då påverkar detta hur och
när FaR skrivs ut. Det kan exempelvis i hög utsträckning underlätta att ordination
av FaR hinns med under ett vanligt mottagningsbesök. Patienten önskar som vanligt
få berätta om sina sjukdomar och besvär, sedan höra läkarens åsikter om möjliga
diagnoser och åtgärder, och vill ha möjlighet att välja den bästa behandlingen. När
patienten informeras om att en av de bästa behandlingarna är att börja med att öka
den fysiska aktiviteten (aktivitetspyramiden, www.fyss.se) och samtidigt minska
stillasittandet, och att detta också är den rekommenderade basbehandlingen enligt
aktuellt vårdprogram, brukar det inte vara några problem att ordinera FaR för
flertalet.
När man träffar en patient för första gången och konstaterar att otillräcklig
fysisk aktivitet är mer riskfyllt, till exempel vid diabetes, ischemisk hjärtsjukdom,
högt blodtryck, övervikt, fetma och stort bukomfång, är det av stor vikt att denna
patient får hjälp och stöd att öka sin fysiska aktivitet. Om det finns ”lite luft” i mottagningslistan för administrativt arbete, exempelvis efter varannan patient med mer
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komplicerad problematik, kan levnadsvanor inventeras och FaR ordineras under
löpande mottagning. För den ansvariga läkaren behöver FaR med stöd av otaliga
forskningsresultat vara ett lika självklart alternativ att välja som att skriva ut ett
läkemedel. Om ordination av FaR alltid lämnas över till annan vårdpersonal, och
den som är ansvarig för medicinförskrivning inte får feedback från uppföljningen
av FaR, finns det en risk att läkemedel skrivs ut i onödan parallellt med FaR som
ordinerats av annan personal.
För att få en känsla för effekten av FaR, och lära sig lämplig dosering och startdos
vid de vanligaste medicinska problemen, så behöver man själv regelbundet ordinera
FaR. Med stöd i utbildning av motiverande samtalsteknik så hittas lätt de vanligaste
fraserna och frågorna och man kan använda minsta möjliga frågebatteri för att nå
fram till en lämplig dos av FaR, hur patientens mål ser ut och hur och när uppföljning ska ske. Det är också viktigt att värdera patientens bakomliggande riskfaktorer
för överbelastningsskada eller akuta besvär som risk för oönskad effekt av FaR.
Detta är ingen större skillnad jämfört med risken för biverkningar vid läkemedelsbehandling. I framtidens IT-stöd vid förskrivning av fysisk aktivitet (FYSS används
som FASS) efterfrågas anpassat beslutsstöd till elektroniskt FaR med möjlighet till
information om risker och biverkningar. Ju fler FaR man ordinerar desto lättare går
det att förskriva! Att själv träna eller ha provat på olika fysiska aktiviteter är också
utmärkta erfarenheter för förskrivare av FaR.
Rådgivningen om fysisk aktivitet och träning kan också delas upp på flera besök
innan det blir aktuellt med skriftlig ordination, till exempel FaR, och eventuell
rekommendation att använda stegräknare. Vid brist på tid, kunskap eller intresse
av att själv ordinera FaR enligt FYSS, så kan det vara nödvändigt att skapa en rutin
för att initiera FaR, men att överlämna själva doseringen till annan personal. Då
säkerställer man att den patient som är i behov av FaR verkligen får denna ordination vid rätt tillfälle. Detta gäller för all legitimerad personal.
En mycket viktig åtgärd på enheten är att uppföljningsrutinen av FaR inte bara
finns nedskriven och omtalad utan även fungerar i praktiken. En sådan åtgärd är
att utse en sjuksköterska och en sjukgymnast som har ansvar för att strukturerat
ringa upp patienter som har ordinerats FaR, till exempel efter några veckor eller 1
till 2 månader, beroende på patientens behov av uppföljning. Självklart måste dessa
personer också få tid avsatt för detta arbete och handledning i team av läkare.

När patienten önskar FaR – följ en inarbetad rutin
1. Vem är din patient? Ta hänsyn till faktorer som känd eller ny patient, kön, ålder,
socioekonomi, utbildning, yrke och etnicitet.
2. Vilka levnadsvanor har patienten? Ta hänsyn till faktorer som fysisk aktivitet,
stillasittande, tobak, kost, alkohol, stress och sömn.
3. Vilka diagnoser och symtom har patienten? Kan FaR fungera som behandling
eller förebyggande av sjukdom och besvär?
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4. Finns det framtida risker för sjukdom? Kan FaR fungera som behandling eller
förebyggande av sjukdom och besvär?
5. Hur är patientens självskattade hälsa? Skilj ut patienter med behov av extra stöd.

Ordination av FaR till egenaktivitet eller aktivitet i grupp
”Hur mår du?” Det är en viktig fråga för att bedöma vilket stöd patienten behöver
för att bli regelbundet fysiskt aktiv i samband med en FaR-ordination.
Min erfarenhet är att en patient som mår bra lättare klarar att följa en FaRordination oavsett vilka sjukdomar eller besvär den har eller om den är frisk och
inaktiv. Om patienten inte har tidigare positiva erfarenheter av fysisk aktivitet brukar jag rekommendera att en egenaktivitet kombineras med gruppaktivitet minst
1 gång per vecka, åtminstone under vinterhalvåret. Om patienten svarar ”Jag mår
dåligt” så är min erfarenhet att oavsett om den är ”frisk” eller har ”sjukdomar och
besvär” så behövs ett ökat stöd att undanröja psykiska eller fysiska hinder för att
vara fysiskt aktiv, till exempel träffa kurator och sjukgymnast.
Om patienten mår dåligt ordineras en låg startdos av FaR med en snar uppföljning,
och en sköterska eller sjukgymnast kan då vid behov öka dosen. För denna typ av
patienter kan en period med ordinerad fysisk aktivitet i grupp på sjukgymnastiken
vara ett utmärkt stöd när rädsla för symtom under och efter aktivitet är dominerande. Detta gäller speciellt för de patienter som sedan lång tid tillbaka inte har god
kondition eller muskelstyrka eller har haft negativa upplevelser vid tidigare egen
träning eller inom vården (126).

Viktigt att välja rätt startdos av FaR för god
följsamhet och minskad risk

5.
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Om vårdpersonal strukturerat frågar patienten om fysisk aktivitet, funktion, kondition och styrka vid alla relevanta besök, och patientens svar förs in på laboratorielistan som via en journalportal kan läsas av all vårdpersonal som tar hand om
patienten, så underlättar detta vid nya bedömningar av patientens sjukdomar och
besvär. Sjukdomar och besvär kan skapa problem med eller rädsla för att röra på
sig, vilket resulterar i minskad fysisk aktivitet och ökat stillasittande. Då ökar risken
för utebliven behandlingseffekt och risken för nya sjukdomssymtom på grund av
inaktivitet, till exempel ryggvärk, förstoppning och bensvullnad.
Kan patientens fysiska aktivitet, fysiska kapacitet och självskattad fysisk funktion (230) lätt följas på ”labblistan” så blir det också lättare att tidigt upptäcka en
sänkt fysisk aktivitet innan patienten har tappat för mycket funktion. Detta underlättar vid en ny ordination av FaR, att inte öka dosen för mycket eller för fort med
risk för överbelastningsskador.
Även under gruppaktiviteter hos utbildade aktivitetsledare kan risker finnas för
överbelastningsskada. Enbart genom att registrera fall där oönskad effekt uppstod

under träning kan övningar med ökad risk rensas bort från träningsaktiviteterna.
Utbildning av aktivitetsledare är mycket viktig och genomförs redan i dag genom
idrottsförbunden och folkhälsoenheter runt om i landet. Att erbjuda tidsbegränsade
”träningsskolor” i grupp inom hälso- och sjukvården för patienter med störst medicinskt behov, kan minska risken för oönskade effekter av träning och inte minst
öka följsamheten till ordinationen av fysisk aktivitet och träning (198, 202). Redan
i dag bedrivs gruppträning för specifika sjukdomsgrupper av sjukgymnaster inom
vården.
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Fallbeskrivningar
delgivits av kliniskt verksam hälso- och
sjukvårdspersonal eller personer som arbetar som aktivitetsarrangörer. Fallen bygger ofta på autentiska patientmöten. De beskrivningar och råd som ges är inte granskade vad gäller innehåll, utan innehållet står respektive person för. Fallen återges
såsom uppgiftslämnaren har skrivit dem. Det medför att de är olika utformade när
det gäller bland annat längd, detaljgrad och layout.

Nedanstående fallbeskrivningar har

Primärvård
Allmänläkare
Allmänläkare Patrik Wennberg vid Anderstorp Hälsocentral i Västerbottens läns
landsting berättar följande:
Jag använder FaR som behandling av många olika tillstånd: hjärt–kärlsjukdom,
diabetes, fetma, besvär från rörelseapparaten, depression och stresstillstånd. FaR
förenklar både vid ordination och uppföljning och hjälper till att sätta fokus på
beteendet. Effekterna hos patienterna varierar givetvis stort mellan olika patienter.
Vissa patienter klarar av att göra stora förändringar och ofta får jag då höra: ”Det
var ju det här jag behövde!”. För andra är det svårare att komma i gång och kanske
skulle det då behövas tätare uppföljning och stöd.

Ordination fysisk aktivitet vid stroke
MAN, 86 ÅR VID START OCH 91 ÅR VID LÅNGTIDSUPPFÖLJNINGEN

Patient 86 år med hypertoni och diabetes typ 2 sedan 5 år insjuknar 2006 i stroke,
stor skada finns i lillhjärnan, intensivvård och vård på strokeenhet (3 veckor). Kan
inte sitta, stå eller gå, svår yrsel och illamående. Tränas till gång inomhus med rollator. Utskrivs till bostaden, bor i egen villa med sjuklig hustru. Hemrehabilitering
finns i kommunens regi, får hembesök av sjukgymnast och arbetsterapeut som ger
balans- och styrketräningsprogram och personal gångtränar patienten varannan
dag till att klara att gå runt kvarteret cirka 150 meter (4 veckor). Mycket stillasittande och nedstämdhet. Distriktsläkare föreslår köp av motionscykel, hustrun fattar beslutet.
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Allmänläkare Lillemor Nyberg, vid Karolina vårdcentral, Örebro läns landsting, har
bidragit med följande tre fall.

Distriktsläkare ger FaR och motiverar till att föra aktivitetsdagbok: motionscykel
5 minuter flera gånger per dag, rollatorpromenader inne och ute med levande stöd/
tillsyn, ökar dosen på eget styrketräningsprogram, balans- och koordinationsövningar. Täta uppföljningar med distriktsläkaren till en början även för läkemedelsjustering för blodtryck och diabetes.
När patienten är 90 år får han en ny lillhjärnsstroke. Vårdas 1 vecka på medicinklinik.
Ny FaR-ordination av sin distriktsläkare efter utskrivningen: hjälp med att välja
startdos och sedan plan för att successivt återta tidigare träningsprogram. Vid uppföljning efter 1 år, han har då blivit änkeman: promenerar utan hjälpmedel i rask
takt 45–60 minuter efter förmiddagskaffet varje dag. Efter middagsvila kortare
promenad till affären eller en tur på motionscykel 20 minuter varje dag. Sköter
allt i hemmet utom städhjälp var 14:e dag. Han har lärt in sin FaR-ordination för
att behandla konsekvenserna av sin stroke och ordinationen har också fungerat
utmärkt som komplement till läkemedelsbehandlingen för högt blodtryck och diabetes.

Ordination fysisk aktivitet vid demens
Man, 74 år vid start och 82 år vid långtidsuppföljningen 
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Patienten fick diagnosen demens vid 74 års ålder. Han hade varit fysiskt aktiv under
hela livet. Distriktsläkare ordinerar fysisk aktivitet med fortsatta dagliga promenader och cykelturer för att bevara funktionen. Efter 5 års sjukdom har han tappat
många kognitiva funktioner, förlorat talförmågan och fått försämrad rörlighet och
koordination. Flyttade då till demensboende och fick dagliga besök av hustrun.
Tillsammans gjorde de promenader med rollator under 30–45 minuter i det närmaste varje dag under 3 års tid. Trots stadig progress av sjukdomssymtomen kunde
han med sina promenader minska risken för viktuppgång. Omvårdnaden underlättades då han klarade av att resa sig med lätt stöd. Han kunde promenera utomhus
fram till 3 dagar före sin bortgång, en solig och varm dag i maj månad. Han var då
82 år. Flertalet av de övriga medboende var sedan länge rullstolsbundna och förflyttades med lyft.

Ordination fysisk aktivitet vid artros
Kvinna, 73 år vid start och 88 år vid långtidsuppföljningen 

1995 söker patienten 73 år gammal på vårdcentralen för smärta och nedsatt funktion i vänster knä och ben. Röntgen visar medial artros grad I i båda knälederna.
Vid återbesök hos distriktsläkare ordineras individuellt anpassad självträning för
styrka, rörlighet och kondition. Efter 6 månaders hemträning enligt individuellt
program blir patienten besvärsfri. Hon bedöms ha en generell artros.
1998 får hon trombos i höger underben och blir stillasittande. Denna gång har
hon tilltagande smärta och nedsatt funktion i höger knä och ben. Känner oro och
söker sin distriktsläkare på nytt. Erbjuds träning i grupp i ett pågående primärvårdsprojekt och väljer från ett smörgåsbord av aktiviteter. Tränar styrka, spinning
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Träningsprogram 1995–2010
Morgon: 2–3 maximala böjningar och sträckningar i höft och knä i liggande, efter
frukost cykling 5–10 minuter på motionscykel
Förmiddag: promenad med rollator 60 min. Går ensam eftersom hon inte vill stanna
och vila under promenaden.
Lunch: cykling 5–10 minuter före lunch, har sängvila efter maten
Eftermiddag: några lugna knäböj i stående, eventuellt trappträning till nästa
våningsplan för att få träna benstyrkan
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och stavgång i grupp 3 gånger per vecka i 6 mån, och blir besvärsfri. Hon fortsätter 1999–2000 i fortsättningsgrupp på samma gym där primärvårdsprojektet var
inhyrt. Hon slutar när grannen inte kan skjutsa henne längre.
2002 opereras hon för artros i tåleden i höger fot, blir muskelsvag i hela höger
ben och får en nedsatt rörlighet i höger knä. Söker sin distriktsläkare som rekommenderar att patienten återtar träningsprogrammet från 1995 och hon blir på nytt
besvärsfri i knälederna.
2005 när patienten söker på vårdcentralen för andra medicinska problem ordinerar jag FaR som påminnelse och stöd till att fortsätta använda egen daglig träning
för att förebygga en ny period med symtomgivande artros. Patienten söker därefter
sporadiskt och behöver inte komma varje år till mottagningen. Får recept utskrivna.
Har inga besvär från knälederna.
2009 i februari har patienten halkat och ådrar sig en fraktur i vänster fotled i
yttre fotknölen. Får gipsstövel i 6 veckor. Patienten har så god kondition och styrka
att hon klarar av att hoppa på kryckor. Efter borttagande av gipset känner hon en
uttalad svaghet i hela vänster ben samt smärta och nedsatt funktion i vänster knä.
Får träningsprogram handledd av sjukgymnast. Uppmuntras därefter att återta sitt
eget program från 1995. Har svårast att i liggande få upp tidigare rörlighet i båda
knälederna och besväras nu även av stelheten i vänster fotled. Hon upptäcker då att
om hon håller i sig med båda händerna i vägghandtag på toaletten och sedan böjer
kraftigt i båda knälederna och fotlederna så hjälper kroppstyngden till att successivt
få upp den tidigare maximala böjförmågan i lederna.
2010 vid uppföljning i början på året har hon inte blivit helt smärtfri från knälederna. Vid undersökningen finner jag att det fortfarande finns en nedsatt lårmuskelstyrka i vänster ben när hon kliver på trappsteg. En röntgen görs i belastning och
den visar medial artros grad II i båda knälederna. Hon får på nytt stöd att öka sin
egenträning från 1995 till tidigare dos. Vid återbesök hösten 2010 har hon ingen
smärta eller värk i knäleder eller fotleder och hon har återfått en bra benstyrka
och benfunktion. Kan på nytt ta promenader cirka 1 timme långa nästan varje dag
med rollator. Säger själv: ”Jag tänker fortsätta hela livet med min FaR-ordination!”
Under tiden 1995–2009 har patienten hållit exakt samma vikt. Under ”gipstiden”
går hon dock upp 5 kilo i vikt.

Kväll: 10–20 djupa knäböj lite snabbare, håller i väggstöd. 2–3 maximala böjningar
och sträckningar i höft och knä i liggande. Det sista är en ny övning som patienten
själv har lagt till för att få upp rörligheten i knä- och fotled efter inaktivitet vid fotledsgips 6 veckor 2009.

Distriktssköterska
Distriktssköterska Yvonne Sjöö, med specialitet diabetes och astma/KOL vid Vård
centralen Herrhagen i Värmlands läns landsting, anger att typiska patientfall är
följande:
I första hand är det överviktiga personer med riskfaktorer för diabetes men även
stressade och psykiskt illabefinnande patienter. Bra effekt att någon träffar patienterna som inte arbetar inom sjukvårdens väggar. Brukar poängtera att det är ett stöd
för att bevara det friska friskt.
Distriktssköterska/diabetessköterska Marie Söderström vid Vårdcentralen Bagaregatan i Södemanlands läns landsting, anger att typiska patientfall är följande:
Diabetespatienter som ofta har övervikt, hypertoni, höga blodfetter samt besvär i
rygg, axlar, leder och muskler av varierande grad.
Nedan beskriver distriktssköterska och diabetessköterska Karin Andersson, vid Bagg
ängens vårdcentral i Örebro läns landsting, typiska patientfall och bidrar sedan med
ett autentiskt patientfall.

FAR I PRAKTIKEN – HUR GÖR MAN?

5.

Patient med övervikt som har diabetes, högt blodtryck och högt blodsocker. Börjar
träna till exempel cirkelträning med ledare. Patienten får börja träna på lätt nivå
och kan successivt öka träningen. Effekten är att patienten minskar i vikt och både
blodsocker och blodtryck förbättras.
Patient med värk i knän, diabetes och övervikt som aldrig tidigare har tränat. Får
gå cirkelträning i grupp. Ser en förbättring då patienten får ökad rörlighet och går
ner i vikt.
68-årig kvinna med diabetes

68-årig kvinna som fick diabetes 2009. Urinvägsbesvär men inga andra symtom på
diabetes. Visade sig ha högt blodsocker HbA1c 11,5, högt blodtryck 140/90 och
BMI 32.
Informerades vid första besöket om diabetessjukdomen och betydelsen av kost
och motion. Rekommenderades regelbundna måltider, och att öka grönsakerna och
minska kolhydraterna. Fick börja med tablettbehandling på en gång på grund av
höga blodsockervärden. Därefter började hon träna med regelbundna promenader
varje dag. Återkom och ville öka träningen. Fick då FaR på cirkelträning i maskiner
i grupp och har också gått i gympagrupp.
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Minskade hela tiden i vikt och gick ner 10 kilo på lite mindre än 3 månader.
Blodsockervärdena minskade också rejält, HbA1c var 6,9 och sjönk ännu mer efter
ytterligare 3 månaders träning. BMI var då 27.
2011, ett och ett halvt år sedan den första FaR-ordinationen, har hon HbA1c
4,9 och har minskat i vikt med totalt 20 kg. BMI är 22. Hon mår bra och har fått
minska medicineringen. Uttryckte att det var synd att hon inte hade börjat träna
tidigare.

Sjukgymnast
Sjukgymnast Regina Bendrik, vid Strömsbro hälsocentral i landstinget Gävleborg,
anger att typiska patientfall är följande:
Om patienten enligt bedömning har måttlig artros i knä eller höft så berättar jag att
efter 6–8 veckors träning kan man förvänta sig att det är mindre smärta och bättre
funktion. Jag berättar att aktiviteten kan förväntas ha minst lika smärtlindrande
effekt som behandling med smärtstillande läkemedel men att smärtan tillfälligt kan
öka de första 2–3 veckorna vid aktivitet innan den goda effekten uppnås. Ofta
ordineras promenad eller cykling minst 3 gånger per vecka med tillägg av några
benstyrkeövningar. Patienten bokas på en uppföljningen efter 8 veckor. Ibland
behövs en extra uppföljning efter cirka 2 veckor. Fysisk aktivitet brukar ha mycket
god effekt på besvären. Patienten uppmanas sedan att fortsätta på egen hand med
aktiviteten.
Sjukgymnast Jenny Forsberg, vid Primärvården AFC/CAMTÖ Örebro läns landsting, anger att typiska patientfall är följande:

Sjukgymnast Gerthi Persson, vid Blekinge primärvård, Karlskrona rehabcenter,
anger följande typiska patientfall.
Patient som kommer med recept från läkare med en livstilssrelaterad diagnos, får
motiverande samtal som resulterar i basaktivitet på egen hand kompletterad med en
gruppaktivitet 1–2 gånger per vecka. Uppföljning sker sedan per telefon eller med
ett eller flera besök, beroende på aktivitetsgrad och behov.
Patient som fått behandling hos mig och ska avslutas får basaktivitet och aktivitet
i föreningsliv med specifika instruktioner om träningsprogram och uppföljning via
telefon eller besök.
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Jag använder FaR för de patienter som jag tror kan ha en positiv effekt av att få
ett FaR. Det kan vara äldre personer med nedsatt balans- och funktionsförmåga,
patienter med artros, långvarig smärta, nedsatt styrka, övervikt, högt blodtryck,
diabetes och fysisk inaktivitet.

Lotsning och uppföljning inom primärvården
Hälsokoordinator inom primärvård
Hälsokoordinator och socionom Madeleine Leijon, vid vårdcentralen Åsidan i
Landstinget Sörmland, har fördjupade motiverande samtal med patienter som vill
ha mer stöd efter att förskrivaren på vårcentralen har förskrivit FaR. Madeleine ger
följande exempel på patienter hon möter.
En överviktig patient med högt blodtryck kommer till mig för cirka 2–5 motiverande samtal. Vi går igenom en lathund för förskrivning av FaR, där det finns
rekommendationer till fysisk aktivitet vid exempelvis övervikt och högt blodtryck.
Patienten sätter sina egna mål och hur hon ska uppnå dessa. Vanligt är att patienten
börjar promenera exempelvis 30 minuter dagligen och på sikt utökar med annan
aktivitet. På lång sikt går patienten ner i vikt och blodtrycket förbättras.

FaR-samordnare på vårdcentral
Nedan beskrivs ett antal patientfall från primärvården Göteborg centrum/väster i
Västra Götalandsregionen. Patientfallen är sammanställda av FaR-teamet Göteborg
centrum/väster. Patienterna har förskrivits FaR och kommit i gång med fysisk aktivitet, och är inrapporterade av en FaR-samordnare på vårdcentralen alternativt en
FaR-sjukgymnast. Effekterna på hälsovärden samt i viss mån de självupplevda hälsoeffekterna redovisas. Generellt för alla patienter är en bättre självupplevd hälsa.
Man, 41 år. Fysiskt inaktiv med fetma, diabetes och förhöjt blodtryck
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Åtgärd: Kontakt FaR-samordnare på vårdcentral. Motiverande samtal, FaR utfärdat baserat på gymträning x flera/ per vecka. Kostinformation, information om
godis samt alkohol.
Start

8-mån uppföljning

Midjemått

132

121

Vikt, kg

123,5

108

BMI

35

31

HbA1c

9,4

6,6

Fate-P-glukos mmol/l

9,6

6,4

Blodtryck mmHg

130/90

130/80

Hälsoeffekter: Tycker att det känns bra att ha kommit i gång med träning. Förbättrad
sömn. Glad och mycket nöjd med sig själv. Vill komma tillbaka för uppföljning.
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Kvinna, 45 år. Fysiskt inaktiv med fetma, diabetes, förhöjt blodtryck och förhöjda blodfettsvärden

Åtgärd: Kontakt FaR-samordnare på vårdcentral. Motiverande samtal, FaR plus
informationsfoldrar, överenskommit promenader 4 gånger per vecka samt att träna
egenprogram från sjukgymnast hemma. Kostinformation.
Start

10-mån uppföljning

Vikt, kg

109

96

BMI

36

31

Blodtryck mm/Hg

150/100

140/80

HbA1c

6,9

4,0

Faste-p-glukos

14,5

5,8

Kolesterol

5,9

5,9

Mediciner

Metformin, Novonorm,
Insulin

Inga

Hälsoeffekter: Motiverad till fortsatt fysisk aktivitet och försök till fortsatt viktminskning. Mår ganska bra och ser positivt på förändringarna. Upplever klart
minskat sötsug.
Kvinna, 34 år. Fysiskt inaktiv med långvarig smärta i hela kroppen samt nedstämdhet

Åtgärd: Kontakt FaR-sjukgymnast. Motiverande samtal, FaR med prova-på-aktiviteter såsom stavgång, gympa, dans och bassängträning.
8 månader

Skattad hälsa 0–100

50

100

Smärta

Ja

Nej

Processen: Återkommande kontakt med FaR-sjukgymnast som introducerar patienten i olika fysiska aktiviteter samt i Hälsotekets verksamhet. Går med i förening som
anordnar bassängträning för kvinnor. Anmäler sig till cykelkurs.
Hälsoeffekter: Tränar regelbundet och känner sig trygg i detta. Upplever att hon nu
tar egna initiativ till aktivitet. Rapporterar smärtfrihet. Aktiv med att söka praktikplats och arbete vilket hon inte har orkat med innan.
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Kvinna, 46 år. Fysiskt inaktiv med flera hälsoproblem

Hälsoproblem: övervikt, diabetes, förhöjt blodtryck, utbredd smärtproblematik.
Tydliga stressrelaterade besvär i form av stresskänslighet, intensiv trötthet, nedstämdhet och huvudvärk. Orolig över sin hälsa.
Åtgärd: Kontakt FaR-sjukgymnast. Motiverande samtal, FaR plus informationsfoldrar. Medverkan i FaR/Kom-i-gång-grupp samt egna aktiviteter såsom promenad,
dans, qigong, pilates samt simning.
Start

3 månader

Skattad hälsa 0–100

30

70

Förebyggande sjukskrivning

50%

25%

Processen: Bedöms ligga i riskzonen för utmattningsdepression och sjukskrivning.
Viktigt att bryta negativt livsmönster och påbörja en positiv cirkel där utökning av
den fysiska aktivitetsnivån är av central vikt. Mätning med stegräknare visar vid
start på 3–4 000 steg per dag. Återkommande kontakt med FaR-sjukgymnast både
i grupp och individuellt med coachning, stöd för att öka fysisk aktivitetsnivå och
hitta aktiviteter i friskvården.
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Hälsoeffekter: Upplever att hon mår mycket bättre, är gladare och ser piggare ut.
Familjen har uppmärksammat de positiva förändringarna. Har gått ner 5 kilo i vikt
och är mer kostmedveten. Sover inte längre på dagarna och orkar delta i barnens
aktiviteter på ett bättre sätt. Rapporterar minskad smärta. Säger att hon ”har blivit
beroende av sina fysiska aktiviteter”.

Psykiatri
Psykolog
Psykolog Christina Görsing vid Psykiatriska Öppenvården Karlstad, landstinget i
Värmland, anger att typiska patientfall är följande:
Patient som är deprimerad eller nedstämd och som behöver hjälp med att ”komma
i gång” för att bryta sin passivitet och komma ur sin nedstämdhet.

Sjuksköterska
Nedanstående två patientfall har sjuksköterska Ann Björk, vid Allmän Närpsykiatri
Rehab Örebro Läns Landsting, bidragit med.
Patientfall 1) Kvinna 20 år som remitterats till enheten på grund av långvariga
psykosociala svårigheter med undvikanden, depression, ångest. Saknar godkända
betyg från gymnasiet. Bor på landet 4 kilometer utanför centralorten, går små korta
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promenader men är rädd att gå vilse, är vegetarian och har näringsmässigt stora
brister i sin kosthållning. Sover mer än10 timmar per natt, går bara upp i skaplig
tid om hon är motiverad, till exempel om hon har en tid att passa. Saknar ibland
möjlighet att ta sig till centralorten. Vid vårdplanering skrivs ett FaR där patienten själv fyller i ”Anledning till ordination”, som är: nedstämdhet/depression, oro/
ångest, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, muskelvärk, fysisk inaktivitet,
önskat välbefinnande och självstärkande. Gemensam ordination blir: promenader
30 minuter, 3 gånger i veckan, vilket kommer att följas upp efter 1 och 2 månader.
Patientfall 2) Man 30 år med långvariga besvär av hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, ångest och nedstämdhet. Har efter utredning fått diagnosen ADHD,
vilket är väldigt tydligt. Har ökat några kilo i vikt, även blodtrycket har ökat vid
senare mätningar. Har tidigare haft FaR med begränsad följsamhet. Han vet att han
mår bra av raska promenader och styrketräning några gånger i veckan, och känner
välbefinnande och minskad motorisk oro när han har motionerat. Tycker att det
vore lättare om någon kunde hjälpa till och motivera honom att komma i väg till
träning. Får FaR igen och motiveras till att fylla i dagboken, uppföljning vid nästa
besök om 1 vecka.
Kommentar: På detta vis kan det se ut; patienterna lyckas mer eller mindre bra att
följa uppgjort FaR. I många fall är fysisk träning det bästa sättet för många patienter att få lugn i kroppen, det vet de själva, men de är ändå oförmögna att ta tag i
detta. Även detta är de medvetna om. Ge då inte upp som personal, beröm det som
ändå har lyckats, motivera vidare, och ta nya tag. Bara patienten själv kan lindra sin
oro i många fall och det kan ta tid att komma dit, och ibland går det inte alls. I vissa
fall fungerar det dock mycket bra, vilket är glädjande.

Psykiatriker

Aspergers syndrom och övervikt
Joakim var en patient i övre tonåren som remitterades från en ungdomsenhet inom
psykiatrin till en vårdcentral. Han hade haft det tufft under hela skolgången och
efter en lång och kämpig utredning som påbörjades i årskurs 5, så kunde man konstatera att han uppfyllde kriterierna för Aspergers syndrom.
Nu mådde han ganska bra psykiskt och hade det bra ordnat med specialskola och
socialt stöd. Men medicineringen och livsstilen hade gett honom många överflödiga
kilon. Dessutom hade han en skadad fotled efter en mopedolycka som både gjorde
ont och var en begränsning.
Enligt remissen ville man ha hjälp med överviktsbehandling. Vad Joakim själv
ville var inte lika uppenbart. Han trivdes ganska bra med livet, men hade ont ibland
och kunde när vi hade resonerat en stund (vid flera tillfällen) medge att det blev
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Följande fyra fall har psykiatriker Jill Taube, vid Centrum för allmänmedicin och vid
Socialmedicin i Stockholm läns landsting, bidragit med.
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svårare ju tyngre han hade blivit. Hans BMI var närmare 40 (längd 170 cm och vikt
110 kg).
Hos personer med Aspergerdiagnos kan det finnas problem med sensorisk övereller understimulering (exempelvis kan kläder göra ont på kroppen, beröring kännas
otrevligt och att bada vara en utmaning, och höga ljud kan upplevas som smärta).
Därför är det grannlaga att verkligen försöka hitta en aktivitet som passar. Det
annorlunda sociala beteendet som är kännetecknande för personer med Aspergers
syndrom (självklart i olika utsträckning) blir ju också något som måste vägas in. Jag
hade dåliga kunskaper om allt detta, men Joakims bror som nästan alltid var med
fyllde i och la till när Joakim själv inte kunde förmedla.
Det var en verklig utmaning. Den grupp för överviktsbehandling som fanns på
vårdcentralen bestod mest av medelålders patienter och den fysiska aktivitet som
erbjöds var simning (specialtillfällen på badhuset för patienter med övervikt och
fetma) och promenadgrupper.
Via Aspergerforum kunde olika aktiviteter erbjudas och det visste både Joakim
och familjen om. Men hittills hade det inte gått att locka honom till någon aktivitet.
Så det som blev min uppgift var (vilket tog mig lite tid att förstå) att leverera fakta
och inte att motivera.
Hans vikt var hög och medicineringen skulle troligtvis bli livslång. Dessutom
fanns det både diabetes och hjärtsjukdom i släkten, så det var medicinskt indicerat
att hitta en strategi som förhindrade fortsatt viktuppgång och helst också medförde
viktnedgång. Allt var bra i den kroppsliga undersökningen förutom just vikten, och
det förklarade jag och berättade om de risker som det skulle kunna medföra på sikt.
Joakim var begåvad i det övre intervallet och hade inte problem med att ta till sig
det jag förmedlade.
Han hade typiska Aspergerdrag och flera specialintressen, varav ett var amerikansk fotboll. Han var en intresserad åskådare och kunde allt som var värt att veta
om sporten och sitt favoritlag. I sitt schema för vardagskvällar ingick förutom läxläsning 1 timme vikt till det intresset. Scheman var viktiga och utan dem fungerade
hans vardag dåligt och orsakade att han mådde sämre. Som många med Aspergers
syndrom och andra autistiska diagnoser och även med ”bara” autistiska drag är
tydliga och skriftliga eller symboliserade rutiner oftast nödvändiga. Infall, överraskningar och spontana ändringar är sällan av godo eller ens önskvärda.
Joakim beundrade de kralliga fotbollsspelarna och ville gärna själv vara vältränad, men hittills hade varken familjen eller skolan fått göra några ändringar i hans
schema, vilket innebar att det inte fanns utrymme för något nytt. På skolan ingick
så klart idrott och det deltog han i. Det fanns ju på schemat.
Jag såg min chans och skrev ett recept på fysisk aktivitet. Han var motiverad och
ville inte bli tjockare och ville inte heller behöva äta fler mediciner eller ta sprutor
”som pappa”. Kunde en del av tiden vikt till hobbyn användas till någon form av
träning och i så fall bli en del av det hela? Att inte bara läsa på nätet och titta på
klipp på sina favoritspelare och favoritmatcher utan själv bli vältränad?
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Receptet skrevs i något slags samförstånd och vi var överens om att börja där.
Förändring av kosten var också en viktig del, men då Joakim som många tonåringar
åt både framför datorn och vid teven, så skulle en minskning av hans stillasittande
tid även innebära mindre ätande. Kontakt med dietist fick vänta, men skulle tas.
Uppföljning gjordes efter 3 månader och vanliga fall skulle jag också ha remitterat till sjukgymnast och låtit en sjuksköterska i överviktsteamet sköta uppföljningen, men jag förstod av anhöriga att det var sårbart med för många inblandade.
Dessutom var jag mycket nyfiken själv på hur det skulle falla ut.
Det gick väldigt bra. Ett recept som var skriftligt och kunde inflikas i hans schema
fungerade. Tillsammans med sin storebror gick de till ett gym, tränade en halvtimme
och tog bussen hem. Det tog 1 timme och det byttes ut mot ”fotbollstiden” 3 dagar
i veckan och skrevs in i schemat på fasta dagar. Att träna på gym var det som han
ville. Grupp var inte att tänka på och simning (som hade varit bra motion och avlastat foten) fungerade inte heller då vatten runt omkring upplevdes som ett tryck och
skrämde honom.
Viktuppgången hade bromsats och vikten hade börjat vända lite neråt. Joakim
var nöjd (tror jag alla fall) och pratade om klipp och matcher oavbrutet. Jag förnyade inte receptet, eftersom det fungerade och vi hade kommit överens om att det
skulle stå ”tills vidare”.
Det viktigaste visade sig inte vara att hitta någon grupp eller aktivitet fix och färdig utan att det som skedde, skedde på Joakims eget sätt. Att det passade som hand
i handsken med en skriftlig ordination var ju en bonus.

Depression
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Tanja var strax under 50 år och kom på remiss från en företagshälsovård. Hennes
psykiska besvär som hade växt till en rejäl depression hade börjat med en omplacering på grund av strukturförändringar inom det relativt lilla företag där hon jobbade. Arbetsuppgifterna i sig hade bara ändrats lite, men hon kom till en ny grupp
och helt nya arbetskamrater och ”ingenting fungerade längre”. Gruppen hon kom
till var sammansvetsad sedan många år och släppte inte in någon ny och särskilt
inte en ny arbetsledare. Det sa man förstås inte öppet (och kanske var det inte heller
på en medveten nivå), men Tanja utsågs till syndabock för förändringarna och blev
snabbt ett mobbningsoffer.
Tanja var ”nysvensk” sedan drygt 10 år och levde ett stillsamt liv med man och
några katter. Hon var utbildad universitetslärare och hade varit lektor i hemlandet,
men hade inte velat genomgå den ganska tuffa press som hon tyckte att det innebar
att konvertera det till en svensk motsvarighet. Livet var bra och hon hade ingen
tidigare historia av depression. Däremot fanns det väl i släkten och på en fråga om
alkoholism så svarade hon lakoniskt: ”Undrar du om någon i min släkt dricker för
mycket vodka?” Hon var från Moskva.
Den första diagnosen var akut maladaptiv stressreaktion och behandlades med
stödsamtal och en sjukskrivning, då sömnen var påtagligt störd och dagtröttheten
gjorde det svårt för henne att fungera. Men att vara borta från jobbet och arbets-
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kamraterna gjorde det ännu svårare att ta plats i arbetsgruppen och fungera som
överordnad. Hon återgick på halvtid, försökte verkligen, men gavs inte en chans.
Sömnen var nu helt uppbruten och aptiten dalade. Oron (som var adekvat) utvecklades till ångestattacker och nedstämdheten som tidigare hade fluktuerat blev både
djupare och manifest. Företagshälsovården kunde inte längre ta ansvar för hennes
behandling och hon remitterades via sin vårdcentral och ett enda besök till en psykiatrisk mottagning.
Hon uppfyllde kriterierna för depression och hade klassiska självanklagelser.
Hade hon försökt tillräckligt? Hade de inte lite rätt de andra, när de sa att hon var
för energisk? Och visst, hennes svenska var ju inte perfekt. Så hon kunde förstå att
hon var problemet. Det var framför allt det resonemanget som gjorde att läkaren på
vårdcentralen blev orolig och därför korrekt skickade henne vidare.
Läkemedelsbehandlingen hade inte haft någon effekt alls och ett byte gjordes
snabbt.
Förutom en ansvarig läkare träffade Tanja en terapeut i en stödjande kontakt,
1–2 gånger i veckan. Gamla kriser och separationer hade gjort sig påminda, vilket
inte alls är ovanligt under påfrestning av något slag. Hennes sorg över att inte kunna
föda barn tog sig upp till ytan och hon kände sig som ”en misslyckad kvinna” och
la ytterligare skuld på sina egna axlar.
Hon fick rådet att börja röra på sig av både läkare och terapeut eller snarare att
försöka hitta tillbaka till sina gamla vanor, då hon tidigare hade varit en fysiskt
aktiv person. Men det räckte inte med bara råd, hon kom inte i gång på egen hand.
Initiativlöshet och brist på intresse ställde sig resolut i vägen. Ett av besöken hos
terapeuten fick då vara promenadsamtal efter beslut i teamet.
Först var 10 minuter tillräckligt och man återvände till mottagningen för att
avsluta besöket, men allteftersom fylldes 45 minuter av promenad. Och samtal.
Medicineringen pågick parallellt, så vad som fick det att vända går förstås inte att
säkert veta. Men Tanja blev bättre. Hon kunde börja resonera och vrida och vända
på det som hade hänt och tonade ner sin egen roll i det, utan att bli överdrivet
ältande eller anklagande. Sömnen var fortsatt ganska uppbruten, men kvaliteten
verkade ha ökat, då hon inte var lika dagtrött längre. Ångesten fanns kvar, men var
hanterbar.
Hon hittade pö om pö tillbaka till sitt gamla jag och återvände till gympagolvet
igen. Först bara som motionär, men till sist också som ledare. Det hade hon varit
i några år och det hade varit ett hyfsat substitut för den lärarroll hon saknade och
dessutom gett rörelseglädje och motion.
Det hela tog tid och först efter ett drygt år återvände Tanja till jobbet. Kontakten
med läkare inskränktes till receptförnyelse och bedömning av arbetsförmågan. Hos
terapeuten hade mycket flutit upp i turbulensen och hon fick rådet att fortsätta med
en längre tids terapi av mer bearbetande karaktär efter det akuta skedet, vilket hon
gjorde och arbetsgivaren bekostade.
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Suicidförsök
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Magnus kom från slutenvården till vår mottagning. Han hade vårdats på psykiatrisk klinik efter ett självmordsförsök. Till att börja med var vården inte frivillig
utan med stöd av LPT (lagen om vård av psykiatrisk tvångsvård), då han hade varit
övertygad om att det inte var någon mening med att fortsätta att leva. Han hade
dragit sig undan till familjens sommarstuga, där han hade stoppat i sig massor av
tabletter och druckit alkohol. Det var väl förberett och han hade skrivit avskedsbrev till familjen, men ett sms till flickvännen gjorde henne mycket orolig och hon
anade det värsta. Hon larmade och de hittade honom medvetslös men i tid. Det var
kritiskt och vården inleddes på intensivvårdsavdelning innan han kunde flyttas till
en psykiatrisk avdelning. Väl där tog det flera veckor innan vården blev frivillig och
vårdintyget avskrevs, och utskrivningen kunde börja planeras.
Flickvännen och familjen hade sett en förändring, men inte förstått att det var så
allvarligt. Magnus själv hade inte velat berätta för någon hur det stod till. Depression
fanns i släkten och det var som ”en avgrund som öppnade sig när jag förstod att
även jag var drabbad”. Pappan och en äldre bror hade varit djupt deprimerade och
en farbror hade tagit sitt eget liv. Magnus hade förutom ärftligheten också upplevt
ett trauma som var svårt att bära. Han hade varit framgångsrik hockeyspelare som
ungdom och kommit till sina drömmars mål: NHL.
Han hann uppleva en säsong där innan en ganska oskyldig tackling satte stopp
för hans karriär och möjligheten att över huvud taget stå på skridskor. Rakt in i
sargen med huvudet och en pisksnärtskada var ett faktum. Förutom att hans karriär
var över så hade han nu ständiga smärtor.
Här var det en utmaning att försiktigt förvandla Magnus bild av fysisk aktivitet
som prestation till något som kunde få finnas i vardagen och hjälpa honom att må
bättre. Han hade mycket att vinna på att bli mer fysiskt aktiv.
Det som var en möjlighet terapeutiskt men också ytterligare en utmaning var att
kroppen var full både av minnen av tiden på isen och med ett helt annat liv framför
sig, men också av skadan och traumat och av kroppens försvar i form av att kapsla
in bägge delarna.
Jag var hans ansvariga läkare och förstod att det behövdes mycket stöd. Min
uppgift blev att ordinera fysisk aktivitet för hans depression och för smärtorna och
bedöma att det inte kunde vara skadligt för honom. Men sedan fick det varsamma
lotsandet ske med specialisthjälp, det vill säga en sjukgymnast med psykiatrisk kompetens. I Magnus fall handlade det särskilt om hur kroppen påverkas av traumat.
Det var inte alls lätt – Magnus kämpade på och ville förbättras men kroppen var
motsträvig. Hans självkänsla hade också kraschat och han hade ännu inte landat
mentalt efter det och hittat något annat som kunde göra livet tillräckligt meningsfullt. Det var inte alls svårt att förstå hur kväst han hade blivit av det som hade hänt,
men inte förrän han själv ville kunde han få det att vända. Det som gav mig hopp
hela tiden var att jag inte trodde att han hade drabbats av ”familjens depression”,
utan att den var reaktiv, det vill säga berodde på det som hade hänt. Medicineringen
funkade bra, men träningen sämre.

Vändningen kom till synes slumpartat. Flickvännen skaffade en hundvalp och
Magnus fick ta det största ansvaret. Hon jobbade och han var fortfarande sjukskriven på heltid. Han blev nu tvungen att gå ut. Flera gånger om dagen! När han
ändå hade kommit upp på morgnarna och blivit lite uppvärmd av promenaden, så
kom han i gång med träningsprogrammet som han bara kunde göra på plats hos
sjukgymnasten innan. Han tog plötsligt mycket mer eget ansvar och han blev mer
fysiskt aktiv.
Både nedstämdheten och smärtorna påverkades till det bättre, men det kom bakslag och tog lång tid. 1 år efter självmordsförsöket kunde sjukskrivningen minskas
med 25 procent och han kunde jobba i familjens byggföretag med administrativa uppgifter. Våren därpå sökte han folkhögskola med idrottsinriktning. Medicineringen
behövdes under ganska lång tid efter ett misslyckat utsättningsförsök. Psykoterapi
påbörjades och var när han avslutade kontakten med mottagningen efter nästan 2
år den enda behandlingen. Han var då regelbundet fysiskt aktiv och oftast smärtfri.

Missbruk och ångest
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Maud var en överlevare och en ordentligt krånglig patient. Det hon hade överlevt
mot alla odds var ett långt och svårt missbruk, där hon nere på botten hade injicerat
heroin, tagit allsköns tabletter, varit prostituerad och kriminell samt fött och förlorat vårdnaden av sina tre barn, ett av dem direkt efter förlossningen. Hon var nu i
stort sett drogfri och patient i psykiatrin, men med en fot kvar i beroendevården för
att dokumentera drogfrihet. Hennes stora dröm var att skaffa sig körkort, för att
kunna åka och hälsa på barnen som alla var placerade i fosterhem på landsbygden.
Än hade hon ingen umgängesrätt, men hon kämpade med näbbar och klor för att
få det.
Hon var strax under 40, men var sliten och såg äldre ut. Hennes karriär i missbrukssammanhang var ganska vanlig. Hon började röka vanliga cigaretter och
med alkohol vid 10–11 års ålder och började något år senare även med cannabis.
Amfetamin började hon med vid 15, först snortade hon det, det vill säga tog via
näsan, men rätt snart injicerade hon det. Hon började ta morfintabletter efter flera
svåra frakturer efter bilolyckor, och sedan heroin. Som många missbrukare blandade hon och tog vad som fanns att få tag på och livet hängde flera gånger på en
mycket skör tråd. Kroppen tog förstås stryk, och levern var ansatt av både alkohol
och hepatit C.
Resan till drogfrihet var lång och svår, men på något sätt hade hon bestämt sig.
Livet var förstås fortfarande tufft, och ett uttryck var en svårbehandlad ångest och
social fobi. Hon sov också ”som en kratta”. Hennes kropp var ju van att inte känna
något särskilt länge alls utan att dämpa det med kemikalier. Komplexiteten hos en
person som har varit tung missbrukare och kämpar för att vara drogfri handlar både
om ren kemi, biologi och fysiologi, och det vi kallar för psykologiska mekanismer.
De icke-beroendeframkallande läkemedel som hon kunde medicineras med, för
att dämpa akut ångest och för sömn, gav ingen som helst effekt. Alla läkemedel med
en beroendepotential är bannlysta för en före detta missbrukare. Mer långsiktigt
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Kvinnoklinik
Nedan beskriver gynekolog, överläkare och vårdenhetschef Ingela Högerås vid
Kvinnokliniken Hudiksvall, Gävleborgs läns landsting, typiska patientfall och
bidrar sedan med två autentiska patientfall.
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hade SSRI (selektiva serotonin-återupptagshämmare) en viss effekt på både ångest
och nedstämdhet men Maud var både otålig till sin natur och van att genast åtgärda
den ångest hon hade med droger, och det var svårt att ens introducera andra tankegångar.
Vi hade många duster och hon anklagade både mig och hela vårdsvängen och
emellanåt hela samhället för att ha förstört hennes liv. Jag kunde delvis förstå att
hon kände det så, men vi kom inte vidare med hennes behandling genom att leta
syndabockar och vid varje besök diskutera kemiska sammansättningar i tablettform. Till slut ledsnade jag och tyckte att vi skulle avsluta behandlingen i öppen
vård, då hon avfärdade alla våra försök, både medicinska och terapeutiska. Jag
och teamet gjorde den bedömningen att hon skulle behöva en annan inramning, ett
behandlingshem som stöttade mer än vad vi och socialtjänsten kunde göra.
Men nu hände det något radikalt med Maud. Hon slog bakut och var lika svår
som förut men kraften tog en annan riktning. Hon ville inte behandlas inlåst igen
och hon kom själv med ett förslag. Hon var med i en förening som hette Nobba Brass
och Nubbe (i Stockholm) som stödjer före detta missbrukare att ha en meningsfull
fritid. Motion är en del. Man har ett eget gym och man kan spela badminton och
gå och simma till ett bra pris. Maud hade provat att ”lyfta skrot på gymmet” och
simmat några gånger. Det hade varit ”skitsvårt”, men de dagar hon hade tränat så
hade hon inte känt sig ”lika spattig” efteråt och sovit lite bättre.
Nu ville hon försöka träna någon annanstans och undrade: Kunde hon få ekonomiskt stöd av Socialtjänsten till ett gymkort? Visste jag något om det här? Kunde
träning hjälpa henne?
Jag som hennes läkare och vi andra i teamet tackade för och tog emot hennes
frågor och applåderade hennes beslut. Vi hade pratat om fysisk aktivitet, men det
skåpade hon ut. Då. Nu kom det ifrån henne själv och det viktigaste var kanske att
hon hade provat och själv känt att det påverkade henne positivt.
Det var ett tillskott i behandlingen och som sådant ett med flera verkningsmekanismer. Fysisk aktivitet i sig påverkar ångest, nedstämdhet och sömn, bland annat
genom att vara avledande, men också via rent biologiska mekanismer. Dessutom är
aktiviteten i sig värdefull och att aktivera sig och få struktur på sin dag ingår ofta i
manualbaserad ångestbehandling och missbruksbehandling.
Den kloka föreningens intention är att delvis fylla upp tomrummet efter ett missbruk med vettiga och vanliga aktiviteter. Maud nappade på det och tog sedan eget
ansvar och ”släppte sargen” och närmade sig den vanliga sociala arenan via träningen.

Inkontinens och prolaps är min vanligaste grupp. Är ute efter bålstabilitet. Ibland
väljer jag att tala om FaR före en operation om jag tycker besvären är relativt ringa
och kvinnan kanske kan slippa operation helt om hon får fart på träningen. I andra
fall väljer jag att operera och ger FaR postoperativt för att komma i gång och för
att förhindra återfall. Jag ger aldrig förbud om typer av fysisk aktivitet vilket nog är
väldigt vanligt vid t.ex. prolapskirurgi utan jag ber kvinnan lyssna på kroppen. Om
det är nåt som är obehagligt… avstå 1 dag eller 2 och prova igen sen. Öka graden
av fysisk aktivitet successivt dag för dag.
Övervikt är vanligt bland många av mina patientgrupper, t.ex. barnlösa kvinnor,
och där är det vanligt med ett recept för att bistå med en viktnedgång vilket kan vara
en faktor som hjälper en kvinna att kunna bli gravid på egen hand. Dessa kvinnor
är mycket motiverade att vidta åtgärder för att kunna bli gravida.
Störst effekt får det om jag lyckas förstå kvinnans sociala och logistiska möjligheter
till träning och vad som i grunden är lustfyllt för henne. Samtidigt försöker alltid
jag prata för att hon kan få bonuseffekt på hela hälsosituationen om hon lägger till
en eller två rörelseträningar av olika typ som förutom då att t.ex. påverka bålstabiliteten, ger en påverkan på HELA kroppen. De flesta kvinnor är rätt medvetna om
att de rör sig för lite. Det är ofta ganska lätt att få dem delaktiga i ett sådant samtal.
Sedan saknar jag ofta möjligheten att återkoppla vid flera tillfällen vilket jag tror
skulle öka framgången för många av dessa kvinnor.

Framfall
Kvinna född 1952. Fött två barn. Är i klimakteriet. Frisk.
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Har varit hos barnmorska på kontroll och de har sagt att hon har ett framfall. Hon
har inga aktuella besvär av sitt framfall men är rädd att detta ska bli sämre. Vid
undersökning hittar man ett ganska stort cystocele, livmodern har sjunkit ner och
når nästa ända ner till vaginas ingång. Ett litet rectocele.
Så länge hon saknar besvär från sitt framfall förklarar jag för henne att jag vill
avstå operation. Den dagen hon får besvär ska vi naturligtvis diskutera operation.
Men detta är ett bra fall för FaR och efter ett samtal kring vad hon gillar att göra
så skriver jag ett recept på stavgång och gym. Hon gillar promenader och om hon
lägger till stavar (vi går igenom hållning och stavteknik) så ökar hon effekten, både
på konditionen men även bålstabiliteten och därmed bäckenbotten. När hon går till
gymmet ska hon be om en första instruktion med program som i första hand stabiliserar bålen (och därmed bäckenbotten). Hon skriver upp i receptets rutsystem varje
gång hon tränar och när rutsystemet är fullt skickar hon in receptet till mig. Hon
bokar ny tid till mig när hon själv anser att hon önskar det.
Kvinna född 1960. Två barn. Mor opererad för framfall.

Söker med känsla av att ibland inte kunna tömma urinblåsan. Läcker ibland urin.
Inga avföringsbekymmer. Har vid undersökning ett ganska stort cystocele som jag
bedömer som lateralt utgången.
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Ger patienten två alternativ. Antingen opererar jag och då sätter vi in ett syntetiskt
nät eller så ger hon sig själv 6 månader av träning för att se hur mycket bättre hon
kan bli och ifall hon kan skjuta en operation på framtiden. Efter ett långt samtal
om vilka träningsformer hon kan tänka sig så landar vi i att jag skriver ett recept på
dels stavgång som konditionsdel, dels yoga som styrkedel. Yogan tror jag kan vara
mycket gynnsam för bålstabiliteten och det är det som är grunden för bäckenbottenstyrkan. Att promenera är det många kvinnor som gillar men här diskuterar vi oss
fram till att hon tar med stavar framöver. Vi går igenom hållningsinstruktioner och
stavteknik för att hon ska få bonuseffekter på bäckenbotten även under stavgången.
Nu ger hon detta en chans i 6 månader. Varje gång hon utför en aktivitet noterar hon
detta på receptets rutdel och när det är fullt skickar hon in det till mig. Hon bokar
en ny tid till mig ifall hon återigen vill diskutera något av detta.

Barnklinik
Nedan beskriver sjukgymnast inom pediatrik Eva Gåve vid Akademiska Barnsjukhuset typiska patienter och bidrar sedan med ett patientfall.
Jag använder FaR till ungdomar med ledvärk och som är fysiskt inaktiva. Flertalet
är dessutom överviktiga.
Sara 15 år med juvenil idiopatisk artrit
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Insjuknade vid 4 års ålder och har sedan dess behandlats med kortisoninjektioner i
inflammerade leder och en mer generell injektionsbehandling. Trots detta har Sara
återkommande smärta från flertalet leder. Som en konsekvens av detta har Sara
hög skolfrånvaro, deltar aldrig i skolidrotten och riskerar nu att inte bli godkänd
i ämnet. Sara är fysiskt inaktiv och använder ofta maladaptiva copingstrategier.
Detta innefattar en upplevelse att smärtan kan förvärras om hon utsätter sig för
fysiskt ansträngande aktiviteter. Samtidigt är Sara och hennes föräldrar bekymrade
över Saras inaktivitet och önskar en förändring.
Efter undersökning av det somatiska tillståndet ägnas mycket tid till att kartlägga
Saras egna funderingar och tankar om sin egen förmåga att vara fysiskt aktiv (selfefficacy). Vidare talar vi om katastroftankar som uppstår när rörelse leder till en
ökad smärtupplevelse och att denna smärta inte är farlig och inte kommer att leda
till ökad inflammation. Vi sätter upp mål som är möjliga och väsentliga för Sara.
Tillsammans bestämmer vi att Sara ska göra börja cykla till skolan (3 km) dagligen.
Utöver detta är Sara motiverad att börja delta i skolidrottens lektioner och beslutar
att alltid komma till lektionen ombytt och att vara med under hälften av tiden.
Effekten av FaR för Sara var att hon började få in vardagsmotion i sitt liv och
detta medförde att hon började se sig själv som en person som klarar av fysisk aktivitet. Denna insikt gjorde att hon var redo att börja vara med på delar av skolidrotten.

Lotsning och uppföljning på sjukhus
FaR-samordnare Skånes universitetssjukhus
Sjukgymnast Maria Bjerstam, FaR samordnare vid Skånes universitetssjukhus Lund
Region Skåne, tar emot patienter som har fått recept på fysisk aktivitet från olika
förskrivare runt om på sjukhuset. Recepten kommer i dag huvudsakligen från kranskärlsprocessen, kvinno-, neurolog- och psykiatrikliniken. Maria anger vilka patienter hon möter och delger sedan två patientfall.
Patienter från kvinnokliniken som dels är överviktiga då de ska få preventivmedel utskrivet, dels kommer hit då de går in i en graviditet med övervikt för att bli
viktstabila. Nästa stora grupp är från neurologen, personer som har fått en mindre stroke eller en TIA, och får ett uppföljande besök hos sjuksköterska och sjukgymnast där vi på Fysioteket följer upp det recept som sjukgymnasten skriver i de
fall det är befogat. Vi tar också emot patienter från psykiatrin, det kan vara lät�tare depressioner, utmattningssyndrom som är på bättringsvägen men även från
ADHD-teamet. Kranskärlsprocessen skickar också en del patienter och då är det
ofta i samarbete med sjuksköterskorna på kranskärlsmottagningen. Onkologen
skickar en del patienter och då är det oftast kvinnor som blivit opererade för bröstcancer. Vi har en överenskommelse att sjukgymnasterna på onkologen sköter den
fysiska aktiviteten och FaR under behandlingsperioden, men behöver de mer stöttning efteråt så tar vi över.
Kvinna, 65 år, bröstcancer
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Förskrivare: Onkologläkare
Mål med behandlingen: Komma tillbaka i samma form som hon var innan sjukdomen vilket innebar i stort sett dagliga promenader på cirka 40 min.
Aktivitetsgrad:
Före:
Antal dagar aktiv mer än 30 minuter vanlig vecka: 0
		
Antal dagar aktiv mer än 30 minuter senaste vecka: 0
Efter:
Antal dagar aktiv mer än 30 minuter vanlig vecka: 7
		
Antal dagar aktiv mer än 30 minuter senaste vecka: 4
		
(fanns god anledning till att detta var mindre vid uppföljningstillfället)
Går stavgång cirka 40 minuter dagligen då vädret tillåter, och har även funderingar
att börja på gym.
Uppskattad hälsa (Hälsobarometer 0–100)
Före:
30
Efter:
50
Anger att hälsan har förbättrats efter interventionen av fysisk aktivitet.
Motivation (0–100):
Före:
Viktigt:
Efter:
Viktigt:
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100;
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Säker 80
Säker 100
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Man, 53 år, hjärtsvikt NYHA IIIb, diabetes typ II, insulinbehandlad

Förskrivare: Diabetessköterska
Mål med behandlingen: Att komma i gång med simning för att senare pröva på
styrketräning.
Aktivitetsgrad:
Före:
Antal dagar aktiv mer än 30 minuter vanlig vecka: 0
		
Antal dagar aktiv mer än 30 minuter senaste vecka: 0
Efter:
Antal dagar aktiv mer än 30 minuter vanlig vecka: 4
		
Antal dagar aktiv mer än 30 minuter senaste vecka: 3
Går till simhallen samt kombinerar med gym 3–4 dagar i veckan. Har haft sina
svackor under året men har kommit tillbaka.
Uppskattad hälsa (Hälsobarometer 0–100)
Före:
10
Efter:
20
Anger att hälsan är oförändrad efter ökad fysisk aktivitet men har ändå funderingar
på hur han skulle må om han inte hade utövat den fysiska aktiviteten.
Motivation (0–100):
Före:
Viktigt:
Efter:
Viktigt:

100;
100

Säker:
Säker:

100
100

Övrigt:
HbA1c
januari 9,2 (mono S)
augusti 7,8 (mono S)

Uppföljningsfunktion Karlskoga lasarett
Sjukgymnast Monika Randén vid Rehabiliteringsenheten Karlskoga lasarett, Örebro
läns landsting, har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att följa upp alla patienter. Hon beskriver ett patientfall från medicinmottagningen som hon har följt upp
under 1 år.
70-årig man med högt blodtryck och 15 kilo övervikt 

Behandlande läkare är inte nöjd med patientens blodtryck. Han har provat olika
blodtrycksmediciner men trycket har trots detta legat för högt. Läkaren pratar med
patienten om att han själv skulle kunna påverka blodtrycket om han minskar i vikt
och är regelbundet fysiskt aktiv. Patienten är intresserad av att försöka och får en
FaR-ordination. Receptet skrivs av en sjuksköterska på mottagningen.
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Har enligt labblistan ej legat på under 8,4 på 6 år.
Säger vid uppföljning efter 1 år: ”Jag upplever mig friskare än vad sjukvården vill
diagnostisera mig till men är för sjuk för att vara frisk.”

Aktivitet: promenader. Duration: 30–45 minuter. Frekvens: 5 gånger per vecka.
Intensitet: måttlig.
En månad efter FaR-förskrivningen skickar jag ett brev med en telefontid för uppföljning och stödjande samtal. Patienten känner sig ganska nöjd med att han går
20 minuter 4–5 dagar per vecka och han skriver aktivitetsdagbok. Han går i lugnt
tempo och blir inte varm. Han berättar även att han och frun ska ändra på sina
matvanor. Det är mycket positivt att han har kommit i gång med regelbundna promenader. Han får information om att han skulle behöva öka tiden som han går
promenad och intensiteten så att han blir varm när han går. Innan samtalet avslutas
har patienten sagt att han vill försöka öka tiden och intensiteten.
6 månader efter att patienten fick FaR bokas en ny uppföljningstid in. Patienten
berättar att han inte har minskat i vikt. Han går en promenad varje dag men sällan
30 minuter sammanlagt. Vi kommer överens om att han ska få låna en stegräknare
för att kartlägga sin aktivitetsnivå under några veckor. Han får rådet att använda
stegräknaren från morgon till kväll och skriva upp hur många steg han går varje dag
under 1 vecka, summera stegen och dela detta med 7. När stegräknaren har skickats
in bokas en ny uppföljningstid. Vid uppföljningen berättar patienten att han inte
kommit upp i mer än 3–4 000 steg per dag. Han var mycket förvånad eftersom
han tyckte att han var ganska aktiv. Patienten satte själv upp ett mål att han skulle
komma upp i 10 000 steg per dag.
Vid den sista uppföljningen efter 12 månader berättar patienten glatt att han så
gott som dagligen går 12 000 steg per dag. Han sa även: Tänk om jag vetat att det
var så här lätt, då hade jag börjat promenera tidigare. Han hade minskat i vikt med
10 kg. Han hade också minskat ner från 3 till 1 blodtrycksmedicin och trycket var
bra för första gången på flera år.
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Lotsning utanför vården
Friskvårdslots upphandlad av landstinget
Hälsopedagog Helena Vallin Eriksson, friskvårdslots vid Upplands Idrottsförbund,
beskriver arbetet som friskvårdslots och delger sedan ett antal typiska fallbeskrivningar och kommentarer ur lotsperspektivet. Hälsopedagog och friskvårdslots Per
Bodenhem bidrar med två fall med yngre personer. Arbetet för friskvårdslotsarna,
som alla är utbiladade hälsopedagoger, innebär att genom motiverande samtal lotsa
personer som har fått FaR till lämpliga aktiviteter, såväl egenaktiviteter som organiserade aktiviteter. Kontakten med dessa personer sker via telefonkontakt vid 3–4
tillfällen under 6–12 månader. Därefter sker en skriftlig återrapportering till förskrivaren av receptet. Recepten skrivs i hela landstinget, huvudsakligen primärvården
och Akademiska sjukhuset.
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Man, 39 år

Denne man har ordinerats FaR med anledning av att han har smärtor i rygg och
nacke. Han upplever även att han ofta är trött. Förskrivaren har ordinerat styrketräning 2 gånger i veckan samt konditionsträning 1 gång i veckan. Mannen har ett
rörligt arbete som ibland även är tungt. Han ställer sig frågande till att behöva extra
träning då han anser att arbetet ger honom den träning han behöver, han är stark
och rör sig mycket på jobbet. Dessutom har han inte ork till mer när han kommer
hem.
Lotsens kommentar: Då denne man får förståelse för att styrketräningen är tänkt
att ge honom den extrakapacitet som gör att hans tunga arbete sliter mindre på
hans kropp, ökar intresset för att titta närmare på var och hur han kan träna. Han
ser också ett värde i att lägga till konditionsträning om det kan göra att han känner
sig mindre trött efter en arbetsdag. Mannens vardag består av långa arbetsdagar
samt att familjen och huset behöver sitt när han kommer hem. Samtalen med lotsen
handlar mycket om hur han rent praktiskt kan planera in träningen i sin tillvaro.
Uppföljningen innebär stöttning att orka fortsätta träna tills det blir en självklarhet
och tills han känner effekterna i den egna kroppen. Denna situation förekommer
ofta med FaR; en del blir mer fysiskt aktiva medan andra inte får ihop sin tillvaro
och fortsätter som förut.
Kvinna, 25 år

Denna kvinna har nyligen drabbats av astma och blivit ordinerad FaR av sin husläkare. Den astmamedicin hon tar just nu fungerar inte bra, hon får astmaanfall
ofta vilket gör att hon har blivit rädd för att anstränga sig. Kvinnan är van vid att
träna minst 4 gånger i veckan. Denna nya situation har medfört att hon har blivit
nedstämd eftersom hon inte kan genomföra den träning som hon tycker så mycket
om. Hon har försökt flera gånger men det fungerar inte alls.

Kvinna, 51 år

Då kvinnan besöker sin husläkare ordineras hon FaR. Anledningen till ordinationen
är övervikt, inaktivitet och psykisk ohälsa. Hon har också artros i sina knän.
Lotsens kommentar: Lotsen och kvinnan diskuterar egenaktivitet i form av promenader och cykling. Eftersom hon tycker att det är jobbigt att möta andra människor
så tänker hon promenera och cykla när det är mörkt. Vid andra samtalet med lot-
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Lotsens kommentar: I samtalen med denna kvinna riktas fokus på att hjälpa henne
att hitta en rimlig träningsnivå som fungerar just nu. Hon behöver stöttning för att
orka ”hålla i” trots att nivån är långt ifrån den hon är van vid. Det första målet blir
att gå till träningsanläggningen och prova på mycket låg nivå så att hon fortfarande
är glad när hon går därifrån. Målet på längre sikt är att kunna återgå till tidigare
nivå då hon får en medicinering som fungerar bättre. Kvinnan är mycket tacksam
för stöttningen eftersom hon får möjlighet att diskutera de motgångar hon upplever
samt blir peppad att fortsätta.

5.

sen berättar kvinnan att hon mår dåligt psykiskt och ofta drabbas av panikångest.
Detta medför att hon har svårt att klara sin vardag. Hon berättar vidare att hon
upplever att hon inte blir ”lyssnad på”. Då kvinnan har problem som kräver medicinsk kompetens berättar lotsen att hon kommer att kontakta kvinnans husläkare
för att återsända receptet till denne. Kvinnan och lotsen kommer överens om ett
uppföljningssamtal för att stämma av att hon har fått kontakt med sin läkare. Vid
uppföljningen berättar kvinnan att hon har träffat läkaren. Han är då stressad och
kvinnan får själv fråga om lotsen har kontaktat honom, och det kommer han ihåg
då han får frågan. Hon får hjälp med remiss till psykolog.
I och med att vi lotsar har flera samtal med personerna är det vanligt att vi får
mer information under resans gång. Vi märker tydligt att det har att göra med att en
relation har skapats och att personen upplever ett förtroende.
Man, 62 år

Denne man är överviktig och har högt blodtryck. Då han också har drabbats av
diabetes typ 2 ordineras han FaR av diabetessköterskan. Han får medicin för blodtrycket och sin diabetes och tycker att det fungerar mycket bra. Han ser själv inget
större behov av att göra någon livsstilsförändring. Vikten bekymrar honom inte så
mycket. Den fysiska aktivitet mannen utför består av promenader tillsammans med
frun på helgerna, för övrigt åker han gärna bil och sitter mycket stilla.
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Lotsens kommentar: Samtalen med denne man innehåller mycket motivationsstöd.
Han behöver lång tid på sig att komma till insikt om att en livsstilsförändring kan
innebära fördelar för honom. Råden i början innebär små förändringar i form av
ökad fysisk aktivitet i vardagen, till exempel gå i trappor. Då det blir dags att avsluta
lotsningen efter cirka 7 månader önskar han fortsättning eftersom han nu så smått
har börjat komma till insikt om att en förändring är nödvändig. Han ber förskrivaren om ett nytt FaR och får därmed ytterligare en period med lotsning. Detta leder
till att han kommer i gång med regelbundna promenader även på vardagarna och
han känner själv att han mår bra av detta.
Kvinna, 66 år

Kvinnan har genomgått knäplastik och ordineras av sjukgymnasten på kortvårdskirurgen ett FaR. Hon har inte tidigare tränat regelbundet men promenerar och cyklar
en del. Tycker också om att dansa, vilket hon inte har kunnat göra på ett antal år.
Lotsens kommentar: Då lotsen inleder kontakten med kvinnan är hon nyligen opererad och har rehabilitering framför sig. Hon får hjälp av sjukgymnast på hemorten.
Anledningen till att kvinnan förskrevs FaR redan i samband med operationen var
att hon under rehabiliteringen skulle planera för fortsatt träning då hon blir frisk.
Det finns nu gott om tid för kvinnan att fundera över vilken träningsform som kan
bli aktuell, och hon får stöttning i processen att börja se sig själv som en ”som går
på gym”. Till slut tar hon steget och tycker att det är riktigt kul även om det var ett
stort steg att ta. Målet att kunna dansa igen blir en motivationsfaktor.
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Man, 45 år

Denne man ordinerades FaR av sin husläkare på grund av stressrelaterad psykisk
ohälsa. Enligt läkarens ordination behöver mannen träna styrka och kondition.
Han har tidigare styrketränat sporadiskt och även joggat en del. Receptet innebär
nu en hjälp att komma i gång igen.
Lotsens kommentar: Av olika skäl kom inte mannen i gång med regelbunden fysisk
aktivitet under tiden han hade kontakt med lotsen. Lotsen kunde ändå se att hans
inställning till att bli mer fysiskt aktiv ändrades. Han söker nu tillfällen till fysisk
aktivitet så som att promenera en extra runda när han ska någonstans, går alltid i
trappor osv. Den regelbundna löpning som var målsättningen sker sporadiskt, men
han konstaterar nöjt att ”så mycket som jag motionerat senaste halvåret har jag inte
gjort på väldigt länge”.
Man, 58 år

Mannen har kraftig övervikt. Han går regelbundet hos dietist och det är denne som
ordinerar ett FaR.
Lotsens kommentar: Flera misslyckade försök med viktminskning har gjort att
denne man har låg tilltro till att lyckas. Att kämpa med att förändra matvanor och
samtidigt lägga till nya vanor i form av ökad fysisk aktivitet, är tufft för de flesta. Så
även för denne man. Han har stort behov av motivationsstöd. Då lotsen berättar att
ökad fysisk aktivitet har positiv påverkan på hälsan även om det ännu inte har lett
till viktminskning, väljer han att flytta fokus från viktminskningen till ökningen av
den fysiska aktiviteten. Det känns lättare för honom att försöka bli mer fysiskt aktiv
i inledningsskedet och att viktminskningen förhoppningsvis följer med den ökade
fysiska aktiviteten.
Kvinna, 55 år

Lotsens kommentar: Kvinnan har fått lotsning vid 3 tillfällen. Under den tiden har
hon gjort några försök att promenera mer samt har provat motionsgympa några
enstaka gånger men det har sedan runnit ut i sanden. Då lotsen ringer för det avslutande samtalet berättar kvinnan glädjestrålande att hon har promenerat 1 timme
dagligen, hela sommaren (cirka 3 månader), sedan den förra kontakten. ”Jag trodde
inte det om mig själv, jag har till och med fått fart på mina vänner.” ”Jag mår så
bra!”
Ett oväntat men mycket glädjande utfall som tydligt visar att personen själv måste
komma till en punkt där man är redo för en förändring. Denna tidpunkt är mycket
olika för olika människor!
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Kvinnan har haft svårt att komma igen och komma i gång efter en skada. Skadan
har begränsat hennes fysiska kapacitet, men med träning bör hon kunna utföra
det mesta som hon har gjort tidigare. Den sjukgymnast hon har haft kontakt med i
samband med skadan ordinerade FaR.

Man, 21 år

Den unge mannen flyttade hemifrån för 1 år sedan. Han rör sig mindre, äter sämre
och mer oregelbundet än förut och är orolig över sin osäkra jobbsituation. Han
hade något för högt BMI vid flytten men har ökat i vikt markant det senaste året på
grund av förändrade levnadsvanor. Då han besökte en läkare förskrevs FaR i syfte
att få till en beteendeförändring. Mannen har gymmat i gymnasieåldern, mest för
att bygga upp kroppen och aldrig för att gå ner i vikt.
Lotsens kommentar: När den unge mannen berättar att han har en bakgrund med
styrketräning stannar samtalet upp och fokuserar på det positiva med styrketräning. Det är dock svårt att få till regelbunden gymträning då mannens ekonomi är
osäker. Därför flyttas fokus från organiserad aktivitet, som från början var mannens
enda fokus, till olika former av egenträning. Mannen kommer i gång bra med egen
styrketräning ihop med en kompis och dagliga långa promenader. Under det avslutande samtalet tas även kosten upp som en viktig del av helheten.
Flicka, 14 år

Flickan som har ledbesvär har fått ett FaR från sin sjukgymnast. Hon behöver regelbunden träning för att minska de besvär hon har – om hon inte tränar på ett tag
ökar värken. Hon har haft ledbesvären under några år och har aldrig kommit in i
en kontinuerlig föreningsaktivitet. Hon är lite intresserad av dans men har svårt att
komma i väg.
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Lotsens kommentar: I samtalen med flickan läggs fokus på att höja självförtroendet
och att hon ska uttala den vilja som hon har. Tidigare har andra fått säga till henne
vad hon bör göra, men nu ska hon själv få bestämma. Hon känner sig viktigare och
det är större chans att hon börjar med någon form av fysisk aktivitet. Dans som hon
nämner som relativt intressant är det som väljs ut som den organiserade aktiviteten.
Under lotsens samtal med flickans mamma sammanfattas samtalet, och de grupper
som har dans i den geografiska närheten presenteras. Tillsammans tar sig flickan
och mamman till dansen och får ett nytt gemensamt intresse. Efter en tid blir flickans självförtroende så pass starkt att hon kan och vågar dansa ensam de gånger som
mamman har förhinder.

Övriga kommentarer från lotsarna
Lotsningen per telefon fungerar i de allra flesta fall mycket bra. I de fall personerna har svårigheter att kommunicera på svenska fungerar arbetssättet sämre. Då
används brev i större utsträckning men det blir då svårt att hålla motiverande samtal. För att även kunna hjälpa dessa personer på ett bra sätt så planeras för att kunna
genomföra grupplotsning med tolk på vårdcentralen.
Sedan 2009 besöker lotsarna regelbundet dagsjukvårdsenheten (Akademiska
sjukhuset) som bedriver ett behandlingsprogram för depressioner och bipolära
sjukdomar. Denna enhet arbetar mycket med fysisk aktivitet i behandlingen och
man ordinerar FaR till ett stort antal patienter varje år. Lotsningen där sker i grupp
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och syftar till att presentera lotsarna och diskutera aktiviteter. Syftet är att det ska
underlätta då dessa patienter sedan ska ta kontakt med lotsarna via telefon. Det har
fungerat bra och kommer att fortsätta i nuvarande omfattning.

Stödfunktion hos lokal aktivitetsarrangör
Nedan ges två exempel på personer som söker en stödfunktion hos lokala aktivitetsarrangörer. Detta är delgivet av träningsinstruktör Susan Jansson vid Träningslagret
i Karlskoga. Hon är även hälsoprofilbedömare, testledare, spa-terapeut, massör och
leg. tandsköterska.
Kvinna, 76 år

Kvinna, 54 år

Kvinna, 54 år, som har behandlats för hjärntumör, fått epilepsi och tappat många
funktioner, fått dålig balans och muskelsvaga ben. Inskrivning den 21 april 2010.
Benen styr inte rätt; hon har tappat förmågan att göra många aktiviteter speciellt
med sina ben. Hon kan inte aktivt lyfta benen, till exempel lyfta upp ett ben på
stepbrädan, inte koordinera, inte springa eller hoppa. Kvinnan har före sjukdomen
sprungit långlopp på 10 km. Hon önskar hjälp med att komma i gång med friskvårdsträning så att hon så småningom kanske kan springa igen.
Vi startar med att ha cirkelträning i maskiner 2 gånger per vecka för att träna upp
styrkan. Vid varje träningstillfälle så hjälper jag kvinnan genom att berätta högt för
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Kvinna, 76 år, med högt BMI, astma, högt blodtryck och artros i båda knälederna
kommer för inskrivning på gymmet den 13 oktober 2009. Hon har aldrig tränat
förutom på skolgymnastiken. På äldre dagar har hon promenerat men går mycket
illa; hon har en haltande och vaggande gång med knäsmärta hela tiden. Inskrivs till
träning i cirkelträningsmaskinerna och hon tycker att detta känns spännande.
De första 6–7 gångerna så tränar kvinnan 2 gånger per vecka, och korta träningspass cirka 20 min per gång i försiktigt tempo (nivå 2 med lampan). Det ligger stepbrädor mellan varje maskin som är 9,5 cm höga, totalt 9 st. De första 6–7 gångerna
så kliver kvinnan bara på golvet upp och ner för att försöka höja pulsen. Den 8:e
gången så kliver hon upp på 2 av de 9 brädorna genom att hålla sig i för att få stöd
för att kunna kliva upp och ner. Varje gång kvinnan kommer och tränar så ökar vi
klivandet på stepbrädorna med 1 eller 2 stepbrädor per tillfälle. Knäsmärtan blir
mindre och mindre för varje tillfälle – underbart tycker kvinnan. Den 15:e gången
tränar hon varvet runt i varje maskin, 9 stycken, och på varje stepbräda, 9 stycken,
och utan att hålla sig i för att få stöd. Balansen är betydligt bättre och likaså smärtan.
Kvinnan har tränat regelbundet, för det mesta 2 gånger per vecka, och i dag den
26 januari 2011 har hon tränat 75 gånger. Hon går utan att vagga, har mindre
smärta och är mycket piggare och gladare. Hon tycker det är superkul att träna!
Hon har till och med fått med sin make på träningspassen, han som heller aldrig har
satt sin fot på ett träningsställe förut. Deras barnbarn tycker att det är kul att deras
mormor och morfar tränar på gym.

henne, till exempel lyft höger ben, lyft vänster ben. Jag står med henne vid stepbrädan och visar själv samtidigt som hon ska göra likadant. Vi kliver samtidigt upp på
var sin bräda med höger fot respektive vänster fot och så vidare – då fungerar det
bra. Hon tränar på att lyfta vänster knä, klappa med höger hand på vänster knä,
lyfta höger knä och klappa med vänster hand på knät och så vidare.
Kvinnan gör framsteg hela tiden. En dag kommer hon och säger att hon så gärna
skulle vilja kunna springa igen. Jag föreslår att vi kan prova tillsammans i salen att
”lufsa lite”. Jag håller henne i handen och vi provar först att gå snabbt för att sedan
lufsa lite fram och tillbaka, hela tiden på kommando, lyft höger fot, lyft vänster fot,
och det fungerar! Vi håller på så några minuter och kvinnan är överlycklig. Vi tränar
så vid flera tillfällen och det går bättre och bättre. Kvinnan övar också på att ligga
och lyfta upp ett ben i taget vilket hon inte alls kunde från början.
I dag den 20 januari 2011 fungerar den övningen också. Senast gästen tränade
så föreslog jag att vi skulle pröva löpbandet. Jag är med och instruerar och vi sätter
fart på bandet, först i promenadtakt, och ökar hela tiden tills hon kan lufsa. Under
5 minuter står hon på bandet i lufsningstempo och det fungerar också.
I dagsläget har hon tränat cirka 40 gånger både i cirkelträningsmaskinerna och
med våra övningar, och hon är så mycket bättre än vid träningsstart. Hon klarar nu
av nästan allt hon inte har kunnat göra efter behandlingen av sin hjärntumör fast
gör det i långsammare tempo. Även koordinationen har blivit mycket bättre.

FAR I PRAKTIKEN – HUR GÖR MAN?

5.
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DEL 6 ”HUR ANVÄNDS FAR RUNT OM I SVERIGE?” beskriver kontexten för FaR och de

olika varianter av FaR som används i dagsläget (2010–2011) i främst regioner och landsting.
Även kommunernas arbete med FaR redovisas. En kartläggning av FaR och vårdens arbete
med fysisk aktivitet presenteras uppdelat på olika vårdnivåer. Vidare redovisas hur FaR har
implementerats, och statistik kring FaR. I denna del diskuteras också FaR ur olika professioners
perspektiv och olika aktörers roll i arbetet. Del 6 avslutas med en beskrivning av det pågående
utvecklingsarbetet av FaR i Sverige.

Kontext för FaR
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I Sverige finns tre politiska nivåer. På riksnivå är det riksdag och regering, på
regional nivå är det landsting och regioner och på lokal nivå är det kommunerna.
Det finns 18 landsting, 2 regioner och 290 kommuner.
Regeringen verkställer riksdagsbesluten och styr den statliga verksamheten.
Arbetet sker via ett antal departement som i sin tur styr de statliga myndigheterna.
Socialdepartementet är ansvarigt för bland annat hälso- och sjukvård och folkhälsa,
och har betonat att fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod som ska användas
i Sverige (98). Statens folkhälsoinstitut (ansvarig för folkhälsa) är den myndighet
som främst arbetar med FaR, men även Socialstyrelsen (ansvarig för hälso- och
sjukvård) har en viktig roll.
Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad landsting, regioner och
kommuner ska göra. Kommunallagen styr landstingens, regionernas och kommunernas verksamhet. Lagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre, en bärande
princip i det svenska samhället. Det innebär att landsting, regioner och kommuner har stor rätt att själva bestämma på vilket sätt de ska sköta sina arbetsuppgifter och hur de ska fördela sina resurser så att de kan anpassa sin verksamhet
till de lokala och regionala förutsättningarna. Landsting och regioner ansvarar för
gemensamma uppgifter inom regionen, med tyngdpunkt på hälso- och sjukvård och
regional utveckling. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola
och omsorg om barn, äldre och funktionshindrade. I alla kommuner finns insatser
för kultur och fritid. Det är oftast helt frivilliga åtaganden. I fritidsverksamheten
har idrottslivet en särskild roll, eftersom det bidrar både till livskvalitet och till
folkhälsa. Därför drivs sporthallar och idrottsanläggningar ibland av kommunen.
Kommunerna stödjer ofta det lokala föreningslivet och underhåller bad, motionsspår och vandringsleder.
För arbetet med fysisk aktivitet på recept har Statens folkhälsoinstitut en samordnande roll på nationell nivå. Folkhälsoinstitutet genomför regeringsuppdrag
kopplade till FaR, ska stödja införande och tillämpning av metoder, verktyg och
strategier på den lokala och regionala nivån samt ska följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken (där FaR är en del). Man är även samarbetspart för FYSS som är en
manual för fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS
(www.fyss.se) är framtagen av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA, en sektion inom Svensk Idrottsmedicinsk Förening). Det är landstingen och regionerna
som själva beslutar hur man exakt ska lägga upp arbetet med FaR utifrån de lokala
förutsättningarna. Alla landsting arbetar med FaR i varierande omfattning och med
lokala anpassningar av grundmodellen för FaR. Det finns inget systematiskt arbete

med FaR inom kommunerna, men det sker vissa utvecklingsprojekt på några håll i
landet.
Det svenska FaR-arbetet bygger på samarbete mellan offentlig verksamhet och
många olika aktörer på både nationell och lokal nivå. Viktiga nationella aktörer är (förutom Statens folkhälsoinstitut) Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet
(YFA1), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Riksidrottsförbundet2, Svenskt
Friluftsliv3, Hälso- och sjukvårdens nationella nätverk för FaR4, Hälsofrämjande
sjukhus och vårdorganisationer (HFS), riksorganisationer för frivilligorganisationer (såsom pensionärsorganisationer, patientföreningar) och idrottsförbund. Inom
de flesta landsting och regioner finns nätverk mellan primärvård, folkhälsoenheter,
specialistvård, läkemedelskommittéer, distriktsidrottsförbund och lokala aktivitetsarrangörer. Elva landsting har skrivit avtal med distriktsidrottsförbund och 1
landsting har ett muntligt avtal. I 5 landsting finns dock inga avtal och för de övriga
saknas uppgifter (166). I de skriftliga avtalen med respektive landsting och region
ingår oftast följande:
1. utsedd kontaktperson som representerar alla aktivitetsarrangörer i respektive
distrikt, landsting och region samt samordnar FaR-arbetet tillsammans med den
som är ansvarig för FaR-arbetet inom landstingen
2. ansvarig person för att sammanställa FaR-aktiviteter i respektive landsting och
region
3. ansvarig arrangör för FaR-ledarutbildningar i respektive distrikt, landsting och
region.
I Sverige har all legitimerad personal möjlighet att förskriva FaR, men sjukgymnaster, läkare och sjuksköterskor skriver flest recept. Övriga legitimerade som kan
vara förskrivare är exempelvis psykologer, dietister och barnmorskor. Det är främst
personal inom primärvården som förskriver FaR, men även psykiatrin och allt fler
mottagningar på sjukhus har börjat förskriva.

HUR ANVÄNDS FAR
RUNTOM I SVERIGE

6.
1. YFA är ett fristående utskott inom Svensk Idrottsmedicinsk Förening, Svenska Läkaresällskapets sektion för idrottsmedicin. YFA har representation av olika yrkeskategorier såsom läkare,
sjukgymnaster, sjuksköterskor, idrottslärare, naprapater och folkhälsovetare.
2. Den samlade idrottsrörelsens medlemsorganisation
3. Paraplyorganisation för 21 ideella friluftsorganisationer i Sverige
4. Nätverk med alla landsting och regioner i Sverige för att samla all nationell kunskap och
erfarenhet kring användandet av fysisk aktivitet i sjukdomsbehandling och -prevention och att
verka för en övergripande nationell plan. Från respektive landsting finns en representant från
läkemedelskommitté, en kliniskt arbetande med utvecklingsansvar för FaR, och en person med
övergripande metodutvecklingsansvar för FaR.
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Varianter av FaR
Utifrån grundmodellen för FaR har varje landsting utvecklat regionala varianter anpassade till de specifika förutsättningar som gäller lokalt. Alla landsting har
”vanlig” FaR, men utöver det har många utvecklat olika former av lotsning eller
stödfunktioner som man kan erbjuda de patienter som behöver mer stöd. Grovt kan
de varianter som har vidareutvecklats delas in i tre typvarianter, ”vanlig” FaR och
FaR med lotsning inom eller utanför vården (se nedan och Figur 29). Inom dessa
typvarianter finns det dock stora variationer i upplägg och samverkanspartner.

Figur 29. Beskrivning av de olika modellerna för förskrivning av fysisk aktivitet i Sverige: fysisk
Figur
29.på
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Fysisk aktivitet på recept, FaR®
Förskrivare: Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
(främst läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor)
Patienter: Alla i behov av fysisk aktivitet i förebyggande
eller behandlande syfte

Förskrivare har
patientcentrerat
samtal och kommer
tillsammans med
patienten fram till
lämplig aktivitet

FaR-lots
inom vården

Motivationssamtal och
hjälp att hitta
lämplig aktivitet

FaR-lots
utanför vården

6.

Förskrivare/patient
ansvarar för uppföljning

FaR-lots
inom vården

Uppföljningssamtal aktivitet
– oftast efter
6 månader
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Egen aktivitet/träning i ordinarie aktivitetsutbud/träning i speciella FaR-grupper

FaR-lots
utanför vården

Skriftlig rapport om fysisk aktivitet
från lots till hänvisande instans
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Det finns också flera olika benämningar på lotsningsfunktionen och den person som
genomför lotsningen, även om funktionen är likartad. Inom en förskrivande enhet
kan dessutom alla tre typer av FaR användas beroende på patientens och förskrivarens behov av stöd. I primärvården där patienten ofta är väl känd av personalen
och har återkommande besök inplanerade, kan rådgivning och ordination av FaR
ske stegvis och uppdelat på flera besök. Likaså kan uppföljning av FaR enkelt göras
varje gång patienten kommer på återbesök för sina kroniska sjukdomar, på samma
sätt som uppföljningen av läkemedelsordination. Det blir då naturligt att minska
läkemedelsdoser och sätta ut läkemedel, och ta ställning till FaR-dosen när målvärdena har uppnåtts.
Gemensamt för alla varianter är följande:
• Förskrivaren är ansvarig för den medicinska uppföljningen.
• FaR kan förskrivas flera gånger utifrån patientens behov.
• Utifrån patientens hälsostatus, möjligheter och önskningar förskrivs egen aktivitet eller organiserad aktivitet. När det gäller organiserad aktivitet så tillhandahåller vissa aktivitetsarrangörer speciella FaR-grupper. Intensiteten i dessa grupper
är lågintensiv och ledarna har genomgått speciellt anpassad utbildning.

Grundmodell FaR

HUR ANVÄNDS FAR
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Grundmodellen av FaR kan sammanfattas i följande punkter:
• Förskrivaren har patientcentrerat samtal och kommer tillsammans med patienten fram till lämpliga individanpassade aktiviteter.
• Vardagsaktivitet eller egen aktivitet är ofta grundordinationen, och utifrån
patientens behov och önskemål ordineras även organiserade aktiviteter i det
ordinarie utbudet. Dessa finns presenterade i listor över lämpliga FaR-aktiviteter.
• Förskrivaren kommer tillsammans med patienten överens om hur uppföljningen
av den ordinerade aktiviteten ska göras.
• Exempel på landsting med denna modell är Stockholm och Jämtland.
• I de flesta landsting finns det avtal eller regleringar lokalt för hur samarbetet mellan vården och aktivitetsarrangörerna ska bedrivas för att underlätta patientens
beteendeförändring till en ökad fysisk aktivitetsnivå.

FaR med lotsning inom vården
FaR med lotsning inom vården kan sammanfattas i följande punkter:
• Vanliga benämningar på denna modell är fysiotek, FaR-samordnare, FaRfunktion.
• Förskrivaren påbörjar det patientcentrerade samtalet och den individanpassade
aktiviteten.
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• Förskrivaren skickar receptet eller en internremiss till en samordnare eller FaRfunktion, som fortsätter det motiverande samtalet och hjälper till att hitta en
lämplig aktivitet. Ofta sker även kompletterande tester.
• FaR-samordnaren följer upp den ordinerade aktiviteten och återrapporterar
detta till förskrivaren.
• Det finns avtal eller regleringar lokalt (oftast på landstingsnivå) för hur samarbetet mellan vården och aktivitetsarrangörerna ska bedrivas för att underlätta
patientens beteendeförändring till en ökad fysisk aktivitetsnivå.
• Exempel på landsting med denna modell är Region Skåne och Norrbotten.
I Skånemodellen för FaR finns en FaR-funktion som är slussen mellan hälso- och
sjukvården och friskvården. Denna funktion ska finnas inom varje förvaltning
eller hälsovalsenhet eller i samarbete mellan förvaltningar eller hälsovalsenheter.
Funktionen innehas av legitimerad sjukvårdspersonal med kunskap i motiverande
samtalsteknik, om fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd samt om det lokala
aktivitetsutbudet. Patienter med fysisk aktivitet på recept kan vända sig till FaRfunktionen för motiverande samtal, på vissa enheter kompletterat med fysiska tester. Målet är att stödja individen att öka sin fysiska aktivitet utifrån dennes behov,
önskemål och förutsättningar. Patienten ska skriftligen informeras om sitt egenansvar vid aktiviteten. Besöket är kostnadsfritt för patienten. FaR-funktionen följer
upp den valda aktiviteten och följsamheten. Dokumentation sker i enlighet med
patientjournallagen. Patienten behöver inte gå via FaR-funktionen utan kan gå
direkt till friskvården eller till en egen aktivitet. Samtal om motivation och val av
aktivitet ligger då på receptförskrivaren. För flödet för Skånemodellen, se figur 30.
Läs mer på http://www.skane.se/far/skanemodellen.
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Hälso- och
sjukvården
receptförskrivare:
Läkare och ligitimerad sjukvårdspersonal
arbetsuppgift:
Bedöma, motivera
patienten, ordinera
enligt FYSS, dokumentera och remittera
ansvar: Yrkesansvar.
Sedvanligt uppföljningsansvar avseende medicinsk
effekt

Hälso- och
sjukvården
FaR-funktion
personal:
Legitimerad sjukvårdspersonal med
kunskap i motiverande samtalsteknik,
om fysisk aktivitet
vid olika sjukdomstillstånd samt det
lokala aktivitetsutbudet
arbetsuppgift:
Motivera patienten,
rekommendera aktivitet, dokumentera
ansvar: Yrkesansvar.
Uppföljningsansvar
av vald aktivitet samt
patientens följsamhet

Friskvård
• Vardagsaktivitet/
• motion i egen regi
• Motion inom frisk• vården
ansvar: motionären
har egenansvar

I Norrbottensmodellen har varje vårdcentral en eller flera samordnare som fungerar som koordinator på vårdcentralen, och som också är kontaktperson gentemot
föreningar och friskvården (se flöde i figur 31). Samordnaren är sjukgymnast eller
distriktssköterska. Samordnaren har fått utbildning i motiverande samtalsmetodik och fysiska tester. När patienten har fått sitt recept ska patienten hänvisas till
samordnaren för undersökning och motivationssamtal. I undersökningen ingår ett
submaximalt konditionstest på ergometercykel, mätning av längd, vikt och midjemått samt BMI-beräkning. Patienterna får också svara på enkätfrågor om fysisk
aktivitetsnivå och hälsa. Utifrån samtal och undersökning får sedan patienten hjälp
av samordnaren att hitta lämpliga aktiviteter utifrån sitt behov. Samordnaren har
genom denna undersökning också möjlighet att identifiera eventuella hinder för
fysisk aktivitet som inte har framkommit tidigare och eventuella behov av annan
behandling, exempelvis sjukgymnastik. Efter 3 och 12 månader erbjuds patienten
uppföljning med testning och undersökning som före start. Läs mer på www.nll.se/
webb/Primarvard/Bjorknas-vardcentral-Insidan/FaR---Fysisk-aktivitet-pa-Recept/.
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Figur 31. Flöde i Norrbottens modell av FaR®.
Figur 31. Flöde i Norrbottens modell av FaR

Idrottskoordinator NIF sammanställer Aktivitetskataloger med lämpliga aktiviteter ortsvis

Möte med
patienten (1)
• Diagnos
• Bedömning
• Motiverande
samtal: var står
patienten?
• Behövs annan
kompetens/aktör
i primärvården?

Remiss/ hänvisning till ex.
annan vårdgivare
• Sjukgymnast
• Dietist
• Kurator
• Teambehandling

Fysisk aktivitet på
recept, FaR FYSS
Läkare
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Barnmorska
Dietist
Arbetsterapeut

FaR-samordnare på
vårdcentralen (2)
Motiverande samtal
Konditionstest
Vikt, BMI, midjemått
Hälsoskattning (EuorQol)
Fysisk aktivitetsnivå
Tillfredställelse/nöjd

Uppföljaren hos
FaR-samordnare
på vårdcentralen
efter 3 och 12
månader.
Bedömning av
lämplig fortsatt
träningsnivå
Tester som vid
start. Resultat
återförs till
ordinatören via
joiurnalen.

1. Egen aktivitet

2. Befintlig grupp/
aktivitet inom
idrott eller friskvården med
föreningsledare

3. FaR-grupp:
Anpassad grupp
ledare med FaR
utbildning

Motionär på egen hand!

6.

På många håll i landet finns det möjlighet för patienten att få hjälp att finna lämpliga
aktiviteter och arrangörer via landstingens och regionernas samarbetsparter. I flera
landsting och regioner erbjuds ytterligare stöd i form av exempelvis coachande samtal, motiverande samtal, uppföljningssamtal och hälsoprofilbedömning.

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

231  

HUR ANVÄNDS FAR
RUNTOM I SVERIGE

FaR med lotsning utanför vården

FaR med lotsning utanför vården kan sammanfattas i följande punkter:
• Förskrivaren har patientcentrerat samtal och kommer tillsammans med patienten fram till lämpliga individanpassade aktiviteter.
• Förskrivaren skickar receptet till en FaR-lots utanför vården. Lotsen fortsätter
det motiverande samtalet och hjälper till att hitta en lämplig aktivitet.
• FaR-lotsen följer upp den ordinerade aktiviteten och återrapporterar detta till
förskrivaren.
• Det finns avtal eller regleringar lokalt (oftast på landstingsnivå) för hur samarbetet mellan vården och aktivitetsarrangörerna ska bedrivas för att underlätta för
patientens beteendeförändring till en ökad fysisk aktivitetsnivå.
• Exempel på landsting med denna modell är Östergötland, Uppsala, Värmland
och Västerbotten.
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I den värmländska FaR-modellen (se figur 32) finns en överenskommelse mellan
Landstinget i Värmland och Friskvården i Värmland att om att de ska ta emot
FaR-ordinationerna (231). Friskvårdscentraler finns i alla Värmlands kommuner.
Friskvårdskonsulenterna är välutbildade i motiverande samtal, kan avsätta tid
och har möjlighet att träffa patienten upprepade gånger om motionsformen som
patienten har valt av någon anledning inte fungerar. Friskvårdskonsulenterna kal�lar patienten till ett planeringssamtal eller en hälsoprofilbedömning. Patienten kan
också välja att gå direkt till gruppverksamhet och då sker endast telefonkontakt
med friskvårdskonsulenten. De patienter som har valt en egen aktivitet kontaktas
inte av Friskvården i Värmland.
På receptblanketten finns fyra olika möjligheter att ordinera fysisk aktivitet.
Alternativen är hänvisning till ett planeringssamtal (alternativ 1) eller en hälsoprofilbedömning (alternativ 2) hos Friskvården i Värmland, hänvisning direkt till någon
aktivitet hos Friskvården i Värmland eller någon annan aktörs aktivitet (alternativ
3) eller att individen genomför aktiviteten på egen hand (alternativ 4). Hänvisning
till Friskvården i Värmland bör endast utnyttjas då extra motivation och vägledning
bedöms vara nödvändigt. De personer som väljer egen aktivitet har ökat för varje
år, från 16 procent (2006) till 39 procent (2009). Läs mer på www.liv.se/Halsa-ochvard/Folkhalsa/Fysisk-aktivitet-pa-recept/Instruktion-till-forskrivare-av-FaR/.
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Värmlandsmodellen av
av FaR
FaR®
Figur 32. Flödet i Värmlandsmodellen

Patientmöte
läkare, sjukgymnast, sjuksköterska

Diagnos +
ordination av
fysisk aktivitet

Patient med Egen
egen aktivitet återrapport

FaR-recept till
patient + kopia till
friskvårdscentral

Lokala aktörer
med FaR-aktiviteter

Friskvården gör hälsoprofilbedömning (HPB)
+ motiverande samtal
Diskussion om alternativ för
den fysiska aktiviteten
Aktiviteter hos Friskvården
i Värmland eller annat
föreningsliv alt. patienten har
egen fysisk aktivitet

Återkoppling
till remittent
HPB underlag för
fortsatt bedömning

Uppföljning av
HPB efter 6–12
månader

Uppföljningssamtal/enkät efter
6–8 mån (följsamhet, resultat, vidare
planering)
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Östergötland, Örebro och Uppsala har liknande modeller. Dessa landsting har upphandlat en samordnande part inom aktivitetsledet. Förskrivare och patient kommer gemensamt överens om lämpliga aktiviteter. Om man kommer fram till att
gruppaktivitet är lämpligt kan patienten få stöd av en person från den samordnande
parten, ofta det regionala idrottsförbundet. Stödet går ut på att hitta en lämplig
aktivitet, viss uppföljning och återkoppling till förskrivaren. I figur 33 visas flödet
i Östergötland.

Figur 33. FaR®-flödet i Östergötland.
Figur 33. FaR-flödet i Östergötland

Individen

Aktivitetsarrangör
t.ex. förening

Hälso- och sjukvård
t.ex. vårdcentral, sjukhus

Egen aktivitet
t.ex. promenader

Aktivitet hos extern
aktör via friskvårdsaktör
Landstingets avtalspart
ÖIF/Korpen

Aktivitetsarrangör

Aktivitetsarrangör
t.ex. gym

Aktivitetsarrangör

I Uppsalamodellen använder man dels vanlig FaR, dels möjligheten att patienten
kan få extra motiverande stöd via Friskvårdslotsarna vid Upplands Idrottsförbund.
Recept på fysisk aktivitet förskrivs inom vården. Då patienten har fått originalet,
skickas efter patientens samtycke en kopia till friskvårdslotsarna i brev. Patienten
kontaktar lotsen. I de fall patienten inte har kontaktat lotsen inom 2 veckor, tar
lotsen kontakt. I detta första samtal diskuteras vilken typ av aktivitet som patienten
har ordinerats, och lotsen kommer med förslag på lämplig aktivitet och var den kan
utföras. I alla samtal diskuteras även den viktiga egenaktiviteten. Ibland är det så
att patienten väljer egenaktivitet i stället för gruppaktivitet. Patienten erbjuds uppföljningssamtal och man kommer överens om när detta ska ske, normalt inom 1 till
4 veckor efter det första samtalet. Motiverande samtal är den metod som används i
alla samtal. För hela flödet hänvisas till figur 34.
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Figur 34.
34. Flödesmodell
Flödesmodell för
för friskvårdslotsarna
friskvårdslotsarna ii Uppsala
Uppsala.
Figur

Telefonkontakt mellan patient
och friskvårdslots inom 2 veckor.
• Motiverande samtal om vilken typ av aktivitet som
kan vara aktuell och var den kan utföras.
• Egenaktivitet prioriteras och diskuteras i alla samtal

Första uppföljningssamtalet.
• 1–4 veckor efter första telefonkontakt, Hur fungerar
det med aktiviteten? Ny aktivitet? Egenaktiviteten?
• Nytt uppföljningssamtal planeras in om 4–6 månader

Förskrivare av recept

Andra och sista uppföljningssamtalet.
• Samtal om hur det fungerat med gruppaktiviteten samt
egenaktiviteten och i vilken grad personen avser att vara
fortsatt fysiskt aktiv.

Receptet avslutas hos friskvårdslotsen
efter 3 motiverande samtal.
• Patientens aktivitetsval dokumenteras.
• Receptet och dokumentationen sänds åter tillsammans
med ett följebrev till förskrivaren av receptet.
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Träningsgrupper inom vården som kan övergå i FaR
Träningsgrupper inom vården finns på några håll i landet och är under utveckling
på andra ställen. Denna träning görs med betalning upp till högkostnadsskyddet
för besök i sjukvården. Gruppverksamhet är vanligt vid specifika diagnoser och för
äldre. Träningsgrupper finns inom hälso- och sjukvården till patienter med (179):
• långvarig smärta
• astma
• KOL
• MS, Parkinsons sjukdom och stroke
• artros
• osteoporos
• diabetes och metabolt syndrom:
• stress
• depression
• psykos
• benamputation
• bröstcancer
• reumatisk sjukdom
• hjärtsjukdom
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Dessa patienter är därefter lämpliga att få ordination av FaR till aktiviteter utanför
vården på egen hand eller i grupp.
Kliniska erfarenheter visar att vissa patientgrupper, exempelvis patienter med depression eller svår fetma har svårt att vara fysiskt aktiva på egen hand eller i föreningsregi
med stöd av enbart FaR. Det kan även gälla patienter med låg tilltro till sin egen förmåga (self-efficacy) att öka sin fysiska aktivitetsnivå. För patienter med större behov
kan man därför behöva börja med träningsgrupper inom vården, som sedan avslutas
med att FaR ordineras som ett sätt att upprätthålla den ökade fysiska aktiviteten.
Dessa grupper kan antingen bedrivas inom ordinarie sjukgymnastik eller så är
det grupper som leds av annan personal inom vården. Grupperna är i gränslandet
mellan remiss inom hälso- och sjukvården och fysisk aktivitet på recept. Patientens
hälsotillstånd och behov (sociala, emotionella, medicinska) kräver ett skräddarsytt
program med handledning. Detta lämpar sig för patienter som har låg tilltro till att
klara av att komma i gång med fysisk aktivitet utanför vården och som behöver extra
stöd för att börja sin beteendeförändring till mer fysisk aktivitet. Det kan även vara
ett led mellan sjukgymnastik och aktiviteter i ordinarie aktivitetsutbud eller aktiviteter på egen hand. Träningsgrupper inom vården är även relevant för patienter som
på grund av vissa symtom har svårt att klara av att delta i gruppaktiviteter utanför
vården eller i gemensamma grupper med friska. Symtomen kan exempelvis vara
kopplade till vissa psykiatriska diagnoser.
Dessa grupper har olika benämningar, som exempelvis ”pre-FaR” och överviktsgrupper. I Danmark och Norge används träningsgrupper inom vården som en
väsentlig del av motion på recept respektive frisklivsresept (171). Där har man dock
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haft svårigheter med att stötta patienterna till en långsiktig fysisk aktivitet, då man
inte har haft samma upplägg som FaR, med en individanpassad fysisk aktivitet.

Pre-FaR
Västra Götalandsregionen har flera varianter av FaR. I Göteborg centrum/väster har
man förutom vanlig FaR, FaR med lotsning inom vården (FaR-samordnare på varje
vårdcentral) även träningsgrupper inom vården så kallade pre-FaR (se flöde i figur 35).
De patienter som vårdgivaren bedömer inte kan klara av att komma i gång på
egen hand får möjlighet att delta i FaR-gruppverksamhet (232). Det är vanligt att
deltagarna har flera diagnoser, är långtidssjukskrivna, lever isolerat eller har en problematisk livssituation. Patienter som remitteras till FaR-gruppverksamheten får
först ett motiverande samtal med en sjukgymnast, där man tillsammans kommer
fram till om det är aktuellt att delta i grupp eller få hjälp med att komma i gång
individuellt. FaR-gruppen Kom i gång leds av sjukgymnaster och pågår under 4
till 7 veckor med 2 träffar per vecka samt uppföljningstillfällen. Kursen innehåller
promenad eller stavgång, information om fysisk aktivitet i relation till hälsa, samtal
om motivation och kostfrågor, genomgång av friskvårdsutbud samt möjligheter att
prova på olika aktiviteter såsom gympa, vattengympa, gymträning och dans.
De patienter som inte har kunnat delta i gruppverksamhet har sjukgymnasterna
stöttat genom att följa med dem till olika aktiviteter och ha täta och korta uppföljningssamtal. Här har det gällt att både få patienten att våga och att bli motiverad.
Här finns flera exempel på patienter med psykiska problem som nu känner trygghet, har fått en ökad självkänsla och själva nu klarar av att delta i till exempel
Hälsotekets verksamheter. De som har deltagit i FaR-gruppverksamheten uppger
att de nu har blivit mer fysiskt aktiva och att de mår bättre både fysiskt och psykiskt.
Figur 35.
35. FaR-flöde
FaR®-flödei Göteborg
i Göteborgcentrum/väster,
centrum/väster,
Västra
Götalandsregionen.
Figur
Västra
Götalandsregionen

Fortsatt egen
fysisk aktivitet

Receptutförare
All leg. personal
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Primärvårdsrehab
Behandling
Pre FaR

Vägledning och
motiverande samtal
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Träning utanför vården innebär mindre träningsstöd för individen, men i de flesta
modeller som hänvisar till aktivitet i det ordinarie aktivitetsutbudet eller aktivitet
på egen hand lägger man i stället mer fokus på att hjälpa individen att finna en individanpassad aktivitet direkt. Det är även mindre resurskrävande när inte vårdpersonal håller i träningen. Tröskeln för fortsatt aktivitet efter receptperiodens slut är
lägre för individen, då den förhoppningsvis kan fortsätta med den valda aktiviteten.
När en lotsningsfunktion finns (inom eller utanför vården) kan individen få stöd
under en längre tid för att hitta till ”sin” aktivitet. Fördelen med lotsning är också
att förskrivaren kan lägga mer fokus på att initiera fysisk aktivitet som behandling
eller förebyggande vård, det vill säga utifrån patientens tidigare träningserfarenheter, eventuella skador, medicinska problem och risker, medicinering och nedsatt
funktionsnivå, och starta det motiverande arbetet. När lotsen, ofta en sjuksköterska eller sjukgymnast, finns inom vården kan den också ha rollen att följa upp
förskrivna FaR på enheten enligt en särskild rutin och svara på medicinska frågor
som har uppkommit i samband med träningen, eller andra problem som oroar och
kan motverka följsamheten till FaR. Återrapporteringen sker till förskrivaren som
med denna information kan göra en ny ordination av FaR vid återbesöket. Sedan
kan förskrivaren på nytt få hjälp med fortsatt motivationsstöd till patienten, vid
till exempel återkommande telefonuppföljningar av en person med träning i motiverande samtal fokuserad på fysisk aktivitet, som kan hjälpa till med att hitta rätt
aktivitet. Ett samarbete med en lots utanför vården kan medföra att man utnyttjar
resurserna effektivare inom hälso- och sjukvården då personalen inte behöver hålla
sig uppdaterad om vilka aktiviteter som finns i närområdet.
Erfarenheterna av träningsgrupper inom vården visar att dessa modeller är en
mer personalkrävande intervention som därmed är mer kostsam än om patienten
tränar på egen hand utanför vården. De besparingar som görs för både patienten
och hälso- och sjukvården på grund av att patienten blir friskare eller får mindre
symtom och söker mindre i vården (191, 233), är ofta svåra att överblicka. Ledarna
för dessa grupper är ofta sjukgymnaster med god kompetens inom både träning,
hälso- och sjukvård och skadeförebyggande träning hos den med ökad risk. Goda
effekter ses under själva träningsperioden vad gäller ökad fysisk aktivitetsnivå och
övriga behandlingseffekter. Träningsgrupper inom vården kan rekommenderas för
patienter med sjukdomar och besvär där kontakt med sjukgymnaster bedöms som
nödvändig för att hjälpa patienten att komma i gång med sin fysiska aktivitet.
Ett problem med träningsgrupper inom vården kan vara att steget blir för stort
för patienten att efter receptperioden klara av att bedriva sin fysiska aktivitet på
egen hand. Den tid träningsgrupperna pågår (2–4 månader) är också många gånger
för kort för att den nya levnadsvanan ska ha hunnit bli befäst. För dessa patienter är det lämpligt att ordinera FaR till träning i grupper utanför vården som ett
andra steg och för att säkerställa att den viktiga uppföljningen verkligen blir av.
Om utslussning sker gruppvis till aktivitetsledare med erfarenheter från träning av
patienter med specifika behov, så underlättas fortsatt följsamhet till den ordine238
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rade träningen. I en studie av följsamheten till fysisk aktivitet efter gruppträning i
primärvården kunde man visa på betydelsen av att ha roligt när man tränar för att
underlätta följsamheten över lång tid (198). När vården rutinmässigt börjar fråga
sina patienter om aktuell fysisk aktivitetsnivå och fysisk funktionsförmåga vid alla
relevanta kontakter, samt dokumenterar och ger feedback på genomförd träning, så
kan detta vara den åtgärd som har saknats för att patienten ska förbli fysiskt aktiv
efter en träningsperiod inom vården.
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Kartläggningar av FaR och
vårdens arbete med fysisk aktivitet
metoder som används inom hälso- och sjukvården för att få
patienterna att bli mera fysiskt aktiva är mycket begränsad. Det finns till exempel
inga register motsvarande dem som finns för läkemedel och vissa andra behandlingsmetoder. Några nationella undersökningar har dock gjorts. Statens folkhälsoinstitut har gjort olika kartläggningar med fokus på fysisk aktivitet på recept
2003 och 2008–09 (159, 166), och inom Riskbruksprojektet har vårdpersonalens
arbete med levnadsvanor undersökts 2005-06 och 2008-09 (234-236). SBU gjorde
2005 en praxiskartläggning av hur hälso- och sjukvården, med fokus på företagshälsovården, skolhälsovården och sjukhusklinikerna, arbetar med fysisk aktivitet (112). Socialstyrelsen har kartlagt hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser 2005 och 2006–2007, med lite olika fokus (237,
238). Dessa kartläggningar kan kompletteras med data från lokala och regionala
undersökningar och exempelvis Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) som har undersökt hur FaR används på deras medlemssjukhus.
Riksidrottsförbundet gör årliga kartläggningar av hur de regionala idrottsförbunden arbetar med FaR. En nordisk översiktlig kartläggning har gjorts av arbetsmetoden fysisk aktivitet på recept i Danmark, Finland, Norge och Sverige (171).
FaR är mest utbrett inom primärvården, men förskrivning av FaR sker i allt större
utsträckning även från specialistvården. Det är fler och fler sjukhus som använder sig av FaR, och enstaka sjukhus har inrättat tjänster för FaR-samordnare som
hjälper till med uppföljningen. Utvecklingsarbete pågår för att FaR naturligt ska
ordineras i samband med vårdplanering på sjukhus och vid utskrivning till särskilt
boende med insatser från personal i kommunen. I många landsting är det ett stort
intresse inom psykiatrin där behovet finns av anpassade FaR-grupper för personer
med psykiska handikapp. Många patienter har egna kontaktpersoner som kan ge
patienten ökat motivationsstöd för att träna med FaR.

Kunskapen om vilka
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Primärvård
Attityder och kunskap hos personalen
En stor andel allmänläkare (85 %), ST-läkare (80 %) och distriktssköterskor (87 %)
diskuterar alltid eller ofta fysisk aktivitet med sina patienter (239, 240). I stort sett
alla (97–98%) anser att det är mycket viktigt att identifiera och ge råd till patienter
med otillräcklig fysisk aktivitet. De allra flesta känner sig kunniga i att ge råd om
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fysisk aktivitet till patienterna, allmänläkare (93 %), ST-läkare (89 %) och distriktssköterskor (93 %). Två tredjedelar av allmänläkarna och ST-läkarna känner sig
mycket effektiva i att hjälpa patienter att förändra sin fysiska aktivitet, jämfört med
79 % av distriktssköterskorna.

Rutiner och program för fysisk aktivitet
I Socialstyrelsens kartläggning av hälsofrämjande metoder 2004 framkom att
knappt hälften av vårdcentralerna hade rutiner för hur enhetens personal ska ta
upp fysisk aktivitet med patienterna (237). Det vanligaste innehållet i rutinen för
fysisk aktivitet handlade om samtal om betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga ohälsa (97 %), därefter ordination av fysisk aktivitet genom muntliga råd (96
%) och dokumentation av samtalet i patientjournalen (95 %). Ordination av fysisk
aktivitet på recept fanns med i 69 % och ordination av fysisk aktivitet med remiss i
50 %. En särskild metod för anamnes fanns i 35 % av vårdcentralernas rutiner för
fysisk aktivitet.
Hälften av vårdcentralerna hade 2007 dokumenterade rutiner för fysisk aktivitet
och hos ytterligare en tredjedel var de inte dokumenterade men ändå välkända av
personalen (238). Två tredjedelar av vårdcentralerna hade en speciellt utsedd person med ansvar för att rutinerna för fysisk aktivitet efterföljdes, utvärderades och
uppdaterades. I stort sett alla vårdcentraler (94 %) med dokumenterade rutiner
hade även rutiner för remittering av patienter med behov av stöd för att öka sin
fysiska aktivitet, vilket kan jämföras med 61 % hos dem som inte hade några dokumenterade rutiner.

Sjukhusvård
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Allt fler sjukhus och sjukhuskliniker har börjat arbeta med FaR de senaste åren. Det
saknas dock en samlad information och statistik om hur man inom sjukhusansluten
vård arbetar med FaR i dagsläget. I flera landsting finns FaR även med i uppdragsbeskrivningen eller vårdöverenskommelserna för sjukhusen. FaR finns även med i
flera regionala behandlingsriktlinjer för bland annat kranskärlssjukdom.
SBU:s praxiskartläggning 2005 visade att man inom den sjukhusanslutna vården
till stor del ansåg att det ligger i deras uppdrag att främja fysisk aktivitet (82 %),
men man arbetade inte så aktivt med detta (59 %) (112). Mindre än var tredje
sjukhusklinik använde FYSS. Hälften av klinikerna hade rutiner för hur personalen ska ta upp fysisk aktivitet med patienterna, och de var bara i hälften av fallen
skriftliga. Den vanligaste anledningen till att det saknades rutiner var att frågan inte
var aktuell (41 %) eller att det inte var deras uppdrag (30 %), trots att alla ansåg
att patienterna hade nytta av mer fysisk aktivitet och att drygt 80 % sa att det låg
i deras uppdrag att främja fysisk aktivitet. När rutiner fanns innefattade de nästan
alltid samtal om betydelsen av fysisk aktivitet och muntliga råd (96 %), men samtalet skulle dokumenteras i journal hos 85 %. Mindre vanligt var skriftlig ordination

av FaR (38 %). Aktiviteter erbjöds ofta i egna lokaler (75 %). Man samverkade med
aktivitetsarrangörer och med vårdcentraler i samma omfattning.
I Östergötland gjordes 2009 en enkätundersökning om FaR till verksamhetscheferna inom specialistsjukvården (241), och bland resultaten kan nämnas följande:
• I Östergötland förskrivs FaR i liten utsträckning inom specialistsjukvården, drygt
500 ordinationer under åren 2004–08.
• 92 % av verksamhetscheferna anser att det är mycket viktigt eller viktigt att
arbeta för att öka den fysiska aktivitetsnivån hos patienterna.
• Enligt verksamhetscheferna är FaR mer implementerat än FYSS och ordinationsblanketten.
• På 8 (av 36) enheter har samtliga medarbetare kännedom om FaR.
• Kunskap om FaR, FYSS och ordinationsblanketten är de största behov som
uttrycks för att komma i gång med eller utveckla FaR-arbetet.
• Många saknar FaR-samordnare.
• Det är vanligast att ge patienterna muntlig rådgivning och att utforma individuellt anpassade träningsprogram.
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En utvärdering från Örebro har studerat vilken tilltro tilltänkta förskrivare av FaRrecept i sjukhusmiljö har till FaR-metoden och den egna förmågan att använda
metoden (242). Slutsatserna var följande:
• De allra flesta deltagarna i studien har stark tilltro till att FaR-metoden kan stärka
deras förmåga att ge råd om fysisk aktivitet till sina patienter.
• En majoritet tror att införandet av FaR kan stärka deras insikt om hälsovinsten
med regelbunden fysisk aktivitet.
• Det finns vissa tveksamheter kring om förskrivarna har tillräckliga kunskaper om
patienternas personliga förhållanden för att kunna ge individanpassade råd om
fysisk aktivitet.
• De flesta tror inte att de själva kommer att bli mer fysiskt aktiva på grund av att
kliniken använder sig av FaR-metoden.
• Det finns en stor tilltro till att motivationssamtal och FaR-recept kan öka den
fysiska aktiviteten hos behövande patienter.
• De flesta är överens om att fysisk aktivitet kan förbättra patienters hälsa och att
det är möjligt att motivera individer att ändra sin livsstil.
• En stor majoritet ser positivt på utsikten att etablera FaR-metoden på de flesta av
sjukhusklinikerna.
• Viss tveksamhet finns om tidsutrymme kan skapas för att hålla motiverande samtal om ökad fysisk aktivitet.
• Läkarna är den yrkesgrupp som tvivlar mest på metodens möjligheter i sjukhusmiljön, medan sjuksköterskorna är övervägande positiva.

Skiljer sig arbetet med FaR mellan primärvård och sjukhusvård?
Det är vissa aspekter som kan kräva speciell anpassning av metoden jämfört med
i primärvården. Hur ska exempelvis uppföljning ske och vem ska göra den? Det
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är viktigt att utveckla vårdkedjan. FaR på sjukhus kommer att kräva ett noggrant
och intensivt interagerande mellan sjukhusansvariga och primärvårdsansvariga för
att etablera remissvägar för FaR. Det måste vara tydligt vem som är mottagare av
recepten. Patienter i primärvård och specialistsjukvård kan inte heller jämföras,
framför allt på grund av ökad sjuklighet bland patienterna i specialistsjukvården.
Temagruppen för fysisk aktivitet inom nätverket Hälsofrämjande sjukhus och
vårdorganisationer diskuterade om det finns någon skillnad mellan att arbeta som
sjukgymnast inom primärvården och sjukhusvården (personlig kommunikation
med Maria Bjerstam, ordförande Temagruppen för fysisk aktivitet inom nätverket
Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, 101208). Man kom fram till att
mycket är lika. Dock identifierades se några skillnader:
• Sjukgymnastens arbete med patienter skiljer till viss del från andra professioner
på sjukhus då man kan ha långa behandlingsperioder med patienten och kunna
påverka dessa i rätt riktning till en mer aktiv livsstil.
• Sjukgymnasten på sjukhus träffar betydligt sjukare patienter som ändå kan få ett
FaR och arbetet spänner över fler diagnosgrupper.
• Sjukgymnasten inom specialistvården har oftare rollen som förskrivare. Han
eller hon har också möjlighet att påverka vårdprogram i stor utsträckning.

Riktlinjer för fysisk aktivitet och FaR

Exempel på regionala riktlinjer
Västra Götalandsregionen tog fram rekommendationer för FaR på sjukhus 2010
(Regionala terapigruppen Fysisk aktivitet 101022, läs mer på www.vgregion.se/sv/
Ovriga-sidor/Fysiskt-aktivitet-pa-recept/For-dig-som-ar-leg-personal/). Ett axplock
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Akademiska sjukhuset i landstinget Uppsala län hade år 2010 som mål att utveckla
ett systematiskt arbetssätt för att rekommendera fysisk aktivitet och ordinera FaR
(Källa: Årsredovisning 2010 Akademiska sjukhuset). Rekommendation av fysisk
aktivitet har införts i merparten av behandlingsriktlinjerna, huvudsakligen de sjukgymnastiska behandlingsriktlinjerna. Sett över sjukhuset som helhet finns en ganska stor variation. Exempel på inarbetat arbetssätt och tydlig struktur finns inom
psykiatrin och där pågår utvecklingsarbete inom flera verksamhetsområden som
inkluderar fysisk aktivitet som en del i behandlingen. Ytterligare ett exempel är att
för alla patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) finns fysisk aktivitet
med i planeringen av behandlingen.
Rutiner för dokumentation av FaR finns i behandlingsriktlinjerna och då huvudsakligen i de sjukgymnastiska. En mall för att förskriva FaR finns i journalsystemet
Cosmic men en stor del FaR förskrivs manuellt och därmed är det svårt att få tillförlitliga data. Under året har det varit utbildningsinsatser och det finns ett nätverk för
förskrivare samt en FaR-samordnare i syfte att underlätta och öka förskrivningen.
Sjukhuset har deltagit i att utveckla och testa ett nytt nationellt FaR. Utvecklingen
av stöd till fysisk aktivitet på recept (FaR) är nära förbunden med utvecklingen av
stöd för rekommendation av fysisk aktivitet.

av vad rekommendationerna innehåller som är specifikt för FaR på sjukhus redovisas nedan.
Mål:
• FaR skall utgöra obligat av de behandlande och preventiva åtgärder som sjukhusen i Västra Götalandsregionen erbjuder patienter inom sluten- och öppenvård
• Organisatoriska förutsättningar för FaR tillskapas på varje sjukhus i regionen
• FaR skrivs in i alla vårdöverenskommelser och avtal med sjukhusen
• En fungerande vårdkedja för FaR, inklusive riktlinjer för uppföljning, etableras.
För att underlätta arbetet med kvalitetssäkring och uppföljning bör ett IT-stöd
etableras. Detta bör minimalt omfatta gemensam journalmall, diagnoskoder och
registrering av självuppskattad fysisk aktivitetsnivå före och efter varje ordination
(bör vara enhetlig inom Västra Götaland).
Förskrivaren ska ange på receptet var patienten ska följas upp. På grund av sjukhusvårdens komplexitet kan uppföljning ske
• på egen ordinerande mottagning
• inom primärvård (via remiss vid utskrift/epikris)
• hos FaR-stödjande funktion.
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För att implementera rekommendationerna ska en person som är ansvarig för
implementeringen av FaR tillsättas. Denna ska ta fram en införandeplan som bör
innehålla följande:
• Kartläggning av behovet och möjligheterna på de specifika enheter som ska
införa FaR.
• Konstruktion av tänkbara flödesscheman för FaR-recept för varje specifik enhet:
– Uppföljning på sjukhusets öppenvårdsmottagning eller sjukgymnastenhet, till
exempel för patienter med kroniska tillstånd som avancerad hjärtsvikt, KOL
med mera.
– Initial uppföljning på sjukhus, men därefter remiss till primärvård, till exempel
för patienter med post-infarkt.
– All uppföljning via primärvård.
– Uppföljning inom kommunens olika rehabenheter (korttidsrehab, särskilt
boende med mera). Fordrar överenskommelse med kommunen.
• Behov av utbildning och repetition inom organisationen. Genomgång/spridning
och rekommendation av lathundar och andra hjälpmedel.
• Etablering av samarbete med lokala närområdesgrupperna inom VG Primärvård.
• Tidplan för ett stegvis genomförande.
• Finansiering.

Psykiatri
Det är ett stort intresse inom psykiatrin för hur man ska främja fysisk aktivitet hos
sina patienter. Inom många landsting pågår utvecklingsarbete kring FaR och andra
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metoder. Det saknas dock samlad information och statistik om hur man inom psykiatrin arbetar med FaR i dagsläget.
En enkätundersökning till legitimerad personal inom psykiatrins öppna, slutna
och integrerade vård inom Stockholms läns landsting år 2009 (243), visade att man
var positiva till att använda fysisk aktivitet för psykiatriska sjukdomar i preventivt
syfte (93 %) och i behandlande syfte (91 %). Yngre var mer positiva än äldre.
Majoriteten (74 %) ansåg att man hade ganska god kunskap om de effekter som
fysisk aktivitet har på psykiatriska och somatiska sjukdomar och tillstånd. Dock
skattade bara 20 % att de hade god kunskap om metoden FaR och 13 % om FYSS.
Det var vanligare att ordinera fysisk aktivitet hos dem som var positivt inställda och
upplevde att de hade kunskap.

Fysisk aktivitet är en viktig del i behandlingen (243):
• 98 % diskuterade någon gång vikten av fysisk aktivitet med sina patienter
Varav 68 % gjorde det ofta eller alltid.
• 95 % ordinerade individuella råd om fysisk aktivitet, varav
– 42 % gjorde det endast ibland eller mer sällan
– 89 % betraktade fysisk aktivitet som ett sätt att främja det allmänna välbefinnandet
– 79 % använde denna behandlingsform för att bygga en daglig struktur för sina
patienter
– 74 % ordinerade fysisk aktivitet för att förebygga psykiatriska sjukdomar
– 66 % ordinerade fysisk aktivitet för att behandla psykiatriska sjukdomar.
• De vanligaste psykiatriska diagnoserna som fysisk aktivitet ordinerades för var
ångestsyndrom och mild till måttlig depression, och då kombinerades ordinationen oftast med andra behandlingsformer som psykofarmaka eller psykoterapi.
Fysisk aktivitet som enda behandlingsform användes av 27 %.
• Fysisk aktivitet användes även som komplement vid behandling av svår depression, stress och schizofreni.
• 61 % ansåg sig ha ganska dålig eller mycket dålig kunskap om arbetsmetoden
FaR.
• 71 % ansåg sig ha ganska dålig eller mycket dålig kunskap om boken FYSS.

• Samtal om motivation gjordes av i stort sett all personal (99 %), varav 68 %
gjorde det ofta eller alltid.
• Enbart muntliga råd var vanligast.
• Var sjätte använde oftast en skriftlig ordination
– 29 % använde ibland eller oftare pappersblanketter eller datorbaserade blanketter
– 16 % använde pappersversionen av FaR-blanketten ibland eller oftare och
2 % den elektroniska versionen.
• 27 % använde FYSS, varav de flesta sällan.
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Arbetssätt vid ordination av fysisk aktivitet (243):
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• Personalen inkluderade i sin ordination
– aktivitetsform (93 %)
– frekvens (86 %)
– duration (53 %)
– intensitet (34 %)
– restriktioner (25 %)
– programlängd (18 %).
• Majoriteten (73 %) ordinerade ofta eller alltid egen aktivitet
• Många (86 %) skickade ibland patienten vidare inom eller utanför vården för att
få stöd att komma igång med sin aktivitet. Oftast var det till sjukgymnast eller
annan personal på enheten.
• Knappt hälften dokumenterade oftast i journalen, en tredjedel dokumenterade
ofta patientens nuvarande fysiska aktivitetsnivå.
• Nästan alla (99 %) följde upp sina råd om fysisk aktivitet, varav två tredjedelar
gjorde det ofta eller alltid. Vanligen skedde uppföljningen vid nästföljande besök
och ibland per telefon.

Hinder och möjligheter inom psykiatrin att arbeta med fysisk aktivitet och FaR
Även om personalen inom psykiatrin är positivt inställd till att använda fysisk aktivitet anser många att det finns hinder. De största hindren för att ordinera fysisk
aktivitet är brist på skriftliga rutiner och flödesscheman för hur ordinationen går
till respektive brist på uppföljningsrutiner, tidsbrist samt osäkerhet över vart patienterna kan hänvisas (243). De största hindren för FaR var otillräcklig kunskap om
arbetsmetoden, brist på riktlinjer och på någon som samordnar arbetet.
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Möjligheter inom psykiatrin att arbeta med fysisk aktivitet och FaR (243):
• Personalen behöver information och utbildning om fysisk aktivitet och FaR.
• Patienterna behöver subventionering av fysiska aktiviteter. Många av deltagarna
nämnde att patienternas egen finansiella situation är viktig, och 60 % ansåg att
man ska kunna erbjuda subventionerade fysiska aktiviteter eller ”träning med
högkostnadsskydd eftersom de flesta psykiatriska patienter inte har råd ens med
ett subventionerat träningskort”.
• Personalen behöver skriftliga rutiner och flödesscheman.
Rapportens författare föreslår följande åtgärder inom psykiatrin (243):
• För att förbättra arbetet med fysisk aktivitet bör man öka vårdgivarnas kunskaper om
– evidens för fysisk aktivitet som prevention och behandling
– FYSS
– motiverande samtal
– arbetsmetoden FaR.
• För att förbättra personalens inställning och attityd till FaR bör man
– stimulera vårdgivarna att ta ansvar för patientens fysiska (somatiska) hälsa,
till exempel genom att mäta midjemåttet regelbundet
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• stimulera och underlätta användningen av FaR-blanketten (både i pappersform
och elektronisk form)
• underlätta för vårdgivaren att följa upp FaR
• öka möjligheterna att hitta externa aktörer som patienten kan hänvisas till.

Företagshälsovård
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En stor andel företagsläkare (88 %) och företagssköterskor (97 %) diskuterar alltid
eller ofta fysisk aktivitet med sina patienter (244). Fler företagssköterskor (89 %)
än företagsläkare (75 %) anser att det är mycket viktigt att identifiera och ge råd till
patienter med otillräcklig fysisk aktivitet. Drygt hälften (54 %) känner sig mycket
kunniga i att ge råd om fysisk aktivitet till patienterna men färre känner sig mycket
effektiva i att hjälpa patienter att förändra fysisk aktivitet, företagsläkare (20 %)
och företagssköterskor (29 %) (244).
Företagshälsovården var en viktig aktör i utvecklingen av arbetsmetoden FaR
under den nationella pilotstudien, där tre enheter deltog aktivt (91). Det finns ett
stort intresse hos företagshälsovården för FaR, dock saknas en samlad information
och statistik om hur man inom företagshälsovården arbetar med FaR i dagsläget.
SBU:s praxiskartläggning 2005 visade att företagshälsovården ansåg att det ligger i
deras uppdrag att främja fysisk aktivitet; man arbetar aktivt med att främja fysisk
aktivitet och att förmå sina medarbetare att arbeta med att främja fysisk aktivitet
(112). Man har i stor utsträckning rutiner för hur personalen ska ta upp fysisk
aktivitet med patienterna. Rutinerna innefattar nästan alltid samtal om betydelsen
av fysisk aktivitet och muntliga råd (98 %), liksom att samtalet ska dokumenteras
i journal. Mindre vanligt var skriftlig ordination av FaR (50 %). Man samverkar
i första hand med aktivitetsarrangörer och i mindre omfattning med vårdcentraler
(112).
FaR är ett verktyg som företagshälsovården kan använda och som flera också
använder. Många myndigheter, universitet och företag erbjuder 1 friskvårdstimme per vecka till all personal, och om man via företagshälsovården får FaR
så finns det flera exempel där den anställde då får 2 friskvårdstimmar per vecka.
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i Revinge
infört FaR i samverkan med sin respektive företagshälsovård (245). Syftet var att
frisknärvaron skulle öka på både kort och lång sikt, och att den anställde skulle ta
ett större ansvar för sin rehabilitering och sitt tillfrisknande genom att avstå läkemedel till förmån för fysisk aktivitet.
Ett annat exempel är Karolinska Institutet, där syftet med FaR via företagshälsovården är att främja det friska, förenkla och stödja vid arbetsåtergång, stötta
egenansvaret vid rehabilitering och förhoppningsvis undvika långtidssjukskrivning
(246, 247). Arbetet med FaR har lett till följande:
• ett behovsanpassat utbud av aktiviteter
• en effektiv utvärderingsprocess tillsammans med Previa
• en aktiv insats vid rehabilitering och återgång i arbete

• en brygga till arbetslivscoachning och stresshanteringsprogram
• utvärdering av ett nytt aktivt sätt att jobba med kombinationen ergonomi och
träning
• identifiering av riskbeteenden och riskfaktorer
• ett internetbaserat paus- och ergonomiprogram.

HUR ANVÄNDS FAR
RUNTOM I SVERIGE

6.

248

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

Landstingens och regionernas
arbete med FaR

Implementering av FaR
Här sammanfattas resultaten kring implementering av FaR i landstingen och regionerna från Statens folkhälsoinstituts kartläggning 2008–09. Kartläggningen bygger
på två undersökningar som kompletterade varandra. Ett frågeformulär skickades
ut till FaR-samordnarna i alla 21 landstingen och regionerna, varav 20 svarade. En
webbenkät skickades ut till 493 personer inom primärvården, det vill säga hälsocentraler och vårdcentraler. Enkäten besvarades av 296 personer (60 %) i 20 av 21
landsting. 43 % av svarspersonerna är verksamhetschefer och 20 % är legitimerad
vårdpersonal. 17 % av dem som svarade är FaR-samordnare och 13 % är privata
aktörer inom landstingen. För mer detaljer och exempel hänvisas till ”Rapport 1:
Landstingens och primärvårdens insatser för FaR” i slutredovisningen av regeringsuppdraget ”Nationell utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet (FaR)” (166).

Styrdokument
De flesta landsting och regioner (19 av 21) har tydliga styrdokument som innehåller det formella beslutet att öka befolkningens fysiska aktivitet i preventivt och
behandlande syfte (166). Vanligast är detta beslut beskrivet i ”Verksamhetsplan för
primärvården” (73 %), i ”Folkhälsoplanen” (46 %) eller i den övergripande landstingsplanen (40 %).

Drygt två tredjedelar av dem som arbetar på hälso- och vårdcentralerna anger att
i arbetsplatsens verksamhetsplan finns beskrivet hur arbetet ska ske med att öka
fysisk aktivitet i preventivt och behandlande syfte respektive med FaR.
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Alla landsting och regioner har formella beslut att arbeta med FaR, beskrivet i ett
eller flera styrdokument:
• 69 % av landstingen och regionerna har arbetet beskrivet i verksamhetsplanen
för primärvården.
• 42 % av landstingen och regionerna anger riktlinjer för arbetet i folkhälsoplanen.
• 34 % av landstingen och regionerna har arbetet beskrivet i en övergripande
landstingsplan.

Budget
Ungefär två tredjedelar av landstingen och regionerna har ingen budget kopplad till
FaR. Nio landsting har eller planerar att införa ett ersättningssystem för dem som
skriver ut FaR.

Samordning och ansvarsfördelning
För att göra arbetet med fysisk aktivitet på recept effektivare och mer överblickbart,
har landstingen och regionerna FaR-samordnare eller personer som arbetar med
FaR-frågor. Omfattningen och den organisatoriska placeringen skiljer sig dock mellan landstingen och regionerna. Nästan alla landsting har ändå FaR-samordnare
som bidrar på olika sätt, till exempel genom att besöka vårdenheter för att ha en
dialog om hälsofrämjande arbete kring fysisk aktivitet. De håller även nätverksträffar med lokala samordnare på vårdcentralerna för att erbjuda stöd och information
samt underlätta kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer. Den
lokala samordnaren fungerar som FaR-stöd för alla på sin arbetsplats. Landstingens
egna intranät har dessutom ett IT-stöd avsett för förskrivarna, och där kan de ta del
av mallar, lathundar och andra verktyg som underlättar arbetet. Dessutom ordnar
samordnarna regelbundna inspirationsseminarier, och i samband med utbildningen
om FaR marknadsförs det stöd som finns inom landstinget.
Samordnarna är en viktig länk, inte minst när det gäller samverkan med andra
aktörer. För att metoden FaR ska fungera behöver många olika aktörer samarbeta.
En framgångsfaktor är att använda modeller där alla de inblandade aktörerna tydligt vet sin roll och sitt mandat, och att ha långsiktiga och tydliga mål för vad man
vill uppnå gemensamt. Det finns ofta dokument som definierar roller i FaR-arbetet
och ibland även samverkansavtal. Tretton landsting har läkemedelskommittéer.
När det gäller avtal med distriktsidrottsförbund, så har 11 landsting och regioner
detta skriftligt och 1 har ett muntligt avtal. I 5 landsting och regioner finns dock
inga avtal och för de övriga saknas uppgifter. 83 % av vård- och hälsocentralernas
respondenter anger att de har ett fungerande samarbete med lokala aktivitetsarrangörer såsom den lokala idrotten, gym och frivilligorganisationer. (166)
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Utbildningsinsatser
På många håll i landet ordnar landstingen och regionerna utbildningar i metoden FaR, MI (motiverande samtal), användandet av FYSS samt evidensen i FYSS.
Utbildningarna organiseras och arrangeras på olika sätt och är olika långa i olika
landsting och regioner; den vanligaste utbildningslängden för MI är 2 dagar och för
FaR och FYSS 0,5 dag. Kunskapsstöd är det som de flesta hälso- och vårdcentraler
efterfrågar för att ytterligare utveckla sitt arbete med att öka den fysiska aktiviteten
i sjukdomsprevention samt i hälsofrämjande och behandlande syfte.

Mål och uppföljning
Sexton av landstingen får data om förskrivarfrekvensen från sina enkäter och databaser.
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Två landsting använder dem för att få uppgifter om patienternas upplevda hälsa
före och efter FaR samt om patientens följsamhet och upplevelse av metoden som
behandling.
Åtta landsting har system för att följa upp sina patienter och hur många som följer sina recept på fysisk aktivitet. Sex landsting hade det inte fullt utbyggt 2008 och
resterande har inget sådant system eller svarade inte på frågan.
Tio landsting har olika typer av enkäter riktade till FaR-patienter, förskrivare och
aktivitetsarrangörer. Det vanligaste är enkäter till patienterna för att följa upp den
ordinerade fysiska aktiviteten. Några landsting har enkäter som ger information om
hälso- och vårdcentralernas FaR-arbete.
Drygt hälften (55 %) av vård- och hälsocentralerna har mätbara mål för arbetet med FaR. Det vanligaste målet är antalet FaR per år, vilket 93 % rapporterar.
Hälften anger att man har som mål att öka medvetenheten om fysisk aktivitet hos
alla, och öka den fysiska aktiviteten hos patienterna.

Vilka metoder används för att öka fysisk aktivitet i förebyggande och behandlande syfte på hälso- och vårdcentralerna
Det finns ett antal sätt att öka patienternas fysiska aktivitet, och vård- och hälsocentralerna fick ange vilka metoder de använder på sin arbetsplats. Resultatet visas
i tabell 14. De flesta, 87 %, arbetar med fysisk aktivitet på recept och 63 % ger en
kort rådgivning om fysisk aktivitet. 41 % erbjuder en kort rådgivning om fysisk
aktivitet med ”särskild uppföljning” (via telefon, brev eller extra återbesök), och
endast 2 % använder inget av de angivna alternativen.
Tabell 14. Olika metoder som används för att öka fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och
behandlande syfte vid vård och hälsocentraler (n = 296) (166)
Metod

Andel %

Fysisk aktivitet på recept (FaR®)

87

2

Kort rådgivning om fysisk aktivitet

63

3

Fysisk träning inom hälso- och sjukvårdens ram, individuellt eller i grupp

48

4

Kort rådgivning om fysisk aktivitet med ”särskild uppföljning” (telefon, brev, extra
återbesök)

41

5

Kort rådgivning om fysisk aktivitet med tillägg av motionsdagbok, stegräknare m.m.

26

6

Rådgivning med utnyttjande av teoribaserade beteendemedicinska metoder om
fysisk aktivitet

19

7

Annat alternativ

10

8

Inga
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Hur används FaR?
Cirka hälften av vård- och hälsocentralerna anger att följande moment ingår i rutinerna vid förskrivning av FaR (166):
• remitteringsförfarande till frivilligorganisation vid förskrivning av FaR
• detaljerad beskrivning av hur receptet hanteras då detta har förskrivits
• rutin för hur man kopplar in en samordnare eller liknande profession när en
patient har fått FaR
• rutin för återbesök för FaR-patienter
• skriftlig instruktion om patientmötet.
Åtta landsting har något system, vanligen enkäter, för att följa upp sina patienter
och hur många som följer sina recept på fysisk aktivitet. Nio landsting har olika
typer av enkäter riktade till FaR-patienter, förskrivare och aktivitetsarrangörer.
Data om förskrivarfrekvens får 16 av landstingen från sina enkäter och databaser.
Det är mest läkare och distriktssköterskor som får skriva ut recept, följt av sjukgymnaster och sjuksköterskor. Vissa landsting delegerar uppgiften från till exempel
verksamhetschefer till icke-legitimerad personal, exempelvis kurator.
Ett integrerat arbete med motiverande samtal och FaR har 16 landsting och regioner uppgivit.
Nästan 50 % ser behovet av ett kunskapsstöd, och cirka 40 % tycker att FaR
behöver ett ekonomiskt incitament kopplad till sig. Nästan lika många vill se ett
enhetligt system för uppföljning av FaR.
År 2008 hade 7 av 19 landsting viss FaR-verksamhet för barn och ungdomar.

Vårdval och FaR
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Vårdval infördes i primärvården 2009–2010 och inför detta väcktes farhågor om
att det skulle påverka arbetet med FaR negativt. Det finns dock ingen undersökning
om så har varit fallet. Men Vårdförbundets kartläggning hösten 2010 visar att i
samtliga landstings uppdragsbeskrivningar finns det med att hälsofrämjande och
förebyggande synsätt ska integreras i all vård och behandling för att verka för en
mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård (248). Det är relativt stor skillnad i kraven;
några landsting är mer specificerade och omfattande i sina krav och kopplar också
delar av ersättningssystemet till uppfyllande av mål för hälsoarbetet medan andra
har mer allmänna och inte så tvingande krav. Flera landsting har lagt in krav på
förebyggande arbete och också specificerat i uppdraget att man ska arbeta med FaR.

Statistik kring FaR
Det finns ingen heltäckande statistik kring de FaR-recept som förskrivs i Sverige.
Många landsting efterfrågar bättre och enklare rutiner för att kunna följa upp
utvecklingsarbetet med FaR. Det finns flera faktorer som försvårar insamling och
bearbetning av statistik:
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• olika system inom och mellan landsting och regioner för datainsamling och bearbetning
• stort antal olika journalsystem mellan, och ibland även inom, landsting och regioner
• stort antal varianter av FaR-blanketter
• skillnader i vilka data som samlas in och som kan tas fram för statistik.
En inventering av vilka FaR-recept och IT-baserade patientjournalsystem som finns
i landstingen gjordes våren 2009 av en arbetsgrupp inom Hälso- och sjukvårdens
nationella nätverk för FaR (249). Samtliga 21 landsting och regioner svarade på
enkäten. Kartläggningen visade att det finns minst åtta olika elektroniska journalsystem i bruk i Sverige (se tabell 15), och dessutom finns det pappersjournaler hos
vissa vårdgivare.
Tabell 15. Elektroniska journalsystem och vilka landsting som använde dem våren 2009
Profdoc journal III

Cosmic

Medidoc

Systeam Cross

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Gotland

•
•
•
•
•

Dalarna
Jönköping
Gävleborg
Värmland
Skåne
Stockholm
Västmanland
Västra Götaland

Jönköping
Kronoberg
Uppsala
Värmland
Västmanland
Östergötland

• Göteborg
• Jönköping
• Skåne

Blekinge
Sörmland
Västerbotten
Västernorrland
Örebro

• Stockholm

Melior

SwedeStar

VAS

Take Care

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Jämtland
• Halland
• Norrbotten

• Gotland
• Stockholm

Dalarna
Gävleborg
Skåne
Västra Götaland
Örebro

Blekinge
Kalmar
Skåne
Stockholm
Värmland

Datakälla: Inventering av vilka FaR®-recept och IT-baserade patientjournalsystem som finns i landstingen. Arbetsgrupp inom Hälso- och sjukvårdens nationella nätverk för FaR® (249).
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De flesta landsting och regioner har FaR-receptet inbakat i journalsystemet och
flera betonar vikten av att ha FaR i läkemedelsmodulen. Några har FaR som remiss
för att underlätta uppföljningsrutinerna. Många landsting och regioner använder
den ursprungliga gula receptblanketten för FaR i pappersform (12 stycken) eller
inlagda i det elektroniska journalsystemet (5 stycken). Egna regionalt utvecklade
FaR-blanketter finns ofta i de elektroniska journalsystemen (11 stycken) och ibland
i pappersform (7 stycken). Ett enhetligt recept fanns inom 12 landsting och regioner,
och 2 landsting (Sörmland och Uppsala) utvecklade ett enhetligt recept, övriga hade
flera varianter inom sitt landsting eller sin region (249). De som hade ett enhetligt
recept visas i tabell 16.

Tabell 16. Landsting och regioner som våren 2009 hade ett enhetligt recept
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Ursprungliga gula FaR-receptet

Lokalt utvecklat

Övrigt

Blekinge
Gotland
Gävleborg
Stockholm

Dalarna
Halland
Kronoberg
Norrbotten
Värmland
Västmanland
Östergötland

Jönköping –läkemedelsreceptet

Avsaknaden av enhetlighet förvirrar och försvårar för både patienter och förskrivare vid
främjandet av fysisk aktivitet med hjälp av FaR. Alla förskrivare ska kunna se vilken
FaR-ordination som patienten har fått och kunna hjälpa till att följa upp ordinationen.
Det är stor skillnad i vilken statistik kring ordinerad fysisk aktivitet som går att
ta fram ur journalsystemen eller på annat sätt. Anmärkningsvärt är att även hos
de landsting och regioner som har samma journalsystem så kan man få olika data.
Utvecklingsarbete pågår på många håll och de flesta är intresserade av att medverka
i nationellt utvecklingsarbete kring detta. Det finns således en stor utvecklingspotential. Kartläggningen visade att de flesta landsting och regioner kan få fram antal
recept (249). I många landsting registreras FaR i den elektroniska patientjournalen
och då brukar det vara möjligt att få ut mer statistik. Övriga data som går att ta
fram är: vem som har förskrivit (11 landsting och regioner), kön och ålder hos den
som har fått FaR (10), diagnos eller förskrivningsorsak (7), om uppföljning av FaR
sker (3) och dosering (1).
Många landsting efterfrågar bättre och enklare rutiner för att kunna följa upp
utvecklingsarbetet med FaR. Det är mycket viktigt att statistik av god kvalitet kan
tas fram för att kunna säkerställa att vård på lika villkor kan erbjudas liksom för
att kvalitetssäkra arbetet. Når vi de patienter som har störst nytta av att få FaR?
Finns en koppling mellan rekommenderad behandling i exempelvis läkemedelslistor
och till vilka diagnoser som FaR förskrivs? Genom att analysera ordinerade aktiviteter förbättras möjligheten till ett lämpligt aktivitetsutbud. På flera håll finns det
dessutom ekonomiska incitament kopplat till förskrivningen av FaR. Därför är det
angeläget att ett nytt nationellt journalunderlag utvecklas.

Antal förskrivna FaR
Statistiken om antalet förskrivna FaR är inte heltäckande och baseras på information från flera källor. För åren 2007 och 2009 bygger data framför allt på en primärvårdsenkät som Statens folkhälsoinstitut genomförde (166). Data för år 2008
och 2010 har till stor del hämtats från Riksidrottsförbundets årliga sammanställning, som bygger på distriktsidrottsförbundens rapporteringar5. Ett problem är att

5
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distrikten inte stämmer helt geografiskt överens med landstingen och regionerna.
För år 2010 och som komplettering för övriga år har sökningar gjorts på landstingens och regionernas webbplatser, i rapporter, via personliga kontakter och via
Hälso- och sjukvårdens nationella nätverk för FaR. Kompletterande data för år
2010 har även hämtats från en undersökning som Dagens Medicin har gjort (250).
I tabell 17 redovisas en sammanställning av antalet FaR uppdelat på landsting och
regioner, baserat på ovanstående källor. Statistiken har dock flera osäkerhetsfaktorer, bland dessa kan följande nämnas:
• I flera landsting och regioner är statistiken baserad på data endast från primärvården, medan andra har med statistik även från exempelvis sjukhus, psykiatri
och rehabiliteringsenheter. Basen för statistikunderlaget kan även variera över
åren.
• Det finns även skillnader i hur olika landsting och regioner hanterar vilka recept
som räknas, om det endast är nya unika individer som fått FaR eller om även
förnyade recept vid uppföljning räknas med.
• Data baseras ofta på statistik tagen från elektroniska journalsystem. Det kan
även vara statistik inrapporterat från vårdenheter som sammanställts regionalt. I
vissa fall är det en uppskattad siffra baserat på olika system.
• Utöver det inrapporterade antalet, kan det även finnas fler FaR som har förskrivits men som inte kommer med i statistiken. Det kan till exempel vara FaR som
förskrivs utan att det registreras på ett korrekt sätt i journalsystemet, att FaR
förskrivs på vårdenheter som har andra journalsystem eller privata vårdgivare.
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Endast ett fåtal landsting och regioner har samlat in statistik på hur många FaRrecept som skrivs sedan år 2004. Från 15 landsting och regioner finns statistik rapporterat mer eller mindre årligen, sedan ett par år tillbaka. De landsting och regioner
som inte hade tillförlitliga data för år 2010 har ändå gjort kvalificerade skattningar
av antalet recept baserat på flera olika källor. Det är en positiv trend i totala antalet
FaR som förskrivs på nationell nivå sedan år 2007.
Då statistikunderlaget är osäkert kan inga exakta siffror ges för andelen hälsooch vårdcentraler som använder FaR. Grova beräkningar antyder dock att i snitt
var det 70 % av landstingens hälso- och vårdcentraler som förskrev FaR 2007,
baserat på 14 landsting och regioner. År 2009 var denna siffra 90 %; observera
dock att detta baseras på endast 9 landsting och regioner. Inga slutsatser kan därför
dras angående eventuella förändringar. I snitt skrev 70 % av sjukvårdspersonalen i
primärvården ut 1–9 FaR per månad 2008. (166)
Baserat på data från undersökningen Vårdbarometern anger drygt 7 % av dem
som besöker varden att de har fatt FaR (110).

Tabell 17. Sammanställning över antalet förskrivna FaR per landsting/region åren 2004–2010
Landsting/region

2004

2005

2006

Blekinge

2007

2008

2009

403

674

Dalarna

1 041

Gotland

80

96

180

514

Gävleborg

1 000

1 257

2 112

4 091

Halland

1 276

1 654

1209

1 939

140

260

380

1496

Jönköping

450

1 377

1 561

900

Kalmar

320

800

900

1136

299

1 317

1669

203

501

579

512

4 000

  7300

3 741

5 130

7 021

Jämtland

69

109

Kronoberg
Norrbotten

179

Skåne
Stockholm

1 000

Sörmland

458

Uppsala

589

1 100

1 000

1 150

703

1 295

1 930

2 470

Värmland

828

930

Västerbotten

1 100

Västernorrland

1 000

Västmanland
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2010

1 518

1 000

100

1 200
608

Västra Götaland

110

940

1 767

5 195

10 000

11 000

6 799

Örebro

129

1 092

890

735

885

1 300

3 024

Östergötland

3 344

2 956

3 033

2 895

2 882

3 477

Summa per år*

3 500

5 000

17 000

28 000

36 000

49 000

3 500

* Statistikunderlaget är osäkert från vissa landsting/regioner, därför har summan per år avrundats.
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Kommunernas arbete med FaR

6
7

http://www.gotland.se/imcms/14704
www.partille.se/sv/Invanarservice/Halsa--sjukvard/Rehabilitering/Fysisk-aktivitet-pa-receptFAR/
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Kommunen är en central aktör i att skapa stödjande miljöer för fysisk aktivitet
för befolkningen. Även om det finns eldsjälar och visst utvecklingsarbete pågår, så
saknas ofta former för hur man ska arbeta med FaR inom den kommunala hälsooch sjukvården. Gotlands kommun är dock ett undantag6, då man inte tillhör något
landsting utan det är kommunen som ansvarar för all offentlig hälso- och sjukvård
på Gotland. Arbetet med FaR på Gotland har ändå beskrivits under landsting och
regioner. Aktivitetslistor för FaR finns ofta uppdelat på kommunnivå och man kan
därför hitta dessa på flera kommuners webbplatser. Många kommunala bad- och
simhallar har erbjudanden anpassade till patienter som har fått FaR, detta gäller
exempelvis i Östhammars kommun och flera kommuner i Stockholm. Ett exempel
på samarbete mellan landstinget eller regionen och kommunen för att hjälpa patienter som har fått FaR är PartilleRehab, som arbetar på uppdrag både av Partille
kommun och Västra Götalandsregionen. De som har fått FaR kan vända sig till
PartilleRehab för tidsbokning, där en sjukgymnast tar emot receptet och rekommenderar en eller flera aktiviteter under ett avgiftsfritt besök om cirka 30 minuter7.
Flera försöksprojekt har startat där man testar FaR till barn och ungdomar via
skolhälsovården.
Regeringen gav Statens folkhälsoinstitut i uppdrag (S2008/408/FH) att sprida
skriften ”FYSS 2008” samt att i samråd med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner
och Landsting stödja utvecklingen av utbildning inom området. Under 2009 gjordes
därför insatser för att nå den legitimerade personalen inom kommunernas verksamheter (251). Tre målgrupper identifierades i kommunerna: 1) verksamhetschefer inom utbildning och hälso- och sjukvård, 2) skolsköterskor och skolläkare
inom skolhälsovården eller kommunal hälso- och sjukvård samt 3) sjukgymnaster
inom kommunal hälso- och sjukvård. Insatserna fokuserade på spridning av boken
”FYSS 2008” och utbildning vid konferenser och seminarier riktade till dessa målgrupper. Drygt 2 000 exemplar av ”FYSS 2008” distribuerades gratis till framför
allt skolsköterskor, skolläkare och sjukgymnaster inom skolhälsovården och den
kommunala hälso- och sjukvården, men även till kommunernas verksamhetschefer
inom utbildning samt hälso- och sjukvård. Totalt 35 kommuner svarade på erbjudandet om att få gratisexemplar av FYSS. När FYSS fördes ut till kommunerna var
inriktningen i första hand att skriften skulle användas som ett arbetsverktyg i den
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dagliga ordinarie verksamheten, och inte nödvändigtvis som ett komplement till
metoden FaR.
I slutrapporten av regeringsuppdraget framhålls att både skolhälsovården och
den kommunala hälso- och sjukvården efterlyser mer information och kunskap på
området. Även deltagarna i de olika spridningsinsatserna efterlyste information om
barn och ungdomars fysiska aktivitet i skolan samt om personer som är multisjuka.
En annan sak som påpekas är att den senaste upplagan av FYSS saknar ett kapitel
om fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning.
Den kommunala hälso- och sjukvården har inte kommit lika långt som vården i
landstingen och regionerna, men man efterfrågar mer kunskap och information när
det gäller fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Särskilt
inom skolhälsovården finns ett mycket stort intresse för att utveckla arbetsrutiner
för att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar och i flera kommuner och
regioner pågår projekt om detta, till exempel i Trollhättan och i Skåne. Framtida
målgrupper för utbildning inom fysisk aktivitet är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samt övrig legitimerad
personal inom den kommunala hälso- och sjukvården. (251)
Personal inom kommunerna anger att det ingår i deras enheters uppdrag att
främja fysisk aktivitet och en majoritet (80 %) av personalen arbetar också med
detta8. Exempelvis ingår det mycket fysisk aktivitet för de funktionshindrade eleverna i deras normala kursplan. Man frågar ungdomarna hur de är fysiskt aktiva
och vilken aktivitet som skulle passa. I hemmet arbetar man med att vårdtagare
ska kunna vara delaktiga både mentalt och fysiskt i vardagliga aktiviteter även om
de behöver hemtjänst. Det finns också gym för funktionshindrade brukare. Knappt
hälften anger dock att det finns rutiner på enheten för hur personalen ska ta upp
fysisk aktivitet med patienterna, eleverna eller klienterna. Ungefär en tredjedel har
använt FYSS i sitt arbete, men många anger att de kan tänka sig att använda FYSS
framöver och många önskar mer information och utbildning för att kunna arbeta
med FYSS. Det man bland annat efterfrågar är följande:
• en generell genomgång av hur man kan använda FYSS utan att man arbetar med
FaR
• ledningens insikt i att FYSS är ett viktigt arbete
• anpassning av råden i FYSS för äldre och multisjuka på kommunala boenden
• utbildning i användandet av FYSS och vem som är förskrivare i närområdet
• information om vem som kan ta hand om eleven och dennes recept.
Bara var fjärde anger att man arbetar eller planerar att arbeta med FaR, och 37
procent enheterna samverkar med frivilligorganisationer.

8

Baserat på en enkätundersökning som Statens folkhälsoinstitut skickat till 141 personer inom
kommunerna. Svarsfrekvens 72 %, varav hälften inom den kommunala hälso- och sjukvården,
en tredjedel inom skolhälsovården och resten övriga.
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Den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen
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Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras av hälso- och sjukvårdslagen
(HSL, SFS nr 1982:763) (167).
Den kommunala hälso- och sjukvården har olika ansvarsområden. Ett ansvarsområde omfattar ofta särskilt boende till och med sjuksköterskenivå samt arbetsterapeut och sjukgymnastinsatser. Det kan även innefatta insatser i eget boende vid
hemsjukvård i det egna hemmet samt vistelse vid dagverksamhet. Den enskilde kan
få hjälp med såromläggning, annan medicinsk behandling samt rehabilitering och
hjälpmedel. Ansvarig för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på ett
säkert sätt med god kvalitet är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Många
kommuner har även en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). (167)
Huvuduppgift för äldreomsorgen är vård och omsorg i ordinärt eller särskilt
boende. Insatserna kan bestå av hemtjänst, hälso- och sjukvård och rehabilitering.
Äldreomsorgen utförs med stöd av socialtjänstlagen (SoL, SFS nr 2001:453) och
hälso- och sjukvårdslagen.
De stöd- och hjälpinsatser som en person kan få enligt socialtjänstlagen kallas
bistånd. Enligt socialtjänstlagen har kommunen ett särskilt ansvar för vissa grupper: barn och ungdomar, människor med missbruksproblem, äldre människor, människor med funktionshinder, anhörigvårdare och brottsoffer.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, SFS nr 1993:387)
ger möjligheter till insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan
behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement
till andra lagar och är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande
och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får det stöd och den hjälp
de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de
får. Handikappomsorgen utför de insatser som regleras i LSS, bland annat särskilt
boende och daglig verksamhet samt personlig assistans.
Skolhälsovårdens mål är enligt skollagen (SFS nr 2010:800) att främja och
bevara elevernas fysiska och psykiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården grundar sig på skollagen, hälso- och sjukvårdslagen och
Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovårdens huvuduppgifter (252). Skollagen
anger att för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. I
Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården framhävs att det är särskilt viktigt att
skolhälsovården är tydlig i det hälsopreventiva arbetet (252). Elever i behov av särskilt stöd, elevernas fysiska och sociala arbetsmiljö samt elevernas livsstilsrelaterade
hälsorisker bör vara prioriterade arbetsområden. Skolhälsovården ska även aktivt
medverka i skolans hälsopedagogiska arbete.
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör skolhälsovården omfatta hälsobesök för att
bedöma elevens somatiska och psykiska utveckling och hälsa. I hälsobesöket bör

eleven få tillfälle att diskutera sin livssituation. Skolhälsovårdens mottagningsverksamhet är en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Med enkla
sjukvårdsinsatser avses vissa begränsade bedömningar och behandlingar samt rådgivning och stöd i psykosociala frågor och svårigheter. Avsikten är inte att mottagningsverksamheten i skolhälsovården ska ersätta primärvården. Det är angeläget att
skolhälsovården aktivt medverkar i det hälsopedagogiska arbetet i skolan genom
att följa kunskapsutvecklingen på området och använda ny evidensbaserad metodik
för framgångsrika insatser. Såväl eleverna som skolans övriga personal och vårdnadshavarna är målgrupper för arbetet.

Habilitering
Ett visst intresse för FaR finns inom habiliteringen. I exempelvis Östergötland har
man satt som mål att börja använda FaR och i Uppsala är habiliteringen representerad i landstingets styrgrupp för FaR. Inga kända data finns om och i vilken omfattning FaR används inom habiliteringen i dagsläget.

Skolhälsovård
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Skolhälsovården och då i synnerhet skolsköterskor visar ett ökat intresse för FaR,
dock saknas en samlad information och statistik om hur man arbetar med FaR
och FYSS i dagsläget. SBU:s praxiskartläggning 2005 visade att skolhälsovården
ansåg att det ligger i deras uppdrag att främja fysisk aktivitet (112). Man arbetade
till viss del med att höja personalens kunskap om fysisk aktivitet (65 %) och aktivt
med att främja fysisk aktivitet (82 %). FYSS användes i stort sett inte alls. Hälften
av skolhälsovården hade rutiner för hur personalen ska ta upp fysisk aktivitet med
eleverna och de var bara i hälften av fallen skriftliga. Den vanligaste anledningen till
att det saknades rutiner var tidsbrist (30 %) och att frågan inte var aktuell (27 %),
trots att alla ansåg att eleverna hade nytta av mer fysisk aktivitet och att det låg i
deras uppdrag att främja detta. När rutiner fanns innefattade de så gott som alltid
samtal om betydelsen av fysisk aktivitet och muntliga råd, liksom att samtalet ska
dokumenteras i journal. Skriftlig ordination av FaR var ovanligt (18 %).
De senaste åren har flera projekt startat med FaR inom skolhälsovården, bland
annat i Trollhättan, Sigtuna, Angered, Ängelholm, Hisingen, Malmö, Uppsala,
Örebro samt i Östergötland.

Äldreomsorg
Äldreomsorgen har också börjat visa intresse för FYSS och FaR. Inom äldrevården
ställs dock högre krav på att aktiviteterna är målgruppsanpassade än inom den
övriga vården, eftersom fler äldre människor lider av smärta, begränsad rörlighet,
nedsatt balans med mera. Många äldre är dessutom multisjuka vilket kräver speciell
kompetens hos aktivitetsledarna.
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FaR ur olika professioners perspektiv
personer med olika professioner som använder FaR i sitt
dagliga arbete sina erfarenheter till studenter och yrkesverksamma inom olika professioner. Syftet är att illustrera varför det är viktigt att arbeta med FaR, vilken hjälp
av FaR olika professioner kan få i sitt arbete och hur man samverkar med andra
professioner vid omhändertagandet av patienter eller vid utvecklingen av arbetsmetoden FaR.
Ett urval av yrkesverksamma har besvarat ett frågeformulär. Första delen bestod
av personlig information, beskrivning av personens erfarenhet av FaR och hur just
denna person arbetar med FaR (resultaten av dessa frågor redovisas i bilaga 3 samt
i kapitlet ”Fallbeskrivningar”). Frågorna var:
• På vilket/vilka sätt använder du dig av FaR (beskriv hur metoden går till hos dig)?
• Beskriv en eller flera typiska patientfall då du använder FaR, och vilka effekter
det brukar ha?
• Samarbetar du med kollegor och eller andra professioner i ditt arbete med FaR
(beskriv)?
• Samarbetar du med andra förvaltningar, organisationer och/eller aktivitetsarrangörer i ditt arbete med FaR (beskriv)?
• Är det något annat du vill förmedla angående ditt arbete med FaR och/eller FYSS
till studenter/kollegor?

I detta avsnitt delger

Andra delen bestod av frågor om vilken roll man ser att ens profession har i FaRarbetet, samt vilka råd man vill ge till studenter och yrkesverksamma i denna profession. Svaren på dessa frågor redovisas nedan. För respektive profession redovisas
först i tabellformat vilka uppgiftslämnarna är, deras specialitet, arbetsplats samt
erfarenhet av yrket och FaR. Därefter presenteras svaret på respektive fråga ur den
aktuella professionens perspektiv.

6.
HUR ANVÄNDS FAR
RUNTOM I SVERIGE

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

261  

Sjukgymnaster

HUR ANVÄNDS FAR
RUNTOM I SVERIGE

6.

Namn

Specialitet/
annan titel

Arbetsplats

Antal år
i yrket

Använt FaR
(år)

Eva Gåve

Sjukgymnast
inom pediatrik

Akademiska Barnsjukhuset

20

1,5

Lena Thorselius

Sjukgymnast/
enhetschef
metodutvecklare

Primärvårdskansliet
Alingsås, FS ledamot
sjukgymnastförbundet

30

7

Margareta Eriksson

Sjukgymnast/
primärvård/
med.dr

Utvecklingsenheten
primärvård Norrbottens läns landsting

17, varav
sista 4 åren
som projektledare FaR
och forskare

4, ej arbetat
kliniskt sista
4 åren

Stefan Lundqvist

Leg. sjukgymnast/
FaR-utvecklare

FaR-teamet Göteborg
centrum/väster primärvård Primärvårdsrehab Majorna

25

5

Maria Bjerstam

Sjukgymnast

Skånes universitetssjukhus Lund

10

7

Monika Randén

Sjukgymnast/
FaR-koordinator

Rehabiliteringsenheten
Karlskoga lasarett,
Karlskoga, Örebro läns
landsting

20

4

Jenny Forsberg

Sjukgymnast/
doktorand,
FaR-utvecklare

Primärvården AFC/
CAMTÖ Örebro läns
landsting

16

6

Gerthi Persson

Sjukgymnast/
FaR-samordnare

Blekinge primärvård,
Karlskrona rehabcenter

30

7

Regina Bendrik

Leg. sjukgymnast

Strömsbro HC, Gävle

26

8

Vilken roll har sjukgymnasten i FaR-arbetet?
Eva Gåve: Sjukgymnasten är den profession som driver FaR-arbetet på min arbetsplats även om det finns flera andra yrken som också har visat intresse, exempel på
detta är dietist, nutritionssköterska och arbetsterapeut.
Jenny Forsberg: En mycket viktig roll, vi ska fungera som kunskapsstöd och inspirationskälla för övrig personal på vårdcentralen. Vi lyfter alla yrkeskategoriers kompetens inom olika områden.
Gerthi Persson: förskrivare av FaR till egna patienter. Fungera som en resurs och
stöd till andra förskrivare av FaR på sina respektive kliniker.
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Lena Thorselius: Sjukgymnaster kan differentiera upplägget på ett unikt sätt utifrån
olika patienters förutsättningar och hinder. Vi är den profession i vården som tydligast kan inspirera till ökad fysisk aktivitet och har sedan historisk tid olika vetenskapliga teorier om rörelsen som en väg till hälsa.
Margareta Eriksson: Viktig som kompetensstöd för övriga professioner. I Norrbotten
är ännu sjukgymnasterna den profession som förskriver flest FaR-recept.
Sjukgymnasten fungerar både som förskrivare och vid behov som stöd för övriga
förskrivare/yrkeskategorier då det gäller ordination av fysisk aktivitet och hänvisning till lämplig aktivitet/aktivitetsarrangör. De flesta FaR-samordnarna är sjukgymnaster följt av diabetessjuksköterskor.
Stefan Lundqvist: Mycket stor roll. Jag arbetar dagligen med doserad träning/fysisk
aktivitet så det är klart jag känner mig säker, hemma i denna arbetsdel. Det jag får
balansera är att lyssna in och ta del av patientens tankar och önskningar kring sin
fortsatta fysiska aktivitet, och kanske acceptera att det inte blev helt som jag hade
tänkt. Som sjukgymnast får man kanske släppa en del kontrollbehov och lita till
patientens egenprocess.
Maria Bjerstam: Jag anser att sjukgymnaster är den grupp inom hälso- och sjukvården som har den största kunskapen om att individualisera fysisk aktivitet till personer med mer komplex problematik. Framför allt när det gäller att använda fysisk
aktivitet i behandlande syfte.
Monika Randén: Sjukgymnasterna har lämplig kompetens att utbilda andra personalkategorier i FYSS och FaR och kan fungera som stöd för andra yrkesgrupper vid
förskrivning. Sjukgymnaster arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk
aktivitet och hjälper människor att hitta sina egna resurser. Utformar individuellt
anpassad träning för personer med funktionshinder till följd av långvariga sjukdomar, skador och hög ålder med målet att kunna leva ett aktivt, självständigt liv med
bästa möjliga livskvalitet.

På vilket sätt har sjukgymnaster nytta av FaR i arbetet?
Eva Gåve: Vi som sjukgymnaster kan stimulera till ökad hälsa, minskad smärta
genom FaR och att träningen inte sker inom sjukvården utan i stället på platser där
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Regina Bendrik: Sjukgymnasterna har en viktig roll. Vi träffar många patienter med
problem från rörelse- och stödjeorganen och många med komplexa besvär med
inslag av hjärt–kärlsjukdom, fetma, depression, stress, astma och KOL. Fysisk aktivitet är viktig i behandlingen av dessa sjukdomar. Det är en fördel att sjukgymnasten kan ta hand om dem med komplexa besvär, de patienter där ett enkelt råd inte
är tillräckligt. Om en patient med fetma och högt blodtryck ska börja med fysisk
aktivitet och får knäsmärta så kan det behövas en anpassning och successiv stegring
av aktiviteten, och sjukgmnaster är experter på rörelseapparaten och på anpassad
fysisk aktivitet.

ungdomar brukar bedriva sin träning/aktivitet. Vi kan som yrkespersoner fungera
som handledare till andra aktörer och i stället ägna mer tid åt dem som är i störst
behov av vårdens resurser.
Jenny Forsberg: Viktigt att lyfta fysisk aktivitet i sjukdomprevention och sjukdomsbehandling samt att visa på att sjukgymnastens specifika kompetens inom detta
område är viktigt och värdefullt.
Gerthi Persson: Bra att ordinera en fortsatt aktivitet efter avslutad behandling hos
sjukgymnast. Väger tyngre än en rekommendation!
Lena Thorselius: En effektivisering av behandlingsresultatet är att bli mer precisa i
ordinationen och uppföljningen – mäta mer. En utvidgad yrkesroll till nya arenor i
samhället.
Margareta Eriksson: FaR är ett redskap för att förstärka nyttan med fortsatt fysisk
aktivitet/träning för patienten och kan förbättra följsamheten till ordinerad aktivitet.
Stefan Lundqvist: Se ovan. Kan hjälpa mig i min process att släppa kontrollen och att
avsluta patientbehandling/rehabilitering med en utglesad FaR-kontakt samt uppföljning.
Maria Bjerstam: FaR bör finnas med från första början i en behandlingssituation där
vårt mål är att få patienten ”självgående” när det gäller den fysiska aktiviteten. Där
är FaR en utmärkt metod.
Monika Randén: Sjukgymnastik kan kompletteras med ett FaR för att patienten ska
bli mer fysiskt aktiv fler dagar i veckan.
Jag tror att uppföljning över tid har en stor betydelse för följsamheten.
Regina Bendrik: Det är ett strukturerat sätt att arbeta med fysisk aktivitet. Att främja
fysisk aktivitet bör i princip alltid ingå i behandling av olika sjukdomstillstånd.
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På vilket sätt har sjukgymnaster nytta av kunskapsunderlaget FYSS i arbetet?
Eva Gåve: FYSS första del är en mycket viktig kunskapsbank, däremot är de mer
sjukdomsspecifika kapitlen inte lika användbara då de handlar om vuxna patienter.
Jenny Forsberg: Som kunskapsbank, stöd och inspirationskälla.
Gerthi Persson: Argument varför, hur mycket och vad som behövs när det gäller
fysisk aktivitet för att påverka ett sjukdomstillstånd.
Lena Thorselius: Som ovan nämndes att specificera varje ordination utifrån diagnos
och personliga förutsättningar. Att följa med i kunskapsutveckling inom ett expansivt område och att se för oss intressanta forskningsområden.
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Margareta Eriksson: FYSS är en unik samanställning av evidensen för nyttan med
fysisk aktivitet i olika åldrar och för olika diagnoser och omfattar även det mesta
från fysiologi och rekommendationer till metoder för beteendeförändring.
Stefan Lundqvist: Ovärderlig som grund för arbetet med FaR då vi har krav på
evidens på våra åtgärder som legitimerad personal. Fantastiskt att ha aktuellt forskningsläge som dock behöver uppdateras kontinuerligt, här känns det lite oroligt
då ingen instans med ekonomiska resurser håller uppsikt över denna del, eller? Till
detta får jag lägga min specifika sjukgymnastiska kunskap om patientens kropp,
rörelse och rehabiliteringsbehov samt ha kunskap om de lokala resurser som finns
till hands för att vara fysiskt aktiv.
Maria Bjerstam: FYSS är en bra sammanställning av fysisk aktivitets användningsområde i behandling och prevention. Min åsikt är dock att som sjukgymnast har
man i stort sett allt med sig från grundutbildningen.
Monika Randén: FYSS innehåller mycket kunskap som sjukgymnaster har i sin profession. Hälften av författarna i FYSS är sjukgymnaster. Eftersom FYSS sammanfattar kunskapsläget hur man kan förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd
med hjälp av fysisk aktivitet är det en lätt tillgänglig kunskapskälla. Nätversionen
bidrar ytterligare till att man snabbt kan söka information. Den är även ett stöd som
jag kan hänvisa personal inom hälso- och sjukvården till om FaR ifrågasätts.
Regina Bendrik: FYSS är en mycket bra sammanfattande manual om fysisk aktivitet
och olika sjukdomstillstånd. FYSS är lätt att läsa och man får snabbt en uppdatering
på aktuellt sjukdomstillstånd.

Varför ska sjukgymnaster arbeta med FaR?
Eva Gåve: För att öka möjligheterna att få inaktiva ungdomar att bli mer fysiskt
aktiva, minska smärta, öka delaktigheten i vardagslivets alla områden (skola, kamrater, fritidsaktiviteter).
Jenny Forsberg: För att vi arbetar med fysisk aktivitet med alla patienter vi möter, vi
är vana att motivera, dosera och följa upp fysisk aktivitet och har specifik kunskap
när det gäller olika sjukdomstillstånd som kan vara ett hinder för att komma i gång
med lämplig aktivitet.

Lena Thorselius: Rörelsen och fysisk aktivitet är sjukgymnasters kärnområde och
ett sätt att profilera kåren. FaR är en utvärderad metod som stöder och mäter det vi
redan gör och vidgar synen på hälsa i förhållande till insats.
Margareta Eriksson: Rörelse och fysisk aktivitet är en självklar del i all sjukgymnastisk behandling. Sjukgymnasten är också den vårdprofession som har mest
utbildning och generellt mest kompetens inom området fysisk aktivitet och anpas-
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Gerthi Persson: Det är en naturlig del i det arbete som sjukgymnaster redan gör. Vi
ska vara ett stöd för övriga professioner som förskriver FaR.

6.

sad träning. Sjukgymnaster har även kunskap om motivationsarbete och beteendeföränding vilket är en grund i metoden FaR. Även om sjukgymnasten är expert
på specifik träningsbehandling och rehabiliteringsträning och varje dag utfärdar
specifika träningsprogram, så är det viktigt att sjukgymnaster också använder FaR
som redskap för mer generella träningsråd och fortsatt egenträning och samarbetar
med friskvården. Det är vikigt att alla professioner anammar samma metoder och
”pratar samma språk” utifrån den evidens som finns.
Stefan Lundqvist: Som sjukgymnast ser jag det som en naturlig förlängning i arbetet
för egenrehabilitering, egenträning och friskvårdande åtgärd.
Maria Bjerstam: För att ge patienten empowerment att ta hand om sin egen hälsa.
Monika Randén: Som sjukgymnast har jag lämplig medicinsk kunskap och erfarenhet av träning som är viktig vid FaR och det är självklart att FaR är en naturlig del
av mitt arbete, ordinationen synliggörs i journalen och man kan hjälpas åt.
Regina Bendrik: Fysisk aktivitet är en kraftfull behandling och FaR är en metod som
har bevisad effekt för att öka fysisk aktivitetsnivå. Sjukgymnasterna ska arbeta med
det som har evidens.

Vilka utmaningar finns det för sjukgymnaster när det gäller FaR?
Eva Gåve: Att vi fortsätter ta oss tillräckligt med tid för det viktiga motivationsarbetet och alltid avslutar med en uppföljning. Vi kanske tror att vi sparar tid men jag
tror att alla typer av beteendeförändringar inom hälsoområdet tar tid. Vi behöver
få fram fler kunskapsöversikter inom områden som rör barn och ungdomars sjukdomar och hälsa. Fler implementeringsstudier är också mycket viktigt och att vi
sprider våra lärdomar från kliniken.
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Jenny Forsberg: Nästan inga alls eftersom vi sjukgymnaster arbetar med fysisk aktivitet hela tiden och min erfarenhet är att bara man får information om att den
skriftliga ordinationen ökar motivation och följsamhet så ser sjukgymnaster nyttan
av att använda FaR. Det är viktigt att ha bra rutiner, användarvänligt recept samt få
till uppföljning på ett bra sätt för att arbetet med FaR ska upplevas positivt.
Gerthi Persson: Att FaR ska ses som en arbetsmetod som underlättar vårt arbete
i stället för ett merarbete då fysisk aktivitet är något som vi arbetar med dagligen
ändå.
Lena Thorselius: Att FaR och all annan kunskap om levnadsvanor och då speciellt
fysisk aktivitet kommer med i grundutbildningen och att det sedan erbjuds vidarutbildning inom beteendemedicin i relation till fysisk aktivitet och rörelse. Att FaR
kommer med i olika vårdprogram inom rehabiliteringsmedicin och andra diagnosområden.
Margareta Eriksson: Mycket forskning kvarstår att göra då det gäller dosering av
fysisk aktivitet och träning vid specifika tillstånd samt metoder som kan visa bestå-
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ende långtidseffekter. Områden som väl lämpar sig för sjukgymnastisk forskning.
Gränsen mellan sjukgymnastik och FaR kan ibland vara svår att dra. Fysisk aktivitet är alltid ett redskap för sjukgymnasten och gränserna kan därför ibland kännas
”konstgjorda”, vilket kan vara en förklaring till att många sjukgymnaster tycker
”att det där gör vi redan”. Det hälsofrämjande arbetet i sjukvården behöver stärkas. Sjukgymnasten kan till exempel tillsammans med andra professioner utveckla
anpassade grupper/aktiviteter för vissa högriskgrupper eller ”svaga” patientgrupper där FaR sedan blir en hjälp i utslussningen till fortsatta aktiviteter. Ett utvecklat
samarbete med till exempel patientföreningar är extra viktigt för dessa grupper.
Stefan Lundqvist: Att vänja sig vid metodiken att samtala om fysisk aktivitet och att
göra en skriftlig rekommendation tillsammans med patienten. Metodovana. Att se
FaR som en väl vald väg att gå för utslussning med en något längre uppföljningstid med enstaka kontakter än vad vi kanske är vana vid (trycket är hårt på att
avsluta patientbehandling så fort som möjligt för att ge utrymme för nya patienter
att komma till).
Maria Bjerstam: Att hitta balansen mellan sjukgymnastik och patientens egenansvar
för den fysiska aktivteten/träningen.
Monika Randén: Sjukgymnasten har en central roll i FaR-arbetet inom hälso- och
sjukvården. Viktigt att sprida kunskapen till kollegor. Vårt uppdrag är att undervisa
andra yrkesgrupper om FYSS och FaR.
Regina Bendrik: I framtiden kommer fokus att öka ännu mer på att stödja patienterna i förändring av levnadsvanor. Sjukgymnaster kan göra mera för sjukdomsgrupper som det i dag inte är tradition att arbeta så mycket med, till exempel hypertoni, hyperlipidemi, diabetes typ 2, obesitas, stressrelaterade tillstånd, ångest och
depression.

Behövs samarbete med andra professioner, förvaltningar, organisationer etc.
och hur kan detta samarbete i så fall ske/förbättras?
Eva Gåve: Nätverksarbete över professionsgränserna och även inom alla berörda
organisationer. Min erfarenhet är att dessa grupper stimulerar till en utveckling av
dessa frågor.

Gerthi Persson: Ja. Klara riktlinjer och flöde för hur förskrivning ska gå till. Lokala
FaR-nätverk. Stöd från ledning i FaR-arbete.
Lena Thorselius: Ja, ju mer tydligt arbetet med FaR sker desto bättre. Vi måste belysa
att det i hela vårt samhälle finns stora gråzoner för människor med olika funktionshinder som inte kan få tillgång till fysisk aktivitet och denna utveckling kan endast
ske i samverkan.
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Jenny Forsberg: Ja, genom nätverk och samverkan.

6.

Margareta Eriksson: Samarbete med olika professioner är viktigt för att arbetet med
FaR ska få genomslag. Att lokala rutiner för arbetet finns är viktigast för att det ska
fungera. Viktigt att kontaktpersoner finns för att ”vårdkedjan” ska fungera mellan
olika organisationer och förvaltningar.
Stefan Lundqvist: 1. Samarbete på rehab med arbetsterapeuter för att öka patienters
vardagsaktivitet, minska stillasittande tid.
2. Samarbete med leg. personal på våra vårdcentraler där sjukgymnast får i uppdrag att konditions- och funktionstesta patientgrupper så att vi kan dosera fysisk
aktivitet optimalt.
3. Samarbete med socialtjänst och försäkringskassa för att öka kompetens och kunskap om fysisk aktivitet och hälsoeffekter och formalisera stöd, bl.a. ekonomiskt,
för denna process hos klienterna.
4. Samarbete med friskvårdens aktörer för att anpassa fysisk aktivitet och göra det
tillgängligt för nya grupper av människor som tidigare varit helt fysiskt inaktiva.
5. Samarbete med kommun, äldreboende m.m. för att öka kunskap och kompetens
om äldres fysiska aktivitet och hälsoeffekter, och formalisera stöd för denna process
i det vardagliga arbetet.
Monika Randén: Ja, det är oerhört viktigt att olika förvaltningar samarbetar inom
hälso- och sjukvården. När en patientutbildning anordnas kan patienter från
olika förvaltningar bjudas in. I Karlskoga bjuds även aktivitetsarrangörer in via
Folkhälsoenheten, Örebro läns idrottsförbund, för att skapa en mötesplats för
patienter och aktivitetsarrangörer.
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Regina Bendrik: Angående patienter med diabetes, hypertoni, hyperlipidemi och obesitas behöver vi samarbeta med läkare, sjuksköterskor och dietister, och angående
patienter med depression och ångest med kuratorer och psykologer. Samarbetet
ska utformas på bästa sätt för patienten och vara organiserat utifrån rådande evidens och kostnadseffektivitet. Vi finns oftast redan i primärvård så det behöver inte
innebära så stor förändring organisatoriskt. Samarbetet med aktivitetsarrangörer är
fortsatt viktigt och bör stärkas.

Vilka råd vill du ge till studenter i din profession, när det gäller att komma i
gång med att använda sig av FaR (vid praktik, i framtida yrkesutövande)?
Eva Gåve: Det är som jag tidigare skrivit viktigt att vara insatt i fysisk träning vid
specifika sjukdomstillstånd, vara påläst om hinder för beteendeförändringar och
om motiverande samtal. Viktigast av allt är nog ändå att våga pröva och att lära sig
av sina lyckade och mindre lyckade försök och sprida detta till kolleger.
Jenny Forsberg: Läs på om fysisk aktivitet och FaR som metod, och prata med
erfarna förskrivare för att få tips och råd.
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Gerthi Persson: Att tänka fysisk aktivitet i alla situationer. Gå utbildning i MI. Börja
med ”lätta” patienter för att få in rutiner.
Lena Thorselius: Alla patienter ska tillfrågas, uppskattas och eventuellt mätas när
det gäller fitness eller konditionsnivå. Där man finner att den är otillräcklig, börja
med att ordinera en liten dos så att patienten når framgång. Se till att det finns FaRstödjande grupper ledda av sjukgymnaster för patienter som har behov av initialt
stöd.
Margareta Eriksson: Nyttja FYSS! FYSS är en unik sammanställning av evidensen för
nyttan med fysisk aktivitet i olika åldrar och för olika diagnoser, och omfattar även
det mesta från fysiologi och rekommendationer till metoder för beteendeförändring. Börja med de patientgrupper som du har mest kompetens inom.
Stefan Lundqvist: Ta evidens och nya forskningsrön på allvar och uppgradera arbetet med fysisk aktivitet i behandlingsarsenalen. Grunda kunskapen med FYSS och
egna erfarenheter kring fysisk aktivitet. I FaR-teamet har vi heldagsutbildningar
kring FYSS/FaR på sjukgymnast-, sjuksköterske- och distriktsköterskeprogrammet.
En del av utbildningarna ägnar vi åt att förskriva FaR på patientfall och analyserar,
diskuterar kring detta. Tror att denna erfarenhet och upplevelse kan underlätta
igångsättandet sedn när man kommer ut i praktik och arbete.
Maria Bjerstam: Lobba för att FaR ska ingå som en naturlig del i utbildningen.
Monika Randén: FaR är en viktig behandling i sig, och är inte detsamma som sjukgymnastik. Jag rekommenderar alla sjukgymnaststudenter att läsa FYSS.
Regina Bendrik: Fråga patienterna hur de ser på motion och fysisk aktivitet och vad
de gör. Det är viktigt att utgå från patienternas nuvarande aktivitetsnivå och vad
de själva vill göra. Läs FYSS! Det är en bra början för att sedan använda receptet.
Det ni kommer fram till tillsammans med patienten förs ner på receptet. Planera
in en uppföljning! Det är roligt att få ge stöd till beteendeförändring och följa med
patienten på resan!

Vilka råd vill du ge kollegor i din profession, när det gäller att komma i gång
med/vidareutveckla sitt arbete med FaR?

Jenny Forsberg: Läs på om fysisk aktvitet och FaR som metod, och prata med erfarna
förskrivare för att få tips och råd.
Gerthi Persson: Utbildning i MI. Fördjupa sig i en diagnosgrupp genom att läsa i
FYSS och förskriva därefter. Använda sig av ”Ordination Motion” för att få lättfattlig information att ge till patienter.
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Eva Gåve: Det är som jag tidigare skrivit viktigt att vara insatt i fysisk träning vid
specifika sjukdomstillstånd, vara påläst om hinder för beteendeförändringar och
om motiverande samtal. Viktigast av allt är nog ändå att våga pröva och att lära sig
av sina lyckade och mindre lyckade försök och sprida detta till kolleger.

6.

Lena Thorselius: Samma som ovan: börja med en kartläggning av hur stor del av
patienterna som är tillräckligt fysiskt aktiva enligt rekommendation. Läs på i FYSS
om olika diagnoser. Börja ta med midjemått i anamnes. Erbjud gruppverksamhet
för dem med lägst fysisk aktivitet. Skapa möjligheter att mäta gånghastighet i en
närbelägen slinga.
Margareta Eriksson: Förankra arbetet på chefsnivå och efterlys lokala rutiner för
FaR på arbetesplatsen. Samarbeta med och inspirera/utbilda andra yrkesgrupper
på arbetsplatsen. Se till att få utbildning om FaR för alla på arbetsplatsen men även
fördjupad utbildning för FaR-samordnare. Samarbeta med friskvården och deras
kontaktpersoner – satsa på att utveckla lokala nätverk.
Stefan Lundqvist: Ta till vara kollegors erfarenheter, de som kommit i gång med
FaR-arbetet. Jag märker den otroliga kraft som finns på våra FaR-samordnarmöten
när erfarna FaR-kollegor ger sina tips och råd om hur de går till väga i det dagliga
arbetet med patienterna, medarbetarna och organisationen.
Maria Bjerstam: Tänk FaR första gången du träffar individen om du ser att denna
inte är tillräckligt fysisk aktiv.
Monika Randén: Uppföljning av FaR är central för att öka motivationen bland förskrivare. Att ta del av vad det kan betyda för en patient som lyckas bli fysiskt aktiv
enligt ordination och hur det kan påverka hälsan och livskvaliteten ökar motivationen att använda metoden.
Regina Bendrik: Fråga patienterna hur de ser på motion och fysisk aktivitet och vad
de gör. Det är viktigt att utgå från patienternas nuvarande aktivitetsnivå och vad
de själva vill göra. Läs FYSS! Det är en bra början för att sedan använda receptet.
Det ni kommer fram till tillsammans med patienten förs ner på receptet. Planera
in en uppföljning! Det är roligt att få ge stöd till beteendeförändring och följa med
patienten på resan!
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Är det något annat du vill förmedla angående FaR
och/eller FYSS till studenter/kollegor?
Lena Thorselius: A global call for action – vi har alla ansvar för en mer fysiskt aktiv
värld. Till alla oavsett förmåga: var med och påverka på alla nivåer.
Margareta Eriksson: De flesta patienter är positiva till FaR-receptet och även till
uppföljning. Erbjud någon form av uppföljning vilket både kan ha stöttande effekt
och möjliggör utvärdering av behandlingen.
Stefan Lundqvist: Otroligt stimulerande att arbeta i FaR-teamet och utåt i primärvårdsorganisationen. Otroligt stimulerande att prata fysisk aktivitet och hälsoeffekter med patienter, upplever en ansvarskänsla och en vilja att veta mer hos patienten
och ett absolut önskemål om att slippa farmakologisk behandling.
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Maria Bjerstam: Temagruppen för fysisk aktivitet inom nätverket Hälsofrämjande
sjukhus och vårdorganisationer diskuterade om det finns någon skillnad att arbeta
som sjukgymnast inom primärvården och inom sjukhusvården. Kom fram till att
mycket är lika, dock kan vi se några skillnader:
Sjukgymnastens arbete med patienter skiljer till viss del från andra professioner på
sjukhus då man kan ha långa behandlingsperioder med patienten och kan påverka
dessa i rätt riktning till en mer aktiv livsstil.
Sjukgymnaster inom sjukhusvården träffar betydligt sjukare patienter som ändå
kan få ett FaR och arbetet spänner över fler diagnosgrupper. Sjukgymnaster inom
specialistvården har oftare rollen som förskrivare. Har möjlighet att påverka vårdprogram i stor utsträckning.

Läkare
Namn

Specialitet/
annan titel

Arbetsplats

Antal år
i yrket

Använt FaR®
(år)

Ingela Högerås

Gyn Obst/
överläkare,
vårdenhetschef

Kvinnokliniken Hudiksvall, Gävleborgs län

16

13

Jill Taube

Psykiatriker/projektledare för FaR i
Stockholms läns
landsting

Centrum för allmänmedicin och socialmedicin SLL

16

9

Lillemor Nyberg

distriktsläkare,
specialist i allmänmedicin/
vidareutbildning
i fysisk aktivitet
och idrottsmedicin, förbundsläkarkompetens/
doktorand på
Centrum för
allmänmedicin,
Karolinska Institutet, Stockholm

Karolina vårdcentral,
Örebro läns landsting,
Centrum för allmänmedicin, Karolinska
Institutet

30

30

Läkare allmänmedicin/med.dr,
adjungerad lektor

Anderstorp Hälso
central, Institutionen
för folkhälsa och klinisk medicin, enheten
för allmänmedicin,
Umeå universitet

10
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Patrik Wennberg

6.
7
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Vilken roll har läkare i FaR-arbetet?
Ingela Högerås: Massor av chanser att inspirera kvinnor att starta en god vana.
Kvinnor som är relativt unga och relativt friska … få specialister träffar dem så
tidigt i livet som vi. FaR är en chans att ge det friska i en människa chansen att stärkas och att utvecklas, många gånger på bekostnad av det sjuka.
Jill Taube: Inte så stor ännu om man ser till hela psykiatrin, men jag vet att det pågår
mycket runt om i landet.
Lillemor Nyberg: Som distriktsläkare har jag ofta god kännedom om mina patienters medicinska problem och psykosociala förhållanden utifrån täta eller långvariga
kontakter. Detta underlättar undersökning av levnadsvanor och ordination av FaR.
Som distriktsläkare får jag en central roll i att se till patientens alla medicinska
behov och vara delaktig i ordinationen av FaR. Med det medicinska behovet identifierat, återstår det att utifrån patientens tidigare erfarenheter och aktuella föreställning om vilken eller vilka aktiviteter hon/han vill pröva, beskriva detta i själva FaRordinationen. Finns speciella riksfaktorer för oönskade effekter av den ordinerade
fysiska aktiviteten har distriktsläkaren goda möjligheter att identifiera dessa.
Arbetsuppgifter i FaR-arbetet för en distriktsläkare, såväl ”obligatoriska” som
några ”på förslag”:
1. att ordinera FaR som en del av behandlingen av sjukdomar och besvär eller
som komplement till annan behandling enligt FYSS, nationella vårdriktlinjer
och lokala vårdprogram
2. att ordinera FaR som förebyggande av sjukdom och för tidig död och för att
främja en god hälsa under hela livet enligt FYSS, nationella vårdriktlinjer och
lokala vårdprogram
3. att i team med sjukgymnast ordinera och följa upp FaR för att behandla kroniska
sjukdomar, främja hälsa, minska sjukskrivningstid, samtidigt med att ett sjukgymnastiskt träningsprogram för behandling av specifika problem i rörelseapparaten pågår
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att i team med diabetes, astma/KOL, blodtrycks-/hjärtsviktssköterska ordinera och
följa upp FaR för att behandla kroniska sjukdomar och främja hälsa samtidigt
som övriga sjukdomsspecifika parametrar följs upp
att i samverkan med sjukgymnast undervisa och stödja andra yrkesgrupper på vår
enhet att kunna ordinera FaR och inhämta kunskaper för att utifrån medicinsk
bedömning föreslå lämplig typ av aktivitet (kondition, styrka osv), intensitet
(låg, måttlig, Borgskalan), frekvens (hur ofta), och utifrån patientens föreställning om aktivitet hon/han tror sig tycka om/klara av att göra sätta upp korta
och långsiktiga mål, kunna överväga medicinska risker (överbelastning fot, knä,
disker, hjärta, astma, diabetes osv), när är det lämpligt att följa upp
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att regelbundet följa upp patienter som ordinerats FaR enligt rutiner på enheten,
för patienter med våra vanligaste folksjukdomar behövs en livslång behandling
med FaR för att säkerställa att patienten fortsätter med anpassad regelbunden
behandling med fysisk aktivitet och här delas uppföljningen mellan olika professioner beroende på diagnos, frekvens av återbesök, och tidsintervallen mellan
uppföljning av FaR individualiseras efter patientens behov och önskemål
att tillsammans med ansvarig sjukgymnast och distriktssköterska besluta om vilka
standardiserade uppföljningsinstrument som ska användas för uppföljning av
FaR, till exempel vilka enkätfrågor (fysisk aktivitet (SoS), självskattad hälsa och
livskvalitet), stegräkning, eller vilka enkla test på kondtion, styrka, funktion,
smärta som är lämpliga att använda för strukturerad uppföljning av FaR
att ingå i FaR-team på enheten tillsammans med sjukgymnast, distriktssköterska,
sjuksköterska, barnmorska, kurator, psykolog och bidra till uppdatering av rutiner för att underlätta och utveckla FaR-arbetet samt säkerställa jämlik vård när
det gäller FaR på den egna enheten, dvs ”får alla med medicinskt behov ett FaR
och rätt FaR vid rätt tillfälle?”
att det finns ett uppdrag för medicinskt ansvarig distriksläkare (MAL) att övervaka
att FaR-rutinerna i samverkan inom enheten och mellan olika vårdenheter fungerar och optimeras och följer framtida nationella riktlinjer
Patrik Wennberg: Vi distriktsläkare har en mycket viktig roll inte minst som förskrivare eller initiativtagare till FaR-behandling.

På vilket sätt har läkare nytta av FaR i arbetet?
Ingela Högerås: All personal har ju som uppgift att arbeta hälsobefrämjande …
detta är en toppenmöjlighet att göra det, det är enkelt och tydligt. Jag upplever det
som ett enkelt verktyg när man väl hittat sina egna rutiner för det (det skiljer sig å
andra sidan inte från annat inom yrket, när man kan en sak är det lätt)
Jill Taube: Stor! Se nedan, det jag beskriver för studenter.

FaR-rutinen att följa upp patienten på telefon, och i enstaka fall med återbesök, ger
mig/oss snabbt en ökad erfarenhet om lämpliga ordinationer för olika patienter, hur
fungerade doseringen av FaR och vad kunde gjorts bättre vid ordination av FaR för
denna typ av patient. Risker för överbelastningsbesvär vid för hög startdos i förhållande till patientens förutsättningar eller att patienten är för ivrig och lockas att
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Lillemor Nyberg: Behandling med FaR ger struktur till ordinationen, till exempel
när jag eller annan vårdpersonal följer upp FaR så hittar jag/vi medicinska problem
som hindrar patienten att börja med eller fortsätta med fysisk aktivitet, och jag/vi
kan ge råd om annan aktivitet eller annan intensitet/nivå eller om specifk sjukgymnastik kan rekommenderas under en period. FaR är ett komplement till all annan
sjukgymnastik.

stegra träningen för snabbt av sina träningskamrater kan undvikas. Förhållanden
som inte kommit fram vid en snabb ordination av FaR under besöket på mottagningen kan bli uppenbart kort tid efter träningsstart, till exempel att patienten var
stresskänslig, tempo och hög musik passade inte.
Patrik Wennberg: Skapar tydlighet och trygghet vid ordination och underlättar uppföljningen.

På vilket sätt har läkare nytta av kunskapsunderlaget FYSS i arbetet?
Ingela Högerås: Det är lätt att utifrån den göra lathundar för just våra vanligaste
åkommor och patientgrupper. Själv har jag använt den först som ”instuderingsmaterial” och sen mycket för att understödja föreläsningar osv. Numera till stor del för
att förankra PM och rutiner.
Jill Taube: Stor här med. De psykiatriska kapitlen i all ära, men de behöver både
revideras och kompletteras, men alla de somatiska diagnoser som människor med
psykisk ohälsa är drabbade av, finns i FYSS.
Lillemor Nyberg: Mycket stor nytta, lika viktig som FASS! Mycket viktig och användbar kunskap att inhämta för all vårdpersonal som arbetar med patientkontakter och
speciellt för oss distriktsläkare/läkare.
Patrik Wennberg: FYSS ger ett bra stöd för den medicinska bedömningen inför FaRbehandlingen.

Varför ska läkare arbeta med FaR?
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Ingela Högerås: All sjukvårdspersonal ska jobba med detta anser jag, Folkhälsoarbetet
kan vi inte lägga på en enskild specialitet. FaR för mig är att kombinera förebyggande folkhälsoarbete med aktiva träningsåtgärder som en del i ett aktivt motarbetande av sjukdom. Som läkare har jag ofta en stor ”impact” på människor när
jag når ett gott samförstånd med patienten. Jag tror att jag ofta då har patientens
öra på ett sätt som är ganska unikt. En partner eller vän kan ha sagt samma sak till
patienten tusentals gånger men när jag i min läkarroll föreslår ett FaR-recept då får
jag lättare genomslag. Sen är det viktigt att vi alla olika professioner bidrar till att
”dra åt samma håll”. Tar upp nyttan av fysisk aktivitet varje gång vi har chansen
på ett bra sätt.
Jill Taube: Oetiskt att låta bli.
Lillemor Nyberg: Om jag som läkare inte känner till hur ordinationen av FaR går till
så är det stor risk att jag inte heller kan använda FaR som behandling ensamt eller
i kombination med läkemedel. Jag får ingen känsla för rimliga ordinationer eller
har kunskap från FYSS. När jag som läkare själv följer upp patienter som fått FaR i
stället för tabletter och som jag ser har fått så bra effekt på sina besvär, så kommer
jag efterhand att välja att skriva ut FaR tills midjan blivit smalare,
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Patrik Wennberg: Evidensen för fysisk aktivitet som behandlingsmetod är övertygande och vi behöver kunna erbjuda våra patienter bästa möjliga behandling. Jag
tror att fler och fler distriktsläkare kommer se även de praktiska fördelarna med att
använda verktyg som FaR som stöd för livsstilsbehandling.

Vilka utmaningar finns det för läkare när det gäller FaR?
Ingela Högerås: Alltid jobbigt att addera ytterligare ett moment, särskilt i inledningsfasen. Många tror det tar väldigt mycket tid, vilket inte är min erfarenhet.
Trots alla fakta finns fortfarande sjukvårdspersonal som inte ”tror på” fysisk aktivitet som en hälsobefrämjande åtgärd. Det är någonstans viktigt att leva som man
lär. Kan man inte som personal motivera sig till egen fysisk aktivtet då är chansen
att lyckas med en patient rätt liten.
Jill Taube: Den rådande behandlingskulturen för psykiatriska sjukdomar står på farmakologiska och terapeutiska ben. Så det är det vi lär oss, behärskar kliniskt och det
som i första hand beforskas. Så det nu förhållandevis nya med fysisk aktivitet har
uppförsbacke. Både rent evidensmässigt, kunskapsmässigt och också beroende på
de attityder kring området som finns. Den vård som beställs till psykiatrin av uppdragsgivare (landsting och regioner) speglar nog den bilden med. Men en förändring
är på gång och Socialstyrelsens riktlinjer både för depression och ångest ger stöd för
fysisk aktivitet i behandling och uppmaning att se till patientens hela hälsa, bland
annat genom kroppslig undersökning vid till exempel depression.
Lillemor Nyberg: Att skriva FaR till alla med behov! Att göra en riskanalys och se
hur många patienter som skulle behövt få FaR men som inte fått detta i praktiken.
Att medverka till att FaR alltid diskuteras vid interna möten, vänd dagordningen
upp-och ner så att FaR alltid hinns med. Att delta i möten där ordinationen av FaR
diskuteras. Att medverka i IT-grupper inom landstinget för att kunna vara med
där och ge relevanta synpunkter när framtida IT-stöd diskuteras tillsammans med
systemleverantörer.
Patrik Wennberg: När FaR-behandling ska inledas krävs det en dialog med patienten
som behöver få ta viss tid. Vi vet i dag att detta är väl investerad tid men det gäller
att skapa praktiska möjligheter till det i en vardag som präglas av krav på tillgänglighet och högt tempo i mottagningsarbetet.

Ingela Högerås: Bra att samarbeta med dem som har lite mer övergripande syn
som t.ex. samhällsmedicin både för implementering och sen för vidmakthållande.
Vore fantastiskt om man i alla kommuner kunde bygga upp samordnarfunktioner som sammanställer aktuella träningsställen och uppdaterar dessa kontinuerligt.
Ovärderligt för mig som gynekolog att ha bra kanaler till distriktsläkare, sjukgym-
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Behövs samarbete med andra professioner, förvaltningar, organisationer etc.
och hur kan detta samarbete i så fall ske/förbättras?

6.

naster, dietister, diabetessköterskor. I mötet med patienten stärks budskapet kring
fysisk aktivitet.
Jill Taube: Ja, det gör det. Jag avstår ifrån att beskriva det allmänna som gäller FaR
och koncentrerar mig på hur jag ser på psykiatrins patienter.
• Det är inte självklart att man klarar av att genomföra fysisk aktivitet på egen
hand, när man har en svår psykiatrisk sjukdom som också kan innebära ett funktionshinder. Här behövs det särskilt stöd och särskilda resurser och ”fantasi”.
Redan i dag sker mycket i vården för denna patientkategori: projekt, promenadgrupper, träning på mottagningen, Hälsoprojekt, Livsstilsskolor osv.
• Min uppfattning är det behövs och att både landsting och kommun skjuter till
medel för detta. Andra krafter och instanser i samhället kan och bör utnyttjas
också. Patientföreningarna har stor kraft och bidrar mycket. Kort sagt så anser
jag att ett mellansteg i FaR-processen (vad den än kallas för) skulle vara väl investerat för bland annat människor med svår psykiatrisk sjukdom. Andra grupper
finns givetvis också.
• Tyvärr ger inte Socialstyrelsens genomgång av metoder för de olika levnadsvanorna stöd för att arbeta med fysisk aktivitet inom ramen för sjukvården. Men
det man då mätt (som jag förstått det) är om patienten förblivit fysiskt aktiv
sedan på egen hand. Det är delvis ett annat perspektiv.
Lillemor Nyberg: Som distriktsläkare behöver jag arbeta i team med all legitimerad
personal på enheten som förskriver FaR samt med dem som på delegation får skriva
FaR. Sjukgymnast eller distriktssköterska kan vara utsedd till FaR-koordinator och
vara min enhets kontakt med aktivitetsarrangörer via aktivitetssamordnare som vi
har samverkansavtal med, eller direkt med aktivitetsarrangörer dit våra patienter
söker sig när det finns behov av kontakt i organisationsfrågor.
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Mina tankar om hur ansvarig FaR-sjukgymnast på vårdcentralen kan arbeta i kontakten med aktivitetsarrangörer och för att förbättra kvaliteten på FaR-metoden:
• vid dessa kontakter bidra med medicinsk kunskap för att förbättra effekten av
FaR, d.v.s. träningen hos den aktuella arrangören på sjukdomar och besvär hos
våra patienter och minska risken för oönskade effekter av FaR
• med en egen ökad kunskap om aktiviteter som utförs hos aktivitetsarrangörerna
stärka våra patienters följsamhet till FaR hos aktivitetsarrangör när behandling
inom vården avslutas
• att kontinuerligt undervisa och stödja andra yrkesgrupper på vår enhet att kunna
ordinera FaR och medicinskt bedöma typ av aktivitet (kondition, styrka osv.),
intensitet (låg, måttlig), frekvens (hur ofta), patientens mål i förhållande till medicinska mål, medicinska risker (överbelastning fot, knä, disker, hjärta, astma,
diabetes osv.), när är det lämpligt att följa upp på kort och på lång sikt, telefonsamtal eller återbesök, egenkontroller av kondition, styrka och funktion som kan
rapporteras via mejl till vården m.m., uppföljning med samma intention som vid
uppföljning av läkemedelsbehandling.
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Patrik Wennberg: Jag tror vi behöver skapa olika modeller som bland annat kan
handla om samarbete mellan olika professioner. Jag tror även på ökad användning
av aktivitetsdagbok på nätet med möjlighet till regelbunden feedback från förskrivare. Detta är ett hjälpmedel som jag redan använder. Det finns flera olika alternativ.

Vilka råd vill du ge till studenter i din profession, när det gäller att komma i
gång med att använda sig av FaR (vid praktik, i framtida yrkesutövande)?
Ingela Högerås: Lägg en hel del krut på din egen hälsa och bli förtrogen med fysisk
aktivitet på olika sätt. Läs FYSS. Det är en bra lärobok! Tänk enkelt och utgå
från vad som är möjligt för patienten som start. Sätt lagom höga mål men underskatta INTE patientens egen förmåga. Undvik pekpinnar. Presentera möjligheter.
Entusiasm och motivation är nyckelord. FaR är ett fantastiskt instrument att stärka
det friska i en människa.
Jill Taube: Starta direkt. Troligtvis behöver de flesta du kommer att träffa bli mer
fysiskt aktiva och du har ett stort ansvar och ett fantastiskt arbete framför dig.
Lillemor Nyberg: Viktigt att inhämta grundkunskaper i FYSS, bekanta sig med www.
fyss.se och ha det som favorit. Planera sit-in hos van FaR-förskrivare (läkare, sköterska, sjukgymnast, barnmorska, kurator (delegation), psykolog, arbetsterapeut)
utifrån behov och intresse. Fråga efter utbildning och handledning praktiskt i att
ordinera FaR på alla kliniska placeringar.
Patrik Wennberg: Prata med någon FaR-kunnig person i din omgivning. Be henne/
honom berätta hur hon/han gör. Komplettera din kompetens med att läsa i FYSS.

Vilka råd vill du ge kollegor i din profession, när det gäller att komma igång
med/vidareutveckla sitt arbete med FaR?
Ingela Högerås: Samma som ovan. Kollegorna använder dock ofta tidsbristen som
argument för att avstå. Om vi alla passar på när vi får chansen och pratar fysisk
aktivitet då vinner alla tid i slutändan. Att bara ägna sig åt det sjuka i en människa
är att ge henne alldeles för liten möjlighet till att påverka sin egen situation. FaR
bistår det friska.

Lillemor Nyberg: Läs första delen i FYSS, www.fyss.se, så att Du blir uppdaterad i
träningslära, gå igenom innehållet på möten på den egna kliniken och diskutera hur
patienterna ska följas upp. Efterfråga sköterska eller sjukgymnast utseed att hjälpa
till med telefonuppföljning. Sök på internet information om motiverande samtalsteknik som repetition. Läs kapitlen om vara vanligaste sjukdomar i andra delen av
FYSS och diskutera med kollegor hur man gör i praktiken när man ordinerar FaR
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Jill Taube: Försök att vara förutsättningslös och ta reda på mer både kring metoder
(exempelvis FaR) och riktlinjer (exempelvis Socialstyrelsens) och öka din egen kunskap kring evidensen för fysisk aktivitet vid psykiatriska tillstånd (exempelvis via
FYSS). Dina patienter behöver ditt stöd även på detta område.

till vanliga patienter. Be till en början att Du får små luckor med administrativ tid
efter varannan patient med kroniska sjukdomar, så Du hinner ordinera ett FaR
recept direkt i anslutning till att Du diskuterat den lämpligaste behandlingen med
din patient.
Patrik Wennberg: Som ovan.

Är det något annat du vill förmedla angående FaR och/eller FYSS till studenter/kollegor?
Ingela Högerås: Det är helt enkelt väldigt positivt att jobba med FYSS och FaR.
Hittills har ingen kvinna sagt nej till att prata om hur hon kan påverka sin hälsa med
fysisk aktivitet när jag har tagit upp det.
Jill Taube: Det här är ett sätt att lyfta din patient/din blivande patients egen förmåga
och passar väl in i det vi redan gör och förmedlar.
Lillemor Nyberg: Patienterna är som regel mycket intresserade av FYSS och FaR som
ensam åtgärd eller i kombination med annan åtgärd t ex läkemedel. Börja alltid med
en låg startdos och bestäm tid för närmaste uppföljning.
Patrik Wennberg:
1. Använd motiverande samtal eller annan patientcentrerad metod.
2. Be patienten registrera sina aktiviteter i aktivitetsdagboken (eller en aktivitetsdagbok på nätet). Ge positiv feedback på patientens ökade fysiska aktivitet även
om inte t.ex. blodtryck eller vikt förändras nämnvärt! Det fysiskt aktiva beteendet är i sig starkt kopplat till hälsa även om inte andra ”intermediära” hälsofaktorer förändras.
3. Komplettera gärna med stegräknare. Börja med att låta patienten ha stegräknare
en vanlig vecka och räkna ut snittet för antalet steg per dag som patienten går.
Låt sedan patienten sätta ett långiktigt realistiskt stegmål och kom överens om
en försiktig gradvis ”upptitrering” av dosen. Patienten genomför självregistrering i aktivitetsdagbok.
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Sjuksköterskor
Namn

Specialitet/
annan titel

Arbetsplats

Antal år
i yrket

Använt FaR
(år)

Ann Björk

Psykiatri/Kognitiv
terapeut steg 1

Allmän Närpsykiatri
Rehab Örebro läns
landsting

31

I 20 år har
fysisk träning funnits
som en del i
behandlingen
på enheten/
FaR sedan
2006

Yvonne Sjöö

Distriktssköterska/
Diabetes, Astma/
KOL

Vårdcentralen
Herrhagen

20

4

Anette DanesjöGustavsson

Distriktssköterska/Utredare

Samhällsmedicin,
Örebro

30

7

Karin Andersson

Distriktssköterska/Diabetessköterska

Baggängens vårdcentral, Karlskoga

34

6

Marie Söderström

Distriktssjuksköterska/Diabetessjuksköterska

Vårdcentralen Bagaregatan

9

6

Vilken roll har sjuksköterskor i FaR-arbetet?

Yvonne Sjöö: Att informera och förmedla.
Anette Danesjö-Gustavsson: Regional samordnare.
Karin Andersson: Diabetessköterska och koordinator för FaR.
Marie Söderström: Central.
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Ann Björk: Alla professioner som arbetar med psykiskt funktionshindrade/sjuka har
en viktig roll när det gäller motivation till aktivitet/träning.
Min roll har på grund av personlig erfarenhet och mitt starka intresse för fysisk
träning och välbefinnande i kombination med mitt yrke som sjuksköterska och
terapeut gett mig möjlighet att driva och utveckla FaR som metod. Det skulle lika
gärna kunna vara någon annan profession som hade den rollen, viktigt är med eget
intresse som drivkraft. Bra är dock att på en behandlande enhet ha professioner med
fysiska och medicinska kunskaper att tillgå, med tanke på det är både sjuksköterska
och sjukgymnast en bra grund.

På vilket sätt har sjuksköterskor nytta av FaR i arbetet?
Ann Björk: Sjuksköterskan har en viktig roll med tanke på medicinsk bedömning och
adekvat rådgivning, samt hänvisa och ta hjälp av andra professioner och vårdgivare
om patientens tillstånd kräver det. Bra kunna följa upp och mäta livsstilsförbättringar med hjälp av BMI, midjemått, puls och blodtryck.
Yvonne Sjöö: Att patienten får träffa personer med spetskunskap om hälsa och
motion utanför vårdcentralen samt att det kan ge sociala kontakter som patienten
annars inte har fått.
Anette Danesjö-Gustavsson: Eftersom distriktssköterskan har förskrivningsrätt på
vissa läkemedel så har man en stor valmöjlighet att i vissa fall upplysa om FaR att
det kan vara ett komplement eller ersättning för ett läkemedel.
Karin Andersson: En del av behandlingen för diabetespatienter.
Marie Söderström: Primärvårdsuppdraget, redskap för att konkretisera livsstilsförändringarna.

På vilket sätt har sjuksköterskor nytta av kunskapsunderlaget FYSS i arbetet?
Ann Björk: Bra fakta- och evidensunderlag att hämta kunskap ifrån, och stärka sig
själv och kollegor i övertygelsen att fysisk träning är nyckeln till ett rikare och friskare liv.
Yvonne Sjöö: Utifrån de olika sjukdomspanoraman som finns beskrivet i FYSSboken använder jag denna som en uppslagsbok tillsammans med patienten och har
stöd i samtalet.
Anette Danesjö-Gustavsson: Lika stor nytta som motsvarande FASS, den är oumbärlig.
Karin Andersson: Bra att använda när du informerar patienten om träningens effekter och om lämplig träning.
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Varför ska sjuksköterskor arbeta med FaR?
Ann Björk: Självklar del i en sjuksköterskas arbetsuppgift att arbeta förebyggande
och behandlande genom enkla råd och pedagogisk rådgivning. Uppmana varje
individ jag träffar att hon/han har en egen möjlighet och förmåga att påverka sin
kroppsliga och psykiska hälsa innan sjukdom bryter ut eller som behandling tillsammans med eller i stället för vissa läkemedel.
Yvonne Sjöö: För att bibehålla och understryka vikten av fysisk aktivitet.
Anette Danesjö-Gustavsson: För att min profession har en utmärkt arena att möta
individer med exempelvis högt blodtryck, diabetes, astma och KOL, oftast går dessa
patienter på kontinuerliga sköterskebesök!
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Karin Andersson: Är ofta en effektiv del av behandlingen vid diabetes, högt blodtryck och övervikt.
Marie Söderström: Skyldighet att efterfölja primärvårdsuppdraget och erbjuda
patienten möjligheten att erhålla recept för att betona och förtydliga vikten av fysisk
aktivitet.

Vilka utmaningar finns det för sjuksköterskor när det gäller FaR?
Ann Björk: Motivera till FaR och bibehålla motivationen hos de patienter som fått
FaR. Sprida kunskap och entusiasmera arbetskamrater och kollegor. Ge inte upp,
och om du själv vet hur bra fysisk träning är, sprid det till andra!
Yvonne Sjöö: Att få patienter att prova att röra på sig mera.
Anette Danesjö-Gustavsson: Att få kompetens att jobba med beteendeförändringar.
Karin Andersson: Att få fler att skriva FaR-recept. Få patienterna att fortsätta att
träna när receptet gått ut.
Marie Söderström: Utveckla antalet förskrivare/förskrivningar, stödja patienten att
följa receptet och bibehålla. Följa upp på ett optimalt sätt.

Behövs samarbete med andra professioner, förvaltningar, organisationer etc.
och hur kan detta samarbete i så fall ske/förbättras?
Ann Björk: Vid varje reklamavsnitt på TV som handlar om alla de nya olika apotekens strävan att sälja olika preparat genom reklam, borde det finnas ett reklaminslag som säger att FaR i viss mån eller helt kan ersätta en mängd av de olika piller
som saluförs för att industrin ska tjäna pengar på något som vi människor kan ta
tag i gratis utan biverkningar.
Anette Danesjö-Gustavsson: Distriktssköterskan har ju stora patientklientel inom
diabetes och blodtryck som exempelvis sjukgymnasten kan vara behjälplig i vad
gäller ordinationen.
Karin Andersson: Samarbete ger förbättrade rutiner och riktlinjer. Behövs ett även
bra samarbete med gym och tränare.

Vilka råd vill du ge till studenter i din profession, när det gäller att komma i
gång med att använda sig av FaR (vid praktik, i framtida yrkesutövande)?
Ann Björk: FaR är här för att spridas och ska alltid finnas med som en del i behandling, där det är möjligt. Inhämta så mycket kunskaper som möjligt om vid vilka
tillstånd FaR kan rekommenderas.
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Marie Söderström: I allra högsta grad! Fler kontakter med organisationer, gym m.m.
Kontaktperson på respektive gym eller dylikt? Hitta lämplig aktivitet/träning för
den individuella patienten.

6.

Yvonne Sjöö: Att göra studiebesök på friskvårdscentraler och samtala med vilka
möjligeter en ”hälsoinspirerare” kan ge patienter utanför sjukvårdens ramar.
Anette Danesjö-Gustavsson: Haka på några kollegor som är inne i arbetet med FaRförskrivningen, ta reda på hur modellen fungerar på arbetsplatsen.
Karin Andersson: Träning är ofta en del av behandlingen. Träning kan minska eller
göra att medicinering inte behövs.
Marie Söderström: Börja enkelt i liten skala, med en patient, ta god tid att fylla i
och följa upp, utveckla efter hand. Efterfråga på respektive arbetsplats hur man där
arbetar med FaR.

Vilka råd vill du ge kollegor i din profession, när det gäller att komma i gång
med/vidareutveckla sitt arbete med FaR?
Ann Björk: Förankra idén hos ledning och chefer, se till att du får uppdraget och
mandatet från dem, en eller två personal bör vara ansvariga för implementering,
hitta bra rutiner, ta hjälp av andra, hitta bra formulär, följ upp, utvärdera, läs FYSS
och rekommendationer, gör små lathundar, motiverande samtal som teknik är bra.
Yvonne Sjöö: Att se FaR som ett stöd, för oss som personal, för att stödja patienterna
till livsstilsförändring.
Karin Andersson: FaR ett bra sätt att få i gång patienten i nödvändig motion.
Marie Söderström: Börja enkelt med en patient, ta god tid att fylla i mallen, ta hjälp
av varann. Vi har på min arbetsplats föreslagit att vi kan skriva till varandra och
träna på så sätt.

Är det något annat du vill förmedla angående FaR och/eller FYSS till studenter/kollegor?
Ann Björk: Människan är gjord för att röra på sig, det är rent skadligt att vara fysiskt
stilla.
Marie Söderström: Väsentligt med uppföljning, receptet gäller om inget annat sägs
ett år, förnya och omvärdera ordinationen vid uppföljning i samråd med patienten.
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Beteendevetare
Namn

Specialitet/
annan titel

Arbetsplats

Antal år
i yrket

Använt FaR
(år)

Christina Görsing

Leg. psykoterapeut

Psykiatriska öppenvården Karlstad

22

3

Gunilla
Sigurdsdotter

Beteendevetare
– tidigare arbetat
som folkhälsoplanerare, enhetschef m.m./
verksamhetsutvecklare för FaR

Arbetar på uppdrag av
Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 – primärvård,
Göteborg centrum/
väster

Har arbetat
1995–2004
som folkhälsoplanerare
och sedan
2004 som
verksamhetsutvecklare för
FaR

6

Vilken roll har beteendevetare i FaR-arbetet?
Gunilla Sigurdsdotter: Under dessa år som jag haft uppdraget som verksamhetsutvecklare har jag upplevt att en av våra framgångsfaktorer i teamet varit just att vi
har olika bakgrund. Min bakgrund och mina kunskaper om folkhälsa, kommunens
arbetssätt, kontaktytor och arbetssätt inom Göteborgs stad har varit mycket värdefullt i det totala arbetet med FaR-processen.

På vilket sätt har beteendevetare nytta av FaR i arbetet?
Christina Görsing: Det är bra när man har en patient som är nedstämd och inte själv
tar sig för att komma i gång med fysisk aktivitet. Den stora vinsten tycker jag är att
friskvården tar kontakt med patienter efter att man har skrivit FaR, ringer upp dem.
Många orkar inte ta den kontakten själva och behöver en ”knuff” med hjälp av ett
telefonsamtal för att boka in en tid.

På vilket sätt har beteendevetare nytta av kunskapsunderlaget FYSS i arbetet?
Gunilla Sigurdsdotter: Alla vet att det är bra och viktigt att vi rör på oss för vår
hälsas skull. Men den forskning som finns kring stillasittande och fysisk inaktivitet/
nyttan av fysisk aktivitet bedömer jag inte finns som underlag för verksamhetsplaner/arbetsplaner/måldokument inom till exempel förskola/skola, socialtjänst och
äldreomsorg.
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Gunilla Sigurdsdotter: Om jag skulle arbeta som folkhälsoplanerare i dag med den
kunskap jag har om FaR skulle jag se många områden där jag skulle kunna fördröja
behovet av ett FaR, men också skapa möjligheter för att de som får ett FaR ska
kunna vara mera fysiskt aktiva. Arenor där den kunskap som finns inom hälso- och
sjukvården om nyttan av fysisk aktivitet skulle behöva göra mera strukturerade,
målmedvetna avtryck i är förskola/skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Varför ska beteendevetare arbeta med FaR?
Christina Görsing: Patienter som har psykisk ohälsa i form av nedstämdhet och/eller
ångest som leder till ett undvikandebeteende behöver ofta mer än ”bara” samtalsbehandling för att må bättre – då är FaR ett utmärkt komplement tycker jag.
Gunilla Sigurdsdotter: För att bygga broar samt föra in nya tankegångar inom HoS
samt verksamhetsutveckling på olika plan som beskrivits ovan.

Vilka utmaningar finns det för beteendevetare när det gäller FaR?
Christina Görsing: Att ta upp frågan med patienten för det första – det kan vara
lite ovant i en terapi att jobba så praktiskt. Det är också viktigt med timingen och
att inte föreslå något när patienten är för omotiverad utan i stället informera och
”locka” och sen vänta ut lite.
Gunilla Sigurdsdotter: Det finns så många områden att arbeta vidare med utöver dem
jag redan beskrivit.

Behövs samarbete med andra professioner, förvaltningar, organisationer etc.
och hur kan detta samarbete i så fall ske/förbättras?
Christina Görsing: Jag vet inte – det är inget jag har tänkt på, jag tror inte det. Att vi
får information ca en gång per år från någon som arbetar inom friskvården tror jag
är bra – som en påminnelse till oss.

HUR ANVÄNDS FAR
RUNTOM I SVERIGE

6.

Gunilla Sigurdsdotter: Jag tror mycket på teamarbete och tvärsektoriell samverkan.
Vi lär hela tiden av varandra. Det är vi som arbetar med FaR som behöver ta steget och kontakta andra förvaltningar, organisationer etc. för att diskutera möjlig
samverkan. Ett färskt exempel: VG-regionen har just tagit fram riktlinjer för FaR
på sjukhus. När äldre patienter är färdigbehandlade och ska tillbaka till sitt äldreboende/eget boende med hemtjänst, kan de komma att få ett FaR med sig med
en ordination på fysisk aktivitet utifrån sin förmåga. Men på äldreboendet/inom
hemtjänsten har man ingen kunskap om FaR och kan inte stödja ordinationen. För
att kunna möta detta tänkta scenario har jag nu kontaktat samordningsansvarig för
äldreomsorgsfrågor inom Göteborgs stad för att erbjuda utbildning om FYSS/FaR
till äldreomsorgspersonal. Både vårdtagarna/brukarna och personalen har mycket
att vinna på att de förra rör på sig – en bättre hälsa och en bättre arbetsmiljö. Jag
hoppas vi ska få till stånd ett bra samarbete kring detta. Just att arbeta med möjliga
utslussningsvägar är en viktig uppgift.

Vilka råd vill du ge till studenter i din profession, när det gäller att komma i
gång med att använda sig av FaR (vid praktik, i framtida yrkesutövande)?
Christina Görsing: Att skaffa information om vad det är. Kanske ett studiebesök på
friskvården?
Gunilla Sigurdsdotter: Skaffa sig kunskap om FYSS/FaR, fråga efter hur man samverkar kring detta när man är ute på praktik. Försök se alla områden där man kan
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behöva få hjälp med att strukturera möjligheter till ökad fysisk aktivitet. Alltifrån
att påverka ovan nämnda förvaltningar till att påverka trafikkontor och arkitekter.

Vilka råd vill du ge kollegor i din profession, när det gäller att komma i gång
med/vidareutveckla sitt arbete med FaR?
Christina Görsing: Att våga göra det, testa, det är inte så krångligt utan det handlar
mer om att vi är ovana.
Gunilla Sigurdsdotter: Börja med att se hur andra arbetar så att de slipper uppfinna
hjulet själva. Vi som jobbar med FaR-processer vill ju samma sak och bör vara generösa med att dela med oss.

Är det något annat du vill förmedla angående FaR och/eller FYSS till studenter/kollegor?
Gunilla Sigurdsdotter: Detta är det roligaste och mest utvecklande jobb som jag haft.
Att jobba i ett team med olika professioner är oerhört roligt och givande.

Socionomer/hälsokoordinatorer
Namn

Specialitet/
annan titel

Arbetsplats

Antal år
i yrket

Använt FaR
(år)

Madeleine Leijon

Hälsokoordinator/socionom

Vårdcentralen Åsidan
i Nyköping

31 som
socionom ,
2 som FaRkoordinator
och 1 som
hälsokoordinator

3

Vilken roll har socionomer/hälsokoordinatorer i FaR-arbetet?
Madeleine Leijon: Jag arbetar med individuella motiverande samtal.

6.

Varför ska socionomer/hälsokoordinatorer arbeta med FaR?

Vilka utmaningar finns det för socionomer/hälsokoordinatorer när det gäller
FaR?
Madeleine Leijon: Spännande att arbeta med det friska, att arbeta hälsofrämjande.
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Madeleine Leijon: Vi kan lyssna och möta patienten där hon befinner sig och har
utbildning i motiverande samtal.

Behövs samarbete med andra professioner, förvaltningar, organisationer etc.
och hur kan detta samarbete i så fall ske/förbättras?
Madeleine Leijon: På min vårdcentral arbetar vi med ”fem frågor om din hälsa” och
där finns en person som är ansvarig för motion, kost, tobak, alkohol och psykisk
hälsa och vi träffas ett par ggr/år. I länet har vi regelbundna träffar för information
och utbildning.

Vilka råd vill du ge till studenter i din profession, när det gäller att komma i
gång med att använda sig av FaR (vid praktik, i framtida yrkesutövande)?
Madeleine Leijon: Ta fram information från landsting som bedriver FaR-arbete.

Vilka råd vill du ge kollegor i din profession, när det gäller att komma i gång
med/vidareutveckla sitt arbete med FaR?
Madeleine Leijon: Kontakta personer som arbetar med FaR och få tips därifrån. Gå
en utbildning i motiverande samtal. Se över din egen inställning till fysisk aktivitet.

Folkhälsovetare
Namn

Specialitet/
annan titel

Arbetsplats

Lena Larsson
(numera Hedin)

FolkhälsoplaneraFolkhälsoavdelningen,
re/fil.mag. i folkhäl- Landstinget i Jönkösovetenskap d.v.s. pings län
folkhälsovetare

Antal år
i yrket

Använt FaR
(år)

11,5

Sedan 2001
(Sätt Sverige
i rörelse)

Vilken roll har folkhälsovetare i FaR-arbetet?

HUR ANVÄNDS FAR
RUNTOM I SVERIGE

6.

Lena Larsson: Det övergripande arbetet är att förmedla de vetenskapliga beläggen
i mötet med beslutsfattare och samverkansparter i primärvården/slutenvården. I
uppdraget ingår också att vara länssamordnare för FaR. Vilket innebär att vara en
resurs i processen att initiera, stödja och följa upp FaR-arbetet. I samverkan och
utifrån dialog med personal och ledning är följande stödfunktioner prioriterade:
• Delta i diskussion kring mål och mått.
• Stödja och initiera införandet av FaR.
• Samordna utvecklingsarbetet för FaR i länet och säkerställa att arbetsstrukturen
för FaR efterföljs.
• Sammankalla och leda länsnätverk för FaR, t.ex. för FaR-samordnare, samt
stödja och utveckla nätverken.
• Erbjuda och leda en halvdagsutbildning i FaR och FYSS för vårdpersonal med
självständiga vårdkontakter.
• Bidra med kunskap och information, följa upp och utvärdera.
• Dokumentera arbetet.
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• Vidareutveckla och främja samverkan med aktörer utanför landstinget. Ansvaret
grundas i vad som bland annat står i hälso- och sjukvårdslagen men även inom
de nationella folkhälsomålen såsom målområde 6 och nio.

På vilket sätt har folkhälsovetare nytta av FaR i arbetet?
Lena Larsson: Mycket betydelsefullt för att FaR är en strategisk och konkret metod
för hur hälso- och sjukvården kan främja fysisk aktivitet för befolkningen. Det ger
oss som arbetar på en strategisk nivå ”mer råg i ryggen” och tyngd, eftersom det
också är en arbetsmetod som bidrar till att uppfylla målet om att hälso- och sjukvården ska bedriva ett mer sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. Vilket vi
också kan luta oss tillbaka på och ha som argument i folkhälsoarbetet.

På vilket sätt har folkhälsovetare nytta av kunskapsunderlaget FYSS i arbetet?
Lena Larsson: Mycket viktig för att föra diskussion med vården, inte minst läkarna
och andra yrkesprofessioner. FYSS är grunden för arbetet med FaR, eftersom det
handlar ju om hur hälso- och sjukvården kan arbeta med fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS är en värdefull uppslagsbok för att dels
finna argument men också för att fördjupa sina kunskaper inom olika diagnoser
kopplat till fysisk aktivitet.

Varför ska folkhälsovetare arbeta med FaR?
Lena Larsson: För att vi har strategisk kompetens och erfarenheter av hur många
olika vårdcentraler och slutenvård arbetar och kan förmedla erfarenheter från stora
och små enheter. Vi får ta del av uppdaterad forskning som bekräftar det de arbetar
med och ger dem argument för att fortsätta och även skräddarsy till olika målgrupper.

Vilka utmaningar finns det för folkhälsovetare när det gäller FaR?
Lena Larsson: Att hitta en fungerande process där FaR tillsammans med övrig levnadsvanebehandling blir en naturlig del i det hälsofrämjande, förebyggande och
behandlande patientarbetet. Hitta former som underlättar för patienten och vården
utan att det krävs mycket nya resurser.

Lena Larsson: Det behövs samarbete för att FaR-arbetet innebär ett förändrat förhållningssätt där både personal och organisation på ett tydligare sätt integrerar
förebyggande insatser i det dagliga arbetet. Arbetet har därmed ökat behovet av
samverkan inom hälso- och sjukvården. En grundläggande del i FaR-arbetet är samverkan som sker mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället. Ett
sätt att förbättra samarbetet mellan olika aktörer är samverkansavtal. En erfarenhet
är dock att det krävs en bättre kvalitetssäkring av organisationer/föreningar som
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Behövs samarbete med andra professioner, förvaltningar, organisationer etc.
och hur kan detta samarbete i så fall ske/förbättras?

6.

har FaR-verksamhet på olika nivåer, vilket i sin tur ställer högre krav på förbättrade
utbildningsinsatser samt förbättrad informationsspridning och kommunikation. En
lärdom som jag har fått under åren är att det är viktigt att alla inblandade aktörer
har respekt för varandras kunskap, förutsättningar och möjligheter i FaR-arbetet.
Man måste också komma ihåg att varje organisation är professionell inom sitt
område och har fler uppdrag än att enbart arbeta med FaR.

Vilka råd vill du ge till studenter i din profession, när det gäller att komma i
gång med att använda sig av FaR (vid praktik, i framtida yrkesutövande)?
Lena Larsson: Ta del av forskningen som bekräftar nyttan, sätta sig in i och fundera
på hur implementeringsarbetet kan utvecklas, både då det gäller kunskapsförmedling så att vården använder det och rent praktiskt i vårdprocessen.

Vilka råd vill du ge kollegor i din profession, när det gäller att komma i
gång med/vidareutveckla sitt arbete med FaR?
Lena Larsson: Ta del av forskningen som bekräftar nyttan, sätta sig in i och fundera
på hur implementeringsarbetet kan utvecklas, både då det gäller kunskapsförmedling så att vården använder det och rent praktiskt i vårdprocessen.

Är det något annat du vill förmedla angående FaR och/eller
FYSS till studenter/kollegor?
Lena Larsson: Det finns ett behov av fler svenska uppföljningar och utvärderingar av
befintliga FaR-verksamheter. Dokumentera och publicera mera!

Hälsopedagoger

HUR ANVÄNDS FAR
RUNTOM I SVERIGE

6.

Namn

Specialitet/
annan titel

Arbetsplats

Antal år i yrket

Använt FaR (år)

Helena Vallin
Eriksson

Friskvårdslots

Upplands Idrottsförbund

4

4

Vilken roll har hälsopedagoger i FaR-arbetet?
Helena Vallin Eriksson: Att fungera som en länk mellan vården och aktiviteterna i
friskvården. Vi stöttar personerna under den period då de ska hitta formerna för sin
fysiska aktivitet utanför sjukvården.

På vilket sätt har hälsopedagoger nytta av FaR i arbetet?
Helena Vallin Eriksson: FaR är ett mycket bra pedagogiskt verktyg där förskrivningen inom vården innebär en initiering. Vi hälsopedagoger kan sedan ta vid och
hjälpa personerna vidare mot en mer aktiv tillvaro. FaR och friskvårdslotsningen
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innebär också en möjlighet för dem som normalt är mycket aktiva, att få stöttning
att komma tillbaka efter sjukdom eller skada. Där tror jag att man ibland glömmer
bort att FaR kan vara till stor nytta.

På vilket sätt har hälsopedagoger nytta av kunskapsunderlaget FYSS i arbetet?
Helena Vallin Eriksson: FYSS innebär en kunskapskälla och ett underlag för de råd
som vi ger. Dock handlar mitt arbete i första hand om att hjälpa personerna till en
livsstilsförändring. I inledningsskedet diskuteras fysisk aktivitet rent allmänt. Vid
uppföljningarna, om personen befinner sig i handlingsstadiet, ges mer specifika råd
utifrån FYSS.

Varför ska hälsopedagoger arbeta med FaR?
Helena Vallin Eriksson: Hälsopedagoger har en bred kunskap om hur man kan stötta
personer i deras livsstilsförändring. Många faktorer spelar in och det är viktigt att
ha kännedom om på vilket sätt de påverkar personers förmåga till förändring.

Vilka utmaningar finns det för hälsopedagoger när det gäller FaR?
Helena Vallin Eriksson: Hälsopedagoger är för en del en ny och okänd profession.
Utmaningen för oss är att visa hur våra kunskaper kan innebära ett komplement till
övriga professioner i FaR-arbetet.

Vilka råd vill du ge till studenter i din profession, när det gäller att komma i
gång med att använda sig av FaR (vid praktik, i framtida yrkesutövande)?
Helena Vallin Eriksson: Utbildning i samtalsmetodik är viktigt och en förutsättning
för ett bra FaR-arbete. Tålamod är en användbar egenskap, ofta är det de små
framstegen hos människor som är de viktigaste. Att söka information samt hålla sig
informerad om forskning på området är också viktigt. Detta är en arbetsmetod som
ständigt utvecklas. Det är fantastiskt roligt att få vara med i den processen.

Vilka råd vill du ge kollegor i din profession, när det gäller
att komma i gång med/vidareutveckla sitt arbete med FaR?

Är det något annat du vill förmedla angående FaR och/eller
FYSS till studenter/kollegor?
Helena Vallin Eriksson: Anledningen till att personer förskrivs FaR kan se mycket
olika ut. Det är viktigt att man inte har en schablonbild av att personer som får
FaR är inaktiva. Min erfarenhet är att alla sorters människor, inaktiva och mycket
aktiva, kan hamna i situationer där de behöver det stöd som ett FaR kan innebära.
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Helena Vallin Eriksson: Nätverkande och ständig kunskapsinhämtning. Det är viktigt att samarbeta och ta del av vad andra gör på området. I dag ser FaR-arbetet
mycket olika ut över landet. Resurserna till FaR är begränsade och det gäller att
använda dem på bästa sätt, då är det bra att ta vara på andras erfarenheter.

Detta måste man ha i åtanke då man ser över aktivitetsutbudet. FaR innebär inte
alltid att det är lågintensiv träning som efterfrågas.

Aktivitetsarrangörer
Namn

Specialitet/annan
titel

Arbetsplats

Antal år i yrket

Använt FaR (år)

Susan Jansson

Träningsinstruktör,
hälsoprofilbedömare, testledare,
spa-terapeut,
massör, leg. tandsköterska

Träningslagret,
Karlskoga

19 som
träningsinstruktör

7

Vilken roll har aktivitetsarrangörer i FaR-arbetet?
Susan Jansson: Som träningsinstruktör har jag en central roll för att hjälpa gästen
(patienten med FaR) med att anpassa friskvårdsträningen till sin aktuella träningsnivå och med hänsyn till medicinska hinder, ålder, tidigare erfarenheter och gästens
egen målsättning. När gästen provat ut lämplig träning som den trivs med är det vår
profession som kan hjälpa till att göra upplevelsen under träningen så positiv som
möjligt så att gästen vill fortsätta med sin träning.

På vilket sätt har aktivitetsarrangörer nytta av FaR i arbetet?

HUR ANVÄNDS FAR
RUNTOM I SVERIGE

6.

Susan Jansson: Det känns tryggt att veta när gästen kommer med ett FaR-recept att
de träffat/diskuterat träning med sin doktor/sjukgymnast/sjuksköterska och att det
är OK att träna i måttlig dos beroende på ordinationen. Vi har något att utgå ifrån
vid inskrivningssamtalet, det finns alltid ett namn att ringa till om gästen och jag
har funderingar över något som gäller träningen. FaR-ordinationen underlättar att
strukturera och anpassa träningen för gäster med sjukdomar och besvär, speciellt
för dem som inte har någon tidigare träningsvana.

På vilket sätt har aktivitetsarrangörer nytta av
kunskapsunderlaget FYSS i arbetet?
Susan Jansson: FYSS ger oss tränare/aktivitetsledare nödvändig kunskap för att
friskvårdsträna gäster med olika sjukdomar och besvär på ett säkert sätt. I samhället behövs ”överbryggande träningshjälp-FaR” mellan rehabilitering i sjukvården
och träning på egen hand när man har sjukdomar och besvär, inte har tidigare erfarenheter av träning eller då man är rädd för att göra fel när man friskvårdstränar.

Vilka utmaningar finns det för aktivitetsarrangörer när det gäller FaR?
Susan Jansson: Den stora utmaningen är att hitta rätt träningsnivå för gästen samt
att göra träningen så rolig att gästen vill komma tillbaka och träna regelbundet. Det
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är viktigt att gästen blir sedd och att träningsdosen hela tiden ökar i ”rätt tempo”.
Man får både bromsa och gasa åt gästen.

Behövs samarbete med andra professioner, förvaltningar, organisationer
etc. och hur kan detta samarbete i så fall ske/förbättras?
Susan Jansson: Vad som behöver förbättras vid FaR-förskrivandet är att väldigt
ofta är FaR-receptet inte ifyllt fullständigt när det gäller dosering av aktiviteten.
Förskrivaren fyller i förslag på aktivitet, till exempel cirkelträning i maskiner, men
inte hur många gånger per vecka, inte heller intensitet. Det skulle underlätta mitt
arbete vid inskrivningen om dessa uppgifter var ifyllda. Bra om intensiteten anges
som siffra/nivå på Borgskalan då den alltid används hos oss för att lära gästen träna
med rätt intensitet.
Studiebesök på sjukhusets hjärtrehabträning har gjorts för att öka säkerheten när
patienten väljer att fortsätta sin rehabträning på gymmet. På sjukhuset belastades
patienterna från Borgskalans nivå 9 ända upp till 15. På gymmet går vi bara upp till
belastning motsvarande nivå 13 för våra hjärtpatienter.

6.
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Läkemedelskommittéernas roll
Läkemedelskommittéerna har en betydande roll i FaR-arbetet, och 13 av landstingen har en sådan kommitté (166). Samarbete finns på flera håll i landet mellan
läkemedelskommittéerna och olika arbetsgrupper/expertgrupper för FYSS och FaR
och andra livsstilsfrågor som finns utanför läkemedelskommittéerna. Samverkan
sker bland annat om utbildningar, råd, information och marknadsföring av arbetet
med livsstilsfrågor. Ofta finns råden utanför den så kallade Reklistan (rekommenderade läkemedel) som komplement på webbplatser.
I Hälso- och sjukvårdens nationella nätverk för fysisk aktivitet på recept (FaR)
medverkar och samarbetar alla Sveriges landsting för att utveckla arbetet kring
fysisk aktivitet på recept (FaR). Från ett flertal landsting finns även en representant
från läkemedelskommittén. En av arbetsgrupperna inom nätverket är ”Terapigrupp
för fysisk aktivitet i läkemedelskommittén i varje landsting/region”. Man har som
målsättning att i respektive landstings eller regions läkemedelsrekommendationslista ska det finnas
• råd om fysisk aktivitet inom olika terapiområden (FYSS)
• en beskrivning av metoden FaR och råd om hur denna kan nyttjas på bästa sätt
av respektive landstings eller regions förskrivare.

HUR ANVÄNDS FAR
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Vidare verkar man för att uppföljning av FaR sker vid regelbundna terminsvisa
besök av informationsläkare på varje vårdcentral/sjukhusenhet.
Västra Götalandsregionens läkemedelskommitté får illustrera ett väldigt lyckat
arbete.
Sedan 2007 lyder det regionala FaR-arbetet under läkemedelskommittén i Västra
Götalandsregionen som då inrättade landets första terapigrupp specifikt för fysisk
aktivitet. Terapigruppen arbetar för att få fler vårdgivare att anta utmaningen
att ordinera fysisk aktivitet i stället för eller tillsammans med annan behandling.
Terapigruppens rekommendationer återfinns numera i Reklistan med ett eget kapitel samt under de terapiområden där fysisk aktivitet kan ha en positiv påverkan i
behandlingen. I Reklistan är rekommenderade förstahandsval listade överst i varje
kapitel medan alternativ ges i terapiråden. Reklistan innehåller dels ett eget kapitel
om fysisk aktivitet, dels har träningsråd infogats i de flesta av terapiområdenas
kapitel. Terapiråden börjar med ett avsnitt med ”Fysisk aktivitet vid…”. Dessa
råd är baserade på FYSS. Regionala medicinska riktlinjer finns inom områden som
bedöms strategiskt viktiga ur läkemedels- eller kostnadssynpunkt, och riktlinjer för
FaR håller på att arbetas fram. Terapigruppen har under 2010 tagit fram rekommendationer för FaR på sjukhus och under 2011 kommer medicinska riktlinjer vid
otillräcklig fysisk aktivitet. Under 2011 påbörjas arbetet med rekommendationer
om fysisk aktivitet för barn. Läs mer på www.vgregion.se/vardgivarstod.
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Aktivitetsarrangörernas
arbete med FaR

Samverkan med landsting och regioner
I alla landsting och regioner utom Blekinge samverkar hälso- och sjukvården med
aktivitetsarrangörer i FaR-arbetet (249). I flera regioner och landsting finns ett
samarbete mellan hälso- och sjukvården och länsidrottsförbund/SISU-distrikt som
oftast regleras via överenskommelser eller avtal. År 2009 hade 17 av 21 idrottsdistrikt någon form av avtal. Avtalen specificerar exempelvis sammanställningar av
det lokala aktivitetsutbudet, utbildningsinsatser såväl inom hälso- och sjukvården
som för aktivitetsarrangörer, lotsning och uppföljning på individnivå samt återkoppling till förskrivare. Avtalen möjliggör ofta att tjänstemän inom den ideella
sektorn, främst distriktsidrottsförbunden, kan arbeta med viss procentuell del i sin
tjänst som FaR-ansvarig. Nedan ges några exempel på samverkan.

Sollentuna först ut på 1980-talet
Redan 1987 startade ett samarbete mellan Korpen och vårdcentralerna i Sollentuna.
Individerna slussades till speciellt anpassade motionsgrupper som till största del var
överviktsgrupper. Arbetet fortskrider än i dag och då med ännu fler aktivitetsarrangörer.

Stockholmsregionen

Södermalm
Primärvårdsrehab Södra arbetade med ett flerårsprojekt 2004–2008. Ett av deras
mål var att metoden FYSS och FaR implementerades i det ordinarie arbetet i primärvården på Södermalm. Resultatet blev att projektet nådde sina mål. Man såg
också att fortsatt utvecklingsarbete och upprepad information är nödvändigt för att
hålla processen vid liv, samt att ett framgångskoncept är att satsa på lokala FaRsamordnare i olika stadsdelar.
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I Stockholmsregionen pågick fyra parallella projekt under 2005–2007. Tre av dem
var inom landstinget och det fjärde var inom idrottsrörelsen. Projekten var framgångsrika eftersom de kunde dra nytta av varandra i en bra samverkan. Det skedde
inom idéutbyte, upplägg med kompetens- och kvalitetskrav, seminarier, marknadsföring med mera. Alla fyra projekt finansierades med folkhälsoanslag från
Stockholms läns landsting.

Nacka
Folkhälsoenheten genomförde ett projekt 2005–2007 med att införa FaR på vårdcentralerna i Nacka. Syftet var att finna metoder för att utveckla det systematiska
arbetet med fysisk aktivitet inom det ordinära arbetet på vårdcentralerna. Målet
var att det på varje vårdcentral i Nacka skulle finnas ett hälsoprogram för fysisk
aktivitet, dvs. ett systematiskt arbete där externa organisationer involverades. Detta
hälsoprogram skulle kunna fungera inom den ordinära verksamheten.
Resultatet blev framgångsrikt såtillvida att vårdcentralerna har kommit i gång
med att förskriva fysisk aktivitet på recept och att 5 av 8 enheter har ett nedskrivet
hälsoprogram för fysisk aktivitet. Metoden måste dock fortsätta att utvecklas som
helhet på alla enheter, framför allt när det gäller uppföljningen samt samverkan med
friskvården.

Lidingö
Lidingö primärvårdsrehab startade projektet ”Rörelse är receptet” 2004 för att
införa FaR på vårdcentralerna på Lidingö. Man utvecklade bland annat en FYSSmottagning där patienter som fått FaR kunde få extra stöd.
Så här ser receptets väg ut på Lidingö: Förskrivaren, legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, skriver ut ett recept på fysisk aktivitet. Förskrivaren avgör även om
andra eventuella tester ska göras. Receptförskrivaren följer alltid upp patienten
efter 3 månader och är noggrann med att informera om att patienten går till aktiviteten på eget ansvar och att det är friskvård. Personen kan hänvisas antingen till en
egen aktivitet eller friskvårdsaktivitet i grupp. Om förskrivaren anser att personen
behöver komma för ett motiverande samtal eller har svårt att hitta en aktivitet för
personen, går det bra att hänvisa till FYSS-mottagningen.

Stockholms FaR-ledarnätverk
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Projektet startade 2005 och 1 år senare fanns webbplatsen www.farledare.se
med syfte att tillhandahålla ett brett utbud av olika former av fysisk aktivitet i
Stockholms län. Där ska vårdaktörer kunna finna lokala friskvårds- och idrottsaktörer som erbjuder FaR-anpassade aktiviteter. För att en aktivitetsaktör ska få vara
med i Stockholms FaR-ledarnätverk, krävs att den har genomgått en grundläggande
FaR-ledarkurs hos SISU idrottsutbildarna Stockholm eller hos andra idrottsdistrikt
i Sverige som har ledarkurser inom fysisk aktivitet på recept, FaR. Aktiviteterna
är sökbara på webbplatsen utifrån kategorierna område (kommun-/stadsdelsvis),
typ av aktivitet och ansträngningsnivå. För att underlätta valet av aktivitet finns
beskrivningar av vad respektive aktivitet innebär. Både förskrivare och den som har
fått FaR kan söka på webbplatsen.
Förutom webbplatsen arbetar nätverket med att kvalitetssäkra både FaR-ledare
och FaR-aktiviteter. Detta görs huvudsakligen genom ett omfattande utbildningsutbud, via en grundkurs, vidareutbildning och nätverksträffar.
Kvaliteten på FaR-ledare är säkerställd genom att personen har genomgått FaRledarkursen och att kursens innehåll är godkänt av Livsstilsenheten på Karolinska
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Institutet. Utbildning, kunskap och ledarerfarenhet i sin egen aktivitet är ett krav
innan tillträdet till FaR-ledarkursen. Ledaren ska också vara väl förtrogen med
att arbeta med människor. Kvalitetsuppföljning sker genom uppdatering inom
folkhälsofrågor i allmänhet och FYSS och FaR i synnerhet, genom obligatoriska
fortbildningar, FaR-ledarträffar samt genom uppföljning av FaR-verksamheten.
Kvalitetssäkring FaR-aktivitet innebär att en FaR-aktivitet ligger på en intensitet
som passar för den som vill komma i gång på ett skonsamt och lustfyllt sätt. Även
deltagare som inte har fått fysisk aktivitet på recept är välkomna. Det kan till exempel vara otränade och rörelseovana personer. Aktiviteten är enkelt utformad och
leds på ett lättsamt och informativt sätt. För att uppnå en FaR-nivå, krävs det att
aktiviteten har
• en låg eller måttlig intensitet
• en hög intensitet om personen är träningsvan och ordinationen så tillåter
• enkla raka övningar utan hopp och snurrar (gäller endast låg aktivitetskategori)
• en ledare som ger tydliga instruktioner och informerar mycket
• samma upplägg och pass under hela terminen
• uppvärmning och stretch
• återhämtningspauser både fysiskt och mentalt
• en ledare som är extra lyhörd och uppmärksam på deltagarna för att få dem att
må bra
• ett upplägg och mål så att alla kan hänga med i tempo och teknik och känna sig
bekväma på passet.
Denna definition gäller alla aktivitetskategorier, dvs. låg, måttlig och hög. Vid aktiviteter med hög intensitet är det särskilt viktigt att aktiviteten upprätthåller ovanstående kriterier.

Östergötland
I Östergötland finns lång tradition av att förskriva fysisk aktivitet. Här intensifierades arbetet under 2001 då Östergötland var ett av pilotlandstingen när FaR infördes
i Sverige. Här finns sedan länge ett samarbete mellan landstinget och Östergötlands
Idrottsförbund/Korpen när det gäller utbildning av såväl förskrivare som aktivitetsarrangörer, slussning av patienter till aktiviteter med mera. Läs mer på www.rf.se/
RFdistrikt/Ostergotland/Verksamhet/FysiskaktivitetpaReceptFaR/.

Här finns en liknande modell som den i Östergötland och den regleras via de
folkhälsoavtal som finns mellan landstinget och Örebro läns idrottsförbund.
Folkhälsoenheten vid idrottsförbundet är ansvariga för arbetet som bland annat
handlar om att stödja patienterna att hitta aktiviteter, skapa aktiviteter för patientgrupper där aktiviteter saknas och medverka i arbetet att utveckla arbetsmetoder tillsammans med hälso- och sjukvården. Läs mer på www.rf.se/RFdistrikt/
Orebrolansidrottsforbund/Viarbetarmed/FaR-Fysiskaktivitetparecept/.
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Örebro

6.

Värmland
Här startade arbetet under 2005. Arbetet sker genom samverkan mellan hälso- och
sjukvården och Friskvården i Värmland, en stiftelse finansierad av landstinget och
kommunerna. Alla landstingets verksamheter har sedan våren 2005 kunnat ordinera fysisk aktivitet på recept.
Friskvården i Värmland är mottagare av FaR. Överenskommelsen innebär
att personen som får ett FaR förskrivet blir kallad till närmsta friskvårdscentral.
Friskvårdskonsulenten kan stödja till nödvändiga livsstilsförändringar och guida
personen till lämpliga motionsformer. Friskvårdskonsulenten återrapporterar till
den som har ordinerat. Läs mer på www.friskvarden.org/index.asp?fu_id=70.

Uppsala
I Uppsala län finns friskvårdslotsar på Upplands Idrottsförbund. Det startade som
ett utvecklingsprojekt år 2005–2008 med uppdraget att arbeta fram en modell för
friskvårdslotsar inom FaR. Syftet var att klargöra effekterna av friskvårdslotsmodellen som Landstinget i Uppsala län valde att pröva under en treårsperiod. Det
man kunde se i utvärderingen var att friskvårdslotsen kan generera hälsovinster för
landstinget och med största sannolikhet leda till ett förbättrat utnyttjande av sjukvårdens resurser. Läs mer på www.rf.se/RFdistrikt/Uppland/FaR/.
Upplands Idrottsförbund ansvarar även för att tillhandahålla en aktivitetskatalog med lämpliga träningsaktiviteter för den som har ordinerats FaR. Denna katalog
uppdateras 2 gånger per år. Katalogen är webbaserad och finns på http://www.rf.se/
RFdistrikt/Uppland/Genvagar/FaR/Aktivitetskatalog/. Ständig dialog och kontakt
med aktivitetsarrangörerna (idrottsföreningar, frivilligorganisationer, patientföreningar, pensionärsföreningar och privata aktörer), leder till att utbudet av aktiviteter
motsvarar efterfrågan. Katalogen innehåller stort utbud av aktiviteter i länets alla
8 kommuner. I dagsläget finns över hundratalet aktörer representerade i katalogen.
Uppdraget innebär ett nära och kontinuerligt samarbete med Uppsala läns landsting, främst primärvården och Akademiska sjukhuset, för att vidareutveckla arbetsmetoden friskvårdslotsning.
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Företräda alla aktivitetsarrangörer
Avtalsparten och dess FaR-samordnare ska inte bara representera idrottens olika
aktörer, utan även företräda aktivitetsarrangörer som inte är idrottsföreningar.
Exempel på andra aktivitetsarrangörer är pensionärsföreningar, kommunala
anläggningar, trossamfund, privata aktörer, patientföreningar, invandrarföreningar
m.fl.

Samordna aktivitetsutbudet genom aktivitetslistor
Aktivitetslistor finns framtagna i de flesta landsting och regioner, ofta uppdelat på
kommunnivå. I många fall återfinns de på de regionala idrottsförbundens webb-
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platser. De kan hittas via Riksidrottsförbundets webbplats: www.rf.se/Idrottensorganisation/Idrottens-organisation/Distriktsidrottsforbund/.
I Statens folkhälsoinstituts kartläggning och utvärdering av aktivitetsutbudet för
FaR-patienter framkom att minst 149 av landets 290 kommuner hade aktivitetsarrangörer som har aktivitetskataloger eller aktivitetslistor (166). Man bedömde att
52 av landets kommuner har aktivitetsarrangörer som har kataloger och listor där
utbudet inte är tillräckligt för att tillfredsställa rekommendationerna i FYSS (166).
Ett passande utbud är viktigt av många anledningar, men bland annat då utbudet
av träningsformer kan ha betydelse för om en person väljer att börja träna enligt
ordinationen och om hon eller han fortsätter att träna. Alla träningsformer kan
delas in i kategorierna konditionsträning, styrketräning, balansträning, koordinationsträning och rörlighetsträning. Denna indelning är också viktig utifrån rekommendationerna i FYSS. FaR-aktiviteter för barn och ungdomar finns endast i ett
fåtal kataloger och listor. De flesta kataloger har dock fysisk träning eller aktiviteter
som är anpassade till äldre, till exempel seniorgympa, mild vattengympa och stavgång (166). Däremot finns inte mycket att finna när det gäller invandrargrupper och
FaR-aktiviteter. De kan förstås träna på de anläggningar som erbjuder aktiviteter,
men information om metoden kan behöva översättas till de stora invandrarspråken.
Olika företag och organisationer tillhandahåller den fysiska träning och de aktiviteter som FaR-patienter ordineras av sin läkare eller någon annan vårdpersonal.
Exempel på sådana är kommunala simhallar, pensionärsföreningar, patientföreningar (till exempel Hjärt- och lungsjukas förening), idrottsföreningar och gym. De
företag och organisationer som tillhandahåller träning för FaR-patienter rekommenderas att låta ledaren för aktiviteten genomgå en FaR-ledarutbildning i enlighet
med SISU Idrottsutbildarnas studiehandledning (138).
För att vårdpersonal och patienter ska finna aktivitetsarrangörerna har det i de
flesta landsting och regioner upprättats aktivitetslistor. Här kan man se vilket utbud
som finns där man bor eller på någon närliggande ort. Utbudet av FaR-aktiviteter
varierar mycket över landet, ofta med storleken på kommunen eller orten. I glesbygd kan det bli fråga om stora avstånd till huvudorten i kommunen, där de flesta
aktivitetsarrangörerna finns.
Aktivitetslistor är ofta webbaserade (webbplatser eller dokument i PDF-format)
och samlar aktiviteter för FaR-patienter från olika aktivitetsarrangörer. Det kan
vara många olika typer av aktiviteter som dans, stavgång, simning och styrketräning. Syftet med katalogerna och listorna är att personalen inom hälso- och sjukvården ska kunna rekommendera lämpliga FaR-aktiviteter till sina patienter. Listorna
kan även användas av patienten själv eller allmänheten som på eget initiativ letar
efter en lämplig fysisk aktivitet.
Om det finns lämpliga aktiviteter för patienter som har fått FaR är en svår
bedömning, då det är många aspekter som behöver beaktas. I ett regeringsuppdrag
till Statens folkhälsoinstitut ingick att kartlägga vilket utbud av aktiviteter som finns
och om behov finns att utveckla dessa (166).

FaR-ledarutbildning
När arbetet med att förskriva fysisk aktivitet på recept utvecklades runt om i landet
utsågs idrotten alltmer som en aktör i olika samverkansgrupper. Utbildningsplanen
för FaR-ledare utarbetades 2004 av SISU Idrottsutbildarna i samverkan med RF:s
breddidrottsenhet med stöd från Statens folkhälsoinstitut. 2007 gjordes en revidering och uppdatering. Med en nationell utbildningsplan eftersträvas en likvärdig
utbildning. Det fanns behov av en ”minsta gemensamma nivå” på utbildningen som
i landet får anpassas efter lokala behov och förutsättningar (138).
En FaR-ledare är aktivitetsarrangörens aktivitetsledare. För att kunna kalla sig
FaR-ledare ska personen ha genomgått FaR-ledarutbildning. Utbildningarna arrangeras av RF:s distriktsförbund/SISU Idrottsutbildarna. Syftet med dessa utbildningar
är att ge de aktörer som vill ta emot dem som har blivit ordinerade fysisk aktivitet
en kunskap och förståelse för vilken roll och vilket ansvar de har. Utbildningen tar
bland annat upp fysisk aktivitet och hälsa, FYSS och FaR, ansvarsrollen, ledarrollen, praktik och samverkan. Det är alltså ingen ledarutbildning i exempelvis gymnastik utan vänder sig till dem som redan har lämplig utbildning, kunskap och
erfarenhet i den aktivitet som avses för FaR.
Utbildningens syfte är
• att förbereda ledare som kommer att ta emot deltagare med FaR
• att utbilda övriga personer inom idrotten som kommer i kontakt med FaR
• att öka kunskapen om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande, idrottens roll för folkhälsan, FaR-konceptet samt ledarrollen
• att ge förståelse för olika organisationers förutsättningar och roller i FaR-arbetet.

HUR ANVÄNDS FAR
RUNTOM I SVERIGE

6.

Utbildningens innehåll är följande (138):
• Fysisk aktivitet och hälsa
– Idrottens roll i folkhälsoarbetet
– Hälsobegreppet
– Definition av fysisk aktivitet, motion och träning
– Rekommendationer för fysisk aktivitet
– Den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa – i förebyggande syfte och som en
del av behandlingen vid vanliga sjukdomstillstånd
– Vad kännetecknar hälsofrämjande fysisk aktivitet?
– Aktivitetspyramiden
• FaR
– FaR – fysisk aktivitet på recept som metod
– Vem är patienten, vår deltagare?
– Den regionala/lokala FaR-organisationen
– Ansvar
– Sekretess
– Försäkring
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• FYSS
– Vad är FYSS?
– Vad står i FYSS om hälsoinriktad fysisk aktivitet?
– Hur kan FYSS användas inom idrottsrörelsen?
• Aktörsansvarig
– Ekonomi
– Försäkring
– Återrapportering
– Kvalitetssäkring
• Ledarrollen
– Vad innebär det att vara ledare för FaR-deltagare?
– Vilket stöd behöver FaR-ledaren?
– Hur gör jag som FaR-ledare – rutiner?
– Vilket stöd och vilken motivation behöver deltagaren?
• Praktiska övningar för att öka förståelsen för lämplig träningsnivå och upplägg
anpassade för FaR-deltagare
• Reflektioner och sammanfattning
– Hur går vi vidare på hemmaplan?
– Kommunikation och brobygge mellan hälso- och sjukvården och idrottsrörelsen

Vad ingår i aktivitetsarrangörernas ansvar?
Ekonomi
Fysisk aktivitet räknas inte som en sjukvårdande behandling och räknas därmed inte
in i högkostnadsskyddet. Patienten får själv stå för kostnader som medlemsavgift,
deltagaravgift eller annat. Vissa föreningar subventionerar aktivitetsavgiften under
en begränsad tid för att ge deltagaren större möjlighet att komma i gång med sin
fysiska aktivitet. Om föreningen har den ekonomiska möjligheten kan föreningen
på sikt få en ny medlem när deltagaren av egen kraft vill återkomma till aktiviteten
och uppleva alla positiva fördelar som fysisk aktivitet ger.

Försäkring
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Föreningar som tar emot deltagare med recept bör i förväg kontrollera vilka krav och
förväntningar hälso- och sjukvården har på försäkringsskyddet. Specialförbunden
har olika regler för sina försäkringar och det finns inte någon generell försäkring för
deltagarna i idrottsföreningarnas verksamhet med FaR. Föreningarna har, genom
Riksidrottsförbundets försorg, en så kallad grundförsäkring i Folksam med en särskild ansvarsförsäkring.

6.

Återrapportering
Föreningen eller ledaren har ingen skyldighet att återrapportera till förskrivaren om
deltagarens närvaro vid aktiviteten om det inte finns någon överenskommelse om
detta. Det är förskrivaren som har uppföljningsskyldighet mot patienten, precis som
vid all annan ordination.

Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring av ledaren kan ske genom fortbildning och uppföljning av aktivitetens innehåll och nivå. I vissa distrikt är ett avtal upprättat mellan föreningen och
vårdcentralen eller landstinget. Avtalet kan reglera aktivitetsomfattning, ledarkompetens, recepthantering, försäkring, sekretess, avgifter, ersättning till föreningen,
avtalstid med mera.

HUR ANVÄNDS FAR
RUNTOM I SVERIGE

6.

300

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

Pågående utvecklingsarbete
kring FaR i Sverige

Utveckling av arbetsmetoden FaR
Många landsting och regioner utvecklar sina modeller vidare. I vissa kommuner
pågår utvecklingsarbete kring hur man kan arbeta med FaR.
I Hälso- och sjukvårdens nationella nätverk för fysisk aktivitet på recept (FaR)
medverkar och samarbetar alla Sveriges landsting för att utveckla arbetet kring
fysisk aktivitet på recept9. Från varje landsting finns en representant från strukturell
nivå som arbetar med metodutveckling kring FaR, en representant från förskrivarna
av FaR och från ett flertal landsting även en representant från läkemedelskommittén. Nätverket samverkar med Statens folkhälsoinstitut, Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS)
och Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA).
Inom nätverket finns flera arbetsgrupper som på olika sätt vidareutvecklar arbetsmetoden FaR (179). Dessa grupper arbetar med:
• webbaserat nationellt FaR-recept
• nationella frågor om levnadsvanor där en eller flera frågor om fysisk aktivitet och
inaktivitet ingår
• terapigrupp för fysisk aktivitet i läkemedelskommittén i varje landsting/region.
• utveckling av vårdkedja mellan specialistvården, primärvården och kommunen
• undersökning av behov av fysisk gruppaktivitet ”enligt FaR-ordination” inom
hälso- och sjukvården
• kartläggning av aktörers olika roller och behov av kompetensutveckling
• klinisk forskning, FoU, hälsoekonomisk forskning av FYSS/FaR
• spridning av metoden FaR internt och externt.

9

Mer info om nätverket på http://www.natverket-hfs.se/node/519 och www.orebroll.se/sv/
Halsa-och-vard/Folkhalsa/Fysisk-aktivitet/Nationella-FaR-natverket/
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Grppen som arbetar med terapigrupper för fysisk aktivitet i läkemedelskommittérna
har som målsättningen att i respektive landstings eller regions läkemedelsrekommendationslista ska det finnas råd om fysisk aktivitet inom olika terapiområden
(FYSS). Det ska även finnas en beskrivning av metoden FaR och råd om hur denna
kan nyttjas på bästa sätt av respektive landstings/regions förskrivare. Gruppen verkar vidare för att uppföljning av FaR sker vid regelbundna terminsvisa besök av

6.

informationsläkare på varje vårdcentral/sjukhusenhet. Samarbete finns på flera håll
i landet mellan läkemedelskommittéerna och olika arbetsgrupper/expertgrupper för
FYSS och FaR och andra livsstilsfrågor som finns utanför läkemedelskommittéerna.
Samverkan sker bland annat om utbildningar, råd, information och marknadsföring
av arbetet med livsstilsfrågor. Ofta finns råden utanför den så kallade Reklistan
(rekommenderade läkemedel) som komplement på webbplatser.
Vårdkedjearbete mellan specialistvården, primärvården och kommunen behöver
utvecklas. I detta ingår att identifiera möjligheter och hinder för kroniskt sjuka, psykosocialt belastade och äldre, så att goda och mer jämlika möjligheter att använda
FaR som behandling kan införas. Gruppen konstaterar att:
• Tydlig vårdkedja ger trygghet och bättre struktur. Den kontinuerliga uppföljningen/coachningen fungerar då bättre på individnivå.
• Det är viktigt att patienten får vård på rätt vårdnivå och får FaR i ett tidigt skede.
FaR-vårdkedja behövs även för äldre.
• Ersättningssystem för FaR är viktigt.
• Om frågor om levnadsvanor ställs måste en ”behandlingsarsenal” finnas att
erbjuda patienten.
• FaR jämställs med annan behandling, men subventioneras inte för patienten vilket i vissa fall medför svårigheter, speciellt för patienter med stora behov som
multisjuka och patienter med till exempel psykosocial problematik.
• Riktlinjer behöver skapas för hur en FaR-vårdkedja bör se ut för att säkerställa
en god, säker och jämställd vård.
Utvecklingsarbete pågår kring behovet av fysisk aktivitet enligt FaR-ordination
inom vården, innan patienter med stora medicinska behov klarar av FaR hos aktivitetsledare utanför vården. Det finns träningsgrupper inom landsting och region för
äldre och för patienter med reumatism, hjärtsjukdom, långvarig smärta, astma, kol,
MS, Parkinsons sjukdom, stroke, artros, osteoporos, diabetes och metabolt syndrom, stress, depression, psykos, benamputation eller bröstcancer. Arbete pågår för
att få i gång FaR-förskrivningen vid avslut i dessa träningsgrupper som en naturlig
del i behandlingen.
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Nytt nationellt journalunderlag för FaR
Syftet med ett enhetligt nationellt journalunderlag är att underlätta och kvalitetssäkra arbetet med ordination av fysisk aktivitet, FaR. Tanken i framtiden för receptblanketten för FaR är att den framför allt ska finnas integrerad i själva journalsystemet. Utvecklingsarbetet får stöd av en dialog med projektledningen för det
så kallade Pascalprojektet (Sjukvårdsrådgivningen) som arbetar med en nationell
ordinationsdatabas för framtidens läkemedelsrecept och nätbaserade journaler. För
att förankra ett enhetligt nationellt journalunderlag i vården behöver även ett arbete
göras för att passa in detta i befintliga IT-system och vårdrutiner.
Baserat på en nationell inventering har ett förslag till ett nationellt journalunderlag för FaR tagits fram och varit ute på flera remissrundor. Under 2010 testades om
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innehållet i receptblanketten för FaR fungerar i klinisk verksamhet. För layouten
och integreringen i journalsystem ska IT-experter kopplas in. Den nya receptblanketten för FaR innehåller information som hjälper förskrivaren att använda sig av
evidensbaserade strategier för att underlätta patientens beteendeförändring till en
ökad fysisk aktivitetsnivå (165). Blanketten möjliggör att samlade data kring förskrivningen av FaR kan tas fram, för att kvalitetssäkra arbetsmetoden och utveckla
den så att vården kan bli på lika villkor. Grundordinationen är en aktivitet som
patienten kan bedriva på egen hand (ofta vardagsaktiviteter). Därefter kan antingen
ytterligare en aktivitet på egen hand eller en organiserad aktivitet förskrivas. Den
ordinerade aktiviteten ska specificeras vad gäller träningsform, typ av aktivitet och
dosering (duration, frekvens och intensitet). Planeringen av uppföljning ska dokumenteras; hur, när och vem som ansvarar för att uppföljning sker av både aktivitetsnivå och behandlingseffekt. Dessutom innehåller receptblanketten en kartläggning av patientens nuvarande fysiska aktivitetsnivå, anledningen till ordinationen,
patientens egen målsättning med att öka sin fysiska aktivitet, eventuella försiktighetsmått och val av olika stödmaterial.
Nästa steg som planeras är att ta fram en nationell gemensam IT-anpassad så
kallad ”standardvårdplan” för det nya elektroniska journalunderlaget för FaR.
Ordinationen ska i framtiden kunna länkas från befintliga journalsystem till en
nationell ordinationsdatabas, på samma sätt som läkemedelsordination med
e-recept.

Betydelse av uppföljning för hälso- och sjukvården

Verksamhetsutveckling av FaR till barn och ungdomar
När det gäller FaR till barn och ungdomar finns det två problem: det ena är avsaknad av evidens och det andra är etiska funderingar kring om FaR är en lämplig
metod.
Det finns inte någon evidens för om FaR är en lämplig metod till barn och ungdomar. Det är vuxna patienter som har ingått i de studier som är gjorda på FaR; endast
ett fåtal patienter ingick som var under 18 år (173, 177). SBU-rapporten från 2007
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Socialstyrelsen konstaterar att det behövs en målinriktad satsning på att utveckla
ett modernt uppföljningssystem där uppgifter registreras systematiskt i journalsystemet (113). I det utvecklingsarbete som pågår inom hälso- och sjukvårdens
nationella nätverk för FaR med den nya receptblanketten, används Socialstyrelsens
föreslagna indikatorfrågor för fysisk aktivitet (253). Avsikten är att vårdgivaren
matar in svaret på de två frågorna och att aktivitetspoäng räknas ut automatiskt.
Tanken med en elektronisk blankett är att informationen matas in en gång på receptet och att detta därmed är en journalhandling. Informationen från receptet ska med
automatik sedan in i journalen. Ordination på fysisk aktivitet ska dokumenteras i
patientjournalen, i enlighet med 3 § patientjournallagen (1985:562). Även muntliga
råd om fysisk aktivitet ska antecknas i patientens journal.
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fann inte många studier av metoder inriktade till barn och unga inom hälso- och
sjukvården (112). Studierna som hittades var i huvudsak gjorda inom skolan, och
man fann att insatser med många komponenter hade bäst effekt. Socialstyrelsen
konstaterar 2011 i sina riktlinjer om sjukdomsförebyggande metoder att det inte
finns tillräckligt vetenskapligt underlag för barn och ungdomar (113).
Det är viktigt att fundera över de etiska aspekterna av att förskriva FaR till i
synnerhet barn. Det finns en risk att medikalisera i onödan. Det saknas studier på
hur barn och ungdomar upplever att få FaR, liksom hur deras föräldrar reagerar.
Det kan vara skillnad på olika åldrar, därför behövs undersökningar riktade till
dels barn, dels ungdomar. När det handlar om barn så måste föräldrarna involveras
på ett annat sätt än för ungdomar i övre tonåren. Är FaR en lämplig metod för att
främja fysisk aktivitet och hälsa hos ungdomar respektive barn? Vilka kan ha glädje
av FaR – är det speciella patientgrupper där metoden kan vara framgångsrik?
Flera utvecklingsprojekt pågår för att testa om FaR är en lämplig metod att
använda för barn och ungdomar. Ett nationellt nätverk bildades i Uppsala våren
2009 för att utbyta erfarenheter och för att utveckla arbetsmetoden FaR för barn
och unga. I nätverket ingår flera olika aktörer, bland annat skolsköterskor och skolsjukgymnaster men även aktivitetsarrangörer, metodutvecklare, vårdpersonal och
hälsoplanerare från landsting och kommuner. Då kunskapsbasen är liten just när det
gäller FaR till barn och unga är även lokala projekt med som har en annan ingång
till att främja fysisk aktivitet till barn och unga. En litteraturgenomgång kompletterad med kliniska erfarenheter, för att sammanfatta kunskapen kring FaR till barn
och unga, håller på att slutföras inom ett utvecklingsprojekt i Uppsala (254).
I några län har även ett arbete startat för att se om, och hur, FaR kan användas
för barn och ungdomar. I Örebro län, Östergötlands län och Uppsala län testas
metoden inom skolhälsovården och man påbörjar nu satsningar inom barn- och
ungdomsvården på olika kliniker.
Ett axplock av vad som i övrigt sker i Sverige när det gäller FaR till barn och ungdomar:
• I Västernorrland skriver skolsköterskorna ut FaR och vissa vård- och hälsocentraler skriver också ut FaR via barnavårdscentralen.
• Under 2010 påbörjar Kronoberg ett projekt där man erbjuder FaR till barn med
övervikt eller till barn som inte ägnar sig åt någon fysisk aktivitet 60 minuter per
dag.
• På Akademiska sjukhuset i Uppsala görs en pilotstudie av FaR till barn och ungdomar med reumatiska sjukdomar i form av en magisteruppsats.
Det finns inte mycket statistik kring FaR till barn och ungdomar. Hur många barn
respektive ungdomar får FaR, av vilken anledning, till vilken fysisk aktivitet etcetera är viktigt att veta för att kvalitetssäkra och utveckla metoden till dessa grupper. Örebro läns idrottsförbund som samverkar med Örebro läns landsting och
tar emot och slussar patienter till aktivitet, har dock tagit fram viss statistik (personlig kommunikation 110215 Margareta Johansson, Folkhälsochef, Örebro läns
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idrottsförbund). Under 2010 förskrevs 74 recept till åldersgruppen 5–19 år. Det
är vårdcentraler och ungdomsmottagningar (som tillhör primärvården) som har
förskrivit. Förskrivningsorsak är i fallande ordning: högt BMI, inaktivitet, problem
i rörelseorganen, psykisk ohälsa, högt blodtryck och diabetes. Det är framför allt
sjukgymnaster som har förskrivit och därefter barnmorskor (på ungdomsmottagningar), läkare, sköterskor, dietister och kuratorer.

Aktivitetsarrangörer
Även utanför hälso- och sjukvården pågår utvecklingsarbete kring FaR. Bland detta
märks bland annat revidering av aktivitetsarrangörernas studieplan, och att många
aktörer tar fram nya och anpassade aktiviteter för FaR-deltagare.
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7. 

ÖVNINGSUPPGIFTER

DEL 7 ”ÖVNINGSUPPGIFTER” INNEHÅLLER ett antal förslag på övningsuppgifter och hur

de kan läggas upp. Flera av uppgifterna kan kursledningen anpassa och specificera utifrån de
deltagare som går kursen. Anpassning kan behövas utifrån deltagarnas erfarenheter och om det
är vårdpersonal, studenter på grundutbildning inom vårdyrken, studenter på andra utbildningar
etcetera. Övningsuppgifterna bygger på mångårig erfarenhet från undervisning om FaR och
FYSS vid många olika grundutbildningar, fortbildning av vårdpersonal och andra viktiga aktörer i FaR-arbetet. Inspiration och upplägg har även hämtats från befintliga utbildningar inom
både universitet, högskolor och flera landstings vidareutbildningar av befintlig vårdpersonal.
Materialet är framtaget och sammanställt av Lena Kallings om inte annat anges.

övningsuppgifter
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Arbetsmetoden FaR
Kartlägg och analysera hur FaR används i en kommun, ett landsting eller en region
eller på en specifik vårdinrättning (vårdcentral, mottagning eller sjukhusklinik). Sök
information på internet, via intervjuer etcetera. Exempel på frågeställningar:
• Hur ser flödet ut från identifiering av lämplig patient till aktiv deltagare?
• Vilka patientgrupper är aktuella?
• Vilka professioner förskriver?
• Hur ser samverkan ut mellan hälso- och sjukvården och aktivitetsarrangörer?
• Finns några stödmaterial framtaget för personal respektive patienter?
• Vilka framgångsfaktorer respektive hinder kan identifieras i befintlig modell av
FaR?
• Hur kan den aktuella FaR-modellen förbättras?

Riktlinjer och styrdokument
Identifiera och analysera aktuella riktlinjer och styrdokument på olika nivåer: internationellt, nationellt, regionalt, lokalt och på vårdenhetsnivå och aktivitetsarrangörnivå. Sök information på internet, via intervjuer etcetera. Exempel på frågeställningar:
• Hur stämmer de olika riktlinjerna och styrdokumenten överens?
• Hur stämmer klinisk vardag överens med riktlinjer och styrdokument?
• Passar hälso- och sjukvårdens och aktivitetsarrangörernas riktlinjer och styr
dokument ihop?
• Vilka brister finns och hur skulle de kunna överbryggas?
• Vilka vinster finns med att följa aktuella riktlinjer och styrdokument?

Att förskriva FaR
Nedan finns tre förslag till upplägg för studenter och klinker för att förskriva sitt
första FaR, eller för att fördjupa kunskaperna och utbyta erfarenheter om förskrivningen av FaR.

Grupparbete att skriva sitt första FaR
Material: FYSS och andra kunskapsunderlag (böcker och artiklar), receptblankett på papper till alla deltagare, receptblankett uppkopierat på OH-film (1 per
grupp) alternativt tillgång till att skriva direkt i dator som sedan visas på storskärm.
Antingen bestämmer kursledningen i förväg vilka sjukdomstillstånd som är aktuella
eller så lämnas det öppet för studenterna att gruppvis välja utifrån intresse.
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Individuell förberedelse:
• Läs in dig på ett eller flera kapitel i FYSS om olika sjukdomstillstånd.
• Tänk ut en typisk patient med det aktuella problemet och skriv ut FaR till denna
patient. Fyll i receptblanketten.

Gruppdiskussion:
• Diskutera era erfarenheter från hemuppgiften, vad var svårt med att skriva ut
FaR, vilka möjligheter finns etcetera?
• Enas om och beskriv ett patientfall med det aktuella problemet.
• Diskutera lämplig förskrivning av FaR. Vilken aktivitet, dosering, förväntad
effekt, eventuella kontraindikationer eller försiktighetsmått gäller? Hur ska uppföljning ske? Fundera även över om patienten behöver ytterligare stöd för att
komma i gång med sin aktivitet.
• Skriv ut FaR till patienten och fyll i receptblanketten på OH-film eller dator för
visning på storskärm.

Diskussion i storgrupp:
• Varje grupp får redovisa sitt patientfall och vad man har förskrivit för fysisk aktivitet och varför. Receptet visas på OH eller med hjälp av projektor.
• Gemensam diskussion om svårigheter, möjligheter och erfarenheter.

Patientfall för ordination av FaR med hjälp av FYSS
Nedan finns fem patientfall som underlag för enskilt arbete och gruppdiskussioner, riktade till olika professioner. Fallen är framtagna av distriktsläkare Lillemor
Nyberg. Fallen har tidigare använts vid utbildning av all personal inom primärvården i Örebro läns landsting samt vid AT-/ST-läkarutbildning. Bakom fallen finns
verkliga patientmöten som underlag.

Fall 1 (läkare)
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53-årig kvinna, undersköterska inom hemtjänsten, som sedan 5 år har tilltagande
besvär med värk i nacke och axlar. Varit halvt sjukskriven till för 1 år sedan då hon
fick en frusen skuldra på höger sida och blev heltidssjukskriven. Hon har behandlats hos sjukgymnast och tränat rörelse- och styrketräning för axlarna 2 gånger
per vecka. Fått tillbaka större delen av rörelseförmågan i höger axel och har ingen
vilovärk längre.
Kvinnan söker hos dig som är distriktsläkare för sjukintygsförlängning och ställningstagande till fortsatta åtgärder. Sover dåligt fortfarande och har känt sig lite
nedstämd. Har en övervikt på 15 kg. Är gift och har god kontakt med dotter som
bor i närheten. Inga speciella fritidsintressen.
• Nuvarande fysiska aktivitetsnivå: Någon promenad då och då.
• Intresserad av: Promenader och cykling.
• Lämplig ordination?
• Förväntad effekt/uppföljning?
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Fall 2 (sjuksköterska)
46-årig ensamboende man med två barn i övre tonåren som han träffar varannan
helg. Arbetar som NC-operatör och står mycket i sitt arbete; arbetar treskift. Han
har undersökts på företagshälsovården, och blodsocker och blodtryck var lätt förhöjda. Han hänvisas att söka på vårdcentralen för ny kontroll.
Kommer till distriktssköterska som gör en hälsoprofil på patienten. Hans pappa
dog i hjärtinfarkt vid 60 års ålder. Han har varit rökare sedan 15 års ålder och rökt
cirka 10 cigaretter per dag större delen av tiden. Märker av andfåddhet vid gång i
trappa men har aldrig haft någon bröstsmärta. BMI är 30. Känner sig ensam och
kraftlös. Hög stress på arbetet och har svårt att tala med chefen om detta. Åker bil
till jobbet då han inte orkar cykla 8 km.
• Nuvarande fysiska aktivitet: Spelar bowling 1–2 gånger per månad med sina
barn.
• Intresserad av: Bollsporter.
• Lämplig ordination?
• Förväntad effekt/uppföljning?

Fall 3 (sjukgymnast)
62-årig kvinna som arbetar på vårdavdelning söker dig som sjukgymnast. Går
på regelbundna kontroller sedan flera år på grund av tablettbehandlad hypertoni
och har också en dietbehandlad diabetes. BMI är 28. Vid senaste kontrollen låg
blodtrycket i överkant, men ingen ändring gjordes av medicinen. Även det långverkande blodsockret (HBA1c) var högre än tidigare värden och risk fanns att medicin
behövde sättas in.
Fick rådet att bli mer fysiskt aktiv men beskrev då ständigt återkommande stelhet och ibland lättare smärta i vänster knä som oroade. Hon hade medvetet avlastat
vänster ben i vardagen. Vid test av benstyrkan med hjälp av klivhöjdstest upptäcktes
en måttligt stor skillnad mellan benen där vänster lårmuskulatur var svagare (haft
diskbråck med ischias L4–L5 vänster ben för 10 år sedan). Fick rådet att söka sjukgymnast för hjälp med träningsprogram och FaR.
• Nuvarande fysiska aktivitet: Ingen, åker bil till jobbet 5 km.
• Intresserad av: Handarbete, musik och natur.
• Lämplig ordination?
• Förväntad effekt/uppföljning?

Fall 4 (barnmorska)
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23-årig kvinna kommer till dig på MVC för inskrivning, är gravid i vecka 11. Är
arbetssökande och söker vikariat som vårdbiträde. Har alltid varit överviktig liksom resten av familjen. Sedan hon blev sambo och arbetslös har viktuppgången
accelererat. Har nu ett BMI på 40. Blodtryck och blodsocker är normalt. Känner sig
redan svullen i kroppen. Har ingen medicinering. Hennes mamma gick sjukskriven
lång tid under sina graviditeter på grund av bäckensmärtor. Tror att det blir samma
sak för henne.

•
•
•
•

Nuvarande fysiska aktivitetsnivå: Endast korta promenader till affären.
Intresserad av: Dans, simning.
Lämplig ordination?
Förväntad effekt/uppföljning?

Fall 5 (kurator)
35-årig kvinna hänvisas från distriktsläkaren till dig som är kurator för kartläggning av stressorer och KBT-stöd, då hon har fått tilltagande stressutlösta besvär med
tryck i bröstet, magkatarr och störd nattsömn (vaknar flera gånger per natt). Är
sambo, har en dotter på 5 år och arbetar heltid som hårfrisör. Anställd på en salong
och har tre arbetskamrater; trots detta blir det mycket övertid. Vid undersökning på
läkarmottagningen noteras i journalen BMI 36, i övrigt normala prover och normal
EKG. Har ”alltid” varit överviktig. Besväras av svullnad i händer, fötter och ben.
Har ingen medicinering.
• Nuvarande fysiska aktivitetsnivå: Skolgymnastiken var tråkig och deltog bara
ibland. Har därefter aldrig sysslat med motion på fritiden som vuxen. Har 15
minuters bussresa till arbetet.
• Intresserad av: Simning.
• Lämplig ordination?
• Förväntad effekt/uppföljning?

Patientfall för ordination av FaR med hjälp av FYSS, med handledning
Nedan finns fem patientfall som underlag för enskilt arbete och gruppdiskussioner.
I en bilaga till denna bok finns en handledning till fallen, där några av de aspekter
tas upp som kan belysas under en uppföljande diskussion. Fallen och handledningen
är framtagna av allmänläkare med.dr Patrik Wennberg. Fallen har tidigare använts
vid bland annat en SK-kurs om hälsoarbete i primärvården för ST-läkare i allmänmedicin, som ingick i Riskbruksprojektet.
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1. Kent är 49 år, ensamstående och banktjänsteman. Han lider av recidiverande
depressioner och har haft antidepressiv läkemedelsbehandling (Sertralin) i perioder.
Tyvärr har han en del biverkningar av medicinen och vill därför inte ha kontinuerlig
behandling. Han har tidigare haft samtalsterapi under en längre period. Kent är inte
regelbundet fysiskt aktiv men går ibland promenader.
• Hur bedömer du det vetenskapliga stödet för att komplettera behandlingen med
regelbunden fysisk aktivitet?
• Finns det kontraindikationer?
• Kent är motiverad men känner sig lite osäker på om han kommer klara att vara
regelbundet aktiv. Ge exempel på hur man kan stödja patienter med låg tilltro till
sin förmåga (self-efficacy) att vara fysiskt aktiv!
• Skriv ett recept med förslag på ordination som skulle kunna vara lämplig för
Kent!

312

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

2. Doris är 62 år, gift och arbetar deltid i affär. Hon har sjukpension på deltid sedan
flera år på grund av besvär från rygg och axlar. Doris är rökare och genomgick en
ballongsprängning för 2 år sedan efter att hon hade haft en ”liten” hjärtinfarkt.
Har försökt sluta röka flera gånger men har inte lyckats. Hon skulle gärna vilja
börja i någon form av träning, kanske vattengymnastik, men känner sig orolig att
hon då ska få en ny hjärtinfarkt. Doris har känning av bröstsmärta ibland när hon
anstränger sig, men är själv osäker på om det kanske kommer från ryggen.
• Hur bedömer du riskerna och fördelarna med fysisk aktivitet för Doris? Hur
beskriver du detta på ett pedagogiskt sätt för Doris?
• Ge exempel på lämpliga åtgärder för att Doris ska kunna känna sig tryggare då
hon börjar träna.
• Hur medieras effekterna av fysisk aktivitet på risken att avlida i hjärt–kärlsjukdom?
• Skriv ett recept med förslag på ordination som skulle kunna vara lämplig för
Doris!
3. Mattias är 39 år, sambo och arbetar som säljare. Han har tidigare varit ishockeyspelare på elitnivå men är nu inaktiv sedan 10 år och har gått upp i vikt (BMI = 29).
I samband med en hälsoundersökning fann man ett blodtryck på 170/95. Mattias
vill absolut inte ha tablettbehandling (”jag har ju egentligen grym grundkondis”).
• Finns det risker med att inleda behandling med fysisk aktivitet vid ett blodtryck
på 170/95?
• Hur påverkas möjligheterna till fysisk aktivitet av samtidig blodtryckssänkande
behandling?
• Efter hur lång tid bör man utvärdera effekterna av regelbunden fysisk aktivitet
på blodtrycket?
• När tycker du det kan vara aktuellt att inleda FaR-behandling utifrån våra hypertoni-riktlinjer (i förhållande till sjuksköterskebesök, läkarbesök)?
4. Signe är 74 år och änka. Hon har diabetes sedan 4 år och behandling med
Metformin. Hon går en promenad varje dag, oftast 45 minuter. Hon gillar att vara
aktiv och skulle gärna göra någon mer aktivitet.
• Använd aktivitetspyramiden och föreslå en tänkbar kompletterande aktivitet för
Signe (skriv recept)!
• Hur påverkas sockermetabolismen av fysisk aktivitet? Behöver Signe vara orolig
för hypoglykemi?
• Vad skiljer mellan de generella rekommendationerna för fysisk aktivitet och
rekommendationerna för fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes?
• Signe halkar och bryter fotleden under den aktivitet som du har ordinerat. Vilket
ansvar har du?
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övningsuppgifter

5. Stefan är 29 år, ensamstående och arbetar som dataingenjör. Vid hälsokontroll på
arbetet noterades BMI 38 och ett bukomfång på 106 cm. Han söker dig för hjälp
att gå ner i vikt. På företagssköterskans inrådan har han dragit ner på läskedrycker

7.

och börjat äta frukost. En kollega till Stefan har rekommenderat honom att pröva
behandling med Xenical och lånat ut en stegräknare till honom.
• Vad är NEAT? Varför är detta en lämplig aktivitet vid obesitas?
• Stefan har läst att man rekommenderar 10 000 steg per dag men tycker det är
jättesvårt att komma upp i så många. I snitt går han nu 4 000 steg per dag. Hjälp
Stefan lägga upp ett schema för ökningen av steg! Använd FaR-receptet.
• Din utredning visar att Stefan har metabolt syndrom. Vilken är den generella
ordinationen av fysisk aktivitet vid metabolt syndrom?
• Vid uppföljning visar det sig att Stefan har kommit i gång med sin fysiska aktivitet men att vikten står nästan still. Stefan är besviken. Vad säger du till honom?

Uppföljning av FaR
Förslag på frågeställningar:
• Varför är det viktigt att följa upp FaR?
• Utifrån din roll i FaR-kedjan (förskrivare, lots, aktivitetsarrangör etcetera) fundera på hur du kan följa upp FaR. Specificera vad du ska följa upp och hur.
• Vad och hur kan andra aktörer följa upp FaR? Vilka hinder och möjligheter finns
för olika aktörer?
• Hur kan samverkan ske eller utvecklas med andra aktörer när det gäller uppföljning?

Olika professioners perspektiv på FaR
Svara på frågorna som finns i avsnittet ”FaR ur olika professioners perspektiv”
utifrån din profession:
1. Vilken roll har din profession i FaR-arbetet?
2. På vilket sätt har din profession nytta av FaR i arbetet?
3. På vilket sätt har din profession nytta av kunskapsunderlaget FYSS i arbetet?
4. Varför ska din profession arbeta med FaR?
5. Vilka utmaningar finns det för din profession när det gäller FaR?
6. Behövs samarbete med andra professioner, förvaltningar, organisationer etcetera och hur kan detta samarbete i så fall ske och förbättras?

Skatta fysisk aktivitetsnivå

övningsuppgifter

7.

I.

Försök skatta hur fysiskt aktiv du är själv eller jobba två och två och intervjua
varandra: ”Hur aktiv är du?”
II. Räkna sedan ut dina aktivitetspoäng med hjälp av Socialstyrelsens indikatorfrågor, se bilaga 2.
III. Försök skatta hur många timmar per dag du har ett stillasittande beteende på
vardagar och helger. Jobba två och två och intervjua varandra: ”Hur stillasittande är du?”
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IV. Reflektera i små grupper eller storgrupp: Hur gick det att skatta sin egen aktivitet och sitt eget stillasittande och hur var det att intervjua någon annan? Vilka
lärdomar går att dra?

Mätning av fysisk aktivitetsnivå
Stegräknare
Använd stegräknare under 1 vecka och registrera hur många steg du går per dag.
Räkna ut ett medelvärde för antal steg du går per dag. Ta reda på olika gränsvärden
och kontrollera om du går tillräckligt. Fundera över hur du skulle kunna öka antalet steg per dag eller hur du skulle kunna diskutera detta med någon som inte går
tillräckligt antal steg per dag. Diskutera i grupp:
• För- och nackdelar med olika stegräknare, mäter de samma sak? Hur tillförlitliga
är de?
• Vilka för- och nackdelar finns det med att använda stegräknare för att mäta fysisk
aktivitet?

Aktivitetsdagbok
Fyll i en egen aktivitetsdagbok varje dag i 1 vecka. Prova olika aktivitetsdagböcker.
Diskutera sedan i grupp vilka fördelar respektive svårigheter som finns med
• att registrera sin fysiska aktivitet
• de olika dagböckerna.

Motivationsgrad
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7.
övningsuppgifter

Övningen är skapad av Astri Brandell Eklund, efter inspiration från och i samarbete med andra utbildare i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Astri Brandell Eklund är specialist i allmänmedicin och expert med särskild inriktning på motiverande samtal vid avdelningen för levnadsvanor på Statens folkhälsoinstitut.
Detta är en övning i att använda skalfrågor för att uppskatta och stärka motivationen till förändring.
Dela upp er i par. Om ni är ojämnt antal i gruppen så blir det också en triad, där
varje deltagare får lite kortare tid att disponera, alternativt att ni i triaden väljer en
observatör. Sprid ut er så att paren stör varandra så lite som möjligt.
Alla som deltar i övningen: Tänk på något som du har funderat på att förändra
för egen räkning, något som skulle vara bra för den egna hälsan, men som du inte
har genomfört ännu. Det behöver inte vara fysisk träning, utan kan handla om välbefinnande i en vidare bemärkelse, kanske att börja sjunga i en kör, stressa mindre,
få mer tid för skapande aktiviteter eller något liknande. Det kan också vara något
som du har gjort tidigare och slutat med, och som du funderar på att återuppta. Låt
det ta någon eller några minuter så att alla kommer på ett tema. Om någon har svårt

att komma på ett förändringstema så kan den personen börja i behandlarrollen, sen
brukar det ge sig under övningens gång.
Därefter samtalar ni om den tänkta förändringen på ett strukturerat sätt. Bestäm
vem som berättar först, så att den ena är i patientrollen och den andra i behandlarrollen, därefter byter ni roller. Cirka 10 minuter per person brukar räcka, och kan
också motsvara det som går att hinna med i ett professionellt samtal.
• Behandlaren börjar med att be patienten berätta om sitt förändringstema, lyssnar
uppmärksamt och gör en sammanfattning av det som har sagts.
• Behandlaren fortsätter därefter med att be om lov att ställa skalfrågor: ”Är det
OK att jag ber dig skatta hur du tänker om den här förändringen på en skala från
0 till 10?”
Patientens svar är de allra flesta gånger jakande. Om så inte är fallet är det förstås
klokt att fråga vad patienten i stället vill använda tiden till.
• Behandlaren frågar om viljan till förändring: ”Hur viktigt är det för dig att göra
den här förändringen på en skala från 0 till 10 där 0 betyder inte viktigt alls och
10 mycket viktigt?” Använd gärna papper och penna eller en färdiggjord bild att
peka på här.
”Hur kommer det sig att du säger x och inte en lägre siffra”? Denna fråga lockar
fram förändringsprat som behandlaren sammanfattar. Om ni har tid, fråga gärna
igen efter sammanfattningen: ”Vad mer (gör att du väljer x och inte en lägre siffra)?”
Sammanfatta svaret också på denna fråga.
• Behandlaren frågar sen efter patientens tilltro till sin förmåga: ”Om du bestämde
dig för att genomföra förändringen, hur stor är din tilltro till din förmåga att
klara av det på samma skala från 0 till 10?” Sammanfatta patientens svar. Om
det är mycket tvekan i svaret, försök omformulera det positivt.
– ”Hur kommer det sig att du säger x och inte en lägre siffra?” Denna fråga låter
patienten formulera sina styrkor. Sammanfatta svaret.
– ”Vad skulle behövas för att du skulle säga en högre siffra?” Svaret ger besked
om behovet av stöd från omgivning och profession. Sammanfatta svaret.
Fråga avslutningsvis: ”Vad tänker du om detta?” Sammanfatta svaret.
• Byt roller.

övningsuppgifter

7.

Då alla har prövat båda rollerna, diskutera följande frågor:
• Vad har övningen gett?
• Vad händer när man konkretiserar sina tankar med hjälp av skalfrågorna?
• Vilka fler följdfrågor skulle kunna vara användbara?
• När kan det vara särskilt användbart att använda dessa skalfrågor?
• När kan det vara mindre lämpligt att använda dessa skalfrågor?
• På en skala från 0 till 10: Hur trygg känner du dig i att kunna använda skalfrågorna i ditt eget arbete?
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Författarpresentationer

Redaktör och huvudförfattare
Lena Kallings är medicine doktor och expert på metoder att främja fysisk aktivitet
inom hälso- och sjukvården, med fokus på metoden FaR. Hennes grundutbildning är
agronom med en MSc med inriktning på fysiologi från Sveriges Lantbruksuniversitet,
som hon byggde på med idrottsmedicin och folkhälsonutrition vid Karolinska
Institutet. Hon har sedan 2000 arbetat på Statens folkhälsoinstitut och varit involverad i flera regeringsuppdrag om fysisk aktivitet, matvanor och övervikt. Sedan
2003 har hon bedrivit forskning om FaR vid Karolinska Institutet och hon disputerade 2008 med avhandlingen ” Physical Activity on Prescription – Studies on physical activity level, adherence and cardiovascular risk factors”. Sedan 2009 är hon
även lärare och forskare vid Allmänmedicin och klinisk epidemiologi, Institutionen
för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala Universitet. Pågående studier handlar
om FaR och andra metoder för att främja fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården till olika patientgrupper. Lena Kallings har haft ett flertal expertuppdrag kring
metoder att främja fysisk aktivitet på såväl lokal, regional, nationell som internationell nivå. Bland dessa kan särskilt nämnas medverkan i SBU:s systematiska
litteraturgranskning av ”Metoder för att främja fysisk aktivitet”, Socialstyrelsens
”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder” och arbetsgruppen för
HEPA inom hälso- och sjukvården i European network for the promotion of healthenhancing physical activity.

Författare och granskare vid Statens folkhälsoinstitut
Astri Brandell Eklund är läkare och specialist i allmänmedicin, med ett särskilt intresse
för samtalet om förändring. Hon är sedan 1997 medlem i MINT (Motivational
Interviewing Network of Trainers), det internationella nätverket för utbildare i
Motiverande samtal. Hon har deltagit i produktionen av flera olika utbildningsmaterial om MI, exempelvis www.somra.se. 2004–2010 var hon projektledare för
delprojekt MI inom Riskbruksprojektet, numera är hon bland annat verksam som
expert vid avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö, Statens folkhälsoinstitut.
Carina Edling är utbildad legitimerad sjukgymnast vid Karolinska Institutet med
vidareutbildning inom hälsovetenskap till Masters of Health Science vid University
of Indianapolis, USA och hon har sjukgymnastiskt specialistexamen inom gerontologi och geriatrik i Sverige och USA. Carina Edling har arbetat kliniskt som sjuk-
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gymnast i flera år både i Sverige och USA, samt har arbetat som lärare inom sjukgymnastik vid college i USA. Hon arbetar nu som utredare inom fysisk aktivitet vid
avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö på Statens folkhälsoinstitut.
Anna Jansson är utbildad legitimerad sjukgymnast vid Karolinska Institutet med
högre studier inom både idrottsmedicin och ortopedisk manuell terapi (OMT). Hon
blev medicine doktor 2004 vid Karolinska Institutet. Hon har arbetat under åren
2001–2005 med svenska simlandslaget som sjukgymnast och deltog vid OS i Aten i
denna roll. Nu är Anna Jansson aktuell som projektledare för Hälsocoachuppdraget,
vid Statens folkhälsoinstitut.
Eva Söderberg, utredare fysisk aktivitet, avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö
på Statens Folkhälsoinstitut. Hon har mångårig erfarenhet av hälsoarbete lokalt
och regionalt i kommun, landsting och ideell sektor. Eva Söderberg deltog i utvecklingsarbetet med FaR i Jämtland under 10 år dels som anställd i landstinget men
främst som folkhälsoansvarig i Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Hon har
folkhälsovetenskaplig bakgrund.

Externa författare
Ingbritt Ekman, projektledare Stockholms FaR-ledarnätverk på SISU Idrotts
utbildarna sedan 2005. Hon utbildar och föreläser för aktivitetsarrangörer och
vårdgivare i Stockholms läns landsting. I samarbete med Tina Modin har hon tagit
fram Idrottsrörelsens utbildningsmaterial för aktivitetsarrangörer.
Tina Modin, folkhälsoenheten vid Örebro läns Idrottsförbund, har mångårig erfarenhet av metoden FaR. Hon utbildar både hälso- och sjukvårdspersonal och aktivitetsarrangörer. I samarbete med Ingbritt Ekman har hon tagit fram Idrottsrörelsens
utbildningsmaterial för aktivitetsarrangörer. Hon har även väglett och coachat personer som behöver hjälp och stöd hitta lämplig fysisk aktivitet.
Lillemor Nyberg arbetar som distriktsläkare sedan 30 år på Karolina vårdcentral,
Örebro läns landsting, i Karlskoga. Hon är specialist i allmänmedicin med vidareutbildning i fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Lillemor Nyberg är även doktorand på
Centrum för allmänmedicin, Karolinska Institutet, Huddinge. Forskningen handlar
om att studera ett nytt standardiserat maximalt klivhöjdstest som mäter benstyrka
och benfunktion till exempel före och efter ordination av fysisk aktivitet.
Jill Taube är psykiatriker med stort intresse för området fysisk aktivitet och psykisk
hälsa. Sedan 2007 är hon verksam som projektledare i Stockholms läns landsting
med att implementera FaR och ett handlingsprogram för övervikt och fetma och
med särskilt ansvar för psykiatrin. Målgrupp är i första hand vårdgivare. Jill Taube
har även skrivit en bok riktad till allmänheten om psykisk hälsa och fysisk aktivitet
”Själ och kropp – rörelse för psykiskt välbefinnande”.

318

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

Personer som via en enkät bidragit med
erfarenheter och patientfall
Namn

Titel

Arbetsplats

Karin Andersson

Distriktssköterska,
Diabetessköterska

Baggängens vårdcentral,
Karlskoga

Regina Bendrik

Leg sjukgymnast

Strömsbro HC, Gävle

Maria Bjerstam

Sjukgymnast

Skånes universitetssjukhus, Lund

Ann Björk

Sjuksköterska, Kognitiv terapeut
steg-1

Allmän Närpsykiatri Rehab,
Örebro Läns Landsting

Anette Danesjö-
Gustavsson

Distriktssköterska , Utredare

Samhällsmedicin, Örebro

Margareta Eriksson

Sjukgymnast, Med Dr

Utvecklingsenheten primärvård,
Norrbottens läns landsting

Jenny Forsberg

Sjukgymnast, doktorand, FaR
utvecklare

Primärvården AFC/CAMTÖ,
Örebro läns landsting

Eva Gåve

Sjukgymnast inom pediatrik

Akademiska Barnsjukhuset,
Uppsala

Christina Görsing

Leg Psykoterapeut

Psykiatriska Öppenvården
Karlstad

Ingela Högerås

Överläkare Gyn Obst, vård
enhetschef

Kvinnokliniken Hudiksvall,
Gävleborgs län

Susan Jansson

Träningsinstruktör, Leg. Tand
sköterska

Träningslagret, Karlskoga

Lena Hedin (f.d. Larsson)

Folkhälsoplanerare, fil. mag. i
folkhälsovetenskap

Folkhälsoavdelningen,
Landstinget i Jönköpings län

Madeleine Leijon

Hälsokoordinator, socionom

Vårdcentralen Åsidan, Nyköping

Stefan Lundqvist

Leg sjukgymnast, FaR-utvecklare

FaR-teamet Göteborg centrum/
väster primärvård. Primärvårds
rehab Majorna

Gerthi Persson

Sjukgymnast, FaR-samordnare

Blekinge primärvård, Karlskrona
rehabcenter

Monika Randén

Sjukgymnast, FaR-koordinator

Rehabiliteringsenheten Karlskoga
lasarett, Örebro läns landsting

Gunilla Sigursdotter

Beteendevetare, verksamhetsutvecklare för FaR

arbetar på uppdrag av Hälso- och
sjukvårdsnämnd 5 – primärvård,
Göteborg centrum/väster

Yvonne Sjöö

Distriktssköterska, specialitet
diabetes, astma/KOL

Vårdcentralen Herrhagen,
Karlstad
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Namn

Titel

Arbetsplats

Marie Söderström

Distriktssjuksköterska, diabetessjuksköterska

Vårdcentralen Bagaregatan,
Nyköping

Lena Thorselius

Sjukgymnast, enhetschef, metodutvecklare

Primärvårdskansliet Alingsås,
ledamot
Förbundsstyrelsen sjukgymnastförbundet

Helena Vallin Eriksson

Hälsopedagog, friskvårdslots

Upplands Idrottsförbund,
Uppsala

Patrik Wennberg

Läkare, Allmänmedicin, Med dr,
adjungerad lektor

Anderstorp Hälsocentral, Skellefteå och Institutionen för folkhälsa
och klinisk medicin, enheten för
allmänmedicin, Umeå universitet.

Externa vetenskapliga granskare:
Maria Hagströmer, Leg sjukgymnast och Docent vid sektionen för sjukgymnastik,
Karolinska Institutet. Maria Hagströmer undervisar på grund och avancerad nivå
inom fysisk aktivitet, träning och hälsa. Hennes forskning handlar om mätmetodik
för fysisk aktivitet och utvärdering av tränings- och livsstilsinterventioner.
Matti Leijon, MPH, PhD. Folkhälsovetare som arbetat med FaR sedan 1999 och
som medverkat i FaR relaterade arbetsgrupper på såväl lokal, regional, nationell
och internationell nivå. Han har medverkat i flera rapporter som kan relateras
till FaR och implementering av FaR. Matti Leijon försvarade 2009 sin avhandling ”Activating People” som är baserad på FaR förskrivning inom primärvården
i Östergötland. Han arbetar idag som forskningskoordinator för levnadsvanor på
Centrum för Primärvårdsforskning inom Region Skåne.
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Bilaga 1.
Beskrivning av fysiska aktivitetsfrågor
Nedan följer en beskrivning av aktuella frågeställningarna och svarsalternativen i
ett antal undersökningar av befolkningens självrapporterade fysiska aktivitetsnivå.
I den andra tabellen visas de eventuella större förändringar som skett över tid i dessa
undersökningar.

Tabell 1. Beskrivning av frågeställning och svarsalternativ i undersökningar
av befolkningens självrapporterade fysiska aktivitetsnivå
Undersökningens namn
ULF (61)

Aktuell enkätfråga

Aktuella svarsalternativ

Motionerar du sammanhängande minst 30 minuter?

•
•
•
•

LIV 90 och LIV Hur mycket har du i allmänhet
rört dig eller ansträngt dig kropps2000 (62)
ligt på din fritid under det senaste
året?

Praktiskt taget aldrig
Lite då och då
Ungefär en gång i veckan
Minst två gånger i veckan

a. Har rört mig mycket litet
b. Har rört mig mycket litet men ibland tagit
någon enstaka promenad eller liknande
c. Har fått ”vardagsmotion” i samband med
städning, att gå i trappor, trädgårdsarbete,
sällskapsdans, promenad eller lättare cykelturer till och från arbetet, gå ut med hunden
etc.
d. Har, utöver aktiviteterna i c), ägnat mig åt
lättare form av motion som promenader
(eller andra aktiviteter med motsvarande
ansträngning) minst en gång per vecka
e. Har ägnat mig åt mer ansträngande motion
som t.ex. snabba promenader, joggning,
simning, motionsgymnastik eller motsvarande minst en gång per vecka
f. Har regelbundet ägnat mig åt hård träning
eller tävling där den fysiska ansträngningen
varit stor, t.ex. löpning och olika bollspel
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Undersökningens namn

Aktuell enkätfråga

Aktuella svarsalternativ

LIV 90 och
Försök att summera din totala
LIV 2000 (62) fysiska aktivitet under en normalvecka om du lägger samman frivilligt vald motion, fysisk
ansträngning under arbete samt
vardagsmotion.

Svaren är uppdelade på tre nivåer av aktivitet
(låg, måttlig och hög ansträngning) under
sommar- respektive vinterhalvåret. Utifrån
svaren beräknas en aktivitetspoäng, och individerna delas in i följande nivåer av total fysisk
aktivitet:
• Mycket låg
• Låg
• Ganska låg
• Måttlig (motsvarade ≥ 30 min/dag med
måttlig intensitet)
• Hög (motsvarade≥ 60 min/dag med måttlig
intensitet)
• Mycket hög

Svenska folkets tävlingsoch motionsvanor (63)

Hur ofta motionerar du?

•
•
•
•
•
•
•

Hälsa på lika
villkor (64)

Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden
under de senaste 12 månaderna?

• Stillasittande
• Lågintensiv aktivitet minst 2 timmar i veckan
• Måttlig motion 1–2 gånger per vecka à
30 minuter
• Regelbunden motion och träning minst
3 gånger i veckan à 30 minuter

Hur mycket tid ägnar du en vanlig
vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm?

• 5 timmar per vecka eller mer
• Mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar
per vecka
• Mellan 1 och 3 timmar per vecka
• Högst en timme per vecka
• Inte alls

Skolbarns
hälsovanor
(65)
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Hur många dagar har du varit
fysiskt aktiv sammanlagt minst 1
timme om dagen under de senaste 7 dagarna?

•
•
•
•
•
•
•
•

Minst 5 ggr/vecka
3–4 ggr/vecka
Mer än 2 ggr/vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/månad
Mera sällan
Aldrig

0
1
2
3
4
5
6
7
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Tabell 2. Beskrivning av eventuella större förändringar som har skett i befolkningsundersökningarna, årtal när förändringen skedde och tidigare formuleringar
Undersökningens namn
År

Tidigare formulering

Tidigare svarsalternativ

ULF (61)

2008

Jag skulle nu vilja veta hur
mycket motion du får på din
fritid. Vilket av de här svarsalternativen passar bäst in på
dig?

• Får praktiskt taget ingen motion alls.
• Motionerar lite då och då (t.ex.
kortare promenader).
• Motionerar regelbundet ungefär en
gång i veckan.
• Motionerar regelbundet minst två
gånger i veckan.
• Motionerar regelbundet ganska kraftigt minst två gånger i veckan.

Svenska
folkets tävlings- och
motionsvanor
(63)

2005

Hur ofta motionerar du? (oförändrad formulering)

•
•
•
•
•
•

Mer än 2 ggr/vecka
Ca 2 ggr/vecka
Ca 1 gg/vecka
3 ggr/månad
Mera sällan
Aldrig
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Bilaga 2. Socialstyrelsens frågor
om fysisk aktivitet
Socialstyrelsen har tagit fram frågor för att bedöma patienters fysiska aktivitet
i samband med arbetet med riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (113). Val
av frågor har skett utifrån en sammanvägning av krav på innehåll, säkerhet i mätbarhet samt möjlighet att ha med frågan i en ordinarie datoriserad journal. Det är en
svår och viktig balans mellan enkelhet, tidsbesparing och informationsvärde. Man
har valt att fråga efter ”typisk vecka” även för fysisk aktivitet för att frågorna för
alla levnadsvanor ska vara enhetliga. De ”senaste 7 dagarna” är egentligen bättre
för fysisk aktivitet, då skattningar av en ”normal” vecka kan öka risken för överskattning av aktivitetsnivån.
Frågorna kan användas:
• som underlag för Socialstyrelsens resultat och processindikatorer
• för att följa andelen med olika nivåer av fysisk aktivitet
• för att följa andelen med otillräcklig fysisk aktivitet som fått del av de olika
rekommenderade metoderna
• för uppföljning av förändring i aktivitetsnivå efter interventioner.

Frågorna efterfrågar total tid av fysisk aktivitet under en vecka, och inte antal dagar
som en person uppfyller rekommendationen om 30 minuters. Anledningen är att
fånga stegvisa förbättringar också hos de minst aktiva individerna, de som inte
når upp till rekommendationen om 30 minuter per dag. Ur folkhälsoperspektiv är
det viktigt att frågan har en bra förmåga att även fånga förändringar hos de minst
aktiva då just dessa personer är de som har mest att vinna på att öka sin aktivitetsnivå. Det finns även ett tydligt dos-respons förhållande mellan fysisk aktivitetsnivå
och hälsa, även över 150 minuter i veckan.
Man har valt att ha 2 frågor, en om en fysisk träning och en om vardagsmotion.
Frågorna är standardiserade men svarsalternativen kan utformas på olika sätt. Det
finns 3 alternativa sätt att ange svaret på frågorna om fysisk aktivitet, antingen
ges svaret i tidsintervall, i antal minuter eller per dag under en vecka. Resultaten
från fysisk aktivitetsfrågorna 1 och 2 vägs samman till ett gemensamt mått som
man kallar ”aktivitetsminuter”. Målet är att nå upp till 150 minuter i veckan.
Sammanräkningen bygger på att tiden i den mera intensiva aktivitet som efterfrågas
i fråga 1 räknas dubbelt. Exempelvis 45 minuters promenad + 45 minuters löpning
blir: 45+90=135 aktivitetsminuter.
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1. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning, som får dig att bli 
andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik, bollsport?
Svarsalternativ A: svar i kategorier

Svarsalternativ B: svar i antal minuter/vecka

 0 minuter/ Ingen tid

__________ minuter

 Mindre än 30 minuter
 30–60 minuter (0,5–1 timme)
 60–90 minuter (1–1,5 timmar)
 90–120 minuter (1,5–2 timmar)
 mer än 120 minuter (2 timmar)

2. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel 
promenader, cykling, trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången).
Svarsalternativ A: svar i kategorier

Svarsalternativ B: svar i antal minuter/vecka

 0 minuter/ Ingen tid

__________ minuter

 Mindre än 30 minuter
 30–60 minuter (0,5–1 timme)
 60–90 minuter (1–1,5 timmar)
 90–150 minuter (1,5–2,5 timmar)
 150–300 minuter (2,5–5 timmar)
 mer än 300 minuter (5 timmar)

För bägge frågorna Svarsalternativ C: svar i tabell
Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk
träning, som får dig att bli andfådd, till exempel
löpning, motionsgymnastik, bollsport?
Träning (minuter)

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt
vardagsmotion, till exempel promenader, cykling,
trädgårdsarbete? Räkna samman all tid
(minst 10 minuter åt gången).

Aktivitetsminuter

Vardagsmotion
(minuter)

Måndag

Måndag

Tisdag

Tisdag

Onsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Fredag

Fredag

Lördag

Lördag

Söndag
Totalt

Aktivitetsminuter

Söndag
_________

*2=_________

+ _________ =
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Bilaga 3. Sammanställning av olika
professioners erfarenheter av att
arbeta med FaR
en sammanfattning av erfarenheter av att arbeta med
FaR, från ett antal personer som i sitt dagliga arbete använder metoden. Ett urval
av yrkesverksamma har besvarat ett frågeformulär. Antal svarande: 24 personer
besvarade enkäten, varav 9 sjukgymnaster, 5 sjuksköterskor, 4 läkare, 2 beteendevetare, 1 socionom/hälsokoordinator, 1 folkhälsovetare, 1 hälsopedagog och 1
aktivitetsarrangör. Personerna hade 9–31 år (i genomsnitt 24 år) inom sitt yrke och
de hade arbetat med FaR i 1,5–13 år (i genomsnitt 6 år). De arbetade bland annat
inom primärvården, slutenvården, psykiatrin, frivilligsektorn, i kommuner och på
träningslokaler.

I denna bilaga presenteras

Frågor som besvarades i enkäten:
• Beskriv din erfarenhet av FaR-arbete (exempelvis förskrivare, metodutvecklare,
har fördjupade motiverande samtal etcetera).
• På vilket/a sätt använder du dig av FaR (beskriv hur metoden går till hos dig)?
• Beskriv en eller flera typiska patientfall då du använder FaR, och vilka effekter
det brukar ha?
• Samarbetar du med kollegor och eller andra professioner i ditt arbete med FaR
(beskriv)?
• Samarbetar du med andra förvaltningar, organisationer och/eller aktivitetsarrangörer i ditt arbete med FaR (beskriv)?
• Är det något annat du vill förmedla angående ditt arbete med FaR och/eller FYSS
till studenter/kollegor?
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Här följer en sammanställning av enkätsvaren utifrån frågorna med utvalda citat.

Fråga/tema

Svar

Citat

1. Beskriv dina
erfarenheter av
FaR-arbete

FaR är ett sätt att stötta och
hjälpa patienterna.

”mycket positiv kraft hos
både mig och patienten
i FaR-processen”

Kommentar

”FaR används för att
förstärka det vi samtalat
om”
Roll

De svarande hade följande
roller:
• Förskrivare
• Samordnare
• Metodutvecklare
• Kontaktperson
• Föreläsare/undervisning
• Samverkansroll
• Verksamhetsutvecklare
• Medicinsk rådgivare
• Arbete i projektform
• Föreningsledare/
aktivitetsledare
• Friskvårdslots
• Träningsinstruktör
• Beteendemedicin –
motiverande samtal (MI)
• Arbete inom läkemedelskommittén

”min första erfarenhet
av FaR var 2003”

Flera av personerna
arbetar eller har arbetat med metoden
både som förskrivare
och metodutvecklare.

Metodutveckling

De svarande tyckte att följande var viktigt för metodutveckling:
• Chefens stöd
• Upprättande av lokala
rutiner
• FaR-team och FaR-samordnare
• Utbildning och information
• Skapa nätverk (med framför allt föreningslivet)
• Träffar för att skapa en
samsyn
• Webbplats
• Utveckla metoden lokalt
• Statistik över antal FaR/mån
• IT-stöd för mallar/
lathundar

”det tar tid att införa”

Flera av dem som
svarade på enkäten
tycker att utbildning
inom FaR måste in
i grundutbildningar
inom hälso-och
sjukvård.

”kunskapen om fysisk aktivitet och FaR varierar”
”samordnare nyttjas i
olika omfattning”
”det fungerade bäst på
de vårdcentraler där chefen var positivt inställd”
”behov av vägledning
och tydliggörande av
roller och ansvar utgör
grundläggande förutsättningar”
”viktigt att ledningen fattar beslut och tar ansvar
för kontinuerliga fortbildningar”

Många vill ha stöd
i form av FaRsamordnare medan
andra vill göra jobbet själva.
En lärdom var att
ta med läkemedelskommittén i landstinget i ett tidigt
skede i arbetet med
FaR.
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Fråga/tema

Svar

Citat

2. Hur använder du metoden?

Metoden används då någon
som söker hälso-och sjukvården för något symtom eller
problem är otillräckligt aktiv,
eller då en kartläggning av levnadsvanor visar att personen
inte är tillräckligt fysiskt aktiv.
Metoden används för att
förebygga och behandla sjukdomar och tillstånd.

”bra som stöd för att
motivera patienten att
hålla sig på den ’friska
sidan’”

All legitimerad personal kan
förskriva.

”känns naturligt att ta
en FaR-diskussion med
patienten i slutfasen av
rehabiliteringen”

Förskrivning

På vissa ställen har nya förskrivare möjlighet att få handledning.
Många använder FYSS och
annan litteratur som kunskapsbas.

Kommentar

”när patienten får en
ordination av FaR ökar
man patientens eget
deltagande och ansvar”

”FaR-samordnaren kan
eventuellt göra tester/
mätningar, ordinera och
hänvisa till aktivitet”
”arbetsuppgiften är att
bedöma, motivera patienten, ordinera enligt
FYSS, dokumentera”

En del använder informationsmaterial,
till exempel ett FaRkit eller lathund till
förskrivarna
(ofta sammanställt
av samordnaren).
En del av personalen
kan vara rädd för att
göra fel initialt.

”den individuellt anpassade ordinationen på
fysisk aktivitet är en
sammanvägning av patientens erfarenheter och
motivationsnivå och min
kunskap i ämnet”
Rådgivning

Används oftast.

”det inledande samtalet
är av stor vikt för att
stötta patienten i den
beteendeförändring som
krävs för att påbörja ett
mer fysiskt aktivt liv trots
smärta och sjukdom”

Motiverande
samtal (MI)

Används ofta, framför allt till
de patienter som behöver
extra stöd.

”tar emot recept från
doktorer för ett motiverande samtal, slussar
ut till egen aktivitet eller
gruppaktivitet”
”Många patienter behöver extra stöd för
att komma i gång. De
erbjuds ett längre motiverande samtal.”
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Kom-i-gång-grupper
förekommer för de
patienter som behöver extra stöd utöver
FaR och rådgivning/
MI.

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

Fråga/tema

Svar

Citat

Övriga hjälpmedel/stöd

Dagbok och stegräknare med
medföljande instruktioner
används ibland.

”de som har svårt att
komma i gång eller är
osäkra på hur fysiskt
aktiva de är har möjlighet att låna en stegräknare under 14 dagar och
skriva en stegdagbok”

Kommentar

”många uppskattar att
föra aktivitetsdagboken
och fortsätter även med
det efter att FaR-receptet
gått ut”
Genomförande
av aktiviteteter

Aktiviteterna sker genom
• egen träning
• gruppträning.

”vi går igenom enkel
träningslära och användning av Borgskalan för
att hitta rätt belastning”

Går ofta genom en
lots i kommunen eller genom träningsinstruktör hos förening/gym etcetera.

Uppföljning

Ofta görs uppföljningar individuellt efter 1, 3, 6 och 12
månader eller efter behov.

”brevet som skickades
hem till patienten kompletterades med en text
som tydligt förklarade
att uppföljningen är ett
erbjudande om stöd/motiverande samtal”

Flera tycker att uppföljningarna är viktiga för patienternas
fortsatta motivation.
Aktiviteten kan behöva justeras (förändrad intensitet,
tid etcetera). Förskrivaren är ibland en
annan än den som
gör uppföljningen.
Förskrivaren får då
meddelande via
journalsystemet
hur uppföljningen
gått; till exempel
kan en läkare vara
förskrivaren men
sjuksköterskan kan
vara den som skriver
ordinationen och
följer upp.

Patientens följsamhet följs
upp.
Sedvanligt uppföljningsansvar
(inom yrkesrollen).
En del uppföljningar görs via
telefon.

”säkerställa statistik
är att man använder
datajournalens läkemedelsmodul för förskrivning!”
”när man får ta del av
hur det har gått för en
patient får man en påminnelse om att ordinera
fler recept”
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Fråga/tema

Svar

Citat

Kommentar

Svårigheter

Otillräcklig tid i sitt arbete.
Svårigheter att få in FaR i
journalsystemet.

”brist på tid”
”administrativ tid har
placerats in efter varannan patient” ”ge möjlighet att hinna skriva FaR
om behov finns”

En del tycker att det
tar lång tid att få till
utvecklingsarbetet
inom landstingen.
Uppföljningarna
behöver bli bättre.

”alla aktiviteter fanns
inte i det ordinarie utbudet”
”många läkare ser inte
motion som ett läkemedel” ”de förskriver hellre
recept på läkemedel”
Möjligheter

Aktivitetskataloger

3. Till vilka
patienter
använder
du FaR

Främst till dem som är fysiskt
inaktiva.

Ålder

Används till ungdomar, vuxna
och äldre.

Diagnoser

För att förebygga och behandla
hos framför allt personer med
• högt blodtryck, höga blodfetter
• smärta
• problem från rörelseapparaten
dålig sömn
• högt blodsocker och
diabetes
• metabola syndromet
• övervikt
• nedstämdhet/depression
• oro/ångest
• nedsatt balans och
funktionsförmåga
• artros
• ADHD
• stressymtom.
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”vi har en aktivitetsmeny
över föreningslivets aktiviteter som kommunen
håller uppdaterad via sin
webbplats”

Många landsting
har redan FaR i sitt
journalsystem, till
exempel i Melior.

”i mötet med till exempel
personer med övervikt
erbjuds personen FaR
parallellt med kostsamtal
och ’sjukvårdande stöd’”
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Fråga/tema

Svar

Citat

4. Samarbetar
du med kollegor och andra
professioner?

Ja, med
• kollegor inom samma
profession och med andra
professioner inom hälsooch sjukvården, exempelvis
–– läkare
–– sjuksköterskor
–– sjukgymnaster
–– dietister
–– kuratorer hälsocoacher/
koordinatörer
–– beteendevetare
–– statistiker
–– hälsoekonomer
–– arbetsterapeuter
–– psykoterapeuter
–– undersköterskor
–– barnmorskor
–– distriktssköterskor
• läkemedelskommittén
• andra mottagningar i länet.

”team för att leda FaRarbetet på vårdcentralen
behövs, att vara ensam
nytänkare är inte lätt!”

Ja, med
• FaR-nätverk inom landstinget
• det nationella nätverket
för FaR
• nätverk regionalt
• studieförbund
• kommunen, till exempel
med folkhälsoplanerarna
och med riskbrukscoacherna för alkohol
• idrottsförbund
• aktivitetsarrangörer
• patientföreningar
• pensionärsföreningar
• ideella föreningar
• fysiotek
• nätverk för FaR-utbildade
aktivitetsledare.

”vi samverkar kring
övervikt och fetma och
har speciella vattengympagrupper”

5. Samarbetar
du med andra
förvaltningar,
organisationer
och aktivitetsarrangörer i
arbetet med
FaR?

Kommentar

”ett samarbete med läkemedelskommittén pågår
under kampanjarbetet
’Må bra utan piller’”
”vi har ett mycket bra
samarbete med sjukgymnaster på hjärtrehab på
sjukhuset” ”ringer och
bokar inskrivningstid för
att undvika att det blir
något glapp i träningen”

”i sorgegrupper där
FaR används”

På något ställe så
har man haft kontakt
med och föreläst för
socialtjänst, försäkringskassa och samordningsförbund.

”idrottsförbundet sammanställer aktivitetskataloger för respektive ort
i länet”
”Här har vi tagit upp
frågan om möjligt ekonomiskt stöd för fysisk aktivitet, på samma sätt som
det finns möjligt stöd för
annan medicinering”
”gemensam patientutbildning 2 ggr/år för de
som ordinerats FaR”
”för att skapa en mötesplats mellan aktivitetsarrangörer och inbjudna
patienter har vi under
några år bjudit arrangörerna till att finnas på
plats och bjuda in till
olika prova-på-aktiviteter”
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Fråga/tema

Svar

Citat

6. Övrigt

Mer kunskap om FaR och
FYSS behövs på grundutbildningarna.

”det är viktigt att FaR ses
som en del av vårdenhetens behandlingsutbud
och inte blir en isolerad
del”

346

Kommentar
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Bilaga 4. Handledning till övningen
att ordinera FaR till patienter
är av diskussionskaraktär. Här är några av de aspekter som kan
belysas under en uppföljande diskussion. Lycka till!

Flera av frågorna

Patrik Wennberg, allmänläkare, med.dr

1. Kent
• Det vetenskapliga stödet för att komplettera behandlingen med fysisk aktivitet
får anses vara relativt gott, se till exempel Dunn et al, Exercise treatment for
depression: efficacy and dose response. Am J Prev Med, 2005. 28: p. 1-8, som är
beskriven i FYSS. I Dunns studie där man försökte ”isolera” effekterna av fysisk
aktivitet (gå på rullband ensam inomhus) såg man en tydlig dos–responseffekt
på depressionssymtom. Rask promenad minst 180 minuter per vecka (det vill
säga ungefär som vår hälsofrämjande rekommendation) i 12 veckor gav 47 procents lindring av depressionssymtomen (Hamilton Rating Scale for Depression),
medan lågdosgruppen hade samma grad av tillfrisknande som i en kontrollgrupp
som gjorde stretchning: 30 procent. Remissionsfrekvensen för rask promenad
180 minuter per vecka ligger på samma nivå som för antidepressiva läkemedel
eller KBT.
• I det aktuella fallet saknas kontraindikationer. FYSS nämner förekomst av ätstörningar som kontraindikation.
• Ge positiv förstärkning av den aktuella fysiska aktiviteten. Finns det någon
”gammal” fysisk aktivitet som Kent kan återuppta eller utöka? Gör en försiktig
målsättning. Uppmana till självregistrering i aktivitetsdagbok (baksidan på FaRreceptet). Använd eventuellt stegräknare. Gör täta uppföljningar med positiv förstärkning av ökningen i fysiskt aktivt beteende.
• I första hand är det väl rimligt att öka antalet promenader per vecka. Gör en
försiktig målsättning vad gäller dosering. Sätt hellre ordinationen så lågt att det
är omöjligt att misslyckas. Kent kan då hellre komma tillbaka och visa att han
klarade av ordinationen ”med råge”.

2. Doris
• Riskerna med fysisk inaktivitet är betydligt större. Det är dock viktigt med en
försiktig start. Risken är framför allt förhöjd under den första månaden efter ett
insjuknande i en akut koronar händelse.
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• Gör ett arbetsprov innan för att hon ska kunna pröva att anstränga sig under
trygga förhållanden. Rekommendera träning i grupp, till exempel inom HjärtLungsjukas förening. Ge initialt stöd via sjukgymnast. Påminn om uppvärmning
och nedvarvning.
• Detta är inte helt klarlagt men effekterna medieras sannolikt via ett stort antal
mekanismer (se sidan 366 i FYSS). Det finns inget bra enstaka ”surrogatmått” för
effekterna av regelbundet fysiskt aktivt beteende.
• Receptskrivningen är mest som en övning, men tänkbart är att få med både en
vardagsaktivitet och en gruppaktivitet.

3. Mattias
• Nej, inte vid isolerad hypertoni.
• I praktiken är det bara betablockad (vilket inte längre är förstahandsmedel) som
brukar innebära någon begränsning. Betablockad minskar maxpulsen med i
snitt 30 slag per minut och flera även mer måttliga motionärer brukar känna av
detta. Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet påverkas dock inte negativt av samtidig
behandling med betablockad.
• Efter 4–6 månader har man nått maximal effekt på blodtrycket avseende trycksänkning. Man kan dock ofta se effekt på blodtrycket betydligt snabbare (på ett
par veckor).
• Behandling med fysisk aktivitet bör vara förstahandsåtgärd (tillsammans med
övriga livsstilsfaktorer). Ofta kan det dock vara aktuellt att kombinera FaR med
läkemedelsbehandling, särskilt vid grav hypertoni eller vid hypertoni med hög
kardiovaskulär risk.

4. Signe
• Signe har en regelbunden vardagsmotion och man kan därför kika på de högre
nivåerna i aktivitetspyramiden. Nästa steg är konditionsaktivitet men med tanke
på Signes ålder är även styrke- och balansträning lämpligt ur ett hälsoperspektiv.
• Fysisk aktivitet leder till ökad insulinkänslighet även i vila. (Genom regelbunden fysisk aktivitet kan skelettmuskulaturen ta upp blodsocker via en mekanism
oberoende av insulin, se till exempel Hawley JA et al, Exercise training-induced improvements in insulin action. Acta Physiol (Oxf), 2008. 192: p. 127–35.)
Risken att Signe skulle drabbas av hypoglykemi torde vara mycket låg eftersom
hon inte står på insulin eller insulinfrisättande läkemedel.
• Inga större skillnader frånsett relativa kontraindikationer och försiktighetsåtgärder för vissa patienter, se tabell 1 på sidan 307 i FYSS.
• Se sidan 55 i FYSS. ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och ordinerar fysisk aktivitet bär själv ansvaret för åtgärden enligt …”. Det är därför
viktigt att adekvat ordination dokumenteras. Angående försäkring (sidan 56):
”För aktivitet inom landstingsvård gäller patientförsäkringen [...] Om en patient
som ordinerats fysisk aktivitet på recept däremot skadar sig utanför landstingets

348

F A R – I N D I V I D A N P A S S A D S K R I F T L I G O R D I N AT I O N AV F Y S I S K A K T I V I T E T

inrättningar gäller bara försäkringen om skadorna direkt kan relateras till ordinationen i fråga”.

5. Stefan
• Högintensiv motion kan vara extra svårt för överviktiga och feta individer
(smärta i leder, högre belastning på kroppen). Smygmotion eller NEAT (non exercise activity thermogenesis) kan vara lämplig del av behandlingen, se sidan 454
i FYSS eller Levine JA. Non-exercise activity thermogenesis (NEAT). Best Pract
Res Clin Endocrinol Metab, 2002. 16: p. 679–702:
• Generell rekommendation: ”Minst 30 minuter, vid övervikt gärna 60 minuter, varje dag och intensiteten bör vara måttlig, till exempel rask promenad.
Ytterligare hälsoeffekter uppnås om man förutom daglig fysisk aktivitet i 30–60
minuter även ägnar sig åt någon form av motion minst 2–3 gånger i veckan”. Det
bör dock poängteras att lite fysisk aktivitet är bättre än ingen fysisk aktivitet, och
för att citera Hans Lingfors i Habo: ”Fysisk aktivitet är en kraftfull medicin som
ska upptitreras långsamt”.
• Han bör få mycket positiv feedback. Om han kan hålla fast vid sitt fysiskt aktiva
beteende gör han stora hälsovinster. Merparten av dessa effekter medieras via
andra mekanismer än viktminskning. Se till exempel Lee CD, Blair SN, Jackson
AS. Cardiorespiratory fitness, body composition, and all-cause and cardiovascular disease mortality in men. Am J Clin Nutr, 1999. 69: p. 373–80. I denna
studie hade överviktiga men vältränade män lägre dödlighet än normalviktiga
otränade. Även bukfeta (≥ 99 centimeter) men vältränade män hade lägre dödlighet än inaktiva män med lågt midjemått (≤ 87 centimeter).
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”FaR® – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet” belyser
varför det är viktigt att arbeta med att främja fysisk aktivitet hos befolkningen och patienter. Boken definierar också vad FaR är och vilket
vetenskapligt stöd som finns för metoden, hur FaR kan användas i den
kliniska vardagen samt hur samverkan mellan olika aktörer fungerar.
Läroboken är indelad i sju delar:
• De fyra första delarna är teoretiska och bygger på vetenskapliga studier
och innehåller mycket referenser för fördjupad läsning. Dessa delar
lägger grunden och fungerar som referenslitteratur för resten av
läroboken.
• Två delar är mer praktiskt inriktade och de bygger på erfarenheter av
hur FaR kan användas i den kliniska vardagen av hälso-och sjukvårdens
olika professioner, beskriver samverkan mellan hälso- och sjukvården
och friskvårdens olika aktörer samt återger hur FaR används runt om i
Sverige.
• Bokens avslutande del innehåller övningsuppgifter relaterade till FaR.
Läroboken har en bred målgrupp; studenter på hälso- och sjukvårds
utbildningar, utbildningar inom folkhälsovetenskap, hälsopedagogik,
idrottslärare med flera. Boken vänder sig också till yrkesverksamma
såsom hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver FaR eller arbetar
med implementering av metoden, aktivitetsarrangörer som stöttar
individen till fysisk aktivitet och folkhälsoplanerare som arbetar med
strukturerna för att implementera FaR. Givetvis vänder sig boken även
till kursansvariga och lärare på relevanta utbildningar och kurser.

FaR® – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod för att främja fysisk aktivitet
som utgår från hälso- och sjukvården. Detta är den första läroboken i
ämnet och bokens syfte är att ge en samlad bild av FaR. Den samlade
kunskapen syftar även till att stödja och underlätta implementering av
metoden FaR.

Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa.
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