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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Trots den kunskap som finns idag om de effekter som fysisk aktivitet ger, är allt 
färre människor fysiskt aktiva. Inom sjukvården och framförallt inom primärvården, möter 
distriktssköterskor dagligen människor i behov av professionell hjälp för att komma igång 
med fysisk aktivitet. Som hjälpmedel vid hälsovägledning har fysisk aktivitet på recept 
introducerats. Trots att distriktssköterskor är en av de professioner som använder fysisk 
aktivitet på recept, finns få studier publicerade om deras erfarenheter om fysisk aktivitet. 
Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av interventionen 
fysisk aktivitet på recept inom primärvården. Metoden som användes var av kvalitativ ansats 
med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod där tolv distriktssköterskor 
intervjuades. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en innehållsanalys. 
Resultat Analysen av texten tolkades representera tre huvudkategorier som belyser 
distriktssköterskors erfarenheter om fysisk aktivitet på recept. i) FaR som en intervention 
illustrerar medel för välbefinnande och hälsa samt professionella ställningstaganden, ii) 
Fördelar med FaR speglas ur patientperspektivet och samhällsperspektivet, iii) Problemen 
med FaR kartläggs genom förskrivningsrutiner och uppföljningsrutiner. Diskussionen tar 
upp distriktssköterskornas erfarenheter ur olika perspektiv och innovativa synsätt diskuteras. 
Slutsats FaR har i denna studie visat sig vara en komplex sjuksköterskeintervention som 
kräver flertalet professionella ställningstaganden inför varje förskrivningstillfälle. 

Nyckelord: Distriktssköterskor, Erfarenheter, Fysisk aktivitet på recept, Primärvården 



 
 

DISTRICT NURSES´ EXPERIENCES OF 

PHYSICAL ACTIVITY ON PRESCRIPTION  

IN PRIMARY CARE 

AN INTERVIEW STUDY 

 

LINDA MATTSSON 

District nurses´ experiences of physical activity on prescription in primary care. Master’s 

Thesis in Caring Science, 15ECTS credits, Programme for Specialist Nursing in Primary 

Health Care, 75 ECTS credits. Autumn semester 2012, Supervisor Gunilla Borglin 

ABSTRACT 

Background Despite the knowledge that exists today about the effects that physical activity 
provides fewer and fewer people are engaging in physical activities. In healthcare, and 
especially in primary care, district nurses daily meet people in need of professional help to 
become more physically active. In health counselling, physical activity on prescription has 
been introduced as a tool. Given that district nurses are the main professions that use physical 
activity on prescription there are relatively few studies published about their experiences of 
physical activity. Aim to illuminate district nurses´ experiences of the intervention physical 
activity on prescription [PAP] in primary care. Method A qualitative design including semi-
structured interviews analysed inspired by the descriptions of content analysis were 
conducted. Twelve district nurses were interviewed. Result The analysis of the text was 
interpreted to represent three main categories illustrating the district nurses experiences of 
physical activity on prescription. i) PAP as an intervention illustrated: means for wellbeing 
and health and professional positions, ii) Benefits of PAP illustrated by: the patient 
perspective and the social perspective, iii) The problem with PAP mapped by prescribing 
procedures and monitoring procedures. The Discussion addresses the district nurses´ 
experiences from different perspectives and innovative approaches are discussed. Conclusion 
PAP has in this study proved to be a complex nursing intervention that requires several 
professional positioning’s for each prescribing opportunity.  
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Introduktion 
Idag vet vi att regelbunden fysisk aktivitet är av stor vikt framförallt då fysisk aktivitet har en 

bevisad positiv effekt på vår fysiska och mentala hälsa (Aittasalo, 2008; Warburton, Nicol & 

Bredin, 2006a). Som ett hjälpmedel vid hälsovägledning har bland annat fysisk aktivitet på 

recept [FaR] introducerats. FaR borde kunna vara en lämplig sjuksköterskeintervention för att 

engagera patienterna i att komma igång fysiskt eller för att öka sin fysiska aktivitetsnivå. 

Enligt World Health Organisation ([WHO], 2006) så kan fysisk aktivitet leda till en gynnsam 

påverkan på flera av de vanligaste kroniska sjukdomarna och också till en ökad livskvalitet. 

Trots denna kunskap så har det visat sig att två tredjedelar av befolkningen inom den 

Europeiska Unionen inte når upp till de dagliga rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet 

och en femtedel av befolkningen har låg eller ingen fysisk aktivitet alls i det dagliga livet. 

Fysisk inaktivitet och de välfärdssjukdomar som följer, exempelvis hjärtinfarkt och stroke, 

uppskattas således orsaka cirka 5-10 % av den totala dödligheten per år inom den europeiska 

unionen (ibid). Hälso- och sjukvården och framför allt primärvården torde ha stora 

förutsättningar att positionera sig som en viktig arena för att främja fysisk aktivitet hos 

befolkningen. Detta speciellt eftersom hälso- och sjukvårdspersonal generellt anses vara en 

trovärdig hälsoinformationskälla och då en majoritet av befolkningen regelbundet är i kontakt 

med hälso- och sjukvårdspersonal (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2007). 

Samhällsutvecklingen som skett de senaste decennierna har kommit att innebära betydande 

negativa effekter på den fysiska aktivitetsnivån. Stillasittande arbeten, passiv 

fritidsunderhållning och ökad bekvämlighet i form av motordrivna fordon är några av de 

faktorer som har bidragit till en mer inaktiv livsstil (FHI, 2006). Således torde det vara rimligt 

att anta att distriktssköterskors erfarenheter om fysisk aktivitet på recept som intervention, 

bör kunna påverka hur de använder FaR som verktyg för att vägleda patienter till ett mer 

aktivt liv. Enligt Douglas et al. (2006) har få studier inriktade på just detta publicerats. 

Således är det av vikt att belysa frågan då distriktssköterskors erfarenheter av FaR borde 

kunna påverka deras motivation till implementering av FaR, men också av andra 

sjuksköterskeinterventioner. 

Litteraturgenomgång 
Under denna rubrik kommer de centrala begreppen i arbetet att behandlas utifrån tidigare 

forskning samt basfakta i underrubrikerna Fysisk aktivitet på recept och 

Sjuksköterskeintervention.  
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Fysisk aktivitet på recept 
Med fysisk aktivitet avses alla de rörelser som kroppen åstadkommer som resulterar i 

energiomsättning. Det kan vara aktiviteter såsom raska promenader, cykling, hushållsarbete 

eller trädgårdsskötsel (Caspersen, Powell & Christensen, 1985; Shephard & Balady, 1999). 

För att uppnå god hälsa och välbefinnande har nya svenska rekommendationer för fysisk 

aktivitet tagits fram år 2011. Rekommendationerna utgår från att ”Alla vuxna från 18 år och 

uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. 

Intensiteten bör vara minst måttlig. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar 

och utföras i pass om minst 10 minuter”. Med fysisk aktivitet på recept som 

behandlingsmetod blir patienten mer delaktig i sin behandling och får därmed ett större 

egenansvar. Sannolikt bör det leda till ökad följsamhet (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 

[YFA], 2011). Med anledning av detta torde distriktssköterskan se FaR som en naturlig del i 

sitt hälsoarbete och i strävan att få patienten till att bli mer fysiskt aktiv.  

Fysisk aktivitet på recept (FaR) utvecklades ursprungligen i Storbritannien, men har sedan 

dess introducerats på flera andra platser i världen. Några exempel är PACE i USA, Green 

prescription i Nya Zeeland, Active Practise i Australien, Exercise referral i Storbritannien och 

Motion på recept i Danmark (Aittasalo, 2008; Leijon et al., 2010). I Sverige introducerades 

FaR år 2001 av Folkhälsoinstitutet i en nationell kampanj ”Sverige på väg” på uppdrag av 

regeringen. Syftet var att befolkningen, särskilt de mest inaktiva grupperna i samhället, skulle 

förstå vikten av att vara fysiskt aktiv i det dagliga livet (FHI, 2001; Leijon et al., 2010). FaR 

är idag ett välkänt begrepp inom hälso- och sjukvården och då framförallt inom primärvården 

(Kallings, 2010) som anses vara en viktig arena när det gäller att stödja människor till att få 

en mer fysiskt aktiv livsstil (Kallings, Leijon, Hellenius & Ståhle, 2008; Leijon & Jacobson, 

2006). Tillämpningen av FaR har ökat de senaste åren och år 2008 tog de sista landstingen till 

sig metoden, som nu används i hela Sverige (YFA, 2008). Förskrivning av FaR får ske av all 

legitimerad personal med kunskap inom området och skall journalföras enligt 

patientdatalagen (SFS 2008:355). Till grund för förskrivningen ligger ett patientcentrerat 

samtal med fokus på patientens hälsotillstånd, diagnoser och vad patienten själv anser som 

rimlig aktivitet att genomföra. Ordinationen ska vara individuellt anpassad och omfattar såväl 

val av aktivitet och intensitet som behandlingslängd (Kallings, Leijon, Hellenius & Ståhle, 

2008; Leijon & Jacobson, 2006). Sörensen, Kragstrup, Skovgaard och Puggaard (2008) 

föreslår att fysisk aktivitet på recept bör syfta till en förändring av den fysiska aktiviteten i 

vardagen istället för att avse gruppledda aktiviteter under en begränsad tidsperiod. Därför bör 
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interventionen utvecklas efter individens behov och möjligheter för ökad följsamhet, samt för 

tillämpning som rutin i primärvården (Sörensen, Kragstrup, Skovgaard & Puggaard, 2008). I 

en studie genomförd av Kallings, Leijon, Kowalski, Hellénius och Ståhle (2009) 

framkommer det att följsamheten till FaR är lika bra som vid andra behandlingar av kroniska 

sjukdomar. FaR anses betydelsefullt eftersom redan en liten ökning av den fysiska aktiviteten 

kan påverka såväl den enskilda individen som folkhälsan (ibid). Ek (2011) visade i sin 

masterstudie att patienter som ordinerats fysisk aktivitet på recept uppvisade en betydande 

minskning av sin stillasittande tid och att 68 % av dem fortfarande efter sex månader följde 

sitt FaR. Patienterna upplevde det positivt med FaR men önskade fortsatt stöd och rådgivning 

från hälso- och sjukvården även efter en längre tid (ibid). Det har även visat sig att personer 

som sedan tidigare utfört någon sorts fysisk aktivitet har bättre följsamhet till FaR medan 

fysiskt inaktiva personer förknippas med en sämre följsamhet (Leijon et al., 2010; Morgan, 

2005). Distriktssköterskan har därför ett stort ansvar då det gäller att nå de mest inaktiva 

personerna men också i att erbjuda dem det stöd som de kan behöva, för att uppnå ett aktivare 

liv. I och med det framhålls betydelsen av kontinuerlig uppföljning av FaR för ökad 

följsamhet. 

För ökad följsamhet och bestående livsstilsförändring har Leijon med kollegor (2010) 

kommit fram till, att de aktiviteter som kan initieras i hemmet såsom promenader och löpning 

leder till ökad följsamhet med anledning av att de lättare inkluderas i vardagens rutiner. I en 

studie utförd av Douglas et al. (2006) framkom att sjuksköterskor inom primärvården gärna 

ger rådgivning om fysisk aktivitet som föranleds av regelbundenhet, däremot framkom att 

ingen systematisk bedömning eller rådgivning relaterad till fysisk aktivitet fanns 

rutinmässigt. Den vanligaste formen av fysisk aktivitet som rekommenderades var främst 

promenader. Warburton, Nicol och Bredin (2006b) har i sin studie slagit fast att fysisk 

aktivitet på recept inte behöver vara speciellt komplicerat utan kan innehålla olika dagliga 

aktiviteter som föredras och det bör utföras flera gånger i veckan. För att uppnå hälsoeffekter 

behövs inte strukturerade träningspass utföras utan även korta stunder med fysisk aktivitet 

som läggs samman ger en hälsovinst. Fysisk aktivitet är en del av vardagen som alla 

människor bör inspireras till (ibid). Trots detta så minskar befolkningens fysiska 

aktivitetsnivå och därför är det av stor vikt att primärvården tar den minskade fysiska 

aktivitetsnivån på allvar och ger FaR en naturlig del i det preventiva arbetet. Därmed är det 

av stor vikt att framhålla distriktssköterskors erfarenheter av FaR eftersom det i sin tur kan 

generera i ökad användning av FaR. 
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Grundtanken med FaR är att hälso- och sjukvården ska samarbeta med lokala 

idrottsföreningar och kommunala idrottsanläggningar för att ge stöttning och ökad motivation 

till ett mer fysiskt aktivt liv för den enskilde. Ordinationen i sin tur kan innefatta ett enkelt 

skriftligt råd om fysisk aktivitet eller en komplett lösning för patienten med aktiviteter från 

den gemensamma aktivitetskatalogen från respektive kommun (Kallings, 2010). Som 

hjälpmedel vid ordination av fysisk aktivitet finns boken FYSS, som är en kunskapsbas, 

vilken belyser de sjukdomsgrupper där vetenskapligt belägg finns för att fysisk aktivitet är 

lämpligt som val vid behandling. FYSS utvecklades med avsikt att öka kunskapen om vikten 

med fysisk aktivitet, samt vara lättillgänglig och praktisk för alla som arbetar med 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård (YFA, 2008). Som utgångspunkt vid förskrivning av FaR 

finns en grundmodell, som i sin tur behöver anpassas till de lokala förutsättningar som finns i 

varje kommun och landsting. Således kan förutsättningarna te sig lite olika mellan 

landstingen. De mest centrala komponenterna i grundmodellen för FaR är skriftlig ordination 

på receptblankett, val av aktivitet utifrån FYSS, samverkan med aktivitetsarrangörer som till 

exempel lokala föreningar, samt uppföljning (Kallings, 2010). Primärvården har idag goda 

förutsättningar för rådgivning och ordination av FaR eftersom patienterna ofta är kända och 

återkommande. Därmed borde en uppföljning lätt kunna göras i samband med återbesök, 

likaväl som en läkemedelsordination följs upp och utvärderas. Kallings (2010) menar att 

uppföljningen är viktig för att ta reda på om rätt aktivitet ordinerats och om aktiviteten 

behöver intensifieras. Även vid utvärdering om önskad hälsoeffekt uppnåtts med FaR är 

uppföljningen av stor vikt (ibid). FaR bedöms vara en effektiv och användbar metod för att 

öka den fysiska aktivitetsnivån hos patienter inom primärvården och anses motsvara liknande 

traditionell behandling, men kan med fördel även användas i hälsofrämjande syfte (Kallings, 

Leijon, Hellenius & Ståhle, 2008; Leijon & Jacobson, 2006).  Trots det finns studier som 

påvisar att hälso- och sjukvårdspersonal uppger exempelvis tidsbrist som en av anledningarna 

till att inte främja fysisk aktivitet för patienterna. Kunskaperna gällande rekommendationerna 

om fysisk aktivitet anses också vara otillräckliga (Aittasalo, 2008). Med tanke på att 

interventionen FaR varit aktuell sedan början av 2000-talet torde distriktssköterskor redan se 

detta som en lämplig intervention och utnyttja FaR regelbundet inom primärvården och 

därmed är det av vikt att belysa distriktssköterskornas erfarenheter av FaR.   

Flertalet tidigare studier (Elley, Kerse, Arroll & Robinson, 2003; Swinburn, Walter, Arroll, 

Tilyard & Russell, 1998) baserat på den Nya Zeeländska metoden ”green prescriptions” 

påvisar positiva effekter av fysisk aktivitet på recept. Interventionen FaR anses även vara 



 

5 
 

kostnadseffektiv och hållbar samt att ge stora hälsovinster såsom till exempel ökad 

livskvalitet. Hagberg och Lindholm (2006) lyfter dock att det idag saknas tillräckliga bevis då 

det gäller FaRs kostnadseffektivitet som preventiv insats vid en stillasittande livsstil. Däremot 

har FaR visat sig vara en kostnadseffektiv intervention riktad mot personer med uppenbart 

dålig hälsa (Hagberg & Lindholm, 2006). Garrett et al. (2011) påvisar i sin studie att 

interventionen FaR som ordineras av sjuksköterskor i primärvården kan vara kostnadseffektiv 

i allra högsta grad. Garrett med kollegor (ibid) menar därmed att FaR bör finansieras på 

samma sätt som läkemedelsinterventioner. Med tanke på att forskning indikerar att FaR kan 

vara en kostnadseffektiv sjuksköterskeintervention, så är det av betydelse att 

distriktssköterskors erfarenheter framkommer.  

Sjuksköterskeinterventioner 
Principen bakom sjuksköterskeinterventioner är att uppnå positiva effekter inom vården 

vilket i sin tur kan resultera i förbättrade hälsoresultat (Polit & Beck, 2012). I vissa fall kan 

interventioner konkurrera med varandra gällande kostnad och effektivitet vilket ofta leder till 

kompromisser, därmed bör forskare noga överväga vikten av att nå övergripande mål. De 

flesta interventioner skulle kunna uppnås om inte kostnaderna vore några problem (ibid). 

Enligt Whittmore och Grey (2002) har sjuksköterskor ett professionellt ansvar då det gäller 

att använda sjuksköterskeinterventioner av hög kvalitet, för att på så sätt kunna ta itu med 

viktiga kliniska problem med målet att stödja positiva hälsoresultat. För att öka förståelsen 

för patienterna krävs det att de interventioner som utvecklas är anpassade för den kliniska 

verksamheten. Betydelsefulla och väldefinierade sjuksköterskeinterventioner kan ha stor 

potential att förbättra hälsoresultat om de används vid rätt situation, däremot kan de försvåras 

på grund av människans komplexitet (ibid). Speciellt viktigt idag med rådande 

besparingskrav inom hälso- och sjukvården, är att sjuksköterskeinterventioner som används 

är kostnadseffektiva (Polit & Beck, 2012). Nursing Intervention Classification [NIC] är en 

omfattande och forskningsbaserad klassificering av insatser som sjuksköterskor utför med 

syfte att standardisera sjuksköterskeinterventioner. NIC avser även att standardisera språket 

och menar att alla behandlingar baserat på kunskap och klinisk bedömning har möjliggjort att 

sjuksköterskor förbättrar patienternas resultat (Payne, 2000; Thoroddsen, 2005). Suhonen, 

Välimäki och Leino-Kilpi (2008) har påvisat att viss, dock begränsad, bevisning finns för att 

individualiserade sjuksköterskeinterventioner är mer effektiva, än standardiserade och riktade 

insatser. Därmed framförs ytterligare krav på vidareutveckling av individuella 
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sjuksköterskeinterventioner som tar hänsyn till patientens perspektiv med positiva 

behandlingsresultat till följd (Suhonen, Välimäki & Leino-Kilpi, 2008). 

Interventionen fysisk aktivitet på recept har grundats utifrån flera 

beteendeförändringsmodeller varav den transteoretiska modellen och den sociala kognitiva 

teorin utgör basen i FaR (FHI, 2011). Genom att använda interventioner som grundar sig på 

teoretiska modeller finns möjligheter att identifiera faktorer som främjar 

beteendeförändringar. Användandet och uppföljningen av FaR underlättas eftersom en viss 

struktur skapas genom modellen. Individuella förmågor och målsättningar är viktiga faktorer 

för att förändra ett beteende med bestående effekter och därmed framhålls vikten av att 

individanpassa ordinationen av FaR. Trots det anses interventioner vara svåra att utvärdera 

eftersom flertalet faktorer i samhället påverkar effekten av interventionen. Även de som inte 

vill ha FaR är viktiga att ta med i utvärderingen, dock saknas ofta dessa uppgifter och därmed 

försvåras utvärderingen av FaR som intervention (ibid). Förändringar och implementering av 

nya interventioner har som mål att förbättra effektiviteten och därmed fokusera på en mer 

individanpassad vård (Grol, Wensing & Eccles, 2005). För en framgångsrik implementering 

måste attityden till interventionen förändras innan implementeringen genomförs. Därmed 

måste alla professioner involveras (ibid). Framgångsfaktorer för en lyckad implementering av 

FaR har visat sig vara tydliga riktlinjer och strukturer, delaktighet i processen, FaR-

samordnare för interna och externa kontakter, samt ett nära samarbete mellan hälso- och 

sjukvården och idrottsarrangörer för att överbrygga eventuella klyftor (FHI, 2011). 

FaR som en intervention bör kunna vara av både primär och sekundär art, men i dagsläget 

föreligger delade meningar om interventionen bör vara en primärintervention eller inte. 

Under senhösten 2011 tog Socialstyrelsen fram nya Nationella riktlinjer om 

sjukdomsförebyggande metoder och redan när den preliminära versionen av riktlinjerna 

släpptes framkom kritik. Stensmyren och Andersson (2010) menar att primärpreventiva 

åtgärder riktade till stora grupper bör ske genom en tydlig och kraftfull socialpolitik och inte 

genom hälso- och sjukvården. De anser vidare att begreppet primärprevention kan vidgas till 

insatser för allas allmänna hälsa och välbefinnande och undrar därmed vilka sjukdomar som 

ska bortprioriteras av primärvården, som redan idag har ett stort åtagande (ibid). Med 

utgångspunkt ur Stensmyren och Anderssons (2010) resonemang kring interventionen FaR 

som en primärintervention eller inte, kan vidare diskussioner föras gällande 

kostnadseffektiviteten. Används FaR enligt Socialstyrelsens rekommendationer inom 

primärvården borde sannolikt det i sin tur leda till minskad sekundärproblematik gällande 
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exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Alltså torde interventionen FaR redan 

kunna ses som en självklar primär sjuksköterskeintervention i primärvården. 

Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av interventionen 

fysisk aktivitet på recept inom primärvården. 

Design 
Då studiens syfte var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av interventionen fysisk 

aktivitet på recept inom primärvården valdes ett kvalitativt angreppssätt, det vill säga data 

samlades in med semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades inspirerat av 

innehållsanalys (Burnard, 1996). Kvalitativ metod tar sitt avstamp från det naturalistiska 

paradigmet och Polit och Beck (2012) menar att inom det perspektivet ses kunskap som ett 

resultat av interaktionen mellan forskaren och deltagaren. Människan ses som komplex och 

för att uppnå en helhetsförståelse bör varje situation mötas som ny. Unika händelser och 

situationer är därmed viktiga delar att lyfta fram för vidare bearbetning (ibid). 

Urval och rekrytering 
Tolv informanter från sju olika vårdcentraler i fyra kommuner i södra Sverige deltog i denna 

intervjustudie. Totalt tillfrågades 39 distriktssköterskor om medverkan till studien, varav 27 

valde att avböja med anledning av låg förskrivningsfrekvens av FaR samt hänvisning till 

tidsbrist. Vårdcentralerna, alla drivna i regi av landstinget, hade varierande antal 

distriktssköterskor i olika åldrar med olika utbildningar. Alla informanter var kvinnor och 

medelåldern låg på 49,2 år och antalet år inom primärvården varierade från sex månader till 

trettio år. Sex av totalt tolv informanter använde FaR regelbundet, övriga sex hade 

erfarenheter om FaR, men använde inte FaR i nuläget som en regelbunden intervention. Alla 

var utbildade distriktssköterskor och flertalet hade ytterligare högskolepoäng i form av 

kortare poängkurser. Tre av informanterna hade en kandidatutbildning och två av dem en 

magisterutbildning (Tabell 1).  
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Tabell 1.    Informanternas karakteristika 

Informant 
Kod 

Kön Ålder Grundutb.  
avslutat år 

Specialistutb.  
avslutat år 

Specialist 
mottagning 

Generell  
mottagning 

A Kvinna 46 1992 2000 Nej Ja 
B Kvinna 58 1987 1997 Nej Ja 
C Kvinna 44 1989 2006 Ja Ja 
D Kvinna 59 1996 2000 Ja Ja 
E Kvinna 44 1989 2002 Ja Ja 
F Kvinna 46 1986 2010 Ja Ja 
G Kvinna 41 1999 2011 Ja Ja 
H Kvinna 54 1982 2002 Ja Ja 
I Kvinna 28 2006 2010 Nej Ja 
J Kvinna 59 1977 1985 Ja Ja 
K Kvinna 54 1978 1994 Ja Ja 
L Kvinna 57 1983 1996 Ja Ja 
 

Informanterna rekryterades med hjälp av respektive vårdcentrals avdelningschef. Denna 

strategi bedömdes som nödvändig då ett ”callback” system används inom primärvården, 

vilket innebar att informanterna var svåra att få kontakt med. Avdelningscheferna användes 

därmed som ”dörröppnare” (Polit & Beck, 2012). Initialt kontaktades avdelningschefer vid 

åtta vårdcentraler i fem kommuner via telefon. Vid det samtalet informerades de muntligt om 

studien och tillfrågades om intresse att delta. En avdelningschef avböjde direkt medverkan 

med motivet brist på tid och resurser. De övriga tackade ja till medverkan och skriftlig 

information om studien samt informerat samtycke (Bilaga 1) skickades via mail till dessa. 

Avdelningscheferna förmedlade kontakten mellan detta arbetes författare och tänkbara 

informanter.  De sistnämnda kontaktades, informerades om studien (Bilaga 2) och tid för 

intervjun bokades. Till viss del tillfrågades informanterna om andra potentiella informanter 

till studien, det som Polit och Beck (2012) omnämner som snöbollsurval. Inklusionskriterier 

för medverkan i studien var distriktssköterskor från primärvården med olika 

specialistkompetenser i olika åldrar och erfarenheter. 

Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlings metod. Denna metod kan innebära 

att alla informanter inte alltid får samma fråga (Burnard, 1996) men att det underliggande 

målet med intervjuerna är detsamma, även om frågorna på vägen dit varierar (Polit & Beck, 

2012). Innan intervjuerna påbörjades så erhöll informanterna än en gång muntlig information 

och skriftligt informerat samtycke inhämtades. Initialt i intervjuerna ställdes generella frågor 

för att sedan övergå i mer specifika ämnesinriktade frågor (Bilaga 3). Ibland upprepades 

originalfrågan eller längre pauser togs vilket indikerade att informanten skulle vidareutveckla 

svaret (Polit & Beck, 2012). Informanterna uppmanades att tala fritt om sina erfarenheter 

inom ämnet.  
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Två pilotintervjuer genomfördes initialt för att testa intervjufrågorna (Polit & Beck, 2012). 

Under pilotintervjuerna framkom fler frågor inom ämnet vilka ledde till att intervjuguiden 

reviderades. Eftersom förfarandet blev fortsatt detsamma och informanterna stämde in på 

valda inklusionskriterier bestämdes det att pilotintervjuerna skulle ingå i studien. Intervjuerna 

genomfördes i ostörda lokaler i anslutning till informanternas arbetsplats och informanterna 

kunde gå ifrån på sin arbetstid för att delta i intervjuerna, som i genomsnitt varade ungefär 30 

minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Transkriberingen inkluderade skratt, 

harklingar och pauser av olika slag (Burnard, 1991).  

Dataanalys 
De transkriberade intervjuerna analyserades med inspiration av Burnards (1996) samt av 

Janlöv, Rahm-Hallberg och Peterssons (2006) beskrivning av innehållsanalys och dess 

process (Tabell 2 samt Bilaga 4).  

 
Tabell 2.  Exempel på analysprocessen 

Exempel på citat Exempel på  
kondenserad kod 

Underkategori Huvudkategori 

”jag brukar ju säga det till dem att är du 
fortfarande intresserad av det här FaR-
receptet, ja kanske de säger då, men då är 
det ju viktigt, det är ju det här igen att 
man inte kan göra jobbet åt patienten, 
man måste lägga över ansvaret på 
patienten, så man måste försöka motivera 
dem till att de måste inse hälsovinsterna 
med att vara mer fysik aktiv” (L) 

Patientens egna ansvar, 
motivera genom att belysa 
hälsovinsterna 

Medel för 
välbefinnande och 
hälsa 

FaR som en 
intervention 

”Ja, jag jobbar ju mycket med FaR-
recept, det gör jag ju ähmmm, om man 
vill ha det, men jag försöker inte frälsa 
redan människor som redan är frälsta o 
motionerar man redan på ett vettigt sätt 
som vi tycker då skriver jag ju inte ett 
FaR-recept, men på alla andra försöker 
jag göra det” (G) 

Utskrift av FaR styrs av 
behov och önskan 

Professionella 
ställningstaganden 

 

 

I det första steget lästes all transkriberad data igenom noga, initialt varje intervju för sig och 

sedan alla intervjuerna tillsammans för att kunna skapa en uppfattning om både delar och 

helhet. I det andra steget, den öppna kodningen (Burnard, 1996) av varje mening i texten så 

ställdes följande frågor till texten: Vad handlar det om? Vad är det som händer? Vad står det 

för? Vilket annat liknar detta? Vad skiljer sig detta ifrån? Vad betyder detta?, med avsikten 

att kunna fokusera arbetets syfte samt textens innehåll (Janlöv et al., 2006). Under läsningen 

gjordes markeringar i texten med färgpennor och detta blev därmed den första grova 
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kategoriseringen. Noteringar fördes även i högra marginalen om textens innehåll. De öppna 

koderna kontrollerades återigen mot den transkriberade texten för att säkerställa innebörden. I 

det tredje steget granskades intervjuerna med fokus på innehållet kopplat till syftet. Citaten 

fördes in i en tabell för lättare överblick och därefter kondenserades citaten till en mer 

hanterbar textmassa. De kondenserade citaten valdes att förenas med kodningen till en 

kondenserad kod vilket representerade innehållet i citaten och gav en bättre översyn. Den 

kondenserade koden fördes in i tabellen som sedan skrevs ut och klipptes isär för 

kategorisering. Under hela analysprocessen kontrollerades de kondenserade koderna mot 

citaten och syftet. Alla citat som uppvisade likheter respektive olikheter, sorterades i grupper 

och tillslut växte sex underkategorier och tre huvudkategorier fram. Trots att analysen är 

beskriven stegvis var processen iterativ där en medvetenhet om möjliga problem har funnits 

och tagits i beaktande ur ett holistiskt perspektiv under hela analysprocessen. 

Etiska Övervägande 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) anses inte 

studentarbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning ingå i dessa noggranna 

bestämmelser. Däremot gjordes en etisk egengranskning och en ansökan om etisk rådgivning 

till Etikkommittén Sydost för rådgivning enligt Blekinge Tekniska Högskolas 

rekommendationer. Yttrandet från etikkommittén såg inga hinder ur etiskt perspektiv för 

genomförandet av studien (EPK 134-2012). Informanterna som medverkade i studien har rätt 

att förvänta sig att deras rättigheter skyddas. För att undvika avslöjande av identitet har 

informanternas data avkodats och varje informant namngetts med en bokstav (Polit & Beck, 

2012). Tryggheten för informanterna har i denna studie tillgodosetts genom sekretess och 

konfidentialitet. Genom informationsbrev fick informanterna upplysningar om studiens syfte 

och rätten att avbryta sitt deltagande utan motivering. Innan intervjuerna påbörjades fick 

informanterna på nytt muntlig information om studien och utrymme för frågor fanns. 

Informerat samtycke inhämtades från avdelningschefer och informanter inför intervjuerna.  
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Resultat 
Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av interventionen 

fysisk aktivitet på recept inom primärvården. Resultatet presenteras utifrån de tre 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier som framkom vid innehållsanalysen 

(Tabell 3).  

Tabell 3.                                Översikt kategorierna   

Huvudkategori: FaR som en intervention 
Underkategori:  
- Medel för välbefinnande och hälsa 
- Professionella ställningstaganden 

Huvudkategori: Fördelar med FaR 
Underkategori: 
- Patientperspektivet 
- Samhällsperspektivet 

Huvudkategori: Problemen med FaR 
Underkategori: 
- Förskrivningsrutiner 
- Uppföljningsrutiner 
 

FaR som en intervention  
I huvudkategorin FaR som en intervention tydliggjordes hur informanterna allmänt funderade 

kring FaR som sjuksköterskeintervention. Detta representerades av underkategorin Medel för 

välbefinnande och hälsa i primärvården, men också av underkategorin Professionella 

ställningstaganden som behandlande hur informanterna kunde resonera kring FaR och vad de 

grundade sina beslut på i mötet med patienterna 

Medel för välbefinnande och hälsa  
I underkategorin medel för välbefinnande och hälsa framkom att informanterna såg fysisk 

aktivitet som en nödvändighet för välmåendet och att det var av vikt att motivera till fysisk 

aktivitet. Informanterna oavsett om FaR ordinerades eller inte gav uttryck för att samtal om 

en hälsosam livsstil som innefattar fysisk aktivitet, behövdes lyftas vid varje samtal med 

patienten. På så sätt var det möjligt att fånga upp de patienter som behövde stöd och support 

med att förändra sina levnadsvanor. Informanterna lyfte att samtal om hälsa och levnadsvanor 

blivit mer framträdande i arbetet sedan Socialstyrelsen tog fram de nya riktlinjerna för 

sjukdomsförebyggande metoder hösten 2011. De fyra faktorer som berördes av vikt för vår 

livsstil var kost, motion, alkohol och rökning. För att fånga patientens intresse hade flera av 

informanterna som rutin att visa broschyrer om FaR. Vid intresse och uppvisat gensvar 

förskrevs fysisk aktivitet på recept. FaR sågs således som en möjlighet till hälsovinster för 

patienten och som ett hjälpmedel vid livsstilsförändringar. För att kunna öka motivationen 
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hos den enskilda patienten var det viktigt att lyfta de hälsovinster som informanterna menade 

att FaR kunde innebära. 

 
“Man träffar ju många patienter som kanske inte äter några mediciner, så man har 

mätt några höga blodtryck, som kanske har lite övervikt och därför försöker man ju 

sporra dem så mycket som möjligt att försöka ändra sina levnadsvanor och bli mer 

aktiva” (G) 

 
Informanterna betonade vikten av ett samtalssätt där fysisk aktivitet och FaR presenterades på 

ett lättförståeligt och naturligt sätt. De menade att den största utmaningen var att lyckas med 

att motivera patienten till fysisk aktivitet och att graden av motivation hos patienten var 

avgörande för deras beslut om att förskriva FaR eller inte. Detta eftersom informanterna av 

erfarenhet upplevde att följsamheten försämrades vid bristande motivation. I sådana 

situationer kunde det hända att de avvaktade med att förskriva FaR och i stället bokade en tid 

för återbesök där de försökte initiera en ny diskussion med patienterna om fysisk aktivitet och 

FaR. Informanterna framhöll att en av de viktigaste aspekterna i dessa situationer var att vara 

lyhörd för patienternas önskan och vilja, det vill säga att inte skriva ut FaR om patienten inte 

ville.  

 
“Vi ska inte göra det bara för att vi ska göra det utan det måste ha en vinst, alltså 

hälsovinsten, där jag tycker att man kan uppnå en hälsovinst det är då jag gör det” 

(D) 

 
Informanterna framhöll att hälsoproblem eller olika åkommor med all sannolikhet låg till 

grund för deras beslut att ordinera FaR. De kunde inte säga att de förskrivit FaR till någon ur 

ett direkt primärpreventivt syfte eftersom patienten redan ansågs ha livsstilsrelaterade 

problem; och därför var i kontakt med primärvården. Däremot hade informanterna märkt av 

en större efterfrågan av FaR bland patienterna, eftersom patienterna hört talas om FaR och 

gärna skulle vilja ha ett recept. Patientens behov och önskan styrde således också 

användandet och förskrivningen av FaR. FaR ansågs om möjligt bli en mer naturlig del i det 

primärpreventiva arbetet eftersom informanterna menade att målet med deras arbete var att 

förebygga sjukdom och skada. Dessvärre upplevde de att de arbetade mest med 

sekundärprevention i dagsläget. 
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”Alltså drömmen är ju att få jobba med primärprevention, men vi har ju inte gjort 

det och gör egentligen fortfarande inte det speciellt mycket i primärvården. Det är 

sekundärt mer. För oftast har de ju någon sjukdom som gör att vi fångar dem här, 

men jag skulle vilja. Min dröm vore att gå ut till allmänheten och fånga 

primärpreventionspatienter” (L) 

Professionella ställningstaganden 
I underkategorin professionella ställningstaganden framkom att informanterna gjorde flera 

ställningstaganden innan de beslutade sig för att skriva FaR. I varje patientmöte identifierades 

hälsoproblem och beslut om förskrivning om FaR eller inte, togs i samråd med patienten. För 

att kunna individanpassa ordinationen efter patientens önskemål fördes diskussioner med 

patienten om val av aktivitet. Som tidigare nämnts, menade informanterna att en av de 

viktigaste aspekterna i patientmötet, att som professionell, vara lyhörd för patientens önskan. 

Patienten ansågs i och med det bli delaktig i vården och det var viktigt för informanterna att 

deras egna värderingarna inte reflekterades i mötet med patienten.  

 
“O så får man höra lite vad de själva tänker och vad dem tycker, det måste ju vara 

relevant, man får ju inte ta bort all livskvalitet, för man har olika syn på vad som är 

kvalitet i livet” (L) 

 
“Man kommer överrens om vad som är rimligt för den personen o göra” (K) 

 
Informanterna framhöll att en förståelse för innebörden av receptet var en grundförutsättning 

för bestående effekter av FaR. Kombination av muntlig och skriftlig information ansågs vara 

till fördel för patienten vid förskrivning, eftersom ökade kunskaper om FaR ansågs göra 

patienten mer delaktig när det gällde användningen av FaR. Informanterna manade till att 

synliggöra receptet och FaR sågs således som en påminnelse till patienten om fysisk aktivitet. 

 
“Jag vrider dataskärmen så att vi tillsammans skriver FaR-receptet och sen skriver 

jag ut det och stoppar det i en plastficka och säger: Häng det på kylskåpet, nu är 

det hemläxa. Kryssa i när du har motionerat och ta med det nästa gång du kommer 

så får jag titta” (L)  

 
Det visade sig att även de informanter som aktivt gjort valet att inte förskriva FaR tog 

liknande ställningstaganden om fysisk aktivitet och den enskildes hälsa. Informanterna 

oavsett om FaR ordinerades eller inte menade att det ibland kunde vara svårt att hitta en 
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lämplig aktivitet för patienten. Några av informanterna utgick från satta rekommendationer i 

FYSS för vald åkomma och några hade som rutin att föreslå raska promenader eftersom det 

bedömdes vara en enkel och billig aktivitet. Raska promenader föreslogs med anledningen av 

att göra fysisk aktivitet mer lättillgängligt och för att få in en rutin i vardagen, eftersom 

promenader ofta kan ses som en naturlig del i livet. De menade att det inte var lika naturligt 

för alla att gå på ett gym eller en gruppaktivitet, som att gå en rask promenad. Patientens 

egenansvar lyftes fram och informanterna såg inga hinder för FaR oavsett hälsoproblem eller 

annan åkomma, så länge aktiviteten individanpassades och var föränderlig. Kostnadsfrågan 

som informanterna tog upp var en viktig del i användandet av FaR. Alla patienter ansågs inte 

har råd med vissa aktiviteter, trots ett FaR-recept och det var ytterligare en viktig aspekt som 

togs i beaktande innan speciella aktiviteter förskrevs. 

  
“De som har det lite sämre ställt i samhället, de har ju rätt så dåligt med pengar 

och dem har inte råd även om de får ett FaR-recept. Det kostar rätt mycket att gå 

på de här olika aktiviteterna och det känns lite fel” (H) 

 
Det visade sig att vårdcentralerna hade olika rutiner vid användandet av FaR och en av 

vårdcentralerna hade utvecklat ett samarbete med sjukgymnasterna. Det innebar att FaR 

användes som ett redskap som förskrevs till patienten om ett ökat behov att hjälp till fysisk 

aktivitet ansågs finnas. 

Fördelar med FaR 
Huvudkategorin Fördelar med FaR präglas av de vinster som informanterna menade kunde 

vara förknippat med att förskriva FaR. Fördelarna sågs ur två perspektiv och resonemangen 

presenteras i underkategorierna Patientperspektivet och Samhällsperspektivet. 

Patientperspektivet  
I underkategorin patientperspektivet framhölls fysisk aktivitet på recept som ett viktigt och 

betydelsefullt redskap i kontakten med de patienter som påvisar ohälsosamma levnadsvanor. 

Insikten uppstod av att FaR i kombination med samtal och information om fysisk aktivitet 

borde ge bättre följsamhet och effekt för den enskilde individen. Därmed ansågs 

interventionen FaR vara ett fint erbjudande till patienterna och parallellen drogs mellan fysisk 

aktivitet på recept och medicin. Informanterna menade att FaR skapats för att väcka intresse 

och öka motivationen till fysisk aktivitet. Med sitt tydliga budskap ansågs FaR resultera i att 

bli mer verkligt för patienterna och med det togs fysisk aktivitet på större allvar.  
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“Har man inte tid för aktivitet nu så får man se till att ha tid att vara sjuk senare” 

(I) 

Informanterna lyfte fram att effekten på den enskilda patienten tycktes uppnås genom att 

denne fick en uppgift i form av ett recept där det preciserades vad patienten skulle göra. Det 

blev som en påminnelse för patienten, vilket ansågs leda till ökad motivation för den 

enskilde. Det framkom att vissa av de aktiviteter som presenterades i landstingets 

aktivitetskatalog var något subventionerade och informanterna såg en fördel i att göra 

patienten uppmärksam på kostnadsreduktionen. De menade att det kunde leda till att 

patienten blev nyfiken på en viss aktivitet och intresset ökade för att prova aktiviteten. 

Däremot ansåg informanterna att ytterligare kostnadsreduktion kunde göras eftersom alla 

patienter ändå inte bedömdes ha ekonomiska möjligheter att utföra aktiviteterna. 

Informanterna framhöll en önskan om att nå ut till större grupper och såg en möjlighet till det, 

genom gruppledda aktiviteter såsom stavgång med utgångspunkt från vårdcentralen. Detta 

framhölls inte som något prioriterat område från chefernas sida, vilket framkom som negativt, 

eftersom informanterna menade att gruppledda aktiviteter hade kunnat leda till ökat 

välbefinnandet ur ett patientperspektiv. 

Samhällsperspektivet 
I underkategorin samhällsperspektivet framkom det att en av primärvårdens viktigaste 

uppgifter bedömdes vara det preventiva och hälsofrämjande arbetet. Informanterna menade 

att det vore en stor vinst om det talades mer om FaR ute i samhället och såg flera fördelar 

med att sprida budskapet om FaR vidare. De ansåg att FaR förändrat attityden till fysisk 

aktivitet ute i samhället och att genomslagskraften därmed ökat hos den enskilda individen. 

För att nå ut till fler primärpreventiva patienter i samhället hade tankar på en mobilapp 

etablerat sig hos informanterna. En mobilapp med information om fysisk aktivitet och FaR 

anslutet till landstinget sågs ha flera fördelar, där den främsta vinsten som sågs var 

framförallt att nå ut till den yngre befolkningen. Informanterna hade fått uppfattningen att den 

yngre generationen inte längre såg betydelsen av ett pappersrecept i samma utsträckning som 

den äldre generationen. I och med det ansåg de att FaR redan förlorat viss del av sin dignitet 

när layouten förändrades från det gula receptet till att bli ett vitt papper. Informanterna 

framhöll vikten av att dokumentera FaR och synliggöra användandet och därmed ansågs det 

nödvändigt att använda moderna system istället för pappersrecept. 

Informanterna benämnde FaR som ett allmänt känt redskap även ute i samhället och fördelar 

som belystes i samband med detta var framförallt ett ökat intresse till FaR. Trots det påtalade 
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informanterna att om budskapet förtydligades ytterligare, kunde den enskildes motivation till 

fysisk aktivitet ökas ännu mer. 

 
“Jag tror att det har högre tillslagskraft om du kallar det ur primärprevention 

alltså att folk i samhället får reda på att, jaha, nu skriver du ut fysisk aktivitet på 

recept o då påverkas man i sin motivation, att det är nog så att jag behöver röra på 

mig för att må bra” (C) 

 
Informanterna framhöll att FaR borde ligga hos distriktssköterskan som till stor del arbetar 

utifrån helheten hos patienten och därtill får ökade möjligheter att upptäcka och nå fram till 

patienter med uppvisat behov av ökad fysisk aktivitet. Däremot påtalades att alla professioner 

har ett delat ansvar för det preventiva arbetet som bedrivs inom primärvården, vilket 

innefattar fysisk aktivitet och FaR.  

Problemen med FaR 
I huvudkategorin Problemen med FaR tydliggörs de svårigheter och problem som 

informanterna hade erfarenheter av vid användandet av FaR, vilket representeras av 

underkategorierna Förskrivningsrutiner och Uppföljningsrutiner där avsaknaden av just 

rutiner lyftes som centrala problem.  

Förskrivningsrutiner 
I underkategorin förskrivningsrutiner framkom att informanterna bedömde att få specifika 

rutiner eller riktlinjer fanns vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept. Det visade sig vara 

den främsta anledningen till att FaR inte förskrevs kontinuerligt. De som regelbundet 

använde FaR som intervention, hade därmed skapat egna rutiner baserat på tidigare 

erfarenheter och som användes för att underlätta vid förskrivningen. Informanterna var 

positiva till FaR och såg det som en användbar intervention. Dessvärre erfor de att FaR 

bortprioriterades på grund av tidsbrist och otillräckliga kunskaper. Det datoriserade systemet 

vid förskrivning uppfattades som krångligt och informanterna menade att blanketter för FaR 

inte fanns som en självklarhet i systemet. Därmed sågs FaR som ett extra tidskrävande 

moment och informanterna, även de som regelbundet förskrev FaR, ansåg att systemet borde 

bli mer lätthanterligt.  

“Jag tycker att det är ett bra hjälpmedel och det att man kan gå in o läsa. 

Problemet i mitt fall är väl liksom att det inte kommit in o blivit en bra rutin för 

mig” (F) 
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Informanterna framhävde att alla skulle kunna använda FaR på sina specialistmottagningar 

men de menade att få kollegor hade kunskap om hur ett recept skulle skrivas. Det framkom 

en viss osäkerhet kring ordinationen av FaR framförallt vad gällde val av aktivitet och 

intensitet. Informanterna lyfte osäkerheten som en av de bidragande orsakerna, utöver 

bristande rutiner, till låg förskrivningsfrekvens av fysisk aktivitet på recept. Andra 

anledningar som framkom var även stress och tidsbrist och informanterna menade att de 

borde tänka mer på FaR som rutin. Efterfrågan om tydligare riktlinjer och tillvägagångssätt 

vid användandet av FaR understyrktes.  

 
”Jag känner att vi inte har fått tid för att riktigt hålla på med det, utan vi ska hålla 

på med det lite med vänsterhanden på något sätt och det borde prioriteras 

mera”(H) 

 
Informanterna hade uppfattningen om att intresset för FaR var lågt bland kollegorna och 

således var få angelägna att ta lärdom om FaR. Informationen bedömdes vara lättillgänglig 

men informanternas egna övertygelser speglade förhållningssättet till FaR. Det tydliggjordes 

att flera av informanterna upplevde svårigheter med att ta till sig nya interventioner och det 

fanns en önskan om mer stöttning vid implementeringen av nya arbetssätt. För ett förändrat 

förhållningssätt till FaR påtalade informanterna att de borde stötta varandra mer i processen 

vid användandet av FaR och vikten av stöd högre i organisationen önskades. Informanterna 

betonade att FaR skulle vara meningsfullt och förskrivas för patientens bästa och därmed var 

det viktigt att uppträda professionellt och inte påverkas av de personliga åsikterna.  

 

“Samtidigt är det för patientens skull, inte för att vi ska ha en pinne någonstans, 

varken i himlen eller någon annanstans, utan kommer man på det så är det ju för 

patientens skull, att när det passar så att då ska ju var o en ha det med sig i huvudet 

ändå, så de”(D)  

Uppföljningsrutiner 
I underkategorin uppföljningsrutiner framkom att informanterna gjorde bedömningen att få 

eller inga tydliga lokala rutiner fanns synligt för uppföljning av FaR. Rutinerna som präglade 

arbetet var egna utarbetade uppföljningsrutiner som av erfarenhet ansågs fungera i mötet med 

patienten. Uppföljningen bedömdes vara betydelsefull för att kunna supporta och bekräfta 

patienten till att bli mer fysiskt aktiv. Däremot ansågs uppföljningen problematisk och svår på 

grund av avsaknad av optimala rutiner och tidsbrist. Informanterna menade att om en annan 
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sjukdom låg till grund för ordinationen av FaR blev uppföljningen mer naturlig, därmed var 

det sjukdomen som styrde uppföljningen och inte förskrivningen av FaR. Uppföljningen var 

det som ofta glömdes och bortprioriterades vid tidsbrist och informanterna menade att de 

behövde bli påminda om uppföljningen. De uttryckte även att FaR förskrevs för patientens 

skull och såg det som en brist om receptet inte följdes upp. Samtidigt förekom vissa 

tveksamheter till om uppföljningen behövdes överhuvudtaget. Ytterligare en brist som 

framkom var att det ålades patienten att boka återbesök och schemamässiga problem 

försvårade möjligheterna till adekvat uppföljning eftersom få resurser fanns till väntelista. 

Vidare framkom att antalet besök och uppföljningsbesök styrdes i organisationen och detta 

hindrade att tillfullo individanpassa användandet och uppföljningen av FaR.  

 
“Jag har en kille som gick till mig många gånger, men sen kom det uppifrån att det 

bara är ett samtal som gäller och eventuellt en telefonkontakt efter det sen… då fick 

jag säga till honom att, ehm, nu kan du inte komma här mer utan vill du fortsätta att 

ha hjälp så är det FaR-recept och sjukgymnast”(A) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Studien har genomförts utifrån faktiska förutsättningar på det sätt som återgetts i designdelen. 

Under processens gång har ambitionen funnits att beskriva och motivera de val av metoder 

som gjorts. Läsaren får utifrån det här tillsammans med de styrkor och svagheter som 

diskuteras bedöma studiens trovärdighet och överförbarhet. Enligt Burnard (1996) är en av 

svårigheterna med vald metod att presentera resultatet på ett ärligt och tillförlitligt sätt, 

därmed anses det att metoden bör hålla sig i närheten av det ursprungliga materialet som ändå 

tillåter att kategorier framträder i analysprocessen (ibid). I Whittemore, Chase och Mandles 

(2001) ramverk används validitet som övergripande mål för kvalitativa studier och kan 

beskrivas som studiens giltighet. Ramverket innefattar fyra primära kriterier; trovärdighet, 

äkthet, kritisk och integritet, vilka alla kan vara väsentliga för kvalitativa studier. De sex 

sekundära kriterierna som Whittemore med kollegor (ibid) föreslår är inte lika omfattande 

som de primära kriterierna, emellertid anses de bidra till fastställandet av studiens kvalitet. 

Rolfe (2006) anser att kvaliteten på en studie inte kan bedömas genom förutbestämda 

kriterier utan menar att läsaren avgör studiens trovärdighet utifrån egna förutsättningar och 

kunskaper inom forskningsprocessen. Därmed föreslås att varje studie ska bedömas 

individuellt (ibid). Med utgångspunkt ur dessa resonemang presenteras olika synvinklar på 

giltighet och trovärdighet som kan underlätta för läsaren att utforma eget ställningstagande 

till studiens kvalitet. Urval, datainsamling och analysprocess har presenterats så som de 

utförts för att kunna följa utvecklingen av kategorierna.  

Studiens syfte var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av interventionen fysisk 

aktivitet på recept inom primärvården. För att svara på syftet valdes en kvalitativ empirisk 

metod då fysisk aktivitet på recept anses, av detta arbetes författare, att vara en komplex 

sjuksköterskeintervention. Vald metod ansågs mest fördelaktigt för att kunna svara till 

studiens syfte eftersom relativt få studier hittats vid sökningar i databaser inom ämnet.  

Urvalet var generellt homogent eftersom alla hade samma yrkeslegitimationer, alla var 

kvinnor och de var ursprungligen från Sverige. Informanterna rekryterades från sju 

vårdcentraler från fyra olika kommuner vilket borde minska risken för att en viss inre kultur 

representerats. En strävan efter jämn könsfördelning fanns vid urvalet men då landstinget till 

stor del representeras av kvinnor ledde det till att enbart kvinnor representerades i studien. 

Därmed torde resultatet vara överförbart för distriktssköterskor inom den svenska 
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primärvården. Till viss del var urvalet även heterogent då ålder, längd på grundutbildning och 

vidareutbildning var av varierande grad vilket kan ses som positivt, då det i vissa fall skiljde 

sig i svaren på frågorna. Därmed har en möjlighet för en variation av fenomenet funnits då 

syftet med all sannolikhet bidragit till en rik beskrivning av distriktssköterskornas 

erfarenheter. Urvalet planerades noggrant och med god tidsmarginal. Trots det visade det sig 

vara svårt att rekrytera deltagare till studien. Med anledning av att primärvården använder 

“callback” system försvårade det möjligheten att själv kontakta informanterna och därmed 

assisterade avdelningschefen med urvalet genom att vara en dörröppnare. Till viss del 

användes även snöbollsurval vilket kunde leda till att undersökaren lättare skapade en 

förtroendefull relation med informanterna (Polit & Beck, 2012). En svaghet i urvalet kan vara 

att de informanter som valdes ut ansågs lämpliga för studien och därmed kan resultatet ha 

påverkats till viss del. Hade möjligheten funnits att själv ta kontakt med samtliga informanter 

hade det kanske genererat andra svar på vissa områden. Flera åsikter finns om fenomenet och 

det finns en risk att informanterna som medverkat haft liknande åsikter med anledning av att 

de handplockats av avdelningschefen. Detta arbetes resultat bör därför tolkas med 

försiktighet, se ovan. 

För att samla in data till studien användes semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer tillämpades för att ha fokus på fenomenet i varje intervju. Initialt startades 

intervjuerna med generella frågor för att sedan övergå i mer specifika ämnesinriktade frågor. 

Några av frågorna upplevdes svårtolkade av informanterna och efter det att frågorna 

upprepades på ett mer lättanvänt språk kunde frågorna besvaras. Polit och Beck (2012) anser 

att under kvalitativa intervjuer är det betydelsefullt att informanten kan lita på intervjuaren 

och därmed behöver intervjuaren försöka vara som informanten men samtidigt hålla avstånd. 

Intervjuaren måste även ha förmågan att se situationen ur informantens perspektiv (ibid) och 

då viss förförståelse fanns från intervjuarens sida kunde det ge en förtroendeingivande känsla 

under intervjuerna. Trovärdigheten kan däremot ha påverkats av att informanterna gett vissa 

budskap som de ansett förväntats av dem. Under intervjuerna bekräftades informanterna 

genom nickningar, leenden och små konstateranden som “mm” för en lättare stämning och 

ökat förtroende. Enligt Polit och Beck (2012) är ansiktsuttryck och andra bekräftande 

moment viktigt för att hålla en god ton under intervjun. Särskilt viktigt anses det att vara en 

god lyssnare och inte avbryta informanten samt undvika ledande frågor eller vägledning för 

att komma fram till ett svar (Polit & Beck, 2012). Hsieh och Shannon (2005) menar att det är 

till större fördel för studien att utgå med öppna frågor utifrån informanternas kommentarer 
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för vidareutveckling av svaren, snarare än att utgå från förutbestämda fraser (Hsieh & 

Shannon, 2005). Med anledning av det fick inte alla informanter samma följdfrågor utan de 

ställdes beroende på vad som tidigare sagts under intervjuerna. Trots förberedelser i form av 

att studera litteratur inom intervjuteknik och en strävan efter att inte ställa ledande frågor, 

upplevdes det svårt att undvika. Ledande frågor kan ha ställts emellanåt på grund av bristande 

intervjuteknik, vilket kan ha lett in informanten på vissa områden som uppkom i och med 

frågan. Emellertid har övriga informanter belyst liknande delar så det torde därför inte 

påverka resultatet nämnvärt, men det kan däremot anses som en svaghet i studien. Initialt 

utfördes två pilotintervjuer vilka resulterade i att fler frågor lades till för att få mer 

uttömmande svar relaterat till syftet. Enligt Polit och Beck (2012) används pilotintervjuer för 

att testa de tänkta intervjufrågorna samt för att säkerställa intervjutekniken i mindre skala. 

Eftersom frågorna uppkom i samband med intervjuerna och ställdes även under dessa, 

beslutades att ta med pilotintervjuerna i analysen. 

I vissa av fallen tidsbegränsades intervjuerna till 30 minuter av avdelningscheferna, vilket 

kan visa sig som en svaghet då informanterna kunde uppleva stress över tidspressen. 

Intervjuaren kunde inte påverka det här för stunden utan fick ha överseende med den avsatta 

tiden. Trots det upplevdes intervjuerna som avslappnade och intressanta. En genomsnittlig 

intervjutid på 30 minuter ansågs ändå vara tillräcklig eftersom intervjuerna avslutades med en 

reflekterande fråga, om informanten hade något mer att tillägga. Däremot hade intervjuerna 

kunnat bli längre om mer tid funnits. Polit och Beck (2012) menar att en djupintervju kan 

pågå under flera timmar men att det är viktigt att få ett avslut med en fråga som “Är det något 

annat som du vill berätta för mig?”. Denna typ av fråga hjälper informanten att reflektera 

över vad de berättat (ibid). När bestämt antal intervjuer genomförts ansågs viss mättnad vara 

uppnådd och antalet intervjuer betraktades därmed relevant utifrån avsatt tidsperiod. Morse 

(2000) lyfter fram att några deltagare kan ge mer information och ha mer erfarenheter om 

ämnet medans vissa har mindre att delge. Vid innehållsrika intervjuer baserade på 

informanternas erfarenheter inom ämnet, kan färre informanter behövas. Däremot finns inga 

bestämda riktlinjer för hur många intervjuer som är nödvändiga innan ämnet uppnår mättnad 

(ibid). 

Insamlat material analyserades med hjälp av innehållsanalys som anses lämpligt att använda 

vid stora textmassor (Elo & Kyngäs, 2008). Analysmetoden bedömdes vara en metod som på 

ett systematiskt och objektivt sätt tolkar fenomenet och användes för att utveckla en 

förståelse av betydelsen av kommunikation, samt för att identifiera väsentliga 
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händelseförlopp. Trots viss kritik har innehållsanalys en vedertagen position inom 

omvårdnadsforskning med en flexibilitet gällande forskningens utformning. Därmed används 

innehållsanalys ofta i studier inom vårdvetenskap (Elo & Kyngäs, 2008). Dataanalysen 

inspirerades av Burnard (1996) och för en ökad förståelse modifierades analysprocessen efter 

Janlövs et al. (2006) beskrivna analysmetod. Transkriberingen genomfördes fullständigt och 

av författaren själv och därmed kan risken minska för misstolkningar vid analysförfarandet. 

Det transkriberade materialet genomlästes flera gånger och kontrollerades mot den inspelade 

intervjun vilket kan öka validiteten till studien. Enligt Burnard (1991) är det en förutsättning 

för en fullgod analys att intervjuerna spelas in och att all textmassa transkriberas fullständigt. 

Som utgångspunkt vid analysförfarandet användes frågor (Janlöv et al, 2006) som hjälp att 

återkoppla texten till syftet. De textenheter som flyttades över till tabellen kontrollerades mot 

originaltexten efter att citaten kondenserats för full förståelse av innehållet. Burnard (1991) 

poängterar att analysen är en process som kan vara föränderlig under tidens gång och att en 

medvetenhet om möjliga problem måste finnas hos forskaren. Graneheim och Lundman 

(2004) anser att trovärdigheten och överförbarheten ökar om lämpliga citat från den 

analyserade texten presenteras i resultatet. Därmed har citat presenterats såsom de uttalats 

under intervjuerna för att tydliggöra resultatet. Tillförlitligheten anses även öka om resultatet 

presenteras så att läsaren kan söka efter alternativa tolkningar (Graneheim och Lundman, 

2004). Vissa delar av analysen har bollats med ytterligare en person (detta arbetes 

handledare) för att öka trovärdigheten och kontrollera gjorda tolkningar. Under studiens gång 

har etiska ställningstaganden beaktats och informanternas trygghet har tillgodosetts genom 

sekretess och konfidentialitet. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av interventionen fysisk 

aktivitet på recept inom primärvården. Tolkningen av texterna resulterade i att 

distriktssköterskornas erfarenheter av FaR kunde förstås utifrån tre kategorier med sina 

tillhörande underkategorier (Figur 1). Resultatet speglar distriktssköterskornas erfarenheter 

av FaR och kännetecknas av professionella ställningstaganden, det vill säga FaR som en 

sjuksköterskeintervention. Dessa ställningstaganden baserades på fördelarna med aktiviteten 

där de kunde se det både ur ett patientperspektiv och ur ett samhällsperspektiv och så lyfte de 

fram organisatoriska och personliga problem med att förskriva och använda FaR.  

 

 

Fig. 1. Tentativ modell av distriktssköterskors erfarenheter om fysisk aktivitet på recept 

Det mest övergripande som framkom i studien var vilket komplext fenomen interventionen 

fysisk aktivitet på recept visade sig vara. Distriktssköterskorna erfor att flera professionella 

ställningstaganden låg till grund för ordinationen av FaR och därmed tydliggjordes flera 

aspekter som ansågs vara betydelsefulla att ta med i beaktande vid användande av FaR. 

Under processens gång framkom att de distriktssköterskor som aktivt förskrev FaR och de 

som inte gjorde det, hade liknande erfarenheter om främjandet av fysisk aktivitet och FaR. 

Distriktssköterskorna hade erfarenheter av att de fortlöpande gav råd om fysisk aktivitet och 

även förslag på aktiviteter som kunde passa patienten. Till grund för rådgivning och 

ställningstagande till fysisk aktivitet på recept låg patientens egna motivationsnivå. 

Erfarenheterna var att råd om fysisk aktivitet gavs kontinuerligt och återkommande för att 

öka intresset hos patienten och därmed en önskan att få FaR ordinerat. Detta resultat kan 
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liknas med tidigare resultat från en studie utförd av Douglas et al. (2006) där det presenteras 

att sjuksköterskor ger råd utifrån patientens vilja att förändra sin fysiska aktivitetsnivå och att 

patientens motivation därmed ligger till grund för huruvida råd om fysisk aktivitet ges (ibid). 

Distriktssköterskorna erfor en stor vinst i att anpassa val av fysisk aktivitet till patienten och 

därmed göra denne delaktig. Till fördel vid förskrivning sågs en kombination av muntliga och 

skriftliga råd tillsammans med FaR-recept. I en granskning utförd av U.S. Preventive 

Services Task Force (2002) framkommer att individuellt anpassade aktiviteter leder till ökad 

följsamhet och därmed en ökad motivation till en beteendeförändring. Det påvisas även att 

muntliga råd som kombineras med skriftliga recept ger bättre effekt vid otillräcklig fysisk 

aktivitet (ibid). Även Kallings et al. (2008) ser det som en förutsättning att individanpassa 

aktiviteten och inkludera patienten i val av aktivitet för en ökad följsamhet till FaR. 

Studien påvisade att det skiljde sig i rutinerna mellan vårdcentralerna gällande förskrivningen 

av FaR. På flera vårdcentraler hade distriktssköterskorna självständigt hand om 

förskrivningen och uppföljningen av FaR, medans andra vårdcentraler hade som rutin att 

lämna över till sjukgymnasten efter förskrivning av FaR, som då tog beslut om aktivitet och 

vidare uppföljning. Med tanke på detta så visade det sig att synen på FaR var lite olika 

beroende på vilka lokala rutiner som var utarbetade på vårdcentralen. Varje vårdcentral får 

därmed själva avgöra av vem och hur identifieringen av patienter i riskzonen går till, däremot 

skall åtgärder enligt Socialstyrelsen (2011) erbjudas patienter med bristande fysisk 

aktivitetsnivå (Landstinget Blekinge, 2012). I Socialstyrelsens nationella riktlinjer om 

sjukdomsförebyggande metoder, får rådgivande samtal i kombination med ordination av FaR 

högst prioritering vid otillräcklig fysisk aktivitet med anledning av att åtgärderna påvisas ha 

stor effekt. Rådgivande samtal utan ordination av FaR har visat sig ha sämre effekt och 

prioriteras därmed lägre (Socialstyrelsen, 2011). Distriktssköterskorna hade erfarenheter av 

att flera kände sig osäkra på FaR och hur det skulle förskrivas, samt att få av kollegorna 

kunde visa hur ett recept skulle förskrivas korrekt. Därmed förtydligas distriktssköterskornas 

behov av ytterligare utbildning och rådgivning gällande användandet av FaR. På flera håll i 

Sverige erbjuds utbildning om förfarandet kring FaR och FYSS, vanligen under en halvdag 

vardera (FHI, 2010). Under ett telefonsamtal med Landstinget Blekinges FaR-samordnare 

framkom att endagars temadagar om FaR har erbjudits alla anställda inom primärvården. 

Individuella utbildningstillfällen på respektive vårdcentral om ca 2,5 timmar har också 

tillhandahållits för att öka kunskaperna om FaR. Trots detta finns fortfarande en osäkerhet 

hos distriktssköterskorna om hur FaR ska användas på bästa sätt. Distriktssköterskorna erfor 
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även att motivationen till implementering av nya arbetssätt till viss del var begränsad hos 

kollegorna. Nya interventioner bedömdes inte ges mer tid i utrymme och eftersom tid ansågs 

vara en bristvara, sågs hinder vid implementeringen av nya kunskaper. Redan 2005 belystes 

att framgångsrika implementeringar måste grunda sig på att attityden till nya interventioner är 

positiv (Grol, Wensing & Eccles, 2005). Därmed borde det vara av stor vikt att involvera 

distriktssköterskor och berörda professioner redan i tidigt stadium vid förändringsarbete för 

en lyckad implementering av nya interventioner. 

Analysen indikerade att distriktssköterskorna integrerade ett helikopterperspektiv på FaR där 

både patient och det samhälleliga perspektivet togs i beaktan. Baserat på 

distriktssköterskornas erfarenheter framkom patientperspektivet som det perspektivet där 

patientens förmåga och följsamhet till förändrad fysisk aktivitet hamnade i fokus. Vidare ur 

ett patientperspektiv ansåg distriktssköterskorna, trots viss kostnadsreduktion från 

landstinget, att alla patienterna ändå inte hade råd att gå på aktiviteter som erbjöds ur 

landstingskatalogen. Därmed kan det tyckas att kostnadsfrågan borde kunna ses över 

ytterligare. Personlig ekonomi torde inte bli ett hinder för att utöva fysisk aktivitet. Leijon et 

al. (2010) förespråkar aktiviteter som kan påbörjas i hemmet, såsom promenader eftersom 

dessa lättare inkluderas i vardagen och därmed leder till bättre följsamhet. I 

samhällsperspektivet betonade distriktssköterskorna vikten av att sprida informationen om 

FaR ytterligare. Det intressanta i fynden visade att sociala kontaktnät och mobilappar med 

fördel sågs kunna öka kunskaperna och möjligheterna till fysisk aktivitet ute i samhället. 

Hurling et al. (2007) påvisar i sin studie att helt automatiserade internetbaserade system 

baserade på sociala beteendeteorier kan öka människors fysiska aktivitetsnivå. Hurling med 

kollegor (ibid) har utvecklat ett automatiskt internet och mobiltelefonsystem och använt en 

Bluetooth-ansluten handledsaccelerometer för att mäta fysisk aktivitet och ge respons. 

Deltagarna i studien blev guidade i olika steg och systemet hjälpte deltagaren till en flexibel 

lösning för fysisk aktivitet. Resultatet påvisar en ökning med 2 timmar och 18 minuters 

fysiska aktivitetsminuter hos testgruppen jämfört med kontrollgruppen (ibid). Med 

utgångspunkt ur Hurlings et al. (ibid) studie samt resultatet i denna studie skulle en hypotes 

kunna vara att organisationen som styr verksamheterna borde bli mer innovativa i form av 

datoriserade kommunikationsteknologier för att nå ut mer till den allmänna befolkningen ur 

ett primärpreventivt syfte. Distriktssköterskorna erfor att efterfrågan av att nå ut till den yngre 

befolkningsgruppen hade ökat och därmed framkom mobiltelefonen som ett tänkbart 

hjälpmedel. Framtiden får utvisa vad som sker med teknologin däremot kan det tyckas att 
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vidare forskning inom området är av betydelse för vidare spridning av FaR. Till följd av detta 

skulle mobiltelefonen och dess innovation kunna ses som en resurs vid främjandet av fysisk 

aktivitet. 

De problem med FaR som distriktssköterskorna erfor var framförallt knutna till förskrivning 

och uppföljning. Bristande rutiner lyftes som en betydande faktor för båda områdena. 

Distriktssköterskorna menade att var och en behövde skapa egna rutiner och därmed 

prioriterades FaR bort. Med anledning av att rutinerna kring förfarandet av FaR sågs som 

otydliga, pekar det på att varje vårdcentral behöver bli mer tydliga över de lokala rutiner som 

gäller på varje enskilt ställe. Distriktssköterskorna framhöll även svårigheterna med att få tid 

till uppföljningen, framförallt med anledning av att de menade att organisationen styrde 

antalet besök. Aittasalo (2008) lyfte liknande åsikter då den främsta barriären till att inte 

främja fysisk aktivitet ansågs vara tidsbrist. Ytterligare en anledning kunde vara osäkerhet 

och lågt självförtroende för att påverka till beteendeförändringar hos patienten (ibid). Brist på 

uppföljningsrutiner var något som framträdde tydligt i resultatet, likaså framträdde 

tveksamheter till uppföljningens betydelse. Kallings lyfte frågan om uppföljning redan 2010 

och ännu verkar det inte vara en självklar del i arbetet med FaR. Uppföljningen anses ha flera 

betydelser varav en av de viktigaste anledningarna är att visa för patienten hur viktigt fysisk 

aktivitet är för hälsan (FHI, 2011). En viktig faktor för att uppnå förväntade hälsoeffekter av 

fysisk aktivitet är att justera och öka dosen successivt. Förskrivaren måste även förvissa sig 

om att valet av aktivitet är rätt för individen eller inte (ibid). Förskrivaren är därmed ansvarig 

för att uppföljningen sker och dessa faktorer förbises om individen inte får den uppföljning 

som förväntas utföras. Detta kan diskuteras vidare eftersom flertalet av distriktssköterskorna 

dessvärre inte ansåg att uppföljningen var tillfredsställande i dagsläget. Därmed torde även 

riktlinjer om uppföljning förtydligas inom primärvården för att undvika bristande 

uppföljning. 
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Slutsats  
Det kan tyckas att FaR är en snabb och enkel intervention men det har i denna studie visat sig 

vara en komplex sjuksköterskeintervention som kräver flertalet professionella 

ställningstaganden. Vid varje förskrivning krävs identifiering av levnadsvanor, muntlig och 

skriftlig information, ställningstagande om val av aktivitet dels ur ett hälsoperspektiv och dels 

ur ett kostnadsperspektiv, motivering samt uppföljning. Tillsammans bidrar allt till en ökad 

följsamhet hos patienten. Med anledning av detta och med hänvisning till Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer (2011) torde organisationen främja ytterligare vägledning till 

distriktssköterskorna och inrätta tydligare rutiner kring FaR. Det skulle i sin tur troligen 

kunna öka implementeringen av FaR framförallt som en sekundärpreventiv insats, men även 

som en primärpreventiv intervention. Slutligen anses FaR vara en intervention som till stor 

del borde ligga inom distriktssköterskans ansvarsområde, eftersom primärvården betraktas 

vara en viktig arena för främjandet av fysisk aktivitet (FHI, 2007). Distriktssköterskans 

erfarenheter av interventionen fysisk aktivitet på recept är av stor vikt att ta del av eftersom 

detta påverkar implementeringsviljan till FaR inom primärvården. Därmed kan det tyckas att 

tydligare rutiner och riktlinjer borde synliggöras för att minska osäkerheten hos 

distriktssköterskorna. Det utesluter dock inte det delade ansvar som alla professioner 

tillsammans har för det hälsofrämjande arbetet inom primärvården. 
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Bilaga 1 sida 1(2) Informationsbrev till avdelningschef med skriftligt godkännande  

                

 
 

Till Avdelningschef för XXX vårdcentral 

Fysisk aktivitet är en av hörnstenarna för ett hälsosamt liv och fysisk aktivitet på recept är ett 
av de hjälpmedel som distriktssköterskan kan använda i sitt arbete inom primärvården för att 
stödja patienterna mot ett hälsosammare liv.  

I dags läget finns få studier som fokuserar på hur distriktssköterska kan se på fysisk aktivitet 
på recept (FaR) och huruvida FaR upplevs som en rimlig sjuksköterskeintervention. Det råder 
även delade meningar gällande FaR som en primär- och/eller sekundärintervention. Förra året 
togs nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder fram av Socialstyrelsen där 
FaR belyses som en av de viktigaste åtgärderna för ett hälsosammare liv.  

Studien kommer att genomföras som en kvalitativ intervju med distriktssköterskor i 
primärvården efter skriftligt godkännande av varje person. Deltagandet är frivilligt och kan 
när som helst avbrytas utan motivering. Intervjuerna kommer att spelas in samtidigt som 
fältanteckningar görs vid sidan om. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 
innebär att enbart jag och min handledare kommer att ha tillgång till materialet och inget i 
resultatet kommer att kunna härledas till en unik person. Denna studie kommer att 
genomföras som ett led i ett magisterarbete inom vårdvetenskap på sektionen för hälsa på 
Blekinge Tekniska Högskola.   

Med anledning av ovanstående förutsätter arbetet ett skriftligt godkännande från Dig som 
avdelningschef. Jag önskar även att få bistånd med urval av distriktssköterskor till studien 
varav 4-5 distriktssköterskor med olika specialiteter från din enhet. Intervjuerna kommer att 
ske under andra halvan av augusti 2012.  

Har Du några frågor, vänligen kontakta mig eller min handledare 
Med vänlig hälsning 

Linda Mattsson   Handledare:  Gunilla Borglin 
Leg. Sjuksköterska    Universitetslektor 
Distriktssköterskestudent    0455-385476 
0708-157493     gunilla.borglin@bth.se 
mattsson_linda@hotmail.com    

 

 

mailto:gunilla.borglin@bth.se
mailto:mattsson_linda@hotmail.com
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Bilaga 1 sida 2(2) Informationsbrev till avdelningschef med skriftligt godkännande  

             

 

Godkännande av avdelningschef 

 

Härmed godkänns följande: 

Linda Mattsson får, i sin studie som undersöker fysisk aktivitet på recept som en rimlig 
sjuksköterskeintervention som genomförs som ett magisterarbete i vårdvetenskap på 
Blekinge Tekniska Högskola, genomföra kvalitativa intervjuer med distriktssköterskor på 
XXX vårdcentral. Detta under förutsättning att deltagandet är frivilligt och när som helst kan 
avbrytas. Ovanstående avser andra halvan av augusti 2012.  

 

 

Underskrift  ___________________________________ 

 

Namnförtydligande ___________________________________ 

 

Ort och datum ___________________________________ 
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Bilaga 2 sida 1(2) Informationsbrev till informanter med skriftligt godkännande 

             

 

 

Förfrågan om deltagande i intervju om interventionen Fysisk aktivitet på 
recept  

Fysisk aktivitet är en av hörnstenarna för ett hälsosamt liv och fysisk aktivitet på recept är ett 
av de hjälpmedel som Du som distriktssköterska kan använda i Ditt arbete inom 
primärvården för att stödja patienterna mot ett hälsosammare liv.  

I dags läget finns få studier som fokuserar på hur Du som distriktssköterska kan se på fysisk 
aktivitet på recept (FaR) och huruvida FaR upplevs som en rimlig sjuksköterskeintervention. 
Det råder även delade meningar gällande FaR som en primär- och/eller sekundärintervention. 
Förra året togs nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder fram av 
Socialstyrelsen där FaR belyses som en av de viktigaste åtgärderna för ett hälsosammare liv.  

Eftersom Du arbetar som distriktssköterska så vill jag gärna bjuda in Dig till att delta i denna 
intervjustudie som kommer att genomföras i andra halvan av augusti 2012 då dina tankar och 
funderingar kring detta är viktigt. Denna studie kommer att genomföras som ett led i ett 
magisterarbete inom vårdvetenskap på sektionen för hälsa på Blekinge Tekniska Högskola.   

Intervjuerna kommer att spelas in samtidigt som fältanteckningar görs vid sidan om och 
intervjuerna beräknas ta ungefär 45-60 minuter. Intervjuerna behandlas konfidentiellt, vilket 
innebär att enbart jag och min handledare kommer att ha tillgång till materialet och inget i 
resultatet kommer att kunna härledas till Dig som person. Deltagandet i studien är frivilligt 
och Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan motivering genom att meddela 
mig.  

Om Du önskar delta i studien kommer Du att få godkänna detta även skriftligt. Har Du några 
frågor, vänligen kontakta mig eller min handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

Linda Mattsson   Handledare:  Gunilla Borglin 
Leg. Sjuksköterska    Universitetslektor 
Distriktsköterskestudent    0455-385476 
0708-157493     gunilla.borglin@bth.se 
mattsson_linda@hotmail.com  

mailto:gunilla.borglin@bth.se
mailto:mattsson_linda@hotmail.com
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Bilaga 2 sida 2(2) Informationsbrev till informanter med skriftligt godkännande 

             

 

Godkännande av distriktssköterska 

 

Härmed godkänns följande: 

Mitt deltagande i en studie som undersöker fysisk aktivitet på recept som en rimlig 
sjuksköterskeintervention som genomförs som ett magisterarbete i vårdvetenskap på 
Blekinge Tekniska Högskola. Jag deltar genom en intervju som spelas in och uppgifterna Jag 
lämnar behandlas konfidentiellt. Mitt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

 

 

Underskrift  ___________________________________ 

 

Namnförtydligande ___________________________________ 

 

Ort och datum ___________________________________ 
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Bilaga 3 sida 1(1) Intervjuguide 

Generella frågor 

- Vilket år avslutade du din grundutbildning? Hur lång var din sjuksköterskeutbildning – har 

du en kandidat? 

- Är du utbildad distriktssköterska? Om ja – Vilket år genomförde du din 

specialistutbildning? 

- Har du ytterligare vidareutbildning? Magister? 

- Hur många år har du arbetat inom primärvården? Hur länge på nuvarande plats? 

- Vad arbetar du med dagligen dvs. ansvarsområde/arbetsuppgifter? 

- Kön, ålder? 

Semistrukturerade frågor 

1. Hur funderar du kring preventivt/förebyggande arbete? 

2. Hur tänker du kring primär och sekundär prevention inom primärvården?   

3. Vilken typ av primär och/eller sekundär intervention/aktivitet skulle du säga att du 

vanligen använder? 

4. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett exempel på en intervention/aktivitet som både kan 

vara av primär och sekundär art. Hur ser du på denna form av aktivitet?  

5. Om du använder FaR - I vilka situationer är det?  

6. Hur brukar du vanligast gå tillväga – vilka rutiner har du – när du förskriver fysisk aktivitet 

på recept?  

- Vilken information ger du till patienten om fysisk aktivitet på recept?  

- Har du någon gång upplevt en patient svårmotiverad? Hur går du vidare?  

7. Hur gör du – vilka rutiner har du efter att du har skrivit ut fysisk aktivitet på recept?  

8. Kan du se några problem/brister med FaR som aktivitet/intervention?  

- Om du på något sätt skulle kritiskt reflektera över FaR, hur skulle dina tankar kring detta 

ske? 

9. Om du inte använt FaR ännu – hur kan det komma sig? 

10. Om du skulle använda FaR – när tycker du att det skulle vara en lämplig 

sjuksköterskeintervention/aktivitet? 

11. Har du något du skulle vilja tillägga/något du funderar på som jag har glömt att fråga dig 

om som är viktigt?
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Bilaga 4 sida 1(1) Exempel på analysförfarande 

Citat Kondenserad kod Underkategori Huvudkategori 

”Jag brukar ju fråga om de är intresserade. En del kanske 
inte är intresserade av något FaR-recept och då brukar jag 
säga att då tar vi det nästa gång och ibland har de funderat 
på det, så vid återbesöket några veckor senare så är de 
intresserade av att få det förskrivet då” (G) 

Lyhörd för patientens önskan Medel för välbefinnande och hälsa FaR som en intervention 

”Frågar lite om vad de tycker om att göra, simning, men 
promenader är den billigaste och bästa motionen tycker jag. 
Alla har inte råd med gymkort, men promenader är gratis” 
(D)  

Vilken aktivitet lämpar sig och 
var 

Professionella ställningstaganden FaR som en intervention 

”…det är mer acceptabelt om de har en lapp från 
sjukvården att nu har jag faktiskt blivit tilldelat det här, att 
jag ska gå hit, det blir liksom lite mer legitimt. Där tror jag 
att det kan ha en bra effekt på den enskilde personen” (C) 

Effekt på den enskilde genom att 
denne fått ett uppdrag i form av 
ett FaR-recept 

Patientperspektivet Fördelar med FaR 

”Detta är ju egentligen någon slags instrument eller vad 
man ska kalla det för och jag tror nog att många patienter 
vet om det här. De träffas på Konsum och de träffas vänner 
emellan och sådär och någon säger att de fått ett FaR-
recept, så det sprider sig, lite positiva vibbar runt har jag en 
känsla av” (J) 

Allmänt känt redskap som 
patienterna är positiva till 

Samhällsperspektivet Fördelar med FaR 

”Jag tror att det är tidbrist och att man inte riktigt vet hur 
man ska göra, även om vi har pratat om det så har vi fullt 
upp från morgon till kväll. Tidsbrist, personalbrist…” (H) 

Tidsbrist och okunskap minskar 
förskrivningen av FaR 

Förskrivningsrutiner Problemen med FaR 

”…men uppföljningen kan jag säga är jag jättedålig på.. det 
beror nog på att man inte har den möjligheten o se 
patienterna tillbaka kanske så ofta som man hade velat, 
men det hade kunnat ske med telefon, men det är dåligt, jag 
har nog inte hittat rutinerna för det än” (D) 

Inga optimala rutiner för 
återkoppling 

Uppföljningsrutiner Problemen med FaR 
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