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Sammanfattning: Denna studie syftar till att beskriva patientens upplevelse av att få fysisk 
aktivitet på recept (FaR).Det finns idag ett behov inom hälso- och sjukvården att hitta nya 
arbetssätt som inte bara behandlar sjukdomstillstånd utan också förebygger sjukdom. Ett 
arbetssätt, som under de senaste åren vunnit allt större uppmärksamhet, är receptförskriven fysisk 
aktivitet (FaR). En av förutsättningarna för att FaR skall bli ett bestående och väl fungerande 
komplement till hälso- och sjukvården anser vi vara att personalen utgår utifrån patientens 
perspektiv och att deras upplevelser lyfts upp till allmänna frågeställningar. Vi har valt att 
använda oss av kvalitativ metod och den löst strukturerade intervjun. Vi har intervjuat nio 
respondenter. Vår slutsats är att strukturen runt FaR bör fungera som den stödjande miljö som 
främjar patientens förmåga att känna delaktighet och egen drivkraft till förändring till ett mer 
fysiskt aktivt liv. Genom att använda ett empowermentperpektiv i vårdkedjan kring FaR kan fler 
patienter än idag komma att finna egen kraft och motivation till att genomföra den ordinerade 
fysiska aktiviteten 
 
Vi presenterar vårt resultat kring de fyra länkar/steg som vårdkedjan består av.  
Utskrivandet av FaR - Flertalet av våra respondenter upplevde själva receptblanketten för FaR 
som något positivt som hjälpte dem att kunna komma igång/öka sin fysiska aktivitets nivå. Ett 
flertal uttalade att de kunde se FaR som ett komplement eller som ersättning till så kallad vanlig 
medicinering, dvs. farmaka/läkemedel. 
Expedierandet på Hälsotorget - De respondenter som belyst expedierandet av FaR på Hälsotorget 
har i de flesta fall gjort det i positiva ordalag.  
Genomförandet av den ordinerade fysiska aktiviteten - Respondenterna önskade att de fysiska 
aktiviteterna skulle vara mer individanpassade. Ett flertal respondenter önskade att få träna i 
grupp tillsammans med andra som fått FaR. Respondenterna upplever sig också behöva någon 
form av socialt stöd under själva genomförandet av den ordinerade fysiska aktiviteten. 
Uppföljningen av FaR - För att FaR ska kunna vidareutvecklas och bli bättre måste mer satsning 
läggas på uppföljning och utvärdering. Utifrån vad som framkommit ur respondenternas 
upplevelser behöver uppföljningen från utskrivarna av FaR förbättras avsevärt i den kommun vi 
studerat. 
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Summary: The purpose of this study is to describe the experiences of the patient when receiving 
physical activity on prescription, (FaR).There is today, a need for finding new ways of working 
within the healthcare system, that not only treats a state of illness but also may prevent sickness. 
One way of working with this, which has gained more and more attention during the last years, is 
having prescribed physical activity (FaR). We consider one of the conditions to enable the FaR to 
be a permanent and well functioning complement to the healthcare system to be that the personal 
will act from the perspective of the patients and that their experiences are elevated to common 
questioning. We have chosen to use qualitative methods with a loosely structured interview. We 
have interviewed nine respondents. The structure around FaR should function as a supportive 
environment that will promote the patient’s ability to feel a part of the change, and a motive force 
for the change to a more physically active life. By using an empowerment perspective, during the 
chain of health care surrounding the FaR, more patients than today can come to find their own 
force and motivation to carry through the prescribed activity.  
 
We have chosen to present our result around the four links that the healthcare system surrounding 
the FaR consists of;  
Prescribing FaR – Many of our respondents experienced the actual form for the FaR as 
something positive which helped them to be able to start up/ increase their level of physical 
activity. Several exclaimed that they could regard FaR as a complement or substitute to the so 
called normal medication.  
Handing out at the Hälsotorget – Those respondents who have illustrated the handing our of FaR 
at the Hälsotorget, have mostly done so in positive terms.  
Carrying through the physical activity  - The respondent wished that the physical activity would 
have been more individually adapted. Many respondents wished to be able to train together in a 
group of others who had also received FaR. The respondents experience the need of some form of 
social support during the actual carrying through of the physical activity. 
Follow-up of the FaR - For the Physical Activity on Prescription to further develop and become 
even better, more effort must be invested on the follow-up and evaluation. Looking from the 
experiences of the respondents, the follow-up for those who prescribe FaR, needs to be improved 
a lot in the municipal we have studied. 
 
 
Keywords: physical activity, physical activity on prescription (FaR), empowerment, experiences 
of the patient.
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1 Inledning     
 
Det finns idag ett behov inom hälso- och sjukvården att hitta nya arbetssätt som inte bara 
behandlar sjukdomstillstånd utan också förebygger sjukdom. Ett arbetssätt, som under de 
senaste åren vunnit allt större uppmärksamhet, är receptförskriven fysisk aktivitet (FaR). 
Nyttan av fysisk aktivitet och dess hälsovinster är något som vi funderat kring och intresserat 
oss för under flera år. Dels på det personliga planet och dels genom att vi kommit i kontakt 
med det under våra studier till hälsovetare. Vår A- respektive B-uppsats handlade om FYSS 
(Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) och FaR (Fysisk aktivitet på 
recept). På A-nivå har vi studerat hela konceptets upplägg, dvs. vad är FYSS/FaR, vad står 
konceptet för och hur är organisationen kring konceptet uppbyggd? Vidare har vi på B-nivå 
studerat vad konceptet har för möjligheter att bli en integrerad och bestående del av den 
ordinarie sjuk- och hälsovården vid en specifik vårdcentral. I B-uppsatsen har vi också 
studerat om/hur FaR kan fungera som ett motiverande verktyg. Det handlar om en 
beteendeförändringsprocess på individnivå. Vi har undrat om/hur FaR kan vara en motivator 
som stimulerar individer till ett mer fysiskt aktivt liv. 
 
På hemsidan för Håll Sverige i rörelse, (som startades som Sätt Sverige i rörelse 2001) 
beskrivs FaR och FYSS som två skilda begrepp som är sammanlänkade. FYSS (FYsisk 
aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) är det redskap läkare, 
sjukgymnaster, sjuksköterskor och vissa andra yrkeskategorier använder för att skriva ut FaR 
(Fysisk aktivitet på Recept). Båda beteckningarna är namnskyddade varumärken. Tillgänglig: 
<http://bli.fysisktaktiv/.nu> [2004-04-19].  
 
Tidigare, i både A- och B-uppsatserna, har vi sett på FaR utifrån ett ovanifrånperspektiv, ett 
makroperspektiv, dvs. vad säger ”experterna”, de som utformat och byggt upp konceptet. Vi 
har också studerat konceptet utifrån utförarens perspektiv, den som skriver ut receptet. Denna 
gång ville vi istället studera FaR utifrån ett mikroperspektiv, dvs. patientens perspektiv. Hur 
upplever patienten det att få FaR utskrivet ? Vad upplevs positivt och vad upplevs negativt? 
Detta har vi studerat genom löst strukturerade intervjuer. I dagsläget finns vad vi vet inga 
kvalitativa studier gjorda på hur patienterna själva upplever det att få FaR, varken i Sverige 
eller internationellt. I Sverige finns dock en väntrumsenkät i två delar av Kallings och Leijon 
som togs fram under 2002. Den belyser patientens fysiska aktivitetsnivå före och efter att de 
fått FaR utskrivet. Fokus är dock inte, som vi tolkar det, patienternas upplevelser kring FaR. 
Patienterna vi intervjuat har frivilligt anmält sig för intervju utifrån en telefonenkät angående 
FaR som utförts av distriktssköterskorna vid ett Hälsotorg/apotek i Västsverige. Hälsotorget 
är en gemensam satsning av apoteket, primärvården och kommunen där besökarna bl.a. 
erbjuds information om hälsa. Här kan man också få reda på utbudet av hälsofrämjande 
aktiviteter i sin kommun. På Hälsotorget löser patienten in sitt recept på fysisk aktivitet, alltså 
i samma lokaler som man får sina ”vanliga” recept expedierade. Enkäten är inte utformad helt 
enligt våra önskemål, utan är gjord i samverkan med apoteket/Hälsotorget, för deras räkning 
och enligt deras specifika önskemål. Vi hade inte någon relation till detta Hälsotorg och dess 
utvärdering av FaR förutom att det var i samband med denna enkät som vi fick en första 
kontakt med våra respondenter. Patienten går till Hälsotorget för att få sitt FaR expedierat och 
Hälsotorgets personal hjälper patienten genom att slussa denne vidare till den aktivitet som 
ordinerats, som patienten själv valt eller fått hjälp att välja av Hälsotorgets personal. Här finns 
också rabbaterade aktivitetskort att köpa för de patienter som fått utskrivet fysisk aktivitet på 
recept. För vidare information om tillvägagångssätt för FaR-patienter på lokal nivå, se  
bilaga 4. 
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Vi har valt att göra kapitlen Inledning och Bakgrund relativt omfångsrika då vi menar att 
denna bakgrundsinformation underlättar för Dig som läsare att kunna följa den röda tråden 
genom uppsatsen. Vi vill redan nu tala om att vi formulerat ett syfte som handlar om 
patienternas egna upplevelser kring att få FaR. Syftets formulering kan läsas i sin helhet på 
sid 9, under kapitel 3.1 Syfte. 
 
 
2 Bakgrund   
  
2.1 Folkhälsans historik 
 
Olsson (1999) skriver att den svenska befolkningens hälsa på allvar började att uppfattas som 
en samhällelig angelägenhet på 1700-talet. Den befolkningsstatistik som presenterades för 
riksdagen på 1700-talet var så nedslående att den hemligstämplades av rädsla för landets 
fiender. En läkares uppgift blev att årligen göra sammanställningar över befolkningens hälsa. 
År 1790 gav Sundhetskommisionen ut en skrift som skulle finnas i varje kyrka. 
Landshövdingar och provinsialläkare skulle sprida skriften som handlade om hur man skulle 
leva och bevara sin hälsa. Dessa professioner skulle också ge råd till befolkningen kring 
ämnet hälsa. 
 
Varför problematiserades befolkningens hälsa på 1700-talet? Johannisson (i Olsson,1999) 
anger ett antal möjliga förklaringar som befolkningspolitiska, samhällsekonomiska och 
patriarkaliska skäl, dvs. ett behov av social kontroll. Vidare skriver Olsson att målet var att 
människor skulle producera, därför gällde det att förebygga och bota de sjukdomar som 
hotade den enskildes roll som arbetskraft. Samhällsnyttan stod i centrum, man skulle satsa på 
dem som kunde botas, övriga var man inte särskilt intresserade av. Staten stod alltså för 
människornas hälsa men endast de som arbetade hade rätt att få denna omsorg. Det fanns 
kunskaper om samhälliga orsaker till sjukdomar men trots det lades en stor del av skulden på 
människorna själva. Människan skulle förbättra sina levnadsvillkor och bemästra sjukdomar 
genom ökade kunskaper. Hälsoupplysning och folkbildning ansågs befrämja samhälls-
utvecklingen menar Högberg ( i Olsson, 1999). En stark nation måste bygga på starka 
människor, medborgarna behövde fostras för att bli medvetna om sambandet mellan 
levnadsvanor, hälsa och samhällsekonomi (Johannisson och Palmblad i Olsson, 1999). 
  
Olsson (1999) hävdar vidare att befolkningens hälsa har problematiserats särskilt i tider då 
myndigheterna känt oro för landets ekonomi, säkerhet och framtid. Behovet av en produktiv 
arbetskraft och av social ordning genomsyrar folkhälsodebatten. Människorna betraktas ofta 
som oupplysta och behöver därför upplysas och uppfostras i statens och samhällets intresse. 
Det finns rädsla för orenhet och för de andra som bryter mot normerna. Maktutövning och 
därmed etiska frågeställningar genomsyrar folkhälsoområdet. Upplysningstankar och 
förhoppningar om ett bättre samhälle och bättre liv ingår också i bilden. Folkhälsofrågan 
uppvisar ett dubbelt ansikte – den innefattar negativa manipulerande processer men också 
positivt frigörande hävdar Olsson. 
 
Kring milleniumskiftet formas en ny diskurs anser Olsson (1999), denna nya diskurs handlar 
om möjligheterna att påverka människors levnadsvanor och att ha detta i fokus. Genom att 
formulera mål för ett stort antal levnadsvanor kan man säga att samhällets styrningsmentalitet 
riktats mot människors vardagsliv på ett mer påtagligt sätt än tidigare. Ett exempel på detta är 
att man för första gången på allvar gör politik av att människor inte motionerar i den 
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omfattning som makten och vetandet i allians numera menar att de borde göra. Samtidigt 
lyfter man fram människors levnadsvillkor och hälsans ojämlikhet med betydligt större kraft  
än vad man gjorde i texterna från förgående årtionde. Sambandet mellan levnadsvillkor och 
levnadsvanor betonas. Olsson menar vidare att i de utredningar som skrevs kring millenium-
skiftet och utifrån 1990-talets ekonomiska kris diskuterades behovet av att utveckla verktyg 
och kriterier för att göra den typ av prioriteringar som ansågs vara nödvändiga inför 
framtiden. Man diskuterade behovet av att fastställa nationella mål för folkhälsa. För att 
analysera på vilka grunder som prioriteringar inom hälso- och sjukvården borde ske tillsattes 
en Prioriteringsutredning (1995:5). Ett av de kriterier som diskuterades var levnadsvanor. 
Skulle graden av självvald riskexponering, i form av t.ex. rökning eller brist på motion, få 
konsekvenser för möjligheterna att få vård? Man tog avstånd från att patienter med 
självförvållade skador generellt skulle särbehandlas men menade samtidigt att livsstilen borde 
vägas in som en bland flera faktorer vid ställningstaganden till vård i det enskilda fallet. Det 
ansågs rimligt att sjukvården ställer krav på motprestationer när det är en förutsättning för att 
behandlingen skall vara ändamålsenlig och meningsfull. 
 
2.2 Bakgrund till FYSS och FaR 

Enligt FYSS (2003) ställer vårt moderna samhälle allt mindre krav på fysiska aktiviteter och 
ansträngningar i det dagliga livet. Detta, i kombination med en förändrad kosthållning som 
t.ex. ett ökat sockerintag, avspeglas bland annat i att andelen överviktiga i samhället har ökat. 
Fysisk inaktivitet är en mycket stor riskfaktor för hälsan. Gunnar Ågren, Generaldirektör för 
Statens folkhälsoråd skriver i förorden till FYSS (2003) att en ökning av den fysiska 
aktiviteten tillhör de åtgärder som skulle ha den största positiva effekten på svenska folkets 
hälsa. Skulle alla följa rådet om minst en halv timmes motion varje dag, exempelvis i form av 
en rask promenad, skulle sjukvårdskostnaderna minska dramatiskt. Fysisk aktivitet har en 
mycket kraftig hälsofrämjande effekt och en förebyggande effekt vid så olika sjukdomar som 
t.ex. depression, tjocktarmscancer och högt blodtryck. I en del fall kan fysisk aktivitet ersätta 
läkemedel och i andra minska behovet av mediciner. Vidare hävdar Ågren att regelbunden 
motion har en mycket väl säkerställd effekt vid exempelvis diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. 
På Västra Götalandsregionens site på Internet hävdar Fletcher med flera (1996;94:857-) att 
fysisk inaktivitet är en primär riskfaktor för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom. Tillgänglig: 
<www.vgregion.se> [2003-04-15]. 

På regeringens uppdrag gjorde Folkhälsoinstitutet, i brett samråd och samverkan med andra 
myndigheter och organisationer, år 2001 till ett fysiskt aktivitetsår kallat ”Sätt Sverige i 
rörelse 2001”.  Syftet med detta aktivitetsår var att inleda en förändring av individers, 
gruppers, organisationers och hela samhällets inställning till fysisk aktivitet. Starten gick för 
ett långsiktigt arbete för en beteendeförändring hos befolkningen. Enligt Kallings och Leijon 
(2003) är den vetenskapliga rekommendationen för fysisk aktivitet att alla individer, helst 
varje dag, bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone 
måttlig, såsom en rask promenad. Internationellt bedrivs utvecklingsarbete kring förskrivning 
av fysisk aktivitet framför allt i Storbritannien och USA, men även i Nya Zeeland, Kanada 
och Australien. Vi vill dock notera att denna forskning i dagsläget enbart sker i anglosaxiska 
i-länder såvitt vi har upptäckt genom litteraturgenomgång och sökning via Internet. För att 
utveckla arbetsmetoder kring fysisk aktivitet för svenska förhållanden, initierade Statens folk-
hälsoinstitut ett nationellt pilotprojekt under 2001. Vidare beskriver Kallings och Leijon i 
rapporten från ovan nämnda pilotprojekt att Fysisk aktivitet på recept (FaR), innebär en 
lösning som bygger på en stödjande samhällsstruktur med exempelvis en fungerande 
vårdkedja från föreskrivare till aktivitetsledare, och en ordination som utgår från de råd och 
anvisningar som finns i FYSS. Författarna menar att en viktig beståndsdel i FaR är samtalet 
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mellan patient och utskrivare. FaR innebär en för individen anpassad ordination och används 
till så väl friska som till sjuka, för att förebygga och/eller behandla vissa sjukdomstillstånd 
diagnostiskt sett. De vanligaste diagnoserna var enligt pilotstudien smärta och övervikt. 
Konditionshöjande aktiviteter såsom promenad, stavgång och motionsgymnastik var den 
vanligaste ordinationerna. Även styrketräning ordinerades relativt ofta. 

FYSS är ett utvecklingsprojekt som inleddes 2001 mellan Statens folkhälsoinstitut och 
Yrkesföreningarna för Fysisk Aktivitet (YFA). Detta utifrån en målsättning om att hälso- och 
sjukvårdens personal ska ha en bred kunskap om förebyggande effekter av fysisk aktivitet och 
tillämpa denna kunskap i preventivt och behandlande syfte. YFA är ett fristående utskott inom 
idrottsmedicinsk förening som ingår i Svenska läkaresällskapets sektion för idrottsmedicin 
och det startade 1998. Målsättningen för YFA var ,och är, att med representation av olika 
yrkeskategorier utgöra ett nationellt kraftcentrum för att främja fysisk aktivitet bland den 
svenska befolkningen. Detta görs dels genom att sprida kunskap om effektiva metoder 
rörande träning och motion i hälsobefrämjande syfte, dels genom att initiativ tas till lokalt 
arbete i landsting, kommuner, frivilliga organisationer etc.(FYSS, 2003). 

Kallings och Leijon (2003) beskriver FYSS som en manual skriven av svenska experter från 
olika professioner inom olika medicinska specialiteter. FYSS tar upp betydelsen av fysisk 
aktivitet för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. FYSS belyser vidare de 
sjukdomsgrupper där tillräcklig mängd vetenskapliga belägg för att fysisk aktivitet är lämplig 
som behandlingsform föreligger. Syftet med FYSS är också att öka statusen för fysisk 
aktivitet som behandlingsform samt att ge större legitimitet för hälso- och sjukvården att 
föreskriva fysisk aktivitet. Namnet FYSS anspelar på FASS (Farmaceutiska specialiteter i 
Sverige) och den gula receptblankett man använder är mycket snarlik den man använder vid 
utskrift av farmaka, dvs. läkemedel. Fysisk aktivitet på recept innebär att man ordinerar fysisk 
aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel, dvs. tar upp anamnes (sjukdomshistoria), ger 
ordination på receptblankett, samt följer upp i behandlande syfte. Rydén och Stenström 
(2000) anser att då muntlig information ofta är ofullständig, kan vara svår att förstå samt kan 
glömmas bort, är skriftlig information ett viktigt komplement. Många patienter önskar också 
detta skriftliga recept menar Rydén och Stenström. Enligt FYSS skall receptet vara 
individanpassat och ses som ett komplement till eller ersättning för läkemedel. Ågren skriver i 
FYSS (2003) att det borde vara lika naturligt att ordinera fysisk aktivitet som andra 
verksamma behandlingsmetoder.  
 
2.3 En mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård    
 
Olsson (1999) beskriver att regeringen 1988 tillsatte en Nationell folkhälsokommitté som 
skulle formulera förslag till nationella mål för hälsoutvecklingen i Sverige. Enligt direktiven 
skulle kommittén peka ut vilka folkhälsoproblem som var mest angelägna att åtgärda och 
vilka strategier som skulle vara mest effektiva i detta arbete. Förslagen fick inte leda till ökade 
samhällskostnader totalt sett. De mål som lades fram skulle grundas på vetenskapligt underlag 
som belyste sjukdomars, skadors och riskers utbredning. Målen lyfte även fram bestämmelse-
faktorers (dvs.orsakers) påverkbarhet. Särskild uppmärksamhet skulle ges till de ökade 
skillnader i ohälsa mellan socioekonomiska grupper, kvinnor och män, regioner samt mellan 
etniska grupper. Folkhälsokommittén slår fast att samhället har ett folkhälsoansvar som kan 
ses ur två olika perspektiv; dels som ett samhällsansvar för individers hälsa, dvs. risker för 
sjukdom, ohälsa samt sjukdomsförlopp och dels som ett ansvar för befolkningens hälsa 
(folkhälsa), alltså hälsans utveckling och fördelning i befolkningen. Folkhälsokommittén  



 6 

beskrev också att ansvaret för individers hälsa är ett samspel mellan individ och samhälle 
medan folkhälsan i större grad är ett ansvar för samhället.   
 
Enligt SOU 2000:91 lyfter Folkhälsokommittén fram hälsokonsekvensbedömningar som ett 
av de viktigaste verktygen för att motverka en ohälsosam och främja en hälsosam 
samhällsutveckling. Området fysisk aktivitet uppmärksammas på ett sätt som inte tidigare 
gjorts i utredningssammanhang. Folkhälsokommittén hävdar att den vetenskapliga 
dokumentationen visar att det finns ett klart sammanhang mellan fysisk aktivitet och hälsa. 
Dessutom anses fysisk aktivitet, särskilt bland ungdom, bidra till en minskning av andra 
riskfaktorer som bruk av alkohol och tobak samt förstärka frisk- och skyddsfaktorer som 
förmåga att hantera stress och självkänsla samt ökad gemenskap. Folkhälsokommittén avsåg 
att utgå från ett brett perspektiv på fysisk aktivitet och att uppmärksamma möjligheterna att 
stimulera och stödja aktiviteter som kan engagera de grupper som har den högsta andelen 
fysisk inaktivitet. De ville också belysa de frivilliga organisationernas roll och ansvar och 
möjligheterna att inom skola, kultur och fritid samt andra kommunala verksamheter i ökad 
utsträckning beakta speciellt de mindre privilegierade gruppernas behov och intressen när det 
gäller olika former av vardagsnära fysisk aktivitet. Hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser skall vara en uppgift för hela hälso- och sjukvården och en 
självklar del i all behandling. Insatserna på individ-, grupp- och befolkningsnivå bör bli 
effektivare. Samverkan inom vården och med andra aktörer bör öka. Även ökade insatser för 
icke medikamentell behandling för att möta livsstilssjukdomar behövs.(). 
 
Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Sverige är en god hälsa och en vård på 
lika villkor för hela befolkningen, detta står beskrivet i HSL dvs. Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763, Willow, 2002). Denna lag reglerar såväl privat som offentlig sjukvård i Sverige. 
Enligt SOU 2002/03:35 är ett annat övergripande mål för hälso- och sjukvården är att den 
skall arbeta för att förebygga ohälsa. Hälso- och sjukvården bör även initiera och stödja 
hälsofrämjande och sjukdomsföre-byggande insatser på individ- och gruppnivå och utveckla 
metoder så att preventiva insatser naturligt integreras i vårdkedjan. Därutöver bör stöd ges till 
individer eller grupper med ökad sårbarhet för sjukdom och hälsa, dvs. de som lever med 
riskfaktorer för sjukdom eller bristande psykosociala resurser. Det är i de vardagliga mötena 
som hälso- och sjukvården genom sin breda kontaktyta har sin största potential ur 
folkhälsosynpunkt. 
 
 
2.4 Mål för folkhälsan 
 
Vidare beskriver SOU 2002/03:35 att det övergripande nationella målet för folkhälsan är att 
skapa samhälliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. I dessa 
nationella mål för folkhälsan vill vi lyfta fram målområde 6 som belyser En mer hälsofräm-
jande hälso- och sjukvård. Utöver det generella ansvaret för god hälsa i befolkningen och att 
arbeta för att förebygga ohälsa, har hälso- och sjukvården även ett ansvar att, när det är 
lämpligt, ge upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom och skada. Bestämmelserna 
gäller oavsett om hälso- och sjukvården bedrivs på sjukhus, i öppenvård eller i det särskilda 
boendet i kommunen. Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i folkhälsoarbetet genom sin 
specifika kompetens, auktoritet, breda kunskap och stora kontaktyta gentemot befolkningen. 
En hälsoorientering av hälso- och sjukvården innebär en förskjutning i synen på vilka 
kunskaper och vilka arbetssätt som är mest effektiva för att förebygga och främja hälsa på 
lång sikt. Hälso- och sjukvården bör i större utsträckning använda sin auktoritet, kunskap och 
kontaktyta för att främja hälsa i mötet med patienter och anhöriga. Hälso- och sjukvården bör 
mer systematiskt integrera relevanta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aspekter i det  
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löpande arbetet så att de blir naturliga delar i hela vårdkedjan. Det faktum att hälsans 
bestämmelsefaktorer i stor utsträckning återfinns inom andra samhällssektorer minskar inte 
betydelsen att hälso- och sjukvårdens insatser i det samlade folkhälsoarbetet. En 
hälsofrämjande och förebyggande inriktning inom hälso- och sjukvården höjer vårdens 
kvalitet och utgör en viktig del i ansträngningarna att effektivisera vården. Hälso- och 
sjukvårdens råd i livsstilsfrågor är långsiktigt kostnadseffektiva. Detta är ett faktum som skall 
poängteras anser vi. Vidare står beskrivet i målområde 6 att ett förebyggande arbete både på 
kort och lång sikt kan minska vårdbehovet. Primärvården har exempelvis genom sin stora 
kontaktyta med såväl unga som äldre en viktig uppgift i folkhälsoarbetet. 
 
Ur Nationella mål för folkhälsan vill vi också lyfta fram målområde 9, som belyser behovet 
av - Ökad fysisk aktivitet (SOU 2002/03:35) som en förutsättning för god hälsoutveckling. 
Steven Blair med flera påvisar i Dallas-studien 1989, som finns omnämnd på Västra 
Götalandsregionens hemsida, positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Blair lyfter bland 
annat fram minskad dödlighet för de som är fysiskt aktiva jämfört med de som är fysiskt 
inaktiva. Tillgänglig: <www.vgregion.se> [2003-04-15].  
Målet för målområde 9 skall vara att samhället utformas så att det skapar förutsättningar för 
en ökad fysisk aktivitet hos hela befolkningen. Detta skall främst ske genom insatser som 
stimulerar till: 
-mer fysisk aktivitet i förskola, skola och i anslutning till arbetet 
-mer fysisk aktivitet under fritiden 
-att äldre, långtidssjukskrivna och funktionshindrade aktivt erbjuds möjligheter till motion   
eller träning på sina villkor. 
 
Inaktivitet är en klart bidragande orsak till ohälsa. SOU (2002/03:35) tar upp att forskningen  
på ett övertygande sätt visat motionens förebyggande effekt på övervikt och metabola 
sjukdomar som t.ex. höga blodsockervärden, höga halter av blodfetter och högt blodtryck. 
Fysisk aktivitet skulle kunna ersätta eller komplettera läkemedelsbehandling i en del fall av 
lättare psykiska besvär, vid lättare sömnsvårigheter och vid viss viktreducering. Även vid 
måttliga former av ryggbesvär, ledbesvär och lättare blodtrycksstegringar är motion ofta ett 
bra alternativ, som inte ger biverkningar. Bristande fysisk aktivitet leder ofta till övervikt 
vilket i sig kan leda till ytterligare sjukdom och skador. Särskilt oroande är att övervikt och  
fetma ökar och i allt större utsträckning drabbar barn och ungdomar. Både skoltid, arbetstid 
och övrig tid för barn, ungdomar och vuxna präglas idag av att vi blir alltmer stillasittande. 
 
SOU 2002/03:35 tar vidare upp att den fysiska aktiviteten idag alltmer har blivit en fråga om 
social tillhörighet. Fysisk aktivitet – precis som många andra levnadsvanor – följer tydliga 
sociala mönster och är kopplad till livsstilen och levnadsvanorna i stort. De med längst 
utbildning motionerar mest och de med kortast utbildning minst. De som är fysiskt aktiva äter 
också mer hälsosamt och röker i mindre utsträckning än andra. För att utjämna skillnader i 
hälsa är det viktigt att öka den fysiska aktiviteten både under arbete och under fritid, särskilt 
för människor i yrken med hög eller ensidig belastning och/eller mycket stillasittande. 
Individen har ett eget ansvar för att röra sig tillräckligt mycket för att må bra. Samtidigt är det 
enligt regeringens bedömning viktigt att klargöra att samhället har ansvar för att ge goda 
förutsättningar för fysisk aktivitet. I HSL (1982:763;§1,2, 2c, 3,8) står att läsa att hälso- och 
sjukvården har ett uppdrag att bedriva hälsofrämjande arbete och förebyggande insatser 
(Willow, 2002). Förebyggande vård ska finnas med i det akuta såväl som i det kroniska skedet 
av en sjukdom. I det akuta skedet för att om möjligt förhindra kroniska tillstånd (Prioriterings-
utredningen 1995:5). 
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2.5 FYSS på regional och lokal nivå 

Enligt Västra Götalandsregionens hemsida har Regionfullmäktige i Västra Götalands län 
beslutat att minst en vårdcentral per primärvårdsområde och en mottagning per sjukhus 
fr.o.m. 2003 skall arbeta aktivt med FYSS och ordinera motion till patienter som man 
vetenskapligt vet kan förbättra sin hälsa med motion. Tillgänglig: <www16.vgregion.se> 
[2004-04-15]. 

I den kommun där vi gjort vår studie är det Hälsotorget, där patienten löser ut sitt FaR, som 
har tagit initiativ till en pilotverksamhet med syfte att utarbeta lämpliga rutiner för 
handhavandet av recepten och kunderna, samt att få in FYSS-förskrivning som en vana bland 
utskrivarna. Pilotverksamheten drivs som ett samarbete mellan primärvården och Hälsotorget. 
Totalt finns det ca 50 utskrivare av FaR så som läkare, specialsköterskor (blodtrycks-, 
diabetes- och överviktssköterskor), sjukgymnaster, samt personal vid företagshälsovård. De 
vanligaste diagnoserna som FaR skrevs ut för i denna kommun var under 2002; högt 
blodtryck, ospecificerad värk, depression, sömnbesvär, astma, ångest och diabetes. 
Hälsotorget vill se sig som den nya arenan för folkhälsoarbete. (Personlig kommunikation, 
med Apotekschefen i vår undersökta kommun, 040504) 

 
3 Problemformulering   
 
En av förutsättningarna för att FaR skall bli ett bestående och väl fungerande komplement till 
hälso- och sjukvården anser vi vara att personalen utgår utifrån patientens perspektiv. Därför 
ville vi i denna uppsats undersöka hur patienterna upplever det att få FaR utskrivet. Vi anser 
att man bör utgå ifrån patientens egna åsikter och upplevelser i processen, från utskrivandet av 
receptet tills att en mer regelbunden fysisk aktivitet är etablerad hos individen.  
 
I samband med att ett Hälsotorg vid ett apotek i Västsverige under våren 2004 gjorde en stor 
utvärdering av hela sin verksamhet ville man titta på hur det hade gått för de patienter som fått 
FaR utskrivet. Genom denna interna utvärdering kom det fram att en stor del av patienterna 
som fått FaR utskrivet valde att inte lösa ut sina recept och vi ställde oss då helt naturligt 
frågan – varför? Vi fann det värt att försöka få denna fråga besvarad. För att nå de av 
regeringen uppsatta nationella målen om en ökad fysisk aktivitet bland Sveriges befolkning är 
det inte minst viktigt att se på vilka skäl just dessa individer har för att inte lösa ut sina recept. 
Enligt FYSS (2003) är FaR meningslöst ifall patienten inte använder sig av det, dvs. löser ut 
det. Med en ökad förståelse för patientens agerande kan konceptet bättre anpassas utifrån ett 
patientperspektiv. Vi hävdar att man då också kommer att nå en större följsamhet, eller som vi 
hellre vill säga; att fler patienter än idag kommer att finna egen kraft och motivation till att 
genomföra den ordinerade fysiska aktiviteten. 
 
Det är inte så enkelt som att säga att alla bör röra på sig minst 30 minuter per dag för att 
kroppen ska må bra fysiskt och även psykiskt. Allt måste sättas i ett socialt sammanhang. Kan 
FYSS och FaR medverka till att vi kommer igång och rör på oss i större utsträckning? Kan 
receptet fungera som en motivator? Eller upplevs receptet istället som ytterligare ett krav som 
vi inte kan leva upp till? Detta är frågor vi anser är nödvändiga att reflektera över. Vad 
patienten känner, upplever och tycker är viktigast och verkligast för henne. Vi anser därför att 
det är nödvändigt att utgå ifrån varje patients levnadsvillkor och livssituation. Då vi skall  
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förändra något i vår livsstil krävs en inre motivation sprungen ur förståelse och eget 
inflytande. Vi har valt att se på patientens upplevelse av att få FaR ur ett empowerment-
perspektiv (detta begrepp förklaras vidare i kapitel 4.4 sid 12) då vi anser att FaR bör byggas 
kring detta sätt att se på patienten. Strukturen runt FaR bör fungera som den stödjande miljö 
som främjar patientens förmåga att känna delaktighet och egen drivkraft till förändring för ett 
mer fysiskt aktivt liv.  
 
Trots att vi utgår ifrån ett empowermentperspektiv i vår uppsats har vi valt att använda 
begreppet patient. Enligt Folkhälsovetenskapligt lexikon ( s 248, Janlert, 2000) står begreppet 
för; 1. ”person som oavsett hälsotillstånd, har kontakt med en läkare i dennes professionella 
roll” (WHO, 1953) 2. ”varje sjuk person, oavsett om han eller hon står under medicinsk 
tillsyn eller ej” (WHO, 1965)  3. ”person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- 
och sjukvård” (Spri, Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliserings-
institut,1997).  Sachs (1996) hävdar att man inom sjukvården ofta har ett ovanifrån-perspektiv 
på patienten då denna ofta ses som en kropp, ett fall. Vi är medvetna om att ordet patient kan 
uppfattas som ett paternalistiskt begrepp men vi har ändå valt att använda ordet för att det är 
ett vedertaget begrepp och för att alla som idag får ett FaR också kallas för patienter. Att 
använda sig av ordet patient kan ha ett paternalistiskt pedagogiskt syfte så som exempelvis;  
”- Jag vill hjälpa dig och jag vet hur vi ska göra för att du ska må bättre.” Enligt 
Folkhälsovetenskapligt lexikon (Janlert, 2000) betyder paternalism förhållandet att någon 
bestämmer över en annan med motiveringen att man gör det i dennes intresse 
 
 
3.1 Syfte 
 
Vårt syfte är att beskriva patientens upplevelse av att få fysisk aktivitet på recept, (FaR). Vi är 
intresserade av upplevelsen av hela vårdkedjan, dvs. från utskrivandet av själva receptet, 
expedierandet på Hälsotorget, genomförandet av den ordinerade fysiska aktiviteten samt 
uppföljningen av FaR.  
 
 
4 Teori  
 
Konceptet kring FYSS bygger på en mängd olika empiriska studier. Området kan ses vara 
under verksamhetsutveckling och vi ser kopplingar till ett flertal teorier. Detta är teorier som 
kan användas för att skaffa kunskap om faktorer som påverkar hur individen själv kan 
etablera ett regelbundet fysiskt aktivt liv. Vi kommer nu kort att redogöra för de teorier vi valt 
och varför vi valt dem. Vi börjar teorikapitlet med att definiera fysisk aktivitet och dess 
allmänna effekter. Vidare lyfter vi fram två definitioner på hälsa, hälsa som upplevelse och 
hälsa som resurs. De definitioner vi valt anser vi ha relevans för vårt syfte att studera 
patientens upplevelse av FaR. Samverkan och stödjande miljöer ser vi som en av de viktigaste 
förutsättningarna för att individen själv skall kunna uppnå hälsa och detta tar vi upp under ett 
kapitel. Vi hävdar att man måste utgå utifrån patienten i förändringsprocessen till att bli mer 
fysiskt aktiv, därför har vi valt att redogöra för begreppet empowerment. Kapitlet Människan i 
gränslandet tar upp de rollkonflikter och nya krav som vi som sjuka kan ställas inför. 
Vårdkedjan kring FaR bör bygga på ett patientperspektiv och då belyser vi varför individens 
grundhållning/livsåskådning är viktig att försöka förstå och ta hänsyn till. Vi kopplar vidare 
dessa resonemang till begreppet motivation. Vi anser att det är viktigt att vårdkedjan kring 
FaR utgår utifrån patienten, därför tar vi upp hur individens grundhållning och personlighet 
kan påverka bland annat motivationen till ett mer fysiskt aktivt liv. Vidare går vi in på själva 
förändringsprocessen och dess mekanismer. Vår lust och vilja att engagera oss i förebyggande  
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hälsoarbete belyses i kapitlet om Health Belief Model. Hur viktig dialogen är i mötet mellan 
människor och i vårt fall bland annat mellan utskrivare och patient, lyfter vi fram i det 
följande kapitlet. Slutligen belyser vi en del etiska överväganden inom hälsofrämjande arbete, 
som t.ex. förhållandet mellan makt och empowerment. 
 
 
4.1 Definition av fysisk aktivitet och hälsa 
 
Enligt Kallings och Leijon (2003) är fysisk aktivitet all typ av rörelse som ger en ökad 
energiomsättning. Denna definition innefattar då all typ av muskelaktivitet såsom t.ex. 
trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv samt mer regelmässig motion och 
träning. Fysisk aktivitet är alltså inte enbart detsamma som motion och träning, som istället 
kan ses som fysisk aktivitet med viss avsikt. Motion, som t.ex. ett gympingpass, görs för ett 
ökat välbefinnande, en bättre framtida hälsa och för att det är skönt att röra på sig. Träning 
innebär i sin tur även en klar målsättning att öka sin prestationsförmåga inom olika typer av 
fysisk aktivitet, främst inom idrotten. Definitionen för helt fysiskt inaktiv innebär i sin tur 
enligt Kallings och Leijon (2003) att inte ha någon fysisk belastning i yrkesarbetet, att inte 
utföra motion av något slag, inte heller promenera till/från arbetet eller ha några regelbundna 
hobbyvanor som ger fysisk aktivitet. Den största hälsopotentialen ligger i att öka sin totala 
fysiska aktivitetsnivå, dvs. både i anslutning till arbetet och på fritiden.  
Det finns många definitioner på begreppet hälsa. Vi har valt att lyfta fram två. Den första 
definierar hälsa som upplevelse, vilket vi anser passa väl in på vår studie där vi studerar 
patienternas upplevelse av att få FaR. ”Hälsa är subjektiv, hälsa är en upplevelse. Hälsa är en 
upplevelse av välbefinnande, ett tillstånd då man finner mening med livet och då man är i 
balans”(Johnsson , Lugn och Rexed, 2003) Definition nummer två väljer vi för att den ser 
hälsa som en resurs. I denna definition lyfts också empowermentperspektivet fram, något som 
också passar väl in på vår uppsats. Vid WHO:s konferens i Ottawa (1986) antogs ett manifest 
som inleds med följande rader;  

Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka 
kontrollen över sin hälsa och att förbättra den... Hälsa ska därför ses som en resurs i 
vardagslivet och inte som målet med tillvaron. Hälsa är ett positivt begrepp som 
betonar sociala och personliga resurser, lika väl som fysisk förmåga. Hälsofrämjande 
arbete är därför inte bara ett ansvar för hälsosektorn. Arbetet handlar inte bara om 
hälsosamma livsstilar, utan gäller vårt välbefinnande i vidare bemärkelse. 

 
 
4.2 Allmänna effekter av fysisk aktivitet. 
 
Ett sätt att påverka vårt välbefinnande är genom fysisk aktivitet. Henriksson och Sundberg 
hävdar i FYSS (2003) att kroppens alla vävnader och vår arvsmassa ser i stort likadana ut som 
hos våra förfäder för tiotusentals år sedan. Människokroppen är byggd för rörelse. Kropp och 
själ mår bra av fysisk aktivitet. De flesta organ och vävnader påverkas av arbete och anpassar 
sig till regelbunden fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk aktivitet minskar påtagligt risken för 
förtidig död. Ett flertal faktorer avgör hur mycket en persons hälsa och välbefinnande 
förbättras om den fysiska aktivitetsgraden ökar. En viktig faktor är hur mycket fysisk aktiv 
man är när aktivitetsperioden inleds. Den som är inaktiv och otränad förbättras relativt sett 
mer än den som är vältränad. Träningseffekterna är specifika för de organ och vävnader som 
tränas och belastas. Enbart de muskler som används anpassar sig och endast de skelettdelar  
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som belastas blir starka. Den fysiska aktivitetens längd spelar också stor roll. Även om en del 
effekter kan ses redan efter en förvånansvärt kort tid, någon till några veckor, blir effekterna 
avsevärt större om träningen fortgår under många månader till år. Träningseffekten planar ut 
allteftersom och så småningom krävs en hel del träning för att vidmakthålla konditionsnivå. 
Tre andra viktiga faktorer för hur mycket bättre en persons hälsa kan bli är den fysiska 
aktivitetens frekvens (hur ofta utförs träningen?), duration (hur länge pågår ett pass?) och 
intensiteten (hur hårt/intensivt är passet?). Dessa tre fakorer bestämmer den sammanlagda 
träningsdosen. Ju högre dos, desto högre effekt, men till en viss gräns. Överträning kan istället 
vara direkt skadlig för kroppen. Det bör påpekas att även lägre doser har effekt, om än i lägre 
utsträckning. Störst hälsovinster görs genom att få den helt inaktive något fysiskt aktiv. 
Vidare står beskrivet i FYSS (2003) att cirka 80% av den vuxna befolkningen över 30 år idag 
inte anses vara tillräckligt fysiskt aktiva eller helt inaktiva. Enligt Kallings och Leijon (2003) 
beräknas andelen helt fysiskt inaktiva idag i Sverige vara 25-30% för medelålders män och 
10-15% för kvinnor i motsvarande ålder. Andelen helt fysiskt inaktiva i åldersgruppen från 
tonåren upp till medelåldern uppskattas till mellan 10 och 15%. 
  
 
4.3 Samverkan och stödjande miljöer  
 
I Ottawa Charter (1986) står det att hälsofrämjande arbete är en process som måste ske i 
samarbete mellan olika samhällsaktörer. Detta synsätt vidareutvecklades bland annat vid 
WHO-konferensen i Sundsvall 1991 där åtgärder för att skapa stödjande miljöer för hälsa 
betonades. Med stödjande miljö menas bland annat att skapa gynnsamma och likvärdiga 
fysiska, sociala och andra miljömässiga förhållanden som ger människor möjligheter att 
försörja sig och att själva bestämma över sitt eget liv (Johnsson, Lugn & Rexed, 2003).  
Medin och Alexandersson (2000) beskriver att hälsofrämjande arbete är att skapa möjligheter 
för individer att utveckla sin förmåga att nå hälsa och välbefinnande. Ur ett institutionellt 
perspektiv är en avgörande faktor för att möjliggöra för en individ att nå hälsa att samverkan 
sker mellan olika samhällssektorer. Vidare är det viktigt att man arbetar utifrån ett 
tvärsektoriellt perspektiv mellan olika myndigheter och andra aktörer i samhället. Haglund  
(i Medin och Alexandersson, 2000) menar att hälsofrämjande arbete handlar om ”att arbeta 
utifrån individen likväl som att bygga övergripande allianser utifrån vilka hon kan göra 
hälsosamma val” (s 135). Det ömsesidiga beroendet mellan individen och hennes livsmiljö är 
grunden för hennes hälsa. Medin & Alexandersson menar vidare att en annan avgörande 
aspekt för individens möjlighet till en god hälsa är stödjande miljöer. I dessa miljöer, även 
kallade hälsofrämjande arenor, finns plats för individen att ta eget ansvar och försöka uppnå 
sina mål. Utgångspunkten för den hälsofrämjande arenan är att skapa en miljö där individen i 
fråga har stort eget inflytande. En hälsofrämjande arena ger således individen handlings-
utrymme och hälsa ingår som en naturlig del av verksamheten. Drivkraften kommer från de 
verksamma inom arenan.  
 
Faskunger (2002) beskriver att det idag inte är de samhällsekonomiskt gynnade och 
välutbildade som drabbas mest av välfärdssjukdomar, som t.ex. övervikt, vilket ofta var fallet 
i gårdagens samhälle. Idag är de drabbade istället de korttidsutbildade och samhälls-
ekonomiskt ogynnade. Korttidsutbildade grupper som traditionellt har haft svårt att ta till sig 
hälsobuskap är de som idag är minst fysiskt aktiva, äter ”fel mat” och är överviktiga. 
Faskunger hävdar att detta ställer nya krav på främjande och förebyggande åtgärder. 
Engström (1999), hävdar att idrott, motion och friluftsliv inte bara ger hälsomässiga effekter 
utan även stora möjligheter till social samvaro, avkoppling och livsglädje och därigenom är av 
stor betydelse för människors livskvalitet. Valet av att ägna sig åt motion eller ej, liksom 
lusten för olika idrotts-, motions- och friluftsaktiviteter har sociala samband och kan ses som 
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uttryck för social tillhörighet och position menar Engström. Faktorer som spelar roll från 
barndomen för att bli motionär som vuxen är enligt Engström; höga betyg i idrott likväl som 
teoretiska ämnen samt faderns yrke. Moderns yrke efterfrågades dock inte. Det finns också 
faktorer som spelar roll som vuxen för att man skall förbli motionär. Dessa faktorer menar 
Engström är; högskolestudier/universitetsstudier, om vännerna motionerar så motionerar man 
själv också (gäller särskilt män), samt att stadsbor motionerar mer än de som bor på 
landsbygden. 
 
Hur kan då fysisk aktivitet främjas och leda till en lösning av problemet med en stillasittande 
livsstil? Traditionell informationsbaserad litteratur, som t.ex. information om risker med en 
passiv livsstil, har visat sig ineffektiv som hjälpmedel för de flesta människor när det gäller att 
ändra sitt beteende enligt Sallis m fl (i Faskunger 2002). De flesta av oss vet idag att fysisk 
aktivitet är nyttig, men vi lyckas ändå inte alltid att upprätthålla en regelbunden aktiv livsstil. 
Det krävs således mer än kunskap. Faskunger (2002) hävdar att det krävs mer specifika 
färdigheter för att få en effektiv förändring i beteendet. Det kan vara kunskap om målsättning, 
hur man undviker återfall, god tidsplanering, stöd från vänner och bekanta mm. Vidare 
poängterar Faskunger att en aktiv livsstil inte är något statiskt. Det är inte en färdighet som 
vissa personer råkar besitta och andra saknar. En fysiskt aktiv livsstil är snarare en långvarig 
eller ständigt pågående process som behöver uppmuntras, utvecklas och upprätthållas. 
 
 
4.4 Begreppet empowerment 
 
Det finns inte någon entydig definition av begreppet empowerment. Medin och 
Alexandersson (2000) menar att vanliga svenska ord som används för att tolka begreppet är 
maktmobilisering, självförstärkning och vardagsmakt. Begreppet empowerment är inte helt 
enkelt att översätta till svenska och därför använder man istället ofta det engelska ordet. 
Medin och Alexandersson menar vidare att strategier för att åstadkomma empowerment 
fokuserar på att göra det möjligt för individen att utveckla sin egen förmåga, att behärska sin 
livssituation. Begreppet empowerment kan beskrivas lika mycket som en process som ett mål 
i sig. Processen utgår då ifrån individen och hennes önskemål och gör så för att öka 
motivationen och förmågan för individen att själv ta ansvar för sitt liv och sin hälsa. 
Empowerment grundas i en människosyn där man ser människan som kapabel att göra egna 
val och även som ansvarig för de val hon gör. Det gäller då även att utveckla en förståelse för 
de orsaker till strukturellt betingad vanmakt, som t.ex. att känna sig ”fast i systemet” dvs. att 
inte kunna påverka sin situation, som gör att individens handlingsförmåga kan blockeras. För 
att empowerment skall vara möjlig måste individen ha möjlighet att påverka sin omgivning. 
Han/hon måste också ha en inre känsla av att hon vill och kan utnyttja de möjligheter till 
påverkan som finns.  
 
I Folkhälsovetenskapligt lexikon (Janlert, 2000) definieras empowerment som makt-
mobilisering, arbete för svaga och utsatta gruppers möjligheter att påverka sitt eget liv och 
därigenom sina hälsovillkor. Detta utmanar vanligen redan etablerade maktrelationer. I 
WHO:s dokument, Ottawamanifestet (1986) beskrivs hälsofrämjande arbete som insatser för 
att förbättra hälsan genom att öka människors färdigheter för sundare livsvanor. Ottawa-
manifestet hävdar också betydelsen av att individen kan skaffa sig inflytande över de livs-
villkor som har avgörande betydelse för hälsan. Man brukar skilja mellan maktmobilisering 
på individuell och samhällelig nivå. Maktmobilisering hos individer innebär att öka den 
enskilde individens möjligheter att fatta beslut och ta kontroll över sitt eget liv. På 
samhällsnivå handlar det om att människor tillsammans skall få ett större inflytande över 
hälsans bestämmelsefaktorer och livskvaliteten i lokalsamhället.  
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Starrin (i Forsberg och Starrin,1997) menar att empowerment är liktydigt med att ge 
möjligheter och tillåtelse åt individen att bygga, utveckla och öka sina förmågor. 
Hälsofrämjande insatser och empowerment har likheter anser Starrin. Förändringar som 
initierats genom politiska beslut uppifrån, leder dock ofta till dålig motivation, medan 
förändringar som startar hos de inblandade individerna istället ger en känsla av egenkontroll, 
delaktighet och motivation. Det är viktigt att få känna sig delaktig och betydelsefull. Man kan 
tydliggöra vad som menas med empowerment genom att ställa det mot begreppet paternalism, 
som i figuren nedan. 
 

 
Figur 4.1 Den empowermentorienterade tankemodellen och den paternalistiska 
tankemodellen. (Medin & Alexandersson , 2000). 
 
Enligt Folkhälsovetenskapligt lexikon (Janlert, 2000) betyder paternalism förhållandet att 
någon bestämmer över en annan med motiveringen att man gör det i dennes intresse. En 
viktig etisk fråga inom folkhälsoområdet är vilka förhållanden som motiverar ett 
paternalistiskt förhållningssätt. Starrin (i Forsberg och Starrin,1997) anser att kritiken mot 
paternalistiska inslag inom myndighetsutövning har gjort empowermentbaserade metoder till 
lovande alternativ inom välfärdsarbetet. I vårt fall vill vi då återigen påpeka vikten av att 
arbetet skall utgå utifrån patientens perspektiv. Det är viktigt att ifrågasätta professionella 
gruppers monopol på kunskap och kompetens och att samtidigt lyfta fram ”vanligt folks” 
förmåga att ha makten i frågor som är viktiga för dem själva menar Starrin. I strategier 
grundade på empowerment tas utgångspunkten i individen och hennes egen förmåga enligt 
Medin och Alexandersson (2000). Individen ses som en deltagare i arbetet för hennes hälsa. I 
paternalistiska strategier agerar istället en yttre aktör. Denna aktör ser sig som mer lämpad att 
avgöra vilka handlingar som är mest gynnsamma för individen. Individen blir då istället en 
mottagare för någon annans åsikt om vad som bäst främjar hennes hälsa.  
 
Starrin (i Forsberg och Starrin,1997) beskriver vidare den paternalistiska tankemodellen som 
den ”gamla modellen” byggd på att samhället regleras i en över- och underordning. 
Grunderna finns i myndighetsutövningen inom politiken, i arbetslivet, i skolan, likväl som 
inom den offentliga och privata sektorn. Här antas människor inte veta vad som är bäst för 
dem utan detta bör avgöras av en ”expert”. De råd Socialstyrelsen lanserade på 70-talet om 
”6-8 skivor bröd om dagen” kan enligt Starrin ses som ett exempel på den paternalistiska 
tankemodellen. Vid lösningen av sociala problem som t.ex. arbetslöshet och sjukdom spelar 
de arbetslösa och sjuka en underordnad roll hävdar Starrin. Detta både när det gäller hur man 
kommer fram till lösningen liksom när förslaget genomförs. Synpunkter från den inblandade 
”experten” väger alltid tyngst, det är hos denne makten ligger. Inom detta synsätt planeras och 
bestäms livet för ”vanligt folk” av andra med ”expertkompetens”. Ofta har dock dessa 
professionella experter ingen egen autentisk erfarenhet av de problem de tagit på sig att finna 
en lösning till. 
 
Att utfärda direktiv samt att utöva kontroll är enligt Starrin ett utmärkande drag inom den 
paternalistiska ordningen. Idealtypen är den Stränge och allsmäktige Fadern som vid behov 
kan lösa problem, utfärda anvisningar för hur människor skall bete sig samt vilka de 
moraliska rättesnörena skall vara. Vid sin sida har denne patriark den Goda Modern vars  

Paternalism 
Individen som 

mottagare 
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uppgift är att stödja och backa upp. I hennes uppgift ingår dessutom att dämpa verkningarna 
av de beslut som fattats och verkställts av den Stränge Fadern. Den Goda Modern finns enligt 
Starrin inom såväl det offentliga som det frivilliga sociala och sjukvårdande arbetet där de 
tröstar, samtalar och stöttar människor med problem av olika slag. Både den Stränge Fadern 
och den Goda Modern besitter makt över de underordnade. Vi kan se de nationella riktlinjerna 
för FaR som den Stränge Fadern och utskrivarens roll i konceptet som den Goda Modern. 
Starrin menar att det kanske vanligaste sättet att se på makt är att uppfatta den som ett 
nollsummespel, dvs. att ökad makt för en person i princip innebär minskad makt för en annan 
person. Utgångspunkten för detta resonemang är att makten finns i begränsade mängder. Ett 
komplementerande synsätt på makt är det samarbetsinriktade tankesättet, där makt ses som 
något som kan expandera, vilket innebär att en person kan få makt utan att den andres makt 
har minskat. En omfördelning av makt sker utan att det innebär att någon av parterna förlorar 
makt och åtminstone en part, t.ex. patienten, har fått mera makt. Starrin menar vidare att då 
empowerment uppstår i mötet mellan människor går alla från samtalet som vinnare. Den 
empowermentorienterade tankemodellen har enligt Starrin sina rötter i folkrörelserna och 
deras kamp för människovärde, demokrati, jämlikhet och rättvisa. Delaktighet och omtanke är 
ofta vägledande. I denna tankemodell tas avstånd ifrån över- och underordning till förmån för 
människors lika värde. En grundinställning inom detta synsätt är att människor har kompetens 
och förmågor som kan utvecklas. Idealtypen är här är eldsjälen och folkbildaren. Vi anser 
dock att en ensam eldsjäl kan ”brinna upp” och att det istället behövs många eldsjälar som 
stöttar varandra t.ex. i vårdkedjan kring FaR.. 
 
 
4.5 Människan i gränslandet mellan hälsa och ohälsa 
 
Människor som genom förebyggande hälsovård får reda på att de bär på en förhöjd risk för 
sjukdom reagerar på en mängd olika vis. Reaktionerna kan spegla alltifrån stark oro och 
dödsångest till förnekande, bristande tilltro eller glömska. Sachs (1996) ifrågasätter om 
prevention i vissa sammanhang kan vara skadlig? Om själva risken för sjukdom står i centrum 
för hälsoupplysningen kan oro för sjukdom plötsligt vara det som styr individens liv. 
Patienten kan då känna en oro i det invanda livet och frågor av skuld kring orsakerna till 
sjukdomsrisken kan uppstå; ”är det mitt fel att jag mår som jag gör? Har jag inte levt sunt  
nog ?”etc. Hälsoupplysningen har påverkat patientens liv och livskvalitet på ett negativt sätt. 
Patientens levnadsvanor kommer plötsligt i fokus och livsstilsråd och mål för beteende-
förändringar sätts upp av den hälsovårdande personalen. Om patienten sedan inte når de av 
personalen uppsatta målen trots att hon följer de rekommenderade råden känner hon sig 
kanske även ifrågasatt och misstrodd vid sidan om sin oro menar Sachs. Vi relaterar detta 
resonemang till hur väl FaR-patienten klarar av att genomföra den ordinerade fysiska 
aktiviteten. 

Hälsoinstruktioner som råder människor att ändra sin livsstil eller påverka sin 
kropp i någon mån grundar sig på inställningen att det finns förutsägbara samband 
mellan liv och kropp. Man menar att vissa hälsofrämjande handlingar ska resultera 
i vissa positiva kroppsliga reaktioner. De människor som inte lyckas uppfylla dessa 
mål, trots att de följer instruktionerna, utstår under denna process stort lidande. Det 
oförutsägbara vad det gäller sambandet mellan liv och hälsa förblir outtalat och 
dolt i denna preventiva verksamhet. (Sachs 1996 sid 30) 
 

Sachs resonerar en hel del kring problematiken med samhällets hälsoideal som av individen 
kan upplevas som onåbara. Kan de verkligen kallas hälsofrämjande om livet fokuseras på ”ett 
osynligt hälsoideal som var abstrakt och verkade onåbart” (s 33)? Olsson (1999) menar att 
”begrepp som hälsofrämjande arbete, hälsoupplysning och friskvård är uttryck för den ökade  
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fokuseringen på enskilda människors vanor när det gäller mat, fysisk aktivitet, droger, stress 
mm” (s 13). Det är lätt att allt ansvar läggs på individen hävdar Olsson. 
Glimell (1997) resonerar kring detta med att kategorisera människor i termer om frisk-sjuk, 
normal-patologisk. Glimell menar att ”normalitet” blev en ny referenspunkt istället för 
”hälsa” när kroppen genom medicinen kom att ses som en ”maskin”, något som skulle 
kontrolleras vetenskapligt. ”Vetenskaperna om människan, biologiska såväl som sociala, är 
engagerade i samma ordningsprojekt, nämligen att producera en diskurs om kroppen och dess 
omgivning i syfte att kalkylera och kontrollera den” (s 25). Genom detta normerande sätt att 
se på människan utvecklas metoder för att observera, analysera och dokumentera människan. 
Ur dessa metoder växer enligt Glimell upp ”moraliska dikotomier” om vad som är rätt/fel, 
nyttigt/skadligt, normalt/patologiskt osv. Sachs (1996) menar att människans hälsa och 
sjukdom är mycket nära sammanlänkat med ”den sociala väv som omger hennes dagliga liv” 
(s 62). Det är inte bara ”maskinen människan” som blir sjuk och behöver ”repareras”. Sachs 
menar att ett av de svåraste problemen för en individ som mår dåligt är att ”man måste 
belägga det upplevda med påtagliga fysiologiska fynd” (s 63). Hon menar att den som 
upplever smärta och andra obehag har det svårt ”att få sitt lidande bekräftat om man objektivt 
sett inte finner några påtagliga bevis för det” (s 63). 
 
Hälsa är en av de mer svårbedömda indikationerna för goda levnadsförhållanden eller välfärd, 
åtminstone om man försöker sig på objektiva bedömningar. Det finns många problem 
förknippade med bedömningar av hälsa och sjukdom. Starrin ( i Starrin, Larsson, Dahlgren & 
Styrborn, 1991) menar att man kan ”definiera ohälsa som en form av avvikelse” (s 119). 
Starrin skriver vidare att ”..den person som stämplats som sjuk hamnar i en helt ny 
handlingssituation och tvingas ställa om sig till de normer och värderingar som riktas mot den 
sjukes position i det sociala systemet. Han tvingas gå in och spela den sjukes roll på 
samhällsscenen” (s 119). Några frågeställningar vi kan reflektera över kan då bli; kan man 
vara sjuk och ändå uppleva goda levnadsförhållanden och välfärd? Om man som individ nu 
lyckas med detta, tillåts detta i så fall av samhället? Är det tillåtet att som sjuk känna att man 
”har ett bra liv”, eller är det något som är förbehållet dem som är ”friska”, dvs. de som 
producerar?  
 
 
4.6 Hälsa kopplat till livsåskådning och känsla  
 
Enligt Kallenberg och Larsson (2000) är den enskilda människans livsåskådning och 
personlighet viktiga för förståelsen av hennes hälsa. Författarna utgår ifrån antagandet att 
båda dessa aspekter kan påverka vår hälsa. Det mesta av denna påverkan är indirekt. 
Livsåskådning och personlighet påverkar hur vi tolkar och hanterar vardagliga situationer och 
de känslor som dessa väcker inom oss. Känslomässiga reaktioner hänger i sin tur samman 
med fysiologiska processer, mer eller mindre gynnsamma för vår hälsa. I modellen nedan 
redovisas den av författarna tänkta orsakskedjan: 
 
 
 
  ⇒     ⇒ 
 
 
 
Figur 4.2 Tänkbar orsakskedja som visar hur livsåskådning och personlighet kan påverka vår 
kroppsliga hälsa via situationsbundna tolknings- och hanteringsprocesser och känslor. 
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Modellen av denna tänkbara orsakskedja är en förenkling av Kallenberg och Larssons (2000) 
modell över den tänkbara orsaks kedjan mellan livsåskådning/personlighet och kort- och 
långsiktiga kroppsliga reaktioner. Författarna menar att i den långt mer komplexa 
verkligheten sker påverkan i fler riktningar än den i modellen visade. Författarna menar 
vidare att det finns ett samband mellan människors sätt att se på livet och de grundläggande 
dragen i vår personlighet. De ansluter sig till livsåskådningsforskaren Anders Jeffner när de 
beskriver begreppet livsåskådning som den enskilda människans sätt att se på livet. En aspekt 
av vår livsåskådning som är av stor betydelse är grundhållningen. Vår grundhållning är den 
känsla av hopp, förtröstan, förtvivlan eller pessimism som kommer till uttryck i vårt sätt att 
förhålla oss till världen. Grundhållningen är inte bara en känsla menar Kallenberg och 
Larsson (2000) utan präglar också våra föreställningar och sätt att tänka. En människa formar 
sin egen bild av livet som helhet som svarar mot den grundläggande livskänslan hon har. På 
liknande sätt resonerar Imsen ( i Granbom, 1998) när hon menar att individen har en 
referensram för tillvaron om vad som är gott-ont, väsentligt-oväsentligt och överordnat-
underordnat. Människan handlar sedan utefter denna ram. Frånsett dessa motiv handlar 
individen även utifrån sin personlighet och sina självreglerande motiv. Motivation 
sammanhänger enligt Imsen med människans grund-läggande värderingar. Handlingar kan 
inte bara förklaras utifrån en rad mer eller mindre självreglerade motiv eller 
personlighetsdrag, utan även i hög grad utifrån vad individen anser vara gott och ont, 
väsentligt och oväsentligt eller överordnat och underordnat här i världen. Värderingar 
fungerar som en enhetlig referensram för hela tillvaron. 
 
Vi anser att vårdkedjan kring FaR måste ta hänsyn till att varje patient har en grundhållning 
till livet, dvs. ett förflutet, en historia som präglar hans/hennes sätt att tänka, vara och handla. 
Det vi har varit med om tidigare har stor betydelse för hur vi reagerar vid förändringar i livet 
som t.ex. vid den livsstilsomställning som FaR kan innebära. Vårdkedjan kring FaR bör ta 
utgångspunkt ifrån patientens livssituation och skapa de förutsättningar patienten behöver för 
att kunna skapa sin livsstilsförändring. Enligt Lindahl (2000) finns det ett starkt samband 
mellan hur vi människor tolkar positiva och negativa händelser och den tillit vi har till vår 
egen förmåga. Om man har en hög tillit till den egna förmågan att förändra kommer vi att se 
nya svårigheter som utmaningar istället för som hot. Å andra sidan kan rädslan i situationen 
öka sannolikheten för att man hanterar svårigheten på ett passivt och pessimistiskt sätt. Man 
fastnar i känslorna kring problemet och detta försvårar möjligheterna att hitta lösningar menar 
Lindahl. Här anser vi att den stödjande miljön kring vårdkedjan i FaR fyller en viktig 
funktion.  
 
 
4.7 Processen mot ett förändrat levnadssätt 
 
Vad är det då som motiverar oss? Hur går vi människor tillväga i vår strävan att nå egna 
uppsatta mål. Styrs vi eller styr vi själva? Är det ödet, slumpen, logiken, taktiken eller kaoset 
som styr? Är det förnuft eller känslor? Borgenhammar (1993) anser att människan i hög grad 
styrs av sina känslor Detta resonemang styrker vårt syfte att utgå utifrån patientens 
upplevelser. Borgenhammar beskriver vidare att vi likt själens ”bag-ladies” släpar på våra 
tidigare upplevelser och att vi inte kan delegera släpet. Ju mer vi lär oss våra ”äkta” känslor 
desto mer ökar våra möjligheter att handla med ett mått av förnuft. Kopplat till FaR innebär 
det att vi genom reflektion måste våga lyssna till vår egen röst/intuition, Styr jag själv eller 
styrs jag av andra? Vad vill jag förändra i mitt liv? Vill jag bli mer fysiskt aktiv? Vill jag 
överhuvudtaget förändra något just nu? Viktig är viljan till utveckling, till att förstå det 
budskap som vårt undermedvetna sänder. Om vi ger tid till eftertanke ökar vår förmåga att 
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tolka känslorna och dra bärande slutsatser. På så sätt anser Borgenhammar att vår förmåga att 
uppfatta känslor hos människor i vår omvärld växer. Motorn i mänsklig utveckling är behovet  
av kärlek och uppskattning, att veta att man duger. Vi anser att vid en förändring till ett mer 
fysiskt aktivt liv måste viljan till förändring uppstå inifrån patienten. Vidare menar vi att om 
människan får stöd och möjligheter att våga reflektera över sina känslor kan viljan till 
förändring ges förutsättningar att uppstå. Enligt Ahrenfelt (2001) innebär begreppet 
förändring ett tillstånd. Ett tillstånd som saknar absolut början, given mitt eller ett absolut slut. 
Förändringsprocess är således något kontinuerligt och ständigt pågående och dess motsats är 
ett statiskt tillstånd. Vidare anser Ahrenfeldt att förändring är ett hot mot det bestående. Man 
vet vad man har, men inte vad man får! Om en förändring ska uppfattas som positiv eller 
negativ beror på om trycket om en förändring skapas inifrån eller utifrån. Yttre förändringar 
har visat sig uppfattas som något man inte skapat själv och som man inte har något behov av. 
Den inre förändringen upplevs som mindre hotfull eftersom individen i sig själv har varit med 
och styrt förändringen. Enligt Moxnes (2001) kan motstånd i förändrings processen definieras 
som frigjord mental energi uttryckt i ett äkta engagemang mot en bestämd process. Motstånd 
stannar upp processen och utan motstånd stannar processen. Moxnes framhåller vidare att 
rädsla och ångest är en betydande funktion vid förändringar, såväl i positiv som negativ 
mening. Förändringar är skrämmande, de väcker starka känslor som jag kan inte, jag törs inte, 
det går inte. Alla förändringar innebär en smärtprocess då individen lämnar det trygga med 
dess invanda struktur för det nya och okända. Vår koppling till FaR blir att vårdpersonalen 
måste förstå att det för patienten inte alltid upplevas så lätt, utan snarare skrämmande, att helt 
plötsligt t.ex. ta sig till en motionsanläggning för att utöva den ordinerade fysiska aktiviteten. 
Vi människor kan känna ett motstånd till förändringar, men genom stödjande miljöer och 
socialt stöd kan processen mot ett mer fysiskt aktivt liv ändå möjliggöras. Wester  
(i Svederberg, Svensson och Kindeberg, 2001) beskriver etablerandet av en regelbunden 
fysisk aktivitet vilken innebär en förändring av levnadsvanor just som en process som tar, och 
måste få ta, tid. Inom området fysisk aktivitet har dock inte mycket gjorts för att förstå 
mekanismerna för ett förändrat levnadssätt och för ett mer fysiskt aktivt liv. Detta innebär att 
vi idag inte vet så mycket om hur vi skall gå tillväga för att stimulera till ökad fysisk aktivitet 
annat än att aktiviteterna bör vara lustfyllda för att ge bäst utdelning. Ett problem i det 
moderna samhället är att vi ”bygger bort” många tillfällen till det som förut var naturlig fysisk 
aktivitet menar Wester. 
 
I det förebyggande arbetet är det första steget att utgå utifrån patientens beteende och att 
hälsoarbetaren därefter förändrar sitt eget förhållningssättet mot ett patientcentrerat 
förhållningssätt, med respekt för patientens rätt att själv bestämma om egna angelägenheter. 
Att diskutera levnadsvanor bör inte upplevas moraliserande eller påträngande. Med en 
motiverande metodik kan hälsorådgivning bedrivas på sådant sätt att man inte kommer i 
konflikt med etiska principer. Vid individuell hälsorådgivning är det uppenbart att patienten 
själv måste ta ställning till sin livsstil (Jämför Arborelius, 1996). Faskunger (2002) anser att 
beteendeförändring hos befolkningen är ett mål som förenar många så kallade hälsoexperter, 
vare sig de sysslar med främjande, vårdande eller förebyggande hälsoåtgärder. Ett problem 
har varit, och är fortfarande, bristande kunskaper och erfarenheter om hur beteende-
förändringar och livsstilsförändringar går till. Vi förväntar oss att vi människor på ett snabbt 
och dramatiskt sätt kan eller skall ändra på våra livsstilsvanor. Det gör vi inte. Författaren 
menar vidare att det är också en missuppfattning att en förändring endast består av att ta steget 
från ett problembeteende direkt till en hälsosammare vana (Jämför Faskunger, 2002). 
 
Om vi mår dåligt i livet menar Lindahl (2000) att detta ofta leder till att vi tar till en livsstil 
som inte är så bra för oss. Misslyckanden präglar oss och hur vi tolkar orsaken till 
misslyckandet kommer att bestämma våra möjligheter att komma vidare med vår  
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livsstilsförändring menar Lindahl. Om misslyckandet bedöms bero på en inneboende 
oförmåga hos oss ”…jag har så dålig karaktär..” upplevs detta vara något som ligger utanför  
den egna kontrollen. Vi behöver alla lära oss hur man hanterar misslyckanden, eftersom det är 
mer regel än undantag att även individer som initialt lyckas med sina livsstilsförändringar 
efter en tid faller tillbaka i sina gamla levnadsmönster. Om man istället kan se detta 
misslyckande som t.ex.”..jag orkade inte satsa tillräckligt med tid och kraft på min 
beteendeförändring denna veckan för att jag hade för mycket att göra på jobbet…” så kan 
orsaken till misslyckandet tolkas som något kontrollerbart och temporärt. Stress, tid och 
livssituation, som tex. familjerelationer och arbetssituation, är viktiga faktorer som påverkar 
en persons förutsättningar och förmåga att ändra sitt beteende. Att kunna identifiera 
vardagslivets stress och åstadkomma harmoni i den egna livssituationen är därför en viktig 
färdighet menar Lindahl. Återigen kan vi se starka skäl till varför FaR skall ta utgångspunkt 
från patientens hela livssituation och vara den stödjande miljö som behövs kring patienten i 
beteendeförändringsprocessen. 
 
I den klassiska folkhälsomodellen är det ”experten” som definierar vad som är problemet 
hävdar Starrin (i Forsberg och Starrin,1997) och menar vidare att den förändringsidé som 
ligger till grund för denna modell är att folkhälsa kan uppnås genom ingripande i 
verkligheten. Framförallt sker detta genom att ”rätta till världen” och ta bort de 
sjukdomsframkallande orsakerna. I denna paternalistiska modell skall patienten förhålla sig 
lojal eftersom de förebyggande åtgärderna förväntas vara av nytta för honom/henne. Här är 
alltså förändringsarbetet ett uppifrån styrt arbete menar Starrin, människan betraktas som ett 
objekt. Mot den klassiska folkhälsomodellen kan man enligt Starrin ställa den folkliga 
folkhälsomodellen. Här beslutar medborgarna i det lokala samhället gemensamt vad som är 
problemet och att förändra är inte bara att förhindra utan även att lägga till och stärka. Det är 
människans medvetna och viljemässiga handlingar som är avgörande för resultatet av 
förändringen. I den folkliga folkhälsomodellen är det inte självklart vad som skall förändras, 
förändrings- och upplysningsidealen är deltagarorienterade hävdar Starrin. Människor är 
subjekt för varandras erfarenheter och en viktig och nödvändig ingrediens är därför den 
demokratiska dialogen. 
 
Uppföljning är en viktig aspekt av förändringsarbetet anser vi och vid vår litteraturgenomgång 
upptäckte vi ibland sammanblandningar mellan begreppen uppföljning och utvärdering. 
Därför vill vi utförligare förklara skillnaden mellan begreppen. I Integrationsverkets skrift 
FIDO, som handlar om utvärdering, beskrivs förändringar som något som utvärderas hela 
tiden. Den egna verksamheten måste oftast kontrolleras antingen för att 
uppdragsgivare/finansiärer kräver det eller för att man själv vill veta hur man lyckats. 
Begreppet utvärdering kommer ursprungligen från latinets evalere som betyder vara ägnad 
eller vara värd. Begreppet har sedan modifierats till engelskans evaluate som betyder räkna 
ut, uppskatta och bedöma. ”Det säger sig självt att om man skall utvärdera ett faktiskt tillstånd 
som bra eller dåligt måste man ha ett önskvärt tillstånd att jämföra med”(s12). Tillgänglig: 
<www.integrationsverket.se > [2004-05-09]. 
 
 BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) skriver på sin hemsida att ibland används begreppen 
utvärdering, respektive uppföljning synonymt. Uppföljning avser dock mindre omfattande 
försök att studera vad som händer i samband med projekt eller en åtgärd. Ofta sker 
uppföljningen under pågående verksamhet för att göra det möjligt att korrigera den. 
Utvärdering kännetecknar mer utvecklade försök att studera en verksamhet. De kan båda 
handla om att ta reda på vilka effekter som har uppnåtts och att undersöka arbetsmetoder eller 
resursutnyttjande. Tillgänglig: <www.bra.se> [2004-05-09]. 
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4.8 Health Belief Model 
 
Vi menar att denna modell kan utgöra en fruktbar förståelsebakgrund för att beskriva vår 
benägenhet att engagera oss i förebyggande hälsoarbete. Rydén och Stenström (2000) 
beskriver Health Belief-modellen som utvecklades av de fyra psykologerna Hochbaum, 
Keagels, Leventhal och Rosenstock. Denne utvecklades för att kunna förutsäga vilka 
bevekelsegrunder vi människor har för att ägna oss åt egenvård och sjukdoms-förebyggande 
beteenden. Enligt Health Belief-modellen är vi benägna att söka hälsovård, vidta 
sjukdomsförebyggande åtgärder eller följa ordinationer, om vi tycker oss ha motiv för att göra 
detta. En ytterligare faktor som har betydelse för vårt hälsobeteende är de olika stimuli, s.k. 
”cues of action”, (ungefär ”igångsättare”) som kan skapa beteenden hos oss och få oss till 
handling. Då det gäller FaR kan själva receptblanketten ses som en ”cue of action” anser vi, 
då den ger en extra tyngd åt ordinationen. Även samordnaren, i vårat fall Hälsotorget, skulle 
kunna ses som denna ”igångsättare” i samverkan med patienten. 
 
Rydén och Stenström (2000) anser att vår förmåga och vilja att förändra våra levnadsvanor i 
en behandlingssituation, som t.ex. vid förskrivandet av FaR, till viss del beror på sjukdomens 
och behandlingens karaktär. Vår vilja/förmåga till förändring är vidare beroende på om syftet 
är att bota eller förebygga en sjukdom. Risken att misslyckas med att följa en regim är också 
större om behandlingen kräver stora förändringar av våra livsmönster, som då vi behöver 
ändra våra dagliga rutiner, matvanor, motionsvanor etc.  
 
Något som har visat sig vara mycket betydelsefullt för följsamheten, eller som vi hellre vill 
säga; att fler patienter än idag kommer att finna egen kraft och motivation till att genomföra 
den ordinerade fysiska aktiviteten, är kvaliteten i relationen mellan patient och vårdpersonal. 
Att studera sambandet mellan vårdpersonal och patient gör att följsamhetsproblemet får en 
annan dimension och fokuserar inte bara på vad vi gör och hur vi är som patienter. Man kan 
t.ex. inte ta för givet att patienten förstår alla råd och anvisningar som ges. Det finns starka 
belägg för att vi som patienter kommer ihåg förvånansvärt lite, ofta mindre än hälften, av den 
information som ges i samband med ordinationer. Rydén & Stenström (2000) hävdar att då 
muntlig information ofta är ofullständig, kan vara svårt att förstå, och glöms bort, är skriftlig 
information ett viktigt komplement. Det visar sig också att de flesta patienter vill ha skriftlig 
information och att den skriftliga informationen som komplement ofta ökar kunskapen, 
förståelsen, följsamheten och ger ett bättre behandlingsresultat. Vidare anser Rydén och 
Stenström att vår tilltro till den egna förmågan att kunna följa ett behandlings-program ökas 
om behandlingen byggs upp av olika delmål. Att nå ett mål eller delmål är både en belöning i 
sig självt och samtidigt stärkande för följsamheten. Ett annat sätt att öka vår självinsikt och få 
till stånd en ökad delaktighet, är att samtala om de komponenter som ingår i Health Belief-
modellen; hälsa, hälsobeteende, sårbarhet, ”kostnader” och ”vinster” med olika 
förhållningssätt på kort och lång sikt.  
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4.9 Dialog och kommunikation 
 
Freire (1970) anser att det bara är genom dialog/verklig kommunikation som mänskligt liv 
kan få mening. Läraren kan inte tänka åt sina elever, inte heller kan läraren tvinga sitt 
tänkande på eleven. Äkta tänkande/lärande som bryr sig om verkligheten äger rum i 
kommunikationen/ dialogen, genom problemformulerande undervisning. Läraren lär eleven 
och eleven lär läraren, vi lär tillsammans med ödmjukhet inför varandra. Vi anser att detta 
resonemang direkt kan överföras till FaR och relationen mellan utskrivare och patient; med 
ödmjukhet inför varandra, lär utskrivaren patienten och patienten lär utskrivaren, så ödmjukt 
att relationen överordnad vårdpersonal och underordnad patient suddas ut. Freire beskriver 
vidare att i dialogens väsen, i själva orden, finns två dimensioner. Dessa två är reflektion och 
handling, i en så genomgripande växelverkan att om en av dem offras – även endast delvis – 
så lider den andra omedelbart. Dialogen är en existentiell nödvändighet. Freire menar att 
dialogen är det möte i vilket de som utför dialogen riktar sin gemensamma handling och 
reflektion mot världen, vilken ska förändras och humaniseras. Dialogen kan inte reduceras till 
att en person ”deponerar” idéer i en annan. Kopplat till FaR gör vi den tolkningen att 
utskrivaren, inte enbart genom envägskommunikation, kan informera patienten om vikten av 
att vara fysisk aktiv. Utskrivaren måste utgå utifrån patientens behov och upplevelser och 
genom ömsesidig dialog dem emellan kan förhoppningsvis patienten känna stöd att av egen 
kraft starta processen mot ett mer fysiskt aktivt liv. Starrin (i Forsberg och Starrin,1997) 
menar att då empowerment uppstår i mötet mellan människor går alla från samtalet som 
vinnare. Freire anser också att en dialog inte kan existera om det inte finns kärlek till 
människor och till världen. Kärlek är inte en akt av rädsla utan en akt av mod. Kärlek är 
engagemang och ödmjukhet inför andra människor. Ingen får utnyttja en annan människa för 
egen vinnings skull, moral är alla våra handlingar. Att prata om humanism och samtidigt 
förakta eller inte bry sig om andra människor är paradoxalt. Inte heller kan dialogen existera 
utan hopp. Hoppet är grundat i människans ofullständighet, från vilket hon rör sig ut i ett 
ständigt sökande – ett sökande som kan utföras endast i gemenskap med andra människor. 
Hopplöshet är en form av tystnad, påtvingad eller självald. Så länge jag kämpar drivs jag av 
hoppet, om jag kämpar med hopp då kan jag vänta. Freire hävdar vidare att många politiska 
och pedagogiska planer har misslyckats på grund av att deras författare har planerat dem bara 
utifrån sin egen syn på verkligheten. En förändring/revolution måste utgå ifrån den 
nuvarande, existensiella, konkreta situationen, den måste reflektera människan/folkets behov. 
Förändringen måste ske tillsammans/gemensamt med andra människor. Än en gång; 
personalen måste utgå utifrån patientens livssituation och förutsättningar. 

 
Ahrenfelt och Berner (1999) beskriver att kommunikation mellan människor är en 
förutsättning för att vi ska kunna åstadkomma något tillsammanas. Alla människor är olika 
och uppfattar sig själva, andra människor och sammanhangen man lever i, på olika sätt.  
På ett alldeles eget och mycket personligt sätt. Den som talar kallar vi för sändare och den 
som lyssnar för mottagare. Detta anser vi dock vara ett paternalistiskt sätt att se på 
kommunikation med individen som passiv mottagare. Ur ett empowermentperspektiv skulle 
vi mycket hellre se individen som en aktiv deltagare i kommunikationen. Ahrenfeldt och 
Berner anser att mottagaren bär inom sig ett filter genom vilket sändarens budskap filtreras. 
Det som sägs överensstämmer inte alltid med det som uppfattas av mottagaren, på grund av 
den distorsion (störning) som uppstår genom filtret. Filtret som vi alla bär inom oss växer 
fram genom de erfarenheter vi gör genom livet. En del av filtret kan bestå av psykiska 
försvarsmekanismer, den egna dagsformen och de motiv och behov som präglar situationen 
och ämnesområdet. Det är därför viktigt anser vi, att komma ihåg att det som sägs och 
kommuniceras inte alltid är det som faktiskt uppfattas av mottagaren.  
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4.10 Etiska överväganden 
 
Qvarsell och Johannisson identifierar (i Olsson, 1990) några drag i folkhälsans utveckling. 
Johannisson anser att begreppet folkhälsa är ”tveeggat” och rymmer positiva laddningar om 
rättvisa och omsorg, men också negativa om kontroll, plikt och uteslutning. Hon menar att; 
”Inte individen själv, utan någon annan vill att hon – betraktad som kollektiv – skall hålla sig 
frisk”. Gustavsson (2000) hävdar att ”handlingar som är etiska syftar till det som är gott för 
människan” (s 32). Qvarsell (i Olsson, 1990) anser att åtgärder som har som syfte att 
förebygga sjukdomar ofta innebär någon form av maktutövning. I all förebyggande 
verksamhet finns det därför inbyggda etiska problem. Liss menar (i Olsson, 1990) att det finns 
en spänning mellan samhälls- och individintressen inom folkhälsoområdet där individens 
intressen kan komma i andra hand. Enligt Medin och Alexandersson (2000) syftar 
hälsofrämjande arbete till att vara ett stöd för individen att ta kontroll över de faktorer som 
påverkar dennes hälsa. Inom hälsofrämjande arbete utgår man från patienten/individen som 
deltagande i vad som bidrar till att förstärka det friska. Personalen inom hälso- och sjukvården 
kan då fungera som ett redskap/stödjande miljö för oss som patienter att själva inhämta 
kunskap om vad som är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande. När arbetet utgår från en 
dialog och ett aktivt deltagande av oss som patienter har hälsoarbetet tagit utgångspunkt i den 
etiska autonomiprincipen. Denna princip innebär enligt Beauchamp och Childress (i Kallings 
& Leijon, 2003) att man ska respektera varandras rätt till självbestämmande. Beauchamp och 
Childrsess föreslår förutom autonomiprincipen att tre etiska principer bör beaktas vid 
hälsofrämjande arbete; 
• Icke-skada-principen, vilken säger att vi har en moralisk skyldighet att inte skada 
varandra, eller att riskera att skada varandra. 
• Göra-gott-principen, vilken säger att vi ska arbeta för att förebygga och minska lidande 
och arbeta för att ge människor möjlighet att öka sitt välbefinnande. 
• Rättviseprincipen, vilken innebär att vi ska handla rättvist vid fördelning av bördor 
och förmåner. 
 
Göra-gott-principen förutsätter en dialog med patienten utifrån patientens villkor. Enligt 
Kallings o Leijon (2003) är dialogen mellan patienten och personalen i hälso- och sjukvården 
således avgörande för att vi som patienter skall få möjlighet att finna kraft och motivation för 
att göra en livstilsförändring, samt en upplevelse av att faktiskt lyckas med detta. Rättvise-
principen har ett värde i att stödja patienten i handling. Det kan i mötet mellan patient och 
personal uppkomma en konflikt mellan autonomiprincipen och göra-gott-principen. I viljan 
att göra gott kan handlingen bli paternalistisk. Paternalism kan beskrivas med att respekten för 
hälsan sätts före respekten för individens autonomi, som exempel; -”Jag vill hjälpa dig och 
jag vet hur vi ska göra för att du ska må bättre.” Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering) är de allmänna etiska principerna för hälso- och sjukvården att göra gott, inte 
skada, vara rättvis och respektera autonomi och integritet. De två första principerna, göra gott 
och inte skada, uttrycks i Hälso- och Sjukvårdslagen (Willow, 2002) genom krav på god vård 
och rättviseprincipen att hälso- och sjukvården ges på lika villkor till hela befolkningen. 
Respekten för autonomi och integritet innebär enligt lagtexten att patienten framhålls som en 
likvärdig part med läkaren när det gäller att fatta beslut om vården. Den medicinska 
sakkunskap som patienten saknar ska kompenseras med information så att patienten får ett 
tillräckligt beslutsunderlag. Detta förutsätter att patienten blir informerad på ett sätt som för 
patienten är begripligt, men också att det sker utan kränkning och bristande respekt för 
individens integritet. Just respekten för autonomi och integritet är enligt SBU något som 
betonats i de västerländska demokratiernas hälso- och sjukvård de senaste decennierna. 
Respekt för autonomi och integritet innebär enligt SBU (i Kallings &  
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Leijon, 2003) att patienten enligt denna lagstiftning ges möjlighet att ta ställning till och 
samtycka till de åtgärder som läkaren föreslår.  
 
Vi har upptäckt att den allra största delen av den litteratur vi läst under vårt arbete har varit 
skriven utifrån ett utövarperspektiv. Starrin (1997) menar att för att vara förenligt med tanken 
om empowerment får språket som används inte reflektera ett över- och underordnings-
förhållande. Detta innebär vidare att språket inte heller får vara ett språk som förtingligar eller 
”det-förklarar” den enskilde människan. Även om litteraturen säger sig vara skriven ur ett 
individperspektiv har den ändå, menar vi, ett paternalistiskt synsätt på individen. Litteraturen 
talar oftast om hur ”vi experter” skall förändra levnadsvanor på individnivå, dvs. vi agerar åt 
någon annan som bedöms behöva vår hjälp. Bl.a. resonerar man kring hur följsam eller 
förändringsbenägen patienten kan vara. Kan man förvänta sig att en person i många år skall 
åstadkomma en långsiktig beteendeförändring som någon annan sagt är viktigt och bra? 
Lindahl (2000) anser att man har mer framgång med att utveckla individens egna resurser så 
at hon/han med egen kraft kan lära sig nya färdigheter. Detta innebär att patienten själv har 
tagit makten över problemet. Med andra ord byter vi då enligt Lindahl då ut ordet följsamhet 
(compliance/lyda) mot begreppet empowerment (egenmakt). 
 
Starrin (i Forsberg & Starrin, 1997) menar att en vanlig föreställning för den som är 
intresserad av att lösa sociala problem och hälsomässiga problem är att ägna sig åt prevention 
i stor skala. Hälsa betraktas som något eftersträvandsvärt och därför har ändamålet kommit att 
helga medlen menar Starrin. Många inom folkhälsoområdet har på ett oreflekterat sätt kommit 
att ansluta sig till den rådande preventionsideologin menar Starrin. Det klassiska 
preventionstänkandet och empowermenttänkandet förefaller enligt Starrin således att vila på 
olika filosofier. Empowerment innebär utvecklandet av något positivt, medans prevention 
handlar om någonting som uppfattas negativt som t.ex. sjukdom, eller en ovana som t.ex. 
dåliga matvanor eller fysisk inaktivitet. När interventionerna bygger på ett samarbete och 
handlar om att hjälpa till att öka patientens självkontroll och förmågor, när hjälpen sker i ett 
sammanhang som undviker agerande ur ett ovanifrånperspektiv, när utföraren är känslig och 
lyhörd för patientens totala livssituation, då är det förebyggande arbetet förenligt med ett 
empowerment-tänkande hävdar Starrin. Hälsofrämjande aktiviteter som syftar till att öka 
kompetens, socialt stöd och handlingsutrymme har inslag av empowerment på samma gång 
som de kan kallas preventiva. Då har vi också förflyttat oss en bra bit ifrån den klassiska 
preventionsmodellen med dess patriarkala prägel menar Starrin. 
 
 
5 Metod  
 
5.1 Metodval  
 
Starrin fortsätter att skriva att centrala kunskapskällor för det paternalistiska synsättet idag är 
forskning och vetenskap. Inom det sociala fältet anses då storskaliga surveyundersökningar 
vara det mest prestigefyllda. I dessa studier uppmanas människor att ta ställning till redan 
fördefinierade problem och frågeställningar med fördefinierade svarsalternativ. Starrin menar 
vidare att det paternalistiska synsättet håller sig med en speciell språklig kod som i mycket är 
befriad från känslor och dessutom skapar en distans som kan kyla ner eventuellt känslo-
mässigt engagemang. Kunskapskällan i det empowermentinriktade synsättet är lokala studier, 
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 studiecirklar och personliga erfarenheter. Här kan också vetenskap och forskning vara viktiga 
kunskapskällor, men detta bara under förutsättning att de görs tillgängliga för människor. Den 
språkliga koden är enligt Starrin både affektiv och affektivt neutral, dvs. känslor ges en viktig 
roll både i språkbruket och i konkret handling. Syftet är att skapa engagemang, samkänsla, 
delaktighet samt att utveckla självtillit och mana till kamp. 
    
Med utgångspunkt i Starrins resonemang valde vi att använda oss av löst strukturerade 
intervjuer, med detta menar vi att respondenten så fritt som möjligt fick berätta och beskriva 
sina upplevelser kring FaR. Vi valde denna intervjumetod för att vi anser det vara av största 
vikt att respondenten själv får beskriva sina upplevelser, från utskrift, tills dagen då vi 
intervjuade dem. Vi ville höra deras berättelser, utan att ställa frågor som kunde leda in dem 
på aspekter som de själva inte valt att belysa. Vi hade dock skrivit ner några stödfrågor för att 
kunna stötta respondenten om denne blev tyst i sin berättelse eller skulle komma ur kurs och 
prata om något helt annat (Se Bilaga 5). 
 
Själva intervjun beskrivs enligt Alvesson och Deetz (2000), som nästan omöjlig att 
genomföra, i alla fall är det mycket svårt om intervjuaren har för avsikt att vara objektiv. Vi är 
dock medvetna om att vi inte varit objektiva då vi valt att belysa respondenternas upplevelser. 
Vi har valt att ställa oss vid patientens sida och belysa dennes perspektiv. Vi är medvetna om 
att vi genom detta kan anses vara subjektiva. Alvesson och Deetz belyser svårigheterna kring 
själva intervjusituationen, de beskriver att allt kan tolkas som ledande, inte bara frågor utan 
val av lokal, kläder, etc, allt påverkar intervjuerna och hur vi sedan tolkar resultaten. Vidare 
beskriver Alvesson och Deetz att den vanligaste kvalitativa metoden otvivelaktigt är den löst 
strukturerade intervjun. De flesta ser intervjun som en besvärlig men högst användbar metod 
att skaffa sig värdefull information och synpunkter från människor som lever i den verklighet 
man är intresserad av. Det är svårt eller åtminstone tidskrävande att göra sig en föreställning 
om betydelser, idéer och uppfattningar hos en grupp människor om man inte talat med dem. 
Kritik mot intervjuer kan vara; kan man verkligen med intervjuers hjälp vinna tillträde till 
undersökningspersonernas erfarenheter, känslor, observationer och värderingar? Refererar 
intervjuberättelserna till något som finns utanför intervjusituationen och språkbruket? 
Refererar intervjuberättelserna till något som äger rum i människors huvuden eller hjärtan 
eller till den sociala verkligheten där ute? Eller speglar intervjuberättelserna alla de normer 
och skript som styr språkbruket i en intervjusituation? 
 
Alvesson och Deetz beskriver vidare att behandlingen av intervjumaterialet med andra ord 
kräver en omsorgsfull kritisk reflektion. Intervjuer måste tolkas utifrån föreställningen att den 
intervjuade inte bara följt skript eller söker göra intryck. Materialet är sällan neutralt eller 
möjligt att utan vidare bearbeta. Intervjuutalanden är kontextberoende och man kan inte bortse 
från att de görs i en specifik social situation och att de specifika språkspelen är viktiga. 
Att intervjuaren garanterar intervjupersonen anonymitet är naturligtvis självklart och 
väsentligt, särskilt i samband med patientundersökningar där etiska frågor står högt på 
dagordningen. Bandinspelning kan vara en källa till oro. Om forskaren använder bandspelare 
bör han eller hon erbjuda sig att stänga av den under delar av intervjun. Forskaren bör också 
lova att inte direkt utnyttja viss information i hopp om att det ska få den intervjuade att tala 
mer öppet. I citaten i Resultatdelen har vi gjort smärre justeringar i språket för att öka 
läsbarheten då respondenterna i vissa fall pratade med uttalad dialekt. Vi hävdar att dessa 
språkjusteringar inte nämnvärt kan ha påverkat innebörden i citaten utan istället snarare höjt 
förståelsen av citaten. 
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Vi har valt att ålderskategorisera våra respondenter i intervaller då vi anser respondenternas 
ålder är värda att notera i resultatet. Ålderskategorierna är till för att respondentens identitet 
inte ska kunna urskiljas eller härledas ur citaten. Vi har valt att göra en egen ålderskategori-
sering och har namngett respektive intervall enligt följande; 
 
    -12 år Barn 
13-19 år Tonåring 
20-24 år Unga vuxna 
25-34 år Vuxna 
35-44 år Yngre medelålders  
45-54 år Medelålders 
55-59 år Äldre medelålders 
60-69 år Yngre äldre 
70-79 år  Äldre 
80år- Äldre äldre 
 
Utifrån våra nio intervjuer har vi haft för avsikt att belysa respondenternas egna upplevelser. 
Vi har valt att benämna individen som fått FaR för patient vid kontakten med vården/ 
utskrivare av FaR, och som respondent i intervjusituationen. Under kapitlen Metod och 
Resultat kan begreppen patient/respondent dock förekomma växelvis beroende på situationen. 
 
5.2 Urval 
 
Vi ringde upp ett apotek i Västsverige som vi visste arbetade med FYSS och FaR bl.a. för att 
vi redan under vår A-uppsats varit i kontakt med apoteket ifråga. Kontakten var således 
etablerad sedan tidigare. Vi berättade för apotekschefen, som också var den ansvarige för 
detta Hälsotorgs satsning på FYSS och FaR, att vi nu kommit till vår C-uppsats och att vi 
även denna gång tänkte studera FYSS och FaR. Vi förklarade oss fortfarande ha ett stort 
intresse för detta ämne och att vi denna gång, om möjligt, ville intervjua människor som fått 
FaR utskrivet. Vi undrade ifall det fanns någon möjlighet för apoteket ifråga att hjälpa oss 
med detta? Vi var medvetna om den sekretesslag som fanns, dvs. att vi inte själva kunde ringa 
runt till de aktuella patienterna. Detta skulle i så fall Hälsotorgets personal bli tvungna att 
hjälpa oss med. Vi bestämde en träff med apotekschefen för att diskutera vidare. Vid detta 
möte, som ägde rum på apoteket, förklarade vi igen för apotekschefen att vi önskade att 
intervjua patienter som fått FaR utskrivet. Detta ville vi göra för att vi var intresserade att 
dessa patienters upplevelse av det hela. Vi fick förklara länge innan han förstod våra avsikter 
och att vi verkligen var intresserade just av patienternas upplevelser. Han undrade om vi inte 
skulle ta några blodtryck eller göra andra mätningar? Kunde verkligen upplevelser mätas? 
Vad hade det i så fall för relevans för FYSS och FaR att särskilt uppmärksamma patienternas 
upplevelser? Han undrade ifall vi inte istället kunde forska kring hur man fick läkare och 
andra utskrivare mer motiverade att skriva ut fler FaR? Vi förklarade och stod på oss. Vi 
ansåg oss lära väldigt mycket genom att fråga just dem som fått FaR utskrivet och att det var 
denna aspekt vi valt att studera i vår C-uppsats. Vi beskrev att vi ansåg patienterna vara sina 
egna experter och att mycket värdefull information, som kunde gagna användningen av FaR, 
kunde lyftas fram just av de som fått FaR utskrivet. Det kändes som om vi, trots samma 
intresse för FYSS och FaR, hade helt olika synsätt. Ingen av oss kunde till en början helt 
förstå den andres synsätt. Till slut kunde vi skratta åt de skilda perspektiven och kom så fram 
till att det finns olika sätt att se på saker och ting, och att det faktiskt är viktigt att vi inser det. 
 
Under några vårveckor skulle detta Hälsotorg göra en utvärdering av sin verksamhet. De hade 
redan tidigare tagit fram en enkät med några frågor som distriktssköterskorna skulle använda  
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som underlag för en telefonenkät till de patienter som fått FaR. De upplevde dock själva 
denna enkät som halvbra och de ville gärna försöka förbättra densamma. Vi tillfrågades om vi 
kunde tänka oss att bistå med ett förslag på en dylik enkät och vi accepterade också detta 
uppdrag. Tillsammans med personal från Hälsotorgets vidareutvecklade vi så tillsammans 
deras telefonenkät.(Se bilaga nr 3). Genom att vi hjälpte dem med detta kunde deras 
distriktssköterskor komma igång med sina telefonenkäter något snabbare än planerat och, med 
som de tyckte, en bättre utformad enkät. Enkäten är inte utformad helt enligt våra önskemål, 
utan är alltså gjord i samverkan med Hälsotorget, för deras räkning och enligt deras specifika 
önskemål. Vi fick dock möjlighet att komplettera denna enkät med en fråga för egen räkning. 
Frågan löd om de (patienterna som distrikssköterskorna ringde runt till) kunde tänka sig att 
intervjuas av två studenter som studerar till hälsovetare och skriver en uppsats om fysisk 
aktivitet på recept ur ett patientperspektiv? Vi fick på detta sätt tag i femton personer som var 
intresserade av att deltaga vid en intervju. Av dessa femton försökte vi få en så stor spridning 
som möjligt mellan kön, ålder och etnicitet. Vår slutliga intervjugrupp innefattade tio personer 
i åldrarna 18 till 82 år, gruppen bestod till två tredjedelar av kvinnor. Vi har ingen uppfattning 
om hur representativt detta urval är jämfört med den grupp patienter som fått FaR utskrivet i 
denna kommun.  
 
5.3 Genomförande 
  
Vi ringde upp respondenterna och bokade tid för intervju. Nio av de tio inbokade respon-
denterna kom till intervjutillfällena. En respondent dök dock inte upp till vårt gemensamt 
bokade intervjutillfälle. Intervjuerna genomfördes på två olika kontor på stadens apotek med 
dess tillhörande Hälsotorg. Vi valde att utföra intervjuerna med en av oss som intervjuare. 
Detta för att göra intervjutillfället så avslappnat som möjligt och som vi anser underlätta för 
respondenterna att kunna berätta så fritt som möjligt. Vi satte upptagetskyltar på dörrarna för 
att undvika att bli störda under intervjuerna. Alla intervjuer spelades in på band, något varje 
enskild respondent först fick ge sin tillåtelse till. Vi berättade också att vi i ett senare skede 
skulle skriva ut intervjuerna på papper och att dessa dokument även kunde komma att 
granskas av vår handledare, vår examinator samt den student som skulle komma att opponera 
på vårt arbete. Efter vår examination skulle allt material kring intervjuerna, dvs. kassettband 
och utskrifter av intervjuerna, kasseras. Vi informerade respondenterna om att vi valt att 
arbeta på detta sätt, med kassettbandspelare och vidare utskrift av intervjuerna, för att det 
underlättade vårt arbete med uppsatsen och att vi på detta sätt ansåg oss få med så många 
nyanser av intervjuerna som möjligt. Alla respondenter gav sitt godkännande till att vi gjorde 
på detta sätt. Som ersättning för sin medverkan fick respondenterna en mindre ersättning från 
apoteket. Detta var något som apotekschefen erbjudit oss som förlag på ersättning då, han 
tyckte att respondenterna borde få någon ersättning för visat intresse och deltagande. De 
åsikter som kommer fram under intervjuerna kan ju dessutom öka apotekets/Hälsotorgets 
kunskaper relaterat till området kring FYSS och FaR uttryckte han.  
Respondenterna ombads att berätta fritt om sina upplevelser kring FaR. Vi uttryckte att vi var 
intresserade av hela vårdkedjan, dvs. från det att receptet skrevs ut, expedierandet av receptet 
på Hälsotorget, genomförandet av den ordinerade fysiska aktiviteten samt uppföljning. Vårt 
önskemål var att intervjuerna skulle upplevas mer som ett samtal oss emellan, där respon-
denten fritt kunde delge oss sina egna tankar och åsikter om hur han/hon upplevt att få FaR. 
Vi hade med oss ett frågebatteri (se Bilaga 5) som skulle fungera som stöd ifall samtalet helt 
avstannade eller respondenten kom allt för långt ifrån själva ämnet. Papperna lades dock åt 
sidan, så att dessa inte skulle störa samtalet, och togs bara fram då vi kände ett behov för 
detta. Vid ett par tillfällen avstannade samtalet så pass att intervjuaren behövde använda 
någon fråga som ”igångsättare” igen. Vid ett par tillfällen blev diskussionerna för vida och vi 
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kom för långt ifrån ämnet, även då användes någon av våra frågor för att komma tillbaka till 
ämnet igen. 
 
5.4 Metodkritik 
 
Vi hade redan från början funderat över en del svårigheter med att studera patientens 
upplevelse av FaR. Den första frågan som dök upp rörde sekretessen. Hur skulle vi få vi tag 
på våra respondenter? Behövde etiska nämnden vid högskolan kopplas in? Vi förstod att vi 
själva, bl.a. utifrån den kunskap vi inhämtat angående lagen om sekretess (Willow, 2002) inte 
kunde ringa upp patienter och fråga om dessa kunde tänka sig att deltaga i vår studie. Detta 
löste vi genom att Hälsotorgets distriktssköterskor, samtidigt som de ringde runt med 
anledning av sin egen utvärdering, även frågade patienterna om dessa kunde tänka sig att 
deltaga vid en intervju med oss. På detta vis fick respondenterna en chans att tacka ja eller nej 
till deltagande. Denna fråga ställdes sedan igen även då vi ringde runt för att boka 
intervjutillfällen, patienterna fick alltså chans att tacka ja eller nej till deltagande ännu en 
gång. Vi hade heller inte någon relation till apotekets utvärdering annat än att det var i 
samband med denna som vi fick en första kontakt med våra respondenter. Vi använder heller 
inte några data från Hälsotorgets enkätstudie och vilket garderar även dem från etiska 
dilemman. 
 
Fråga nummer två var relaterad till det faktum att vi önskade få intervjua patienter som var 
både positiva och negativa till upplägget kring FaR. Detta för att få en så stor spridning som 
möjligt i åsikter, dvs. lära oss så mycket som möjligt om hur FaR kunde upplevas av en 
patient. De vi intervjuat har alla fått FaR utskrivet och godkänt att få det utskrivet, detta 
betyder dock inte att de löst ut receptet på Hälsotorget eller börjat med fysisk aktivitet. De 
patienter som valt att inte lösa ut sitt FaR kommer inte att bli uppringda av Hälsotorgets 
distrikts-sköterskor, denna grupp kommer vi således inte att nå. Vi var också fundersamma på 
om vi kunde nå de patienter som valt att ta emot ett FaR av utskrivaren, men sedan inte 
genomfört den ordinerade aktiviteten? Skulle någon ur denna grupp vara intresserad av att bli 
intervjuade av oss?  
 
En tredje fråga var i hur stor grad vårt eget personliga intresse av FYSS och FaR skulle färga 
vår undersökning. Har vi redan från början bestämt vad det är vi vill se? ”Att välja en teori 
innebär alltid att välja ett perspektiv, ett sätt att se på verkligheten. Vad vi ser och hur vi ser 
kommer att avgöras utifrån vilket perspektiv vi valt och hur vi går tillväga” (sid 84 i 
Gustavsson, 2000). Vårt intresse för FYSS och FaR kan dessutom ha haft en omedvetet 
påverkande effekt under intervjusituationen. Starrin (i Forsberg & Starrin, 1997) pratar om 
den Goda Modern som en del av den klassiska folkhälsomodellen. Vi kan se klara drag av 
denna Goda Moder i upplägget av FYSS/FaR och kan säkerligen vara influerade av detta 
perspektiv själva. Vi vill så gärna att vårdkedjan kring FaR skall bli så bra som möjligt sett 
utifrån varje enskild patients perspektiv, att det säkerligen kan ha en omedveten påverkan på 
vår studie. Dessutom kan vår begränsade erfarenhet av att genomföra intervjuer ha effekt på 
det resultat vi uppnår. Kanske skulle vi själva, efter erfarenhet från fler intervjuer, kunna få 
fram mer omfattande information från patienterna?  
Då vi valt att utgå utifrån ett empowermentperspektiv när vi studerar patienternas upplevelser 
av FaR, har det faktum att den allra största delen av den litteratur vi läst varit skriven ur ett 
utövarperspektiv ibland försvårat vårt arbete. Det kan vara svårt att helt applicera de 
teoretiska resonemangen då perspektiven skiljer sig åt. Även om litteraturen säger sig vara 
skriven ur ett individperspektiv upplever vi ändå den vara skriven med ett paternalistiskt 
synsätt på individen. Litteraturen talar oftast om hur ”vi experter” skall förändra levnadsvanor 
på individnivå, dvs. vi agerar åt någon annan som bedöms behöva vår hjälp.  
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6 Resultat  
 
Då vi i vårt syfte, som redan tidigare påpekats, har valt att beskriva patientens upplevelse av 
att få fysisk aktivitet på recept (FaR) har vi, som påpekats i metoddelen, valt att dela upp vårt 
resultat i fyra undergrupper. Detta för att tydliggöra vårdkedjan kring FaR. Vårdkedjan kring 
FaR består av; utfärdandet av receptet hos utskrivare, expedierandet hos Hälsotorget, genom-
förandet av den ordinerade fysiska aktiviteten samt uppföljning av denna process. Vi ville 
studera patientens upplevelse av varje steg i vårdkedjan kring FaR och har även valt att lägga 
upp vårt resultat kring de olika länkar som vårdkedjan består av. Vi kommer att resonera 
kring varje steg i kedjan och lyfta de aspekter som vi ansett vara av vikt vid varje steg/fas. Vi 
kommer också att beskriva de intervjuade patienternas upplevelser genom att lyfta fram deras 
egna synpunkter och åsikter. Våra rubriker lyder således som följer; 
 

• Utskrivandet av FaR  
• Expedierandet på Hälsotorget 
• Genomförandet av den ordinerade fysiska aktiviteten 
• Uppföljningen av FaR 

 
I FYSS (2003) står följande att läsa om hur vårdkedjan kring FaR kan fungera. Till att börja 
med är det viktigt att råden vid fysisk aktivitet på recept (FaR) är individuella. Utskrivaren 
bör tillsammans med patienten komma fram till hur det hela ska genomföras och när en 
uppföljning bör ske. För att stödja patienten att komma igång och även att förbli fysiskt aktiv 
bör samordnare, i vår undersökning i form av Hälsotorget, följa upp patienten inledningsvis. 
Viktigt är att aktivitetsnivån sätts lagom högt, framför allt för den ovana. Detta för att undvika 
eventuella misslyckanden. En stödjande miljö runt patienten är också en bärande tanke dvs. 
att alla inom vårdteamet är medvetna om den fysiska aktivitetens betydelse som behandlande 
åtgärd. Viktigt är också att det finns faktiska möjligheter i patientens närmiljö att lösa ut 
receptet. Långsiktiga möjligheter att förbli fysiskt aktiv bör också eftersträvas då 
ordinationen/behovet av fysisk aktivitet i de flesta fall är livslång. Hur har då patienterna i vår 
undersökning upplevt att få FaR? 
 
6:1 Utskrivandet av FaR 
 
Vi har intervjuat nio patienter som fått FaR utskrivet av läkare, sjukgymnast eller 
specialsjuksköterska. De respondenter vi har intervjuat hade alla fått FaR minst en gång, en 
del hade fått det mer än en gång. En del hade löst ut sitt recept, andra inte. En del patienter 
hade frågat själva efter att få FaR, andra hade aldrig hört talas om detta recept på fysisk 
aktivitet förrän utskrivaren informerat om det. Vi har även fått beskrivet för oss att en patient 
frågat efter FaR men att läkaren ej velat skriva ut ett recept. Detta vill vi förtydliga med citat 
nedan; 
 

…jag var hos min läkare på Vårdcentralen... och då frågade jag honom om han 
kunde skriva ut ett nytt recept...men det gjorde han inte.. han tyckte att det kunde 
jag ordna med själv...träna alltså...han visste inget om det där receptet (FaR)...så 
jag gick själv till (Namn på träningsanläggning) och där gick jag tio gånger... köpte 
tio-kort... (kvinna, äldre äldre). 
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En del respondenter har varit positiva till FaR när de träffat utskrivaren, de har löst ut sina 
recept men sedan inte kommit igång med den planerade fysiska aktivitet. Detta exemplifieras 
av nedanstående citat; 
 

…jag fick ett recept på fysisk aktivitet... se´n  gick jag till Hälsotorget och anmälde 
mig...skulle börja styrketräna....se´n hände det inget mer... 
(man, yngre medelåldern). 

 
 
I vår undersökning har flertalet av respondenterna uttalat att de kan se på FaR som den 
motivator som fått dem att komma igång. Våra respondenter beskrev att själva receptet hade 
fungerat som en igångsättare, och/eller något som gett tyngd och styrka åt fysisk aktivitet som 
behandling. Flertalet av respondenterna ville ha FaR, dvs. upplevde det positivt med själva 
receptblanketten. En kvinna uttrycker sig som nedan; 
 
 

…jag hade inte kommit igång så bra utan receptet (kvinna, yngre medelåldern).   
 
 
Andra uttryckte att rekommendationer om fysisk aktivitet hade räckt för att stödja dem i 
beslutet att bli mer fysiskt aktiva. En av våra respondenter beskrev att receptet inte var av 
någon avgörande betydelse för att etablera ett fysiskt aktivt liv. Han säger; 
 

…själva receptet spelar ingen roll för mig...Jag var motiverad ändå att träna...Men 
det är klart att det kan ju, det är kanske lättare för somliga att komma in i det om 
man får ett recept...då måste man ju ta sig tid och sådär...man kommer nog i gång 
lättare.. (man, yngre medelåldern). 
 

 
 
Tack vare att priset på de fysiska aktiviteterna varit subventionerat har respondenterna 
dessutom haft ekonomisk möjlighet att börja träna vid en träningsanläggning. Nedanstående 
citat förtydligar detta; 
 

…det här receptet har fått mig att komma igång...det har varit bra...det är bra...det 
är jättebra, tio gånger 125 kr... det är billigt...annars hade det inte gått ekonomisk 
(kvinna, yngre medelåldern). 
 
 

Några av våra respondenter såg i ett vidare perspektiv och kunde då se en samhällsekonomisk 
vinst med satsningen på FaR. Det vill vi förtydliga med nedan citat; 
 

 
…receptet  har gett mig den där sista kicken.. den där sparken jag behöver...detta 
måste ju samhället tjäna pengar på i längden!.. (man, medelålders) 
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I något fall har utskrivaren varit den som drivit på i fråga om FaR. Utskrivaren har upplevt att 
patienten har haft ett behov av att få FaR utskrivet. Detta tycker vi speglas genom 
nedanstående citat; 
 

…läkaren på vårdcentralen har varit på mig...för att jag ska gå ner i vikt...nu är det 
inga ursäkter som gäller längre sa doktorn...nu skriver jag ut ett recept!.., det var 
den piskan jag behövde. (man, medelålders). 
 
 

 I den kommun som vår undersökning utförts skrevs FaR ut av totalt femtio utskrivare. Dessa 
var knutna till två vårdcentraler, en avdelning på ett sjukhus samt vid primärvårdens 
rehabiliteringsenhet. Utskrivare var läkare, sjukgymnaster, specialsjuksköterskor samt 
personal vid företagshälsovård. De vanligaste diagnoserna som FaR skrevs ut för i denna 
kommun var under 2002; högt blodtryck, ospecificerad värk, depression, sömnbesvär, astma, 
ångest och diabetes. Citaten nedan vill förtydliga några av de diagnoser som våra respon-
denter beskrev att de fått sitt FaR för. 
 
För att reducera värk; 
 

...jag fick det av min sjukgymnast...mot värken.. Jag har gått hos sjukgymnast i 
kanske.. ja.. nästan hela tiden sen...2001...Det började med en trafikolycka... 
(kvinna, tonåring). 

 
…jag jobbade...med städning...jag jobbade mycket. Jag fick det mot värk 
(kvinna, yngre medelåldern). 

 
För att gå ner i vikt; 
 

…jag är med i en överviktsgrupp, vi fick frågan om vi ville ha ett sån´t recept och 
det ville jag ju...(man, yngre medelåldern). 

 
 
 
Fysisk aktivitet kan bidra till att påverka många faktorer kring människans hälsa. FYSS 
(2003) tar upp betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla olika 
sjukdomstillstånd, som exempel beskrivs att övervikt är relaterat till högt blodtryck, men 
också till en ökad risk för att få diabetes typ 2 (dvs.icke insulinbehandlad diabetes). Ett annat 
exempel från FYSS är att om skelettet behöver stärkas bör aktiviteter utföras som belastar 
skelettet, som tex.genom att promenera, springa eller gärna studsa/hoppa. Några av våra 
respondenter uttalade att de fått FaR för att påverka sin hälsa utifrån många olika aspekter/ 
diagnoser. Två respondenter förtydligar detta med nedan citat; 

 
 
…jag fick det för mitt höga blodtryck, huvudvärken, astman... så har jag några kilon 
för mycket också...(man, medelåldern). 
 
…det skulle hjälpa mot värken...jag har ju B-12 brist , och urkalkat skelett också... 
varje dag är jag ute och går... det har inte varit många dagar denna vinter som jag 
inte varit ute och gått…det var bra för benskörheten sa doktorn...den bästa 
medicinen sa han...att du är ute och går....så jag försöker ju...(kvinna, äldre äldre). 
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 Vidare beskrivs i FYSS (2003) att FaR innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på 
motsvarande sätt som ett läkemedel, dvs. tar upp anamnes (sjukdomshistoria), ger ordination 
på receptblankett, samt följer upp i behandlande syfte. FaR blev till för att öka statusen för 
fysisk aktivitet som behandlingsform samt ge större legitimitet för hälso- och sjukvården att 
föreskriva fysisk aktivitet. FYSS betonar att en viktig beståndsdel i FaR är dialogen mellan 
patient och utskrivare. Respondenterna i vår studie har lyft fram att de ser FaR som ett 
komplement till, eller ett alternativ till vanliga mediciner. Detta exemplifieras av citatet 
nedan; 
 

…det var läkaren på vårdcentralen som sa att receptet fanns…...jag hade ju så ont i 
min rygg...han sa att  det va bra som komplement till medicineringen och ja gtycker 
att det har hjälpt mej ...(kvinna, äldre äldre). 
 
 

Starrin (i Forsberg & Starrin,1997) menar att empowerment är liktydigt med att ge 
möjligheter och tillåtelse åt individen att bygga, utveckla och öka sina förmågor. Förändringar 
som startar hos de inblandade individerna ger istället en känsla av egenkontroll, delaktighet 
och motivation. Detta exemplifieras genom följande två citat; 
 

…receptet har ju verkligen fått in en vana.. en vilja att vilja…annars har det ju bara 
varit att man gått hemma och dragit på bena… (kvinna, ung vuxen). 
 
…för mig var det viktigt att få ett recept.. det var viktigt just att visa på något sätt 
att det här.. det är inte bara att samhället tjatar om att man skall gå ner i vikt…utan 
att man  visar att det här.. det är faktiskt viktigt. (kvinna, yngre medelåldern). 
 
 

Respondenterna uttalade att det kändes viktigt att bli sedd, att få känna sig delaktig och 
betydelsefull. De uttryckte även en tillfredsställelse över att FaR var individuellt anpassat, att 
det var utformat just för dem. Citatet nedan beskriver detta;       
  

…det var ju just det att... det var bara för mig (FaR )... och för just mina orsaker” 
(kvinna, yngre medlåldern). 

 
 … då tänkte jag…nu är det världens chans här...jag är alltid så´n att jag skjuter 
upp.. men nu tänkte jag. nu fick jag ett recept. på fysisk aktivitet, då är jag väl värd 
att satsas på… .det var inte den största anledningen ...att jag fick receptet...men det 
var den där sista puffen som fick mig att börja motionera... (man, medelålders) 

 
  
  

Sammanfattning: 
Flertalet av våra respondenter upplevde själva receptblanketten för FaR som något positivt 
som hjälpte dem att kunna komma igång/öka sin fysiska aktivitets nivå. Ett flertal uttalade att 
de kunde se FaR som ett komplement eller som ersättning till så kallad ”vanlig” medicinering. 
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6:2 Expedierandet på Hälsotorget 
 
I den kommun där vi gjort vår undersökning går patienten till Hälsotorget för att få sitt FaR 
expedierat. Hälsotorget är beläget på stadens apotek och man löser alltså ut sitt FaR i samma 
lokaler som man löser ut sina ”vanliga recept”. Det har inte i vår undersökning kommit fram 
särdeles många kommentarer om hur man tycker att själva expedierandet på Hälsotorget har 
varit, men ett exempel på hur man tycker bemötandet varit är; 
 

...det var bra tycker jag…det kanske.. men så är det väl med alla jobb…det var lite 
svårt att veta vem man skulle fråga direkt…men det löste sig sedan...men annars 
tyckte jag det var…när jag väl visste hur det gick till…så var det bara positivt.. 
(man, yngre medelålder). 
 

 
Situationen kan ha upplevts som lite otydlig när det gäller hur respondenten skulle bete sig då 
han/hon kom till Hälsotorget med sitt FaR. Något som exemplifieras av nedanstående citat; 

 
...jag visste inte vad jag skulle göra med detta här (receptet)…och jag frågade och 
då kom en kvinna och.. hon hjälpte mej…och jag köpte ett kort för tio 
gånger..(kvinna, äldre medelålders). 
  
 

Flera av respondenterna tycker som den citerade nedan, att mottagandet på Hälsotorget 
fungerade bra. Man blev bra bemött och fick ta del av den information som man hade väntat 
sig att få kring genomförandet av sin fysiska aktivitet. Informationen om aktivitetsutbudet och 
hur allt fungerade var tydlig och bra (Se Bilaga 2). 

 
…och sedan gick jag till Hälsotorget här…och träffade en kvinna som 
förklarade…också vilka olika alternativ som fanns …Korpen, det lokala 
gymmet och så vidare…och sen gick jag runt på de olika ställena och kollade 
då…jag fastnade för Hälsostudion…jag tyckte att det funkade bra där.. vi 
beställde en tid på Hälsostudion.. (man, yngre medelåldern). 

 
 
En del av respondenterna hade dock önskat sig mer handfast uppföljning av personalen på 
Hälsotorget under det inledande skedet av sin förändringsprocess till ett fysiskt aktivare liv. 
Denna stöttning upplever respondenterna skulle ha varit till hjälp och ha kunnat fungera 
motivationshöjande när det gäller att komma igång med den ordinerade fysiska aktiviteten. 
Exemplet nedan visar på en man som uttryckte just detta behov av mer konkret stöttning;  
 

...så gick jag till apoteket och anmälde mig...så skulle jag börja styrketräna...och 
se´n har det inte hänt nå´t... jag hade nog behövt mer stöd…(man, yngre 
medelåldern). 
 
 

Sammanfattning: 
Det har genom vår undersökning inte framkommit någon större mängd av upplevelser kring 
expedierandet av FaR på Hälsotorget. De respondenter som belyst expedierandet av FaR på 
Hälsotorget, har i de flesta fall gjort det i positiva ordalag. Bl.a. tycker dessa respondenter att 
det bemötande de fått har varit bra. Dock har respondenterna i vissa fall upplevt situationen 
som lite otydlig när det gäller hur man skall bete sig då man den första gången kommer till 
Hälsotorget för att lösa ut sitt FaR.  
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6:3 Genomförandet av den ordinerade fysiska aktiviteten 
  
Av vårt intervjumaterial har vi sett att det finns ett stort behov av att kunna anpassa den 
ordinerade fysiska aktiviteten efter personliga önskemål hos respondenterna. Vissa av 
respondenterna vill träna på egen hand då detta upplevs ge en större frihet och makt att kunna 
planera sitt motionerande i vardagen. Citatet nedan förtydligar detta; 
 

…jag tror det är bra att träna själv... jag behöver inte bestämma tid och så... jag 
åker när jag får tid....ibland på dagen...ibland på kvällen...jag jobbar halvtid...man 
måste ha tid att åka dit...Jag tror...det är bättre...att träna själv. .kanske andra tror 
det är gruppen...Jag tränar aldrig med gruppen.......(tystnad)...vi är olika. för mig 
fungerar det så här... (kvinna, äldre medelålders). 
 
 

Vid träning på egen hand kan vissa av respondenterna dock uppleva sig behöva ett visst stöd 
under genomförandet av den ordinerade fysiska aktiviteten. Detta bl.a. för att skapa en 
trygghet under ingångsskedet och komma igång med aktiviteten på ett så bra sätt som möjligt. 
Den äldre kvinnan nedan visar på detta;  

 
...jag fick gå dit själv....hon (instruktören) hjälpte ju mig lite då...till att börja 
med...men sen så....har jag ryckt i maskinerna och sett hur de fungerat...så gjorde 
jag i alla fall. Det tyckte hon var bra gjort...hon  var väldigt duktig så hon hjälpte 
mig...speciellt i början då...och talade om för mig...vilka maskiner jag skulle ta...för 
detta då...och det tyckte jag var bra... (Kvinna, äldre äldre). 
 
 

Trygghetsbehovet är viktigt att poängtera ur två perspektiv. Det första gäller att man kan vara 
ovan vid att utöva fysisk aktivitet inom en föreningsverksamhet. Respondenten kan sedan 
även känna en oro inför att förvärra sitt hälsotillstånd om man skall ta helt eget ansvar för 
genomförandet av den ordinerade fysiska aktiviteten. Citatet nedan exemplifierar det senare 
perspektivet; 
 

...det skulle ju vara drömmen att få sätta sig på ett gym och börja träna. .men jag 
vet absolut ingenting om att träna…så att sätta en så´n människa som mig på ett 
gym…jag skulle ju bara förstöra mig själv totalt…det jag skulle behöva är en 
personlig tränare för att säga till en hur man skall göra, vad man skall göra, varför 
man skall göra så…då tror jag det skulle bli min drömgrej.. (kvinna, ung vuxen). 
 

 
En del patienter vill istället träna i grupp. Vid träning hos sjukgymnast kan patienten dock 
uppleva ett allt för stort fokus på själva sjukdomen eller den nedsatta fysiska förmågan och 
dess begränsningar. Den fysiska aktiviteten kan då upplevas som negativ pga att 
omgivningarna förmedlar ett sjukperspektiv. En del patienter tycker då istället om att träna i 
de befintliga grupper som finns idag inom föreningsverksamheten då detta skapar en känsla 
av att vara ”som alla andra”, dvs. en frisk motionär. Denna känsla förtydligas av respondenten 
nedan;  

 
..jag ville börja träna på gym istället för att...träna hos sjukgymnast, det känns 
som... ja... man känner sig mindre sjuk...när man tränar blad friska 
personer...viktigast psykologiskt... att få känna sig så... (man, yngre medelålders). 
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Vårt intervjumaterial visar dock på att respondenterna i flera fall känner att de inte motionerar 
på samma villkor som övriga motionärer i gruppen. Den unga kvinnan i citatet nedan 
förtydligar denna upplevelse; 
 

...på aerobicsen kunde jag inte ens hänga med på allt...för ryggens skull så gick ju 
inte det...och då känner man ju att det är lite småpinsamt.. så står alla där och kan 
alltihop och så står man själv där och ..nehepp, det där kunde inte jag då.. då så 
känns det ju lite nedvärderande för en själv... (kvinna, ung vuxen). 

 
 
Under utförandet av den ordinerade fysiska aktiviteten kan respondenten även uppleva en 
känsla av att vara underordnad de andra friska motionärerna. Känslan av utanförskap kan 
också vara stark gentemot dessa andra motionärer vilket kan utläsas av citatet nedan;  
 

..det känns inte kul när andra tittar för mycket pga. vikten.. (kvinna, äldre 
medelåldern). 

 
 
Vår undersökning visar också på att det finns respondenter som vill träna i grupp, men som då 
önskar ett annat upplägg ifrån föreningsverksamhetens sida vad det gäller grupptillhörighet. 
Dessa respondenter upplever sig behöva stöd från människor i liknande situation som de 
själva och önskar att föreningsverksamheterna kunde sätta samman grupper av FaR-
motionärer. Nästkommande citat exemplifierar denna problematik; 
 

…om det är många människor som har det här receptet och som då går för ungefär 
samma typ av skada.. så borde dom ju ordna en grupp att gå till istället…för att 
sätta mig bland ”vanligt folk”.. ja, ”vanligt folk ” som man säger då…det är ju en 
helt annan sak att gå bland folk som har samma problem som en själv…och så finns 
det då en lärare eller vad man säger…en instruktör som visar hur man skall 
göra…för då tjänar ju dom in tid tränarna…ja ,dom tar alltihop i ett svep.. och det 
tror jag skulle kännas mycket bättre för oss andra också.. (kvinna, ung vuxen). 
 
 

I dessa grupper tror man sig kunna uppleva en annan form av trygghet och gemenskap då 
patienterna har liknande problematik och därigenom kan ha en större förståelse för varandra. 
Detta tycker vi att citatet nedan förtydligar; 

 
...och så vet man att det finns andra människor i lokalen som också har en 
skada...så känns det mycket bättre...att allihopa. .ja, man klarar ju olika saker.. men 
då behöver man inte känna det att vad är det för fel på mig...alla tittar på mig...jag 
gick ju och satt mig hela tiden nu.. (kvinna, äldre medelålders). 
 

 
Då det gäller hur motiverad man är att genomföra den ordinerade fysiska aktiviteten kan vi av 
vårt intervjumaterial se att respondenterna även här har olika önskemål. En del av 
respondenterna förklarar att de är tillräckligt motiverade själva och att det tränar bra på egen 
hand, vilket visas i citatet nedan; 
 

Själva receptet spelade ingen roll för mig…jag var motiverad ändå att träna…men 
det är klart att det kan ju…det kanske är lättare att komma in i det om man får ett 
recept...då måste man ju ta sig tid och sådär.. man kommer nog igång 
lättare…(man, yngre medelåldern). 



 34 

 
Andra respondenter upplever sig istället bli mer motiverade av att genomföra sin ordinerade 
fysiska aktivitet i sällskap med andra. Man upplever att det är lättare att komma igång med sin 
aktivitet om man är flera. Att ha sällskap med någon under själva genomförandet av den 
fysiska aktiviteten kan också upplevas av respondenterna som att ha ett positivt socialt stöd i 
sin livsstilsförändring. Detta exemplifieras av nedanstående citat; 
 

...det vore roligare att ha någon att gå med… och få prata lite samtidigt…  
(man ,medelålders). 

 
 
Under intervjuerna framkommer att i de fall då det sociala stödet brister kan det bli svårt att 
komma igång med den fysiska aktiviteten som man planerat. Detta exemplifieras av citaten 
nedan anser vi; 
 

...det är ju det där steget att ta då...det var meningen att jag och en till skulle gå då 
va.. men så blev han sjuk.. .och då blev det inget av... (man, yngre medelåldern). 

 
 

...jag tror att det är många människor som är såná som sitter hemma. .tänker att nu 
skall jag göra det och det...men när det sedan gäller så klarar en inte av att ta 
steget...men är man några stycken...då är det lättare...särskilt om man är lite 
överviktig... (kvinna, yngre medelåldern). 
 
 

Genom vår undersökning vet vi att gruppaktiviteter eftersöks av ett flertal respondenter. Vi 
upplever det finnas ett stort behov av social kontakt och att vissa av respondenterna är mer 
fysiskt inaktiva än de själva önskar pga. ensamhet. Detta tycker vi förtydligas i följande citat; 

 
...det är bra för benskörhet säger doktorn...det är den bästa medicinen säger 
doktorn........att du kan gå...att du rör dig...så det försöker jag ju men......så sitter jag 
i en lägenhet själv...så blir det ju inte att man rör sig...så mycket.... (kvinna, äldre 
äldre). 

 
 

Flera av patienterna upplever sig även behöva stöd från någon utifrån. Någon som kan 
uppmuntra och stötta i livsstilsförändringen när motivationen sjunker. Detta kan t.ex. vara en 
läkare eller någon ur personalen på Hälsotorget menar man. Citatet från den medelålders 
mannen nedan förtydligar detta;  
 

...fysiskt välbefinnande skulle väl räcka som motivation…jaaaa…(host,host)..det 
skulle väl räcka egentligen.. som motivering…men nu är det så att jag behöver 
piskan.. (man ,medelålders). 

 
Vissa respondenter tycker sig även uppleva ett behov av viss styrning i förändringsprocessen. 
Allt ansvar bör inte vila enbart på patienten enligt vad som framkommit i vår undersökning. 
Citatet nedan visar hur en ung kvinna upplever motivationen under livsstilsförändringen mot 
ett mer fysiskt aktivt liv; 

 
...hur man skall motivera någon ??....jag måste ha någon som kommer in och 
kontrollerar mig...som styr in mig  på rätt spår...tyvärr är jag sådan i min natur.. 
(kvinna, tonåring). 
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Den av respondenterna efterfrågade stödpersonen upplevs i flera fall behövas kontinuerligt 
under genomförandet av den ordinerade fysiska aktiviteten. Att någon då och då ”kollar upp” 
hur det fungerar för respondenten med den ordinerade aktiviteten. Mannen i citatet nedan 
menar att han behöver lite påstötning då det gäller att verkligen komma iväg till sin fysiska 
aktivitet, väl där har han motivation nog själv;  

 
...det är ju det här att jag är lat...men jag känner ju folket på Korpen så det känns 
jättebra när jag väl kommit dit... (man, medelålders). 

 
 
Då man kanske inte lyckas att genomföra sin fysiska aktivitet fullt ut upplevs det sociala 
stödet från gruppen vara en stor tillgång. Respondenterna upplever att man i en grupp skulle 
kunna hjälpa och stötta varandra att fortsätta med sin aktivitet och att dela varandras 
motgångar. Detta exemplifieras av nedanstående citat; 
  

…det kändes som ett misslyckande...det hade varit lättare om man varit en 
grupp...än om man bara är själv... (man, yngre medelåldern). 

 
 

Tränar respondenten på egen hand förefaller risken vara större att man upplever eventuella 
misslyckanden hårdare och lättare tappar lusten för den fysiska aktiviteten. Indikationer finns 
också i vår undersökning på att i de fall aktiviteten inte fungerat fullt ut har respondenten 
större benägenhet att hoppa av i fall denne inte känner tillräckligt stöd från någon runt 
omkring. 

 
…i början fungerade det jättebra…men sedan tyckte jag inte att det var någon  
höjdare…det var för ansträngande.. det gick inte med ryggen…(kvinna, ung vuxen). 

 
 
Upplevelserna av hur aktiv respondenten var innan han/hon fick FaR utskrivet varierar i vårt 
intervjumaterial. Vissa respondenter anser sig ha varit fysiskt aktiva i viss mån redan innan 
man fått FaR utskrivet. Nedanstående citat av en drygt åttioårig kvinna exemplifierar detta; 
 

...jag har alltid gått...det har jag försökt att göra...så det tror jag inte är något 
speciellt....man kan göra mer.. och cyklar gör jag också....i somras alltså...snart dax 
ta fram cykeln igen...än så länge är det för kallt....Jag har köpt sådana där grova 
skor med såna där man kan fälla ner över klacken för att inte ramla, så säger de att 
man kan gå med stavar…(kvinna, äldre äldre). 

 
 

 
Ett flertal av respondenterna har också fortsatt med sin mer vardagliga fysiska aktivitet även 
då man genomfört den aktivitet som ordinerats via FaR. Andra tycker dock inte att man varit 
särdeles fysiskt aktiv innan man fått sitt recept. Exemplet nedan beskriver detta; 
 
 

...nej aldrig... jo jag har tränat lite hos sjukgymnast...massage har jag fått 
också...tränat och tränat...när jag var barn simmade jag...(kvinna, yngre medelåldern). 
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Både de respondenter som var fysiskt aktiva innan de fick FaR utskrivet och de som inte 
upplevde sig ha varit så aktiva, känner även en mer allmän tillfredsställelse över att ha 
kommit igång med sin fysiska aktivitet i större utsträckning. Exempel på detta kommer från 
en ung kvinna;  
  

…nu känns det ju när man varit på Korpen och tränat lite. .det känns ju skönt att göra 
något som känns bra för kroppen efteråt också…det är bra…(kvinna, ung vuxen). 

 
 
Ett flertal av respondenterna känner effekt av den ordinerade fysiska aktiviteten vad det gäller 
den diagnos den utfärdades för. I en del fall upplever respondenterna delvis en god effekt av 
den ordinerade fysiska aktiviteten, såsom kvinnan nedan som beskriver en ökad rörlighet trots 
en kvarstående smärtproblematik; 
 

...jag har inte väl inte direkt mindre smärtor kan man säga... men jag kan röra 
armar och så...tidigare kunde jag inte röra den här armen...sen försöker jag många 
gånger...och... nu kan jag röra den.... (kvinna, yngre medelåldern). 

 
 
I vissa fall lyfter respondenterna fram effekter på fler tillstånd än den diagnos man fått FaR 
ordinerat för. Den fysiska aktiviteten upplevs ha en positiv effekt totalt på hälsan. Exempel på 
kombinerade effekter påpekas av mannen i detta citat;  
  

...det är ju en kombination då va…jag går ner i vikt och förbättrar konditionen..då 
blir blodtrycket, huvudvärken och astman bättre på köpet…främst blodtrycket i alla 
fall trodde hon (läkaren)…astman är ju som den är…värre nu på våren…jag har 
inget genetiskt arv för högt blodtryck…snarare tvärtom då…(man, medelålders). 
 
 

Även i de fall då respondenten inte upplevt effekten av den ordinerade fysiska aktiviteten som 
så god som kanske önskats på det tillstånd den ordinerats för, har man i flera fall ändå känt att 
den haft en god effekt på hälsan i övrigt. Detta exemplifierar vi med två olika citat nedan;  

 
…den (träningen) har i alla fall gjort att jag blivit starkare.. sen värken…(lång 
paus)..det kanske.. jag vet inte om min skada blir bättre av det men jag mår ju 
bättre psykiskt…och i längden är det säkert bättre… (kvinna, yngre medelåldern). 

 
 
…jag blev  lite starkare…i ryggen…jag gjorde mycket sådana där rörelser…sånt 
där som jag kunde.. och sedan har jag inte gjort något mer.. promenerat..  men jag 
är inte bra i ryggen.. det är jag inte.. det är klart…jag blir aldrig bra det vet jag. det 
säger ju läkarna.. men jag blev bättre när jag tränade så  jag skall nog försöka lite 
igen… (kvinna, äldre äldre). 

 
 
Respondenternas upplevelse av föreningsverksamhetens mottagande och kompetens har varit 
något varierande. Några respondenter har varit mycket nöjda och tyckt att uppstarten av den 
fysiska aktiviteten har gått smidigt. 
 

…när jag kom dit (till gymmet)  så...fick jag ett väldigt bra mottagande...dom 
förklarade maskinerna och...hon var väldigt proffsig...och allt man ville fråga 
om...ja... sådär...allt kändes bra… (man, yngre medelålders). 
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Föreningsverksamheten är inte alltid förberedda för FaR-motionärernas specifika behov och 
önskemål. En del respondenter har tyckt att man har fått klara sig själva i stor utsträckning när 
man kommit för att genomföra sin ordinerade fysiska aktivitet i föreningens regi. Detta visas 
till exempel av citatet nedan; 

 
...på Korpen var jag ju själv, jag fick inte så mycket hjälp.. (kvinna, äldre 
medelålders). 

 
 

  
Sammanfattning: 
Respondenterna önskade att de fysiska aktiviteterna skulle vara mer individanpassade. Vissa 
av respondenterna vill träna ensamma, vissa vill då ha en personlig tränare att rådfråga. Ett 
flertal respondenter önskade att få träna i grupp tillsammans med andra som fått FaR. En 
respondent ville träna bland vanliga motionärer i ordinarie verksamhet då detta gav en känsla 
av att själv vara ”som alla andra”. Respondenterna upplever sig behöva någon form av socialt 
stöd under själva genomförandet av den ordinerade fysiska aktiviteten. 
 
 
6:4 Uppföljningen av FaR 
 
Utifrån de riktlinjer som beskriver uppföljning av FaR på regional nivå (se Bilaga 1) betonas 
vikten av att ordinationerna följs upp. Detta sker vid ordinarie återbesök hos behandlande 
läkare och bör göras till en naturlig del av återbesöket. I den kommunen vi utfört våra studier 
finns fler utskrivare än läkare, nämligen specialsjuksköterskor, sjukgymnaster och personal 
vid företagshälsovård. Av våra respondenter har dock sju av nio uttalat att de inte haft, eller 
kommer att ha, något återbesök till utskrivaren. Detta exemplifieras av nedan citat; 
 

…Uppföljning? Jag tror inte att jag kommer att träffa den sjukgymnasten något mer 
(kvinna, tonåring). 
 
 …läkaren var bara där tillfälligt så jag tror inte jag ska tillbaka. 
 (kvinna, yngre medelåldern). 

 
 
För att stödja patienten så att aktiviteten kommer igång och blir varaktig bör, enligt regionens 
riktlinjer (se Bilaga 1) uppföljning ske av samordnaren under den inledande behandlings-
perioden. Samordnaren av FaR i kommunen där vi gjort vår undersökning är Hälsotorget som 
har löst in recepten och sedan ringt till alla patienter som fått FaR. Våra respondenter har 
beskrivit detta som positivt. Det upplevs som skönt att bli uppmärksammad. Denna 
upplevelse vill vi lyfta fram med nedan citat;  

 
…återbesök till läkaren..nää..inte vad jag vet… men Hälsotorget ringde och frågade     
hur det gick.. det uppskattade jag… (kvinna, äldre medelåldern). 

  
  
Respondenterna beskrev att de även satt upp egna mål för att utvärdera FaR i form av en 
självuppskattning av hälsan. Det vill vi förtydliga med följande citat: 
 

…jag ville känna mig rörligare i mina axlar och det har jag blivit, även om inte 
värken försvunnit helt. (kvinna, yngre medelåldern). 
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Respondenterna säger sig sakna uppföljning av receptet och önskar återbesök till utskrivaren. 
En del beskriver också att de vill ha mer uppföljning och socialt stöd under hela processen 
mot ett mer regelbundet etablerat fysiskt aktivt liv. 
 
 

…kanske att det skulle vara en snabbare koll... jag hämtade inte ut mitt recept, jag 
löste ut receptet på Hälsotorget men jag började inte träna förrän...2, 3 veckor efter 
det att jag fått det... för många kanske det har stor betydelse...att komma igång 
tidigt...jag kände att för mig...spelade det ingen roll…men det skulle vara bra om 
någon kollade upp lite tidigare..(kvinna, yngre medelåldern). 
 
….nu har jag fått ett FYSS-recept för att gå ut och gå...men jag vet inte...det är 
ingen som kontrollerar en...så jag vet inte hur det skall gå...jag vet inte om någon 
kommer att kolla. (man, yngre, medelåldern). 
 
 
 

I vår studie uttalade två, av nio respondenter, att de skulle träffa utskrivaren igen för 
uppföljning av FaR. En respondent beskrev att han kände att hans utskrivare av FaR följde 
upp och utvärderade behandlingseffekterna av ordinationen kontinuerligt, vilket han beskriver 
i citatet nedan; 
 

…Jag går i en viktgrupp och hon kollar ju upp oss hela tiden...fast vi träffas ju mer 
och mer sällan nu (man, yngre medelåldern). 
 
 
 

En annan respondent beskrev att hans utskrivare av FaR ville följa upp effekterna av 
ordinationen, men att han själv skulle ta kontakt med utskrivaren; 
 
 

….jag har inte hört av mig till henne igen då (läkaren)...för jag behöver krypa ner 
ett par kilo till...jag har varit lite sjuk och så...men hon sa att hon ville följa upp det 
(FaR) men att jag själv fick ta kontakt med henne om ca ett halv år. (man, 
medelålders). 
 
 
 

Ytterligare en respondent beskrev att han inte trodde att hans FaR skulle följas upp. Denne 
respondent kände inte heller något behov av uppföljning. Han ansåg att han själv utvärderade 
sitt FaR. Nedan citat förtydligar detta; 
 
 

…jag har gått hos sjukgymnasten så länge att...att jag behöver ingen uppföljning 
eller utvärdering...jag vet vad jag ska träna och så...Jag tror...inte att jag ska 
tillbaks till sjukgymnasten...Jag vet hur jag ska träna...jag har träffat många olika 
sjukgymnaster och tar man det bästa från allihop så blir det ett bra 
träningsprogram...det är mitt sätt... (skratt)… (man, yngre medelåldern). 
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Faskunger (2002) beskriver att vi förväntar oss att vi människor snabbt och på ett dramatiskt 
sätt kan eller ska ändra våra livsstilsvanor.Att etablera en regelbunden fysisk aktivitet innebär 
en förändring av levnadsvanor och skall ses som en process som tar, och måste få ta tid anser 
vi.Vi upplever att några av våra respondenter var mindre fysiskt aktiva än de önskade. Detta, 
som vi tolkade det, på grund av att de kände sig ensamma och upplevde ett behov av stort stöd 
och social gemenskap i förändringsprocessen. Detta vill vi belysa i två nedanstående citat; 
   

...jag köpte aldrig det där rabattkortet...det blev aldrig så.. nä..Jag hade ändå ingen 
att motionera med.. (man, yngre medelåldern). 
 
...många är ju som jag...man är väldigt lat. .man vill ju så gärna, men jag måste ha 
någon som drar...som säger till en att nu gör du det här!.. annars gör jag det inte.. 
vad det än gäller...som motion...så behöver jag verkligen någon som säger till.. 
annars gör jag det inte…något sån´t tror jag behövs...som en avtalad tid eller nå´t.. 
(kvinna, ung vuxen). 
 
 

Vår tilltro till den egna förmågan att kunna följa ett behandlingsprogram ökas om 
behandlingen byggs upp av olika delmål. Att nå ett mål eller delmål är både en belöning i sig. 
Ett annat sätt att öka vår självinsikt och få till stånd en ökad delaktighet, är att samtala om de 
komponenter som ingår i Health Belief-modellen; hälsa, hälsobeteende, sårbarhet, 
”kostnader” och ”vinster” med olika förhållningssätt på kort och lång sikt (Rydén & 
Stenström, 2000). Detta vill vi exemplifiera genom de två följande citaten; 
  

…även om man läser igenom allt som handlar om motion och hälsa och så…så tar 
det ett tag innan man kan se sambandet liksom…men nu när jag har gått ner en del 
i vikt så känner jag tydligt sambandet mellan motion och viktnedgång...Jag känner 
att jag förstått sambandet alltså.. men det tog ju ett tag innan jag gjorde de..   
(kvinna, yngre medelåldern) 
 
…jag tycker inte att det är många gånger alls…jag menar...tio gånger ?? Efter åtta 
gånger kanske man har börjat bli varm i kläderna…jag tycker ju inte att tio gånger 
räcker alls…inte för att reparera en hel rygg liksom.. (kvinna, ung vuxen). 

 
 
Vårdkedjan kring FaR måste ta hänsyn till att varje patient har en grundhållning i livet, dvs. 
ett förflutet, en historia som präglar hans/hennes sätt att tänka, vara och handla. Det vi har 
varit med om tidigare har stor betydelse för hur vi reagerar vid förändringar i livet som t.ex. 
vid den livsstilsomställning som FaR kan innebära. Vårdkedjan kring FaR bör skapa de 
förutsättningar patienten behöver för att kunna möjliggöra sin beteendeförändring. Lyssna till 
patienten vad hon eller han behöver;  

 
”Vi har varit gifta i en herrans massa år….jag och gubben…Vi har inte bott här så 
länge så jag känner inte så många. Jag skulle vilja träna i grupp…träffa någon 
annan än han där hemma…jag känner mig ganska ensam”(kvinna, äldre).  

 
”... jag vill att doktorn skall springa efter mig med piska…...så´n är jag… jag måste 
ha någon som kommer in och kollar en.. som styr in en på rätt spår...tyvärr är jag 
så´n i min natur..” (man, medelålders).  
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Sammanfattning: 
Respondenterna i vår undersökning har upplevt uppföljningen från utskrivarna som i det 
närmaste obefintlig. För att FaR ska kunna vidareutvecklas och bli bättre måste mer satsning 
läggas på uppföljning och utvärdering. Alla inblandade i vårdkedjan bör lära sig av sina 
erfarenheter, både positiva och negativa. Utifrån respondenternas upplevelser behöver 
uppföljningen från utskrivarna av FaR förbättras avsevärt i den kommun vi studerat. Dock 
beskrev samtliga respondenter att Hälsotorgets uppföljning, i form av telefonsamtal från 
distriktssköterskorna, upplevdes som mycket positiv. 
 
 
7 Diskussion 
 
Vi vill inleda denna diskussion med att framhäva att vi är positiva till FYSS och FaR, men att 
det inte finns något så bra att det inte skulle kunna bli bättre. Vi har belyst patienternas 
upplevelser kring FaR huvudsakligen ur ett empowermentperspektiv. Med detta menar vi att 
fokus inte ska ligga på patienten utan att man istället bör utgå utifrån patientens egna åsikter 
och upplevelser. Det är inte säkert att han/hon ur detta perspektiv ens ska kallas patient, något 
som vi dock ändå hållit fast vid. Haglund i Medin och Alexandersson (2000) menar att 
hälsofrämjande arbete handlar om ”att arbeta utifrån individen likväl som att bygga 
övergripande allianser utifrån vilka hon kan göra hälsosamma val” (s 135). Detta resonemang 
tycker vi stämmer väl in med hur vi önskar att arbetet med FaR skall utföras. Vi kommer nu 
kritiskt diskutera kring vårt resultat kopplat till vår teori och vårt syfte. 
 
Olsson (1999) hävdar att befolkningens hälsa har problematiserats särskilt i tider då 
myndigheterna har känt oro för landets ekonomi, säkerhet och framtid. Vi kan numera 
dagligen ta del av ohälsodebatten i media. Man talar, inte minst från politikerhåll om de höga 
ohälsotalen, den arbetsrelaterade ohälsan, människor som blir utbrända, att 
vällevnadssjukdomarna ökar pga. av bl.a. felaktig kost och fysisk inaktivitet etc. Ämnet vi 
valt för denna uppsats, FaR, känns som om det ligger i tiden och passar in i denna debatt. För 
vems/vilkas nytta har då FaR introducerats? Behovet av en produktiv arbetskraft och av social 
ordning genomsyrar folkhälsodebatten och Olsson menar att människorna ofta betraktas som 
om de behöver upplysas och uppfostras i statens och samhällets intresse. Genom att formulera 
mål för ett stort antal levnadsvanor kan samhällets styrningsmentalitet riktas mot människors 
vardagsliv på ett mer påtagligt sätt än någonsin tidigare beskriver Olsson. Ett exempel på 
detta är att man nu för första gången på allvar gör politik av att människor inte motionerar i 
den omfattning som makten och vetenskapen numera menar att vi borde. Vi undrar ifall det 
verkligen kan ses som en tillfällighet att satsningen på FaR kommer just nu? Olsson anser 
dock vidare att ”begreppet folkhälsa rymmer positiva laddningar om rättvisa och omsorg, men 
också negativa om kontroll, plikt och uteslutning” (s 21). Den Nationella Folkhälsokommittén 
slår fast att samhället har ett folkhälsoansvar som kan ses ur två perspektiv. Dels har 
samhället ett ansvar för individers hälsa, dvs. risker för sjukdom och ohälsa, dels ett ansvar 
för befolkningens hälsa, dvs. hälsans utveckling och fördelning i befolkningen. Vi anser att 
det är av stor betydelse att betrakta FaR både ur individens och samhällets perspektiv då vi ser 
FaR just som ett folkhälsoprojekt, initierat från nationell nivå. Direktiven för hur FaR skall 
fungera kommer uppifrån, från nationell nivå och är riktade främst mot utförarnivå anser vi. 
Dessa utförare/utskrivare skall sedan förskriva FaR för de patienter som anses behöva denna 
form av beteendemodifiering, dvs. bli mer fysiskt aktiva. Olsson (1999) anser att det finns en 
”spänning(en) mellan samhälls- och individintressen inom folkhälsoområdet där individens 
intresse kan komma i andra hand” (s 21). Denna ev. intressekonflikt har vi reflekterat en del 
kring. Vems intressen styr FaR? 
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Satsningen på FYSS och FaR startade med att regeringen 1998, tillsatte en nationell 
folkhälsokommitté som skulle formulera förslag till nationella mål för hälsoutvecklingen i 
Sverige. Olsson beskriver att enligt direktiven skulle kommittén peka ut de folkhälsoproblem 
som var mest angelägna att åtgärda och vilka strategier som var mest angelägna i detta arbete 
Förslagen fick inte leda till ökade samhällskostnader totalt sett. Vi anser att regeringens 
högsta prioritet var att den svenska befolkningen skall vara en frisk och produktiv arbetskraft. 
”Samhället kan inte låta sina medlemmar bli försvagade av sjukdom och därigenom odugliga 
som produktionsmedel. Därför sätts behandlingar in som har som inneboende avsikt att 
återställa en marginaliserad person till vardagslivet och produktionen igen” (Sachs, 1996 
s110-111). Samtidigt markerade regeringen att detta inte fick kosta något extra. Nya 
hälsoprojekt skulle bli till inom befintlig budget, något som inte ens går ihop rent matematiskt 
anser vi. Hälsa måste byggas in långsiktigt. På kort sikt måste det få kosta lite mer, då vi anser 
att det kommer att spara pengar på lång sikt. Det kostar dessutom mindre att försöka göra 
”rätt” från början än att få rätta till ”felen” i efterhand. Om man relaterar detta resonemang till 
kostnaderna för genomförandet av FaR-patienternas fysiska aktiviteter, ställer vi oss frågan; 
bör dessa aktiviteter subventioneras eller ej? Dvs. skall FaR-motionärerna få möjlighet att 
motionera till en lägre kostnad än vanliga motionärer som får betala ett fullt pris? Vi hävdar 
bestämt att subventionering i detta fall är att förorda. Vi anser att ekonomin bör vara en aspekt 
att ta hänsyn till vid utfärdandet av FaR. I de fall FaR-patienten får sin utkomst via t.ex. 
sjukersättning, har han/hon i själva verket oftast en mindre möjlighet än den vanlige 
motionären att etablera ett fysiskt aktivt liv med hänsyn till sin ekonomi. Detta eftersom 
sjukersättningen i dagsläget är 80% av ordinarie inkomst. Det finns dock även andra 
patientgrupper som fått FaR i förebyggande eller behandlande syfte, som också kan ha 
svårigheter att bekosta sin ordinerade fysiska aktivitet. Exempelvis gäller detta för arbetslösa, 
låginkomsttagare, ensamförsörjande föräldrar, pensionärer och studenter. Skall själva den 
fysiska aktiviteten som ordinerats vara ekonomiskt behovsprövad? Eller skall de 
subventionerade priserna istället gälla för alla FaR-patienter? Detta i så fall för att på så sätt 
skapa bättre förutsättningar för dem med minst ekonomiska möjligheter. Kanske kunde FaR 
kopplas till högkostnadsskyddet tillsammans med övrig sjukvårdande behandling och 
medicinering? Dock anser vi det inte vara helt självklart att alla patienter skall få sitt FaR 
subventionerat. Hur detta skall lösas rent praktiskt har vi i dagsläget inget bra svar på, men 
frågan bör debatteras anser vi, då den är av stor vikt. 
 
Vi bygger detta vårt resonemang ovan dels på det faktum att det i vår undersökning 
framkommit att vissa respondenter ser just subventionerade aktiviteter som en faktisk 
möjlighet att genomföra den ordinerade fysiska aktiviteten. Det visar sig även genom vårt 
intervjumaterial att subventionerade aktiviteter fungerar som en motivationsskapande faktor 
för vissa av respondenterna. Enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer för FaR så bör de 
fysiska aktiviteterna finansieras lokalt. Dock är grundprincipen att patienterna betalar samma 
avgifter som andra deltagare i aktiviteten. Vi anser att det är bra att den kommun där vi gjort 
vår undersökning inte har följt den grundprincip som förordas av Västra Götalandsregionen. 
Genom att subventionera kostnaden för den fysiska aktiviteten, som görs i denna kommun, 
kan fler patienter ges en ökad ekonomisk möjlighet att faktiskt ha råd att genomföra den 
ordinerade aktiviteten. Det övergripande målet för folkhälsan stöder detta resonemang då det 
lyder; att skapa samhälleliga förutsättningar och god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen (SOU 2002/03:35). Även det övergripande målet för hälso- och sjukvården i vårt 
land är; en god hälsa och vård på lika villkor (HSL 1982:763).  
 
Folkhälsokomittén fick i uppdrag av regeringen att, i brett samråd och samverkan med andra 
myndigheter och organisationer, göra år 2001 till ett fysiskt aktivitets år. Detta fick namnet 
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”Sätt Sverige i rörelse” och ur detta föddes FaR och FYSS. Enligt FYSS (2003) ställer vårt 
moderna samhälle allt mindre krav på fysiska aktiviteter och ansträngningar i det dagliga  
livet. Detta avspeglas bland annat i att andelen överviktiga i samhället har ökat. Fysisk 
inaktivitet är en mycket stor riskfaktor för hälsan. Gunnar Ågren, Generaldirektör för Statens 
folkhälsoråd skriver i förorden till FYSS (2003) att en ökning av den fysiska aktiviteten tillhör 
de åtgärder som skulle ha den största positiva effekten på svenska folkets hälsa. Skulle alla 
följa rådet om minst en halv timmes motion varje dag, exempelvis i form av en rask 
promenad, skulle sjukvårdskostnaderna minska dramatiskt.  

 
Vi har valt att studera patienternas upplevelser av FaR ur ett empowermentperspektiv då vi 
hävdar att FaR bör fungera som en empowermentskapande process. Det finns många 
beröringspunkter mellan hälsofrämjande insatser och empowerment anser Starrin (i Forsberg 
& Starrin, 1997).Vi har valt att definiera hälsa som en subjektiv upplevelse (jämför Johnsson, 
Lugn & Rexed, 2003) och hälsofrämjande arbete som den process som ger människor 
möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och att förbättra den (jämför Ottawa Charter, 
1986). Vi anser att vårdkedjan kring FaR bör skapa de förutsättningar som behövs för att 
patienterna själva skall kunna definiera vad som är god hälsa och livskvalitet för dem. Vi 
anser således att FaR bör byggas utifrån ett empowermentskapande perspektiv, dvs. att 
strukturen i konceptet/själva vårdkedjan bör fungera som den stödjande miljö som främjar 
patientens förmåga att känna delaktighet och egen drivkraft till förändring. Vår undersökning 
pekar på att ett stort behov av individuell anpassning finns. Flera av respondenterna lyfter 
fram möjligheten till detta som en viktig aspekt av FaR. Skall FaR bli ett framgångsrikt 
komplement till den hälsofrämjande verksamhet som redan bedrivs idag, är det av största vikt 
att man utgår ifrån varje individs förmåga och livssituation. Det är viktigt att arbeta med och 
kring hela vårdkedjan från det att patienten får sitt FaR, hela vägen tills receptet följs upp och 
utvärderas hos utskrivaren. Det finns ett ordspråket som  säger att ingen kedja är starkare än 
dess svagaste länk. Kallings och Lejon belyser i FYSS (2003) att FaR innebär en lösning som 
bygger på en fungerande vårdkedja från föreskrivare till aktivitetsledare, och en ordination 
som utgår från de råd och anvisningar som finns i FYSS. 
 
Utskrivandet av FaR: Genom våra intervjuer fick vi belyst olika upplevelser kring själva 
utskrivandet av FaR. Exempelvis fann vi det ledsamt att höra en äldre kvinna beskriva att hon 
inte fick något nytt FaR utskrivet. Detta då läkaren enligt respondenten sade sig inte veta 
något om ett sådant recept. Den äldre kvinnan hade försökt förklara att hon fått det tidigare på 
samma vårdcentral för ett år sedan. Denna kvinna, som var över 80 år, tog dock saken i egna 
händer och gick iväg till ett lokalt gym. Hennes tidigare upplevelser kring styrketräning var 
positiva från första gången hon fick FaR. Då hon gick till gymet hade hon blivit bättre i sin 
rörlighet och värken i lederna hade avtagit. Hur utskrivaren ställer sig till detta specifika fall 
har vi inte undersökt i denna uppsats. Men vi kan ändå spekulera. Hur kunde det bli som i 
detta fall med den äldre kvinnan? Är det så att kunskapen, viljan eller tiden fattas hos denna 
utskrivare, eller är det så att FaR bara skrivs ut till vissa individer? Var denna kvinna för 
gammal? Det övergripande nationella målet för folkhälsan är god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen (SOU 2002/03:35). Ett mycket snarlikt mål har hälso-och sjukvårdslagen som 
står beskrivet i Författningshandboken (1982:763 i Willow 2002). Målet för hälso- och 
sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Ett annat 
övergripande mål för hälso- och sjukvården är att den skall arbeta för att förebygga ohälsa. 
Utifrån dessa lagar skulle inte åldern på denna kvinna ha haft någon betydelse. 
Förhoppningsvis var så heller inte fallet. En försiktig slutsats kanske istället kan vara att 
kunskapen kring FaR hos utskrivarna bör ökas. 
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Vår livsåskådning och personlighet är också viktiga för förståelsen av vår hälsa menar 
Kallenberg och Larsson (2000). Dessa två faktorer påverkar hur vi tolkar och hanterar 
vardagliga situationer och de känslor som dessa väcker inom oss. Dessa känslomässiga 
reaktioner hänger i sin tur samman med fysiologiska processer, såsom t.ex. stress och högt 
blodtryck, mer eller mindre gynnsamma för vår hälsa. Hälsoupplysning kan i vissa fall 
påverka individens liv negativt. Då själva risken för sjukdom står i centrum för 
hälsoupplysningen kan oro plötsligt vara det som styr individens liv (Sachs, 1996). Relaterar 
vi detta resonemang till vår undersökning av hur patienterna upplevt att få FaR förskrivet kan 
vi  direkt ställa oss följande frågor;  Kan förskrivandet av FaR av patienten upplevas som att 
få det verktyg som ”startar upp” motivationen? Som den ”cue of action”, dvs. den 
”igångättare” man i Health Belife Model (se kapitel 4.9) menar att patienten kan behöva. Eller 
kan FaR istället kännas som ytterligare ett krav i en redan pliktfylld och tuff vardag? Kanske 
är det rent av just ett sådant krav man behöver för att bli motiverad att bli mer fysiskt aktiv? I 
vår undersökning belyser patienterna att man har upplevt den hälsoupplysning man får genom 
att FaR förskrivs som mestadels positiv. Deras diagnos uppmärksammas och man får ett FaR 
anpassat efter sin egen diagnos. Att få FaR utskrivet skall enligt FYSS (2003) vara en 
individuellt anpassad procedur och detta förfarande är alltså något som uppskattas av 
respondenterna i vår undersökning. Starrin (i Forsberg & Starrin, 1997) menar att 
förändringar som startar hos de inblandade individerna ger en känsla av egenkontroll, 
delaktighet och motivation. Vår motivation sammanhänger enligt Imsen (i Granbom, 1998) 
med våra grundläggande värderingar. Vi anser det vara av största vikt att alla steg i 
vårdkedjan kring FaR verkligen tar utgångspunkt i patientens hela livssituation. Detta så att 
patienten själv kan finna det stöd som han/hon behöver för att av egen kraft förändra sina 
levnadsvanor mot ett mer fysiskt aktivt liv. Detta resonemang stöds även av Kallenberg och 
Larsson (2000) som dessutom anser att sambandet mellan livsåskådning och hälsa blir tydligt 
i Antonovkys KASAM-begrepp och att det finns en klar likhet mellan att ha en känsla av 
sammanhang och en tillitsfull grundhållning. Det räcker sannolikt inte för oss människor att 
ha något att leva av, ett arbete, en utkomst. För att må bra måste vi också ha något att leva för, 
något som fångar vårt intresse och engagemang och skapar en social samvaro i våra liv. 
 
Ahrenfelt och Berner (1999) betonar att kommunikation mellan människor är viktig för att vi 
ska kunna åstakomma en positiv förändring, vår tolkning till FaR; att ändra sitt beteende till 
ett mera fysiskt aktivt liv. Vidare beskriver de att den som talar kallas för sändare (vår 
tolkning, i detta fall: läkaren/utskrivaren) och den som lyssnar för mottagare (vår tolkning, i 
detta fall: patienten). Det filter som mottagaren bär inom sig, filtrerar sändarens budskap 
(Jämför Ahrenfledt & Berner, 1999). Detta är viktigt att vara medveten om i mötet mellan 
utskrivare och patient, allt som kommuniceras kanske inte alltid är det som faktiskt uppfattas 
av mottagaren. Vi anser dock sändare – mottagare vara ett paternalistiskt sätt att se på 
kommunikation mellan människor. I FYSS betonas det att en viktig beståndsdel i FaR är 
samtalet mellan patient och utskrivare. Vi vill dock hellre använda oss av ordet dialog i mötet 
mellan utskrivare och patient. Vi anser att dialogen är ett av de viktigaste redskapen i mötet 
mellan människor så att relationen överordnad vårdpersonal och underordnad patient på sikt 
kan lösas upp. Läkaren/utskrivaren lär patienten, patienten lär läkaren (jämför Freire, 1970). 
Freire beskriver att i dialogens väsen, själva orden, finns två dimensioner. Dessa två är 
reflektion och handling, i en så genomgripande växelverkan att om en av dem offras – även 
endast delvis – så lider den andra omedelbart. 
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Expedierandet på Hälsotorget: Då vi i början av vårt arbete samtalade med apotekschefen i 
den kommun där vår undersökning skulle utföras, upptäckte att ett stort antal av de patienter 
som fått FaR förskrivet faktiskt inte löste ut sina recept på Hälsotorget. Dessutom var det ett 
större antal av de patienter som fått sitt FaR förskrivet av sjukgymnast som valt att lösa ut det, 
än av de patienter som fått FaR förskrivet av läkare. Genom dessa data blev våra funderingar 
kring behovet av att studera FaR ur ett patientperspektiv än tydligare. Varför valde patienter 
att inte lösa ut sitt FaR? Vad fanns det för grunder för ett sådant agerande? Varför är det fler 
av sjukgymnasternas patienter än av läkarnas som faktiskt löser ut sitt FaR?  Flertalet av de 
patienter vi intervjuat har valt att lösa ut sitt recept, men alla har dock inte gjort detta. Genom 
de intervjuer vi har gjort har vi fått indikationer på att behovet av individuell anpassning är 
stort. Vår reflektion blir att med en än större förståelse för varje FaR-patients behov och 
önskemål kan man kanske möjligtvis nå även de patienter som i dagsläget valt att tacka nej till 
att få sitt FaR expedierat. Om vårdkedjan kring FaR erbjöd större flexibilitet och fler 
individuellt anpassade lösningar hävdar vi att fler patienter än i dag skulle välja att lösa ut sitt 
FaR. Kanske behöver paternalismen där få sig ytterligare en törn. 
 
En ytterligare fråga är varför inte Hälsotorgets roll lyfts fram av respondenterna mer under 
våra intervjuer? Är detta för att det har fungerat ganska bra på Hälsotorget och att man då 
kanske inte riktigt ser det positiva i detta? Kanske har människor en tendens att snarare peka 
på det som kan upplevas som negativt och då kanske respondenterna helt enkelt inte 
reflekterat över Hälsotorgets roll? På Hälsotorget har personalen ju helt enkelt gjort det 
respondenterna förväntat sig att de skall göra. Vår fundering, med sikte mot framtiden är; kan 
Hälsotorgets samordnande funktion få en utökad roll som den ”cue of action” som benämns i 
Health Belief Model (kapitel 4.10) dvs.som den ”igångsättare” som en del av våra 
respondenter eftersöker? 
 
Genomförandet av den ordinerade fysiska aktiviteten:   
Motivation sammanhänger enligt Imsen ( i Granbom, 1998) med människans grundläggande 
värderingar. Vi anser att vårdkedjan kring FaR måste ta hänsyn till att varje patient har sin 
egen grundhållning till livet, dvs. ett förflutet, en historia som präglar hans/hennes sätt att 
tänka, vara och handla. Det vi har varit med om tidigare har stor betydelse för hur vi reagerar 
vid förändringar i livet som t.ex. vid den livsstilsomställning som FaR kan innebära. Under 
våra intervjuer har respondenterna lyft fram behovet av socialt stöd under den 
förändringsprocess som FaR innebär. Faskunger (2002) menar att då man skall förändra sina 
levnadsvanor och t.ex. etablera en fysiskt mer aktiv livsstil, är behovet av stöd från t.ex. släkt 
och vänner stort. Att ensam etablera nya vanor är svårt, men i sällskap med andra upplevs det 
gå lättare att finna motivation till detta. Lindahl (2001) anser följande faktorer vara viktiga för 
vår förmåga och förutsättning att förändra våra levnadsvanor; stress, tid och livssituation 
såsom familjerelationer och arbetssituation. Freire (1970) menar att förändring måste ske 
tillsammans/gemensamt med andra människor. Engström (2001) anser att idrott, motion och 
friluftsliv inte enbart ger hälsomässiga effekter utan även stora möjligheter till social samvaro, 
avkoppling och livsglädje som därigenom är av stor betydelse för människors livsglädje. Våra 
respondenter eftersökte även stöd i motivationsprocessen från någon person knuten till 
vårdkedjan kring FaR. För att stödja patienten att komma igång med den ordinerade fysiska 
aktiviteten, samt även för att den skall bli varaktig, bör uppföljning ske under den inledande 
behandlingsperioden av samordnare menar man i FYSS (2003). Medin och Alexandersson 
(2000) menar att drivkraften kommer inifrån de verksamma i den hälsofrämjande arenan och 
vi anser att personalen knuten till alla länkarna i FaR bör fungera som stöd och stöttning för 
FaR-motionärerna. Vid genomförandet av den ordinerade fysiska aktiviteten poängterar 
respondenterna än en gång behovet av individuella lösningar, detta både då det  
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gäller individuella aktiviteter som aktiviteter i grupp. Respondenterna önskar även att 
föreningsverksamheterna i högre grad än idag kunde anpassa sin verksamhet efter FaR-
motionärernas behov och och önskemål.  
 
Uppföljningen av FaR: Att etablera en regelbunden fysisk aktivitet innebär en förändring av 
levnadsvanor och skall ses som en process som tar/och måste få ta tid anser vi. I 
förändringsprocessen tar det ett tag att se sambanden mellan sin egen hälsa och de 
levnadsvanor man har. Under processen mot förändrade levnadsvanor är uppföljning ett 
viktigt inslag. Vad gäller uppföljning har i vårt intervjumaterial framkommit ett stort behov av 
just detta hos respondenterna. Dock verkar uppföljningen vara det steg/den del av länken som 
enligt indikation från respondenterna i vår undersökning fungera sämst. Här anser vi att 
mycket finns att göra för att möta respondenternas behov och önskemål. En fysiskt aktiv 
livsstil är enligt Faskunger (2002) en långvarig eller ständigt pågående process som behöver 
uppmuntras, utvecklas och upprätthållas. Uppföljning bör, hävdar vi, därför oundvikligen vara 
en del i den beteendeförändringsprocess som stödjer patienten att så småningom etablera en 
mer regelbundet fysiskt aktiv livsstil. Vår undersökning visar att uppföljning är något man bör 
satsa mer på kring alla faserna i vårdkedjan i den aktuella kommunen. Det som framkommit 
genom undersökningen är att utskrivarna borde satsa mer på uppföljning för patienten skall få 
återkoppling och se behandlingsresultat av den fysiska aktiviteten. Expedierandet vid 
Hälsotorget framstår ur intervjumaterialet vara den länk där man jobbar med uppföljning. 
Man ringer upp alla patienter som fått FaR med varierande tidsintervaller, något som upplevs 
som mycket positivt av våra respondenter som upplever sig bli både uppmuntrade och 
motiverade av detta. Det är skönt att veta att någon bryr sig, att känna att man blir sedd. 
Patienten sätter också upp egna riktlinjer för utvärdering utifrån dem själva, genom 
självuppskattning av det egna hälsotillståndet. Man upplever sig t.ex. vara mer rörlig, ha 
mindre ont etc. Från patienternas upplevelser kan vi märka att en del av utskrivarna är mycket 
dåliga på att följa upp FaR. Om ingen följer upp receptet kan det av patienten upplevas som 
att ändå ingen ser honom/henne – och då var det kanske inte så viktigt med det där receptet?  
 
I det paternalistiska synsättets lösning på sociala problem, som t.ex. arbetslöshet och sjukdom, 
spelar de arbetslösa och sjuka en underordnad roll hävdar Starrin (i Forsberg & Starrin, 1997). 
Detta både då det gäller hur man kommer fram till lösningen liksom när förslaget genomförs. 
Synpunkter från den inblandade ”experten” väger alltid tyngst. Inom detta synsätt planeras 
och bestäms livet för ”vanligt folk” av andra med ”expertkompetens”. Ofta har dock dessa 
professionella experter ingen egen autentisk erfarenhet av de problem de tagit på sig att finna 
en lösning till. Vi anser att de flesta som arbetar med prevention har ett synsätt som utgår 
ifrån den egna yrkesrollen snarare än patientens. Som arbetande inom det hälsofrämjande 
området bör man förhålla sig ödmjuk och se dialogen som ett redskap i mötet med individen, 
att försöka finna henne där hon är. Detta verifieras även i Granbom (1998). Vidare betonar 
även Kallings och Leijon (2003) samtalet mellan utskrivare och patient. Vi anser att ordet 
patient har ett paternalistiskt pedagogiskt syfte. Som exempel på detta; -”Jag (som antytts 
experten) vet hur vi ska göra för att du (patienten) ska må bättre.” Janlert (2000) förklarar 
paternalism som förhållandet att någon bestämmer över en annan med motiveringen att man 
gör det i dennes intresse. Sachs (1996) beskriver att sjukvården ofta har ett ovanifrån-
perspektiv på patienten och ofta ser denne som en kropp, ett fall. Vi skulle vilja byta ut ordet 
patient till aktivent då det stämmer bättre överens med det empowermentinriktade perspektiv 
vi valt i denna uppsats. Vi anser att människan är fullt kababel att inta huvudrollen i sitt eget 
liv och själv fatta beslut. Dock är den stödjande strukturen i vårdkedjan kring FaR en 
förutsättning för att patienten skall finna kraft och motivation att förändra sina levnadsvanor 
till ett mer fysiskt aktivt liv. Vi har upptäckt att den allra största delen av den litteratur vi läst 
under vårt arbete har varit skriven  utifrån ett utövarperspektiv. Starrin 
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(i Forsberg & Starrin, 1997) menar att för att vara förenligt med tanken om empowerment får 
språket som används inte reflektera ett över- och underordningsförhållande. Detta innebär 
vidare att språket inte heller får vara ett språk som förtingligar eller ”det-förklarar” den 
enskilde människan. Vår reflektion blir dock; finns det verkligen så lite litteratur som tar upp 
hälsofrämjande arbete ur ett empowermentperspektiv och ser saker och ting utifrån 
patientens/individens perspektiv?  
 
Gustavsson (2000) anser att; ”Handlingar som är etiska syftar till det som är gott för 
människan”(s 32) och vi ställer då frågan om FaR kan ses som en etisk handling? Vi vill 
hävda att FaR i bästa fall kan vara, och givetvis också bör vara, en etisk handling som innebär 
ökat välbefinnande för människan/patienten. Vi hävdar dock likväl att FaR lika gärna kan 
användas fel och således bli en oetisk handling. Åtgärder som syftar till att förebygga 
sjukdomar innebär ofta någon form av maktutövning (jämför Qvarsell i Olsson, 1990). Den 
Goda Modern finns enligt Starrin (i Forsberg & Starrin, 1997) inom såväl det offentliga som 
det frivilliga sociala och sjukvårdande arbetet där de tröstar, samtalar och stöttar människor 
med problem av olika slag. Vid sidan om den stränge patriarken finns hon vars uppgift är att 
stödja och backa upp. I viljan att göra gott kan handlingen bli paternalistisk. Både den Stränge 
Fadern och den Goda Modern besitter makt över de underordnade. Kallings och Leijon (2003) 
menar att respekten för hälsan kan sättas före respekten för individens autonomi. De allmänna 
etiska principerna för hälso- och sjukvården är att göra gott, att inte skada, vara rättvis och 
respektera autonomi och integritet enligt SBU. Respekten för autonomi och integritet innebär 
att patienten får möjlighet att ta ställning till och samtycka till de åtgärder som läkaren 
föreslår. Om en läkare bedömer att en patient bör få FaR förskrivet för t.e.x. diagnosen 
övervikt/fetma, har patienten då rätt ha motstridig åsikt? Vår fråga blir; har patienten någon 
egentlig rätt att misstycka mot den av läkaren föreslagna behandlingen? När en patient får ett 
recept på farmaka (läkemedel) och vägrar att lösa ut detta, kan man anses som ”ovillig till 
behandling”. I Prioriteringsutredningen (1995:5) anses det rimligt att sjukvården ställer krav 
på motprestationer när det är en förutsättning för att behandlingen skall vara ändamålsenlig 
och meningsfull. Vi undrar då i fall detta framledes kan gälla FaR? Kan patienten i något fall 
anses ”ovillig till behandling” ifall han/hon väljer att inte lösa ut sitt recept och kan detta i så 
fall leda till att patienten t.ex. vägras sjukersättning?  
 
Olsson (1999) anser att; ”begrepp som hälsofrämjande arbete, hälsoupplysning och friskvård 
är uttryck för en ökande fokusering på enskilda människors vanor när det gäller mat, fysisk 
aktivitet, droger, stress mm” (s 13). Det är lätt att allt ansvar läggs över på individen menar vi. 
Men vi anser att en människas hälsa och sjukdom i mycket är sammanlänkat med ”den sociala 
väv som omger hennes dagliga liv” (jämför Sachs, 1996, s 62). Vi är alla delar av en social 
verklighet och påverkade av denna. Därför hävdar vi ånyo att det är av allra största vikt att ta 
hänsyn till en individs hela livssituation i hälsofrämjande arbete såsom till exempel i 
vårdkedjan kring FaR. Både samhällsorsaker och individorsaker samverkar till ett 
stillasittande liv. I vår undersökning framkom indikationer på att man levde ett mer inaktivt 
liv än man egentligen önskade p.g.a. bristande social gemenskap. Detta skulle man delvis 
kunna råda bot på genom att fler gruppaktiviteter kopplade till FaR ordnades anser vi. 
 
För att förstå varför vissa människor kan ta tag i svåra livssituationer och göra de 
beteendeförändringar som krävs, medan andra inte förmår detta, är det nödvändigt att arbeta 
över de vetenskapliga gränserna hävdar Lindahl (2000). Den medicinska kunskapen behöver 
samordnas och konfronteras med beteendevetenskaper som psykologi och sociologi anser 
Lindahl. Han menar vidare att någon enkel väg till beteendeförändring inte finns och att vi 
inte kommer att hitta någon specifik metod som hjälper alla när det gäller komplexa  
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beteenden som t.ex. att ändra sin livsstil. Lindahl menar att vid så pass komplicerade 
beteenden räcker det inte med att informera människor om betydelsen av goda levnadsvanor.  
Istället kan individens resurser utvecklas så att han/hon med egen kraft kan skaffa sig 
faktakunskaper och nya färdigheter. Då sker enligt Lindahl beteendeförändringen ur ett 
empowermentperspektiv, dvs. individen ges själv makten att påverka sin situation. Faskunger 
(2002) poängterar att en aktiv livsstil inte är något statiskt. Det är inte en färdighet som vissa 
personer råkar besitta och andra saknar. En fysiskt aktiv livsstil är snarare en långvarig eller 
ständigt pågående process som behöver uppmuntras, utvecklas och upprätthållas. Det är heller 
inte så enkelt som att säga att alla bör röra på sig 30 minuter per dag för att kroppen skall må 
bra både fysiskt och psykiskt. Är inte detta påpekande snarare ett utslag av samma gamla 
paternalism som nyss, ett tecken på att samhället säger sig veta vad som är bäst för individen? 
Vi anser oss se klara paralleller mellan dagens råd om ”30 minuters aktivitet om dagen” och 
de av Socialstyrelsen rekommenderade ”6-8 skivor bröd om dagen” som lanserades på 1970-
talet. Vi ser också konflikten mellan ansvaret för den andre (paternalism) och respekten för 
hennes självbestämmande och integritet (empowerment) som en närmast evig konflikt, 
inneboende i hela FaR-konceptet. När får någon bestämma över någon annan? Räcker 
motiveringen; jag gör det för ditt eget bästa? Vad är det för skillnad på att motivera och att 
manipulera en person? Det viktiga är att tydliggöra den konflikt som ständigt finns mellan att 
motivera och att manipulera en annan människa till att göra något. Dessa gränser är hårfina 
och flytande hävdar vi. Man kan och bör ha regler och ramar för hur FaR skall vara upplagt, 
men man måste anpassa dessa utifrån varje individs behov och önskemål. Vi anser det vara 
mycket viktigt att lyssna till, och att utgå utifrån patienternas upplevelser, att lyfta upp deras 
upplevelser till allmänna frågeställningar; -vad har varit bra med FYSS och FaR? Vad 
behöver vi arbeta vidare med för att det skall bli bättre? 
 
Skall FaR bli ett framgångsrikt komplement till den hälsofrämjande verksamhet som redan 
bedrivs idag, anser vi att det är upp till vårdkedjan kring FaR att skapa de förutsättningar, dvs. 
vara den stödjande miljön som behövs för att patienterna själva skall kunna definiera vad som 
är god hälsa och livskvalitet för dem. God hälsa är en av våra största tillgångar först och 
främst mänskligt, men också nationalekonomiskt. Fysisk aktivitet är inte ensam lösningen på 
alla välfärdssjukdomar, men den är en pusselbit i livets må-bra-pussel. Vi hävdar att 
satsningen på FYSS/FaR ligger väl i tiden och har goda möjligheter att kunna bidra till att 
stärka den fysiska aktivitetsnivån bland svenska folket. Detta kan i sin tur leda till en bättre 
hälsa och ett ökat välbefinnande för Sveriges befolkning. Idag vet vi dock att runt hälften av 
de patienter som får FaR utskrivet i den kommun där vi gjort vår undersökning väljer att inte 
lösa ut sina recept. Vi anser att det är av största vikt att man, under hela vårdkedjan kring FaR, 
tar utgångspunkt från varje patients livssituation och önskemål. Vi menar att ur de 
individuella lösningarna som vi framhåller, främjas patientens egen kraft och möjlighet att 
skapa motivation och lust till en beteendeförändring, dvs. genom empowerment föds 
motivation hävdar vi. Långsiktigt tänkande är en absolut nödvändighet under hela denna 
process av beteendeförändring. Individuell anpassning av FaR är slutligen viktig för att långt 
fler patienter än idag skall ges möjlighet att finna egen kraft och motivation till att genomföra 
sin ordinerade fysiska aktivitet och på sikt förhoppningsvis också bli mer fysiskt aktiva totalt 
sett. För som det också står i FYSS (2003) – ett recept på fysisk aktivitet är meningslöst om 
patienten inte använder sig av det. 
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Bilaga 1 
 
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli            TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Hans Ekman                                                        2003-08-27             Dnr HSS 243-2003  
 
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 
 
 
Fysisk aktivitet på recept  - Förslag till regionala riktlinjer 
 
 
Bakgrund 
 
 
Under 2001 genomfördes på regeringens uppdrag ett fysiskt aktivitetsår ”Sätt Sverige i 
Rörelse”. Bakgrunden är att ett flertal studier visar ett mycket tydligt samband mellan 
omfattningen av fysisk aktivitet och hälsotillstånd. Fysisk inaktivitet ökar risken för 
hjärtinfarkt, slaganfall, höga blodfetter, högt blodtryck, diabetes, benskörhet och vissa 
cancerformer däribland tjocktarmscancer. Fysisk inaktivitet har också mycket stor betydelse 
för uppkomsten av övervikt och fetma. 
 
Försök med att skriva ut fysisk aktivitet på recept med stöd av det nya hjälpmedlet FYSS 
(Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) har varit ett projekt i den 
nationella satsningen. FYSS sammanfattar hur och varför man kan förebygga och behandla 
olika sjukdomstillstånd med fysisk aktivitet. FYSS är ett stöd för den vårdgivare som 
ordinerar fysisk aktivitet på recept. 
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionstyrelsen och regionfullmäktige behandlade frågan 
under 2002 med anledning av en motion från Ann Nilsson (mp) mfl. Regionfullmäktige 
ställde sig bakom bedömningen i yttrandet att ”det är angeläget att hälso- och sjukvården i 
ökad utsträckning agerar för att i samverkan med andra instanser bibehålla eller att öka den 
fysiska aktiviteten i befolkningen. Belastningen på sjukvården kommer successivt att öka om 
åtgärder inte vidtas.” 
 
Med bakgrund av fullmäktiges ställningstagande har diskussioner förts med experter och 
verksamhetsföreträdare för att finna former för hur fysisk aktivitet på recept  skulle kunna få 
en ökad betydelse i Västra Götalandsregionen. 
 
Förslag till regionala mål och regionala riktlinjer 
 
Mål 
Varje vårdgivare i Västra Götaland skall kunna välja att ordinera Fysisk aktivitet på recept för 
att därigenom kunna få en lämplig avvägning  mellan olika behandlingsmöjligheter för varje 
patient. 



 
Syftet med målet är att reducera livsstilsrelaterade sjuklighet och dödlighet vilket är det 
övergripande målet. Vid en god måluppfyllelse ökar livskvalitén och sjukvårdskostnaderna 
reduceras jämfört med om fysisk aktivitet på recept inte hade varit en behandlingsmöjlighet. 
Förslag till riktlinjer och åtgärder 
Målgruppen för fysisk aktivitet på recept är de patienter som är i kontakt med hälso- och 
sjukvården. Att verka för en ökad fysisk aktivitet i befolkningen i allmänhet är således inte 
huvudsyftet utan den uppgiften får ske med andra metoder. 
 
Varje behandlande läkare (i primärvård, på sjukhus och av privata vårdgivare) skall kunna 
vara ordinatör av fysisk aktivitet. Också andra vårdgivare skall med fördel kunna ta initiativ 
till fysisk aktivitet men själva ordinationen bör samordnas av läkaren för att en samlad 
värdering och prioritering av behandlingsinsatser skall kunna göras. Även ansvarsmässiga 
skäl talar för denna begränsning. En omprövning av ordinationsbefogenheterna bör ske när 
erfarenheter har vunnits.  
 
Vissa åtgärder måste vidtas för att fysisk aktivitet på recept skall kunna bli en del av 
behandlingsmöjligheterna. 
 
Utbildning av vårdgivare och kunskapsspridning 
Folkhälsokommittén har redan inlett utbildning av vårdgivare men denna verksamhet bör 
utvidgas. Dessutom bör kunskapssammanställningen FYSS införskaffas och på lämpligt sätt 
spridas till mottagningar etc. Sammanställningen förväntas bli klar under hösten 2003. 
 
Receptblanketter- FYSS 
För ordinationer har en särskilt utformad receptblankett tagits fram nationellt med samma 
format och färg som läkemedelsreceptet men med ett anpassat innehåll. Det måste vara 
smidigt för vårdgivare att få tillgång till dessa receptblanketter. Beställningar av blanketter 
bör ske på samma sätt som för läkemedelsrecept.  Recept skall kunna skrivas ut via 
receptmodulerna i informationssystemen där sådana används. 
 
Samordning- vart går patienten med receptet och var sker aktiviteterna ? 
Receptet skickas till en ansvarig samordnare inom varje område. Förslagsvis finns det minst 
en samordnare per kommun men det bör finnas möjligheter till lokala variationer i 
utformningen. Denna funktion kan liknas vid Apotekets roll i samband med 
läkemedelsordination. Överenskommelse om funktionen bör ske mellan hälso- och 
sjukvårdsnämnd (samt ev. kommun, försäkringskassa) och lokalt sett lämplig utförare (ex 
vårdcentral, apotek mfl). 
 
Samordnaren anvisar sedan patienten till avsedd aktivitet som företrädesvis skall vara en del 
av det ordinarie lokala utbudet, t ex Friskis & Svettis, idrottsföreningar, 
pensionärspromenader etc. Patienten deltar som vilken person som helst i aktiviteten. 
 
Utbudet av aktiviteter får inventeras lokalt. Ansvaret för att detta bör åläggas 
folkhälsoplanerarna inom respektive lokala folkhälsoråd. Samverkan bör ske med idrotts- och 
föreningsförvaltningar. Lämpliga aktiviteter bör sedan listas i katalog som görs tillgänglig för 
ordinatörer och samordnare i området.  
 
Samordnaren skall ha kunskap om nyttan av fysisk aktivitet. Det kan t ex vara en 
sjukgymnast, sjuksköterska eller folkhälsopedagog.  



 
Uppföljning av ordination för patient 
Det är viktigt att ordinationerna följs upp. Detta sker vid ordinarie återbesök hos behandlande 
läkare och bör göras till en naturlig del av återbesöket. För att stödja patienten så att 
aktiviteten kommer igång och blir varaktig bör också uppföljning under den inledande 
behandlingsperioden ske av samordnaren. 
 
Successiv start 
För att underlätta införandet av fysisk aktivitet på recept i större skala bör man starta med  
att ordinera fysisk aktivitet i hela regionen men i begränsad omfattning, t ex för några 
patientgrupper eller med en begränsad grupp ordinatörer. Det är emellertid angeläget att 
någon form av verksamhet startas i alla områden i enlighet med tidigare fattat beslut i  
regionfullmäktige. 
 
Finansiering 
Utbildning av vårdgivare och samordnare bör finansieras av folkhälsokommittén liksom 
spridning av kunskapssammanställningen FYSS. 
Samordningsfunktionen bör finansieras av resp hälso- och sjukvårdsnämnd (eventuellt i 
samarbete med försäkringskassa och kommun )som en del av överenskommelser med 
utförarna. Dessutom bör kostnaderna för deltagande i utbildningar och kostnader för 
receptblanketter ingå i överenskommelserna.  
Aktiviteterna bör finansieras lokalt. Grundprincipen är att patienterna betalar samma avgifter 
som andra deltagare i aktiviteten. I Folkhälsokommitténs överenskommelser med 
idrottsrörelsen och föreningslivet,vad gäller föreningsbidrag etc., bör behovet av lämpliga 
aktiviteter för FYSS beaktas. 
  
Uppföljning av den regionala policyn 
Omfattningen av ordinationerna av fysisk aktivitet bör ingå i prestationsredovisningen från 
utförarna och regleras i överenskommelserna. Informationen samlas och sammanställs enklast 
hos samordnaren.  
Med hjälp av de erfarenheter som vinns bör en omprövning av policyn ske inom två år. 
 
Förslag till beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 
Att godkänna föreslagna riktlinjer och åtgärder för fysisk aktivitet på recept  
 
Att uppmana hälso- och sjukvårdsnämnder samt folkhälsokommittén att beakta 
konsekvenserna av beslutet i överenskommelser och detaljbudget för 2004 
 
 
Bilaga Receptblankett 
 
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSENS KANSLI 
 
 
Johan Calltorp 
 
Hans Ekman 

Deleted:  



Bilaga 2 
 

 
FYSSRECEPT AKTIVITETSVAL 
På Hälsotorget väljs lämplig aktivitet ut i enlighet med receptet 

 
LÄTT 
 
PROMENAD 
PRO, SPF,  Kommunens hälsostigar, motionsspår , cykelkarta eller stadskartan ”Vandring i 
XXXstad”, egna promenader. 
BOULE 
SPF 
 
MÅTTLIG 
 
SIMNING 
Badhuset 
STAVGÅNG 
PRO, SPF, Friskis och Svettis 
GYM 
Korpen, Hälsostudion, Friskis och Svettis 
 
HÖG 
 
SIMNING , högre intensitet 
Badhuset 
STAVGÅNG, högre intensitet 
GYM, högre intensitet 
Korpen, Hälsostudion, Friskis och Svettis 
 



Bilaga 3 
 
Telefonenkät angående användning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) utifrån 
Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). 
 
 
-Ni har fått ett recept på Fysisk Aktivitet... 
 
 

1. Hade Ni hört talas om Fysisk aktivitet på Recept innan Ni fick erbjudande om 
det? 

A. Ja 
B. Nej 

 
 

2.  Har Ni haft möjlighet att gå till Hälsotorget för att expediera Ert recept och få 
hjälp att välja lämplig motionsform? 
A. Ja  
B. Nej 

 
  

3. Om Nej - varför inte? 
A. Nej. Jag motionerar på egen hand. 
B. Nej inte ännu. Men jag kommer att lösa ut receptet på Hälsotorget 
C. Nej. De fysiska aktiviteter som erbjuds på Hälsotorget passar inte mig. 
D. Nej. Fysisk aktivitet på Recept är inget för mig. 
 
 
4. Om Ja - Har receptet varit till hjälp för Dig att komma igång med den 

ordinerade fysiska aktiviteten? 
      A. Nej 
      B. Ja. Liten hjälp 
      C. Ja. Ganska stor hjälp 
      D. Ja. Stor hjälp 
      E. Ja. Mycket stor hjälp 

F. Vet ej 
 
5a. Om Ja -vilken fysisk aktivitet har du ägnat Dig åt? 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
5b.  Hur ofta? 
A. 1 gång/vecka 
B. Mer än 1 gång/vecka 
C. Mindre än 1 gång/vecka  

 



 
6. Tycker Du att den ordinerade fysiska aktiviteten har haft avsedd effekt? 
  

       Stöd för intervjuaren: avsedd effekt gällande tex 
   -blodtryck, vikt, blodsocker, smärta, välmående etc. 
      A. Nej 
      B. Ja. Liten effekt 
      C. Ja. Ganska stor effekt 
      D. Ja. Stor effekt 
      E. Ja. Mycket stor effekt 
      F. Vet ej 

 
 
 
Kan Du tänka dig att berätta/delge dina upplevelser kring fysisk aktivitet på recept, för två 
vuxna studenter som läser till hälsovetare?  
De gör ett examensarbete och undrar hur det känns för Dig som patient att få ett recept på 
fysisk aktivitet.  
 
 
Både positiva och negativa tankar och känslor är lika viktiga lyfta fram, även 
upplevelser från Dig som valt att inte lösa ut receptet alls. 
 
 
Intervjuerna genomförs på Apoteket Lejonet eller hemma hos Er och tar ca 30 minuter. 
Du får en liten gåva som tack för att du låter dig intervjuas.    
 

 
Ja, - jag kan tänka mig att deltaga i vidare intervju 

 
 
Namn: 
Telefonnr: 
Ring mig helst klockan: 
 

 
Nej, - jag avstår från att deltaga i vidare intervju 

 



Bilaga 4 FaR – tillvägagångssätt för patienter på lokal nivå 
 
Du har fått ett FYSS-recept i din hand. Det betyder att du blivit ordinerad 
motion för din hälsa som komplement till eller i stället för medicin. Primär-
vården skriver ut FYSS-recept och samarbetar med Apoteket XXX 
Hälsotorget som expedierar receptet åt dig. 
    
Hjälp med motionsval 
Hälsotorget samarbetar med de viktigaste friskvårdsaktörerna i XXX (den 
aktuella stadens namn) t ex Korpen och Friskis & Svettis. Flera motionskort är 
subventionerade och säljs till halva priset på Hälsotorget. Exempel på 
motionsaktivitet är stavgång, promenader, styrketräning, gympa, simning och 
spinning. 
 
Vikt- och fettmätning 
Vid uppvisandet av ett nytt FYSS-recept erbjuder vi Dig en gratis vikt- och 
fettmätning på Hälsotorget. Det ger Dig möjlighet att följa upp en effekt av Dina 
förändrade motionsvanor.  
      
Uppföljning 
FYSS-aktiviteter är lika viktiga som annan behandling och behöver därför 
följas upp. Var 3:e månad visas FYSS-receptet upp på Hälsotorget. 
Primärvårdens egna Distriktssköterskor finns oftast på plats och ansvarar 
för detta. Du har även möjlighet att följa upp hälsorådgivningen och göra om 
mätningen Du gjort inledningsvis. 
 

HÄLSOPROFILBEDÖMNING 
 
Hälsoprofilbedömning (HPB) är en väl utprovad metod för förändringar i 
livsstil och hälsovanor. HPB:ns viktigaste mål är att få Dig att upptäcka vilka 
förändringar som Du behöver. HPB kan motivera Dig till en ändrad livsföring. 
 
Så här går det till 
Först av allt får Du ett frågeformulär för HPB. Detta innebär att Du gör en 
bedömning av Dina levnads-vanor i en femgradig skala. Tillsammans går vi 
igenom frågeformuläret som är grunden till en HPB. 
Därefter mäter vi Ditt blodtryck och skelettvikt. Du får göra ett 
konditionstest. Testcykelns belastning justeras efter Din förmåga. I en 
avslutande diskussion tolkar vid gemensamt värdena i Din Hälsoprofil.  
 
Pris 
För Dig som Fyss-patient är Hälsoprofilbedöm-ningen subventionerad. Du 
betalar 150 kr och HPB:n tar 1-1,5 timmar.  
 
BOKA TID för HPB vid INFORMATIONSDISKEN eller fråga någon på Apoteket XXX 
Hälsotorget.  
 
 

VÄLKOMMEN ! 



Bilaga 5 
 
 
Vår huvudfråga: Kan du beskriva din upplevelse av att få fysisk aktivitet på recept? 
 
Kan du berätta för mig om dina upplevelser kring fysisk aktivitet på recept? Från det att du 
fick receptet på fysisk aktivitet, expedierandet på Hälsotorget, genomförandet av den fysiska 
aktivitet och uppföljning av receptet. Berätta hur du har upplevt det från början tills du sitter 
hos mig idag.  
 
 
Våra stödfrågor: 
Av vem fick du receptet på fysisk aktivitet ?  
Har du löst ut ditt recept? 
Om nej, vad kommer det sig?  
Hur upplevde du att få FaR utskrivet? 
Av vilken anledning fick du FaR? 
Hur fysiskt aktiv var du innan du fick receptet?  
Hur fysiskt aktiv är du nu? 
Visste du att denna typ av recept fanns innan du själv fick FaR? 
Hur har det fungerat när du har löst ut ditt recept? 
Tycker du att receptet haft effekt ? 
(Tex. om du fick FaR för att sänka blodtrycket, har effekten varit god ?) 
Ser du FaR som ett komplement eller som en ersättning för läkemedel ? 
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