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SAMMANFATTNING 

 

Nyckelord: FaR®, läkare, läkarstudenter, fysisk aktivitet, prevention, teamarbete, 

sjuksköterska. 

 

Bakgrund: Ohälsa kostar det svenska samhället miljarder varje år, dessutom drabbas enskilda 

individer hårt av ohälsa. I ett nära samarbete mellan läkare, sjuksköterska och andra 

professioner ges möjligheter att arbeta preventivt för patientens hälsa. En del i det preventiva 

arbetet inom vården är utskrivandet av Fysisk aktivitet på recept, FaR®. FaR® skapades för 

att förbättra den svenska befolkningens hälsa och har visat sig effektivt mot sjukdomar som 

till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Forskningsstudier har undersökt 

följsamheten till FaR® och varför patienter väljer att inte följa sina ordinationer. Studier har 

även genomförts för att undersöka vilka yrkesgrupper som främst skriver ut FaR®.  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av och inställningen till att 

skriva ut FaR® bland läkare och läkarstudenter samt att undersöka skillnader mellan kvinnor 

och män. 

 

Metod: För att besvara arbetets syfte, skapades en egenkonstruerad enkät som skickades ut 

som web-enkät till 45 läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt till 286 studenter i 

termin 7-9 på läkarprogrammet vid Uppsala universitet.  

 

Resultat: Majoriteten av deltagarna ansåg att fysisk aktivitet var en mycket viktig 

preventionsmetod, hade hört talas om FaR® och tyckte att FaR® var en viktig del i det 

preventiva arbetet, trots att få skrivit ut FaR®. Deltagarna ansåg därför att det behövs mer 

utbildning i FaR®. Deltagarna prioriterade patienter som riskerade att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar högst att få FaR® utskrivet, medan patienter som rörde sig mindre än 

Livsmedelsverkets rekommendationer blev lägst prioriterade. Målgrupperna för utskrivande 

av FaR® skilde sig mellan män och kvinnor. 

 

Diskussion: FaR® skapades för att få den svenska befolkningen att röra på sig mer och 

minska risken för följdsjukdomar. Därför är det oroväckande att patienter som rör sig mindre 

än Livsmedelsverkets rekommendationer blir lågt prioriterade som patientgrupp då det gäller 

att få FaR® utskrivet. Genom ett väl fungerande samarbete mellan läkare, sjuksköterska samt 
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andra vårdyrkesgrupper skulle preventiva åtgärder kunna sättas in tidigt och därmed minska 

risken för att individen drabbas av ohälsa.  Även belastningen på sjukvården och 

samhällsekonomin skulle därmed minskas.  
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ABSTRACT  

 

Key words: Physical activity on referral, medical doctor, medical student, physical activity, 

health promotion, teamwork, nurse 

 

Background: Poor health costs the Swedish society billions a year and affects every 

individual who lives with poor health. By a close collaboration between medical doctors, 

nurses and other health professions there are good opportunities to work with health 

promotion and for the individual patient’s health.  One way to work with health promotion in 

health care is to work with Physical activity on referral, FaR®.  Physical activity on referral 

was created to improve the health among the Swedish population and has been effective 

against diseases like cardiovascular disease and diabetes. Research has been done on which 

professional groups that makes the most prescriptions of Physical activity on referral and why 

patients don’t follow them.  

  

Objective: The aim of the study was to investigate the frequency of and the attitude toward 

prescribing Physical activity on referral, among medical doctors and medical students and to 

investigate if there were any differences between genders.  

 

Method: A web survey was designed and sent to 45 medical doctors at Akademiska 

Sjukhuset in Uppsala and to 286 medical students in semester 7-9 at Uppsala University. 

 

Results: The majority of the participants thought that physical activity had an important role 

in health promotion and knew about Physical activity on referral. Even though few of the 

participants had made a prescription of Physical activity on referral, the majority thought that 

it was an important part in the work with health promotion. The participants thought that more 

education in Physical activity on referral was needed. The participants prioritized to prescribe 

Physical activity on referral to patients at risk to get cardiovascular diseases, while patients 

who were less physical active than the recommendations of Livsmedelsverket got the lowest 

priority. 

 

Conclusion: Physical activity on referral was created to increase physical activity among the 

Swedish population and to reduce the risk to get diseases that can be related to low physical 
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activity. It is therefore alarming that the participants were less prioritizing patients who were 

less physical active than the recommendations of Livsmedelsverket when it comes to 

prescribing Physical activity on referral, than other patients. By medical doctors and nurses 

working as a team, preventive actions can be taken early and therefore the risk for the 

individuals to develop secondary diseases can be reduced.     
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Begrepp och förkortningar: 

Här förklaras några begrepp och förkortningar som används genomgående i arbetet.  

 

BMI: Body mass index. Ett instrument att använda sig av vid uträkningen om individen lider 

av övervikt, uträknat på individens längd och vikt. Normalvärde: 18,5 – 24,9.  

 

FaR®: Fysisk aktivitet på recept. Recept på fysisk aktivitet som anpassas efter individens 

behov och bakgrund.  

 

Fysioterapeut: Yrkestitel som tidigare hette sjukgymnast. I arbetet används dock mestadels 

titeln sjukgymnast.  

 

Fysisk aktivitet: All typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. 

 

FYSS: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Handbok om 

sjukdomar och fysisk aktivitet, används som informationskälla vid utskrivandet av FaR®. 

 

Hälsa: “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder” (direkt översatt) (World Health 

Organization, 2016). 

 

Prevention: Förebyggande åtgärder. 

 

Träning: Fysisk aktivitet med olika kroppsövningar för att öka den maximala konditionen 

eller muskelstyrkan där målsättningen är att öka prestationsförmågan. 

 

Vardagsmotion: Fysisk aktivitet som utförs i vardagen. Till exempel att ta sig fram genom 

promenader och cykling istället för med motorfordon.  

 

VFU: Verksamhetsförlagd utbildning. Praktisk utbildning på tänkbar framtida arbetsplats.  
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1. BAKGRUND 

 

1.1 Ohälsa i Sverige  

Ohälsa kostar samhället stora summor pengar varje år och påverkar varje enskild individ som 

drabbas av ohälsa. Statens folkhälsoinstitut beskriver i sin rapport från 2010 att ohälsa kostar 

samhället runt 120 miljarder kronor varje år och att det finns områden att arbeta med för att 

förbättra statistiken (Folkhälsomyndigheten, 2013). 50 miljarder av dessa utgifter är inom 

området levnadsvanor, där det går att arbeta preventivt för att minska kostnaderna och en av 

dessa områden är fysisk inaktivitet. Otillräcklig fysisk aktivitet kostar samhället runt sju 

miljarder kronor varje år i sjukdomar som tjocktarmscancer, bröstcancer, högt blodtryck, 

hjärt- och kärlsjukdomar, depression, ångest, typ 2 diabetes och benskörhet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). Utöver detta kostar övervikt och högt BMI (body mass index) 

samhället 18 miljoner kronor varje år. Enligt Livsmedelsverkets (2015) rekommendationer 

borde en vuxen individ vara fysiskt aktiv (måttlig eller högintensiv rörelse) sammanlagt minst 

30 minuter per dag. Genom att vara tillräckligt fysiskt aktiv kan risken för många sjukdomar 

reduceras och kostnaderna för samhället och för den enskilda individen minskas.  

 

1.2 Fysisk aktivitet på recept, FaR® 

Flertalet projekt har försökt få den svenska befolkningen att röra på sig mer. I och med 

projektet ”Sätt Sverige i rörelse 2001” gjordes även ett försök att utveckla Fysisk aktivitet på 

recept, FaR® (Statens folkhälsoinstitut, 2012). FaR® är ett recept på aktivitet som skrivs ut 

av personal inom hälso- sjukvården som till exempel läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Aktiviteterna som går att få på recept är allt från stavgång till 

olika organiserade träningsformer och det finns olika anledningar till varför en patient får 

FaR® utskrivet (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Grunden är att individen rör sig otillräckligt 

ur ett hälsoperspektiv och fysisk aktivitet kan användas preventivt och kan ibland även bota 

sjukdom. Det är viktigt att FaR® anpassas efter individen och tar hänsyn till individens 

sjukdomar, mål och motivation för att individen ska vara beredd att förändra sin livsstil. Som 

hjälp i sitt arbete vid utskrivandet av FaR® går det att använda sig av redskapet FYSS, Fysisk 

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Det är också viktigt att följa upp en 

patient som fått FaR® för att utvärdera om det hjälper patienten eller om receptet behöver 

förnyas.  
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1.3 Utskrivandet av FaR®  

Kallings (2012) granskar i sin studie användandet av att skriva ut FaR® och där det skiljer sig 

mycket mellan de olika landstingen i Sverige. År 2010 skrevs 49.000 recept ut och antalet 

ökar hela tiden. Landstinget i Gävleborg var det landsting som skrev ut flest och Norrland och 

Västmanland var de landsting som skrev ut minst antal FaR®. Kallings tar också upp att 

FaR® är en underutnyttjad resurs som det behövs mer arbete kring för att sjukvården ska 

arbeta mer sjukdomsförebyggande. 

 

Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg och Ståhles (2008) studie genomfördes under två år och 

undersökte vilka som fick FaR®, hur aktiva de var innan receptet skrevs ut och vilka 

aktiviteter som de fick rekommenderat på sitt recept. Läkarna var de som skrev ut FaR® flest 

gånger under perioden. Däremot var det sjukgymnasterna som skrev ut flest recept uträknat på 

andelen patienter. Den vanligaste orsaken till att FaR® skrevs ut till patienter var att de led av 

muskel- och skelettsjukdomar och övervikt, sedan kom högt blodtryck och diabetes. Hos 

kvinnorna skrevs recepten ut mer vid muskel- och skelettsjukdomar och hos männen vid högt 

blodtryck och diabetes. När det kom till att skriva ut FaR® mot psykisk ohälsa fick kvinnorna 

flera recept. Utvecklingen visade också att allt fler med psykisk ohälsa fick FaR® utskrivet. 

Aktiviteterna som skrevs ut under den här perioden var främst promenader som 

representerade 50 procent av aktiviteterna. 

 

En studies resultat visade att läkarna och sjukgymnasterna var de som stod för flest 

utskrivningar av FaR® (Kallings, Leijon, Hellénius och Ståhle, 2008). De vanligaste 

orsakerna till att FaR® skrevs ut var smärta, övervikt och rygg- och nackbesvär. FaR® skrevs 

också ut för led- och muskelproblem, diabetes, högt blodsocker, psykisk ohälsa, 

sömnsvårigheter, högt blodtryck, höga blodfetter, fibromyalgi, astma och vid 

långtidssjukskrivning. Deltagarna fick i början och efter sex månader av studien besvara en 

enkät om fysisk aktivitet. Majoriteten av deltagarna visade ökad fysisk aktivitet både i 

vardagsmotionen och vid träning efter sex månader. Som resultat av den fysiska aktiviteten 

förbättrades deltagarnas kroppsliga smärta, allmänna hälsa, livskraft, sociala- och emotionella 

funktion, psykiska och fysiska hälsa.   

 

Persson, Brorsson, Ekvall Hansson, Troein och Strandbergs (2013) studie visar att 

allmänläkarna tvivlade på trovärdigheten och följsamheten i FaR® då det tar längre tid att se 

resultat än med medicinsk behandling. Det ansågs också ligga på läkarens ansvar att 
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konsultera och råda tillräckligt om fysisk aktivitet för att förnya tankesättet och skapa 

livsstilsförändringar hos patienten och därför skulle inte FaR® vara nödvändigt. Många tyckte 

även att det var svårt att skriva ut FaR® av den orsaken att de bara fått lära sig att skriva ut 

medicinska preparat under sin utbildning. På grund av detta betraktades det betydelsefullt att 

samarbeta med andra professioner som till exempel sjukgymnaster som ansågs vara mer 

lämpade att skriva ut FaR®.  

 

1.4 Effekterna av FaR® 

I sin 15 månader långa studie kom Sjöling, Lundberg, Englund, Westman och C Jong (2011) 

fram till att kombinationen av motiverande samtal och FaR® kunde ge patienterna extra och 

varaktig motivation till att öka sin fysiska aktivitet för att sänka sitt förhöjda blodtryck. I 

början av studien utförde deltagarna vardagsmotion mindre än 60 minuter/vecka medan de i 

slutet av studien vardagsmotionerade 300 minuter/vecka. Flertalet ökade även sin 

fysiska träning under perioden och var aktiva mer än 60 minuter/vecka. Majoriteten tränade 

dessutom mer än 30 minuter om dagen. Detta resulterade i sänkning av både systoliskt och 

diastoliskt blodtryck, samt gav sänkt hjärtfrekvens. Midjemått, vikt och BMI reducerades 

även hos deltagarna samtidigt som de kände en ökad livskraft, förbättrad fysisk funktion och 

kände mindre kroppslig smärta. 

 

En studie undersökte effekten av FaR® bland 101 kvinnor i åldrarna 67 och 68 år (Olsson, 

Börjesson, Ekblom-Bak, Hemmingsson, Hellénius & Kallings, 2015). Deltagarna delades 

slumpmässigt in i två grupper, en kontrollgrupp som fick skriftlig information om hur viktigt 

fysisk aktivitet är för hälsan och en interventionsgrupp som fick FaR® utskrivet, samt samma 

skriftliga information som kontrollgruppen. Vid studiens början skattade interventionsgruppen 

sin hälsa lägre än kontrollgruppen. När uppföljningen gjordes hade interventionsgruppen 

förbättrat både sin fysiska och psykiska hälsa genom ökad fysisk aktivitet som resulterat i 

minskad kroppsvikt, medan det inte hade skett någon signifikant skillnad i kontrollgruppen. 

 

Kallings, Johnson, Fisher, de Faire, Ståhle, Hemmingsson och Hellénius (2009) kontrollerade 

randomiserande studie utvärderade effekterna av FaR® genom att efter sex månader följa upp 

de som fått FaR® utskrivet. Inklusionskriterierna för att få medverka i studien var att 

deltagarna skulle vara otillräckligt fysiskt aktiva med ett BMI mellan 25-40 och ett midjemått 

för kvinnor 88 cm eller mer och hos män 102 cm eller mer. Alla i kontrollgruppen fick ett 

individanpassat FaR®. Resultatet visade att kontrollgruppen hade ökat sin fysiska aktivitet 
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sedan starten. De hade även minskat i vikt, BMI, halsomfång och fettmassa. De hade också 

efter sex månader reducerat risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

1.5 Följsamheten av FaR® hos patienterna 

Leijon, Faskunger, Bendtsen, Festin & Nilsen (2011) tar i sin studie upp vilka patienter som 

fått FaR® utskrivet, men som inte följer rekommendationerna och varför de inte gjorde det. I 

deras studie fick 4.867 patienter FaR® utskrivet, men där 28 procent efter tre månader 

rapporterade om att de inte följt receptet. Medelåldern hos deltagarna var 54 år och 

majoriteten var kvinnor. Leijon, et al., fann att de som inte varit aktiva innan receptet skrevs 

ut och som fått recept skrivit på organiserade gruppaktiviteter, var de som var mest benägna 

att inte följa sitt recept. De kom också fram till att anledningen till varför män inte följde 

recepten var för att de saknade motivation, medan hos kvinnor var den vanligaste orsaken att 

de hade ont eller att de kände sig sjuka. De yngre deltagarna beskrev också att orsaken till 

dålig följsamhet var att de inte hade råd eller att de led av tidsbrist.  

 

I en undersökning år 2004 deltog 37 av 42 vårdcentraler i Östergötlands län för att undersöka 

frekvensen och följsamheten till utskrivningen av FaR® (Leijon, Brentdsen, Ståhle, Ekberg, 

Festin & Nilsens, 2010). Medelåldern på deltagarna var 54 år och två tredjedelar bestod av 

kvinnor. 56 procent av deltagarna rapporerade att de fullföljde sitt FaR® vid uppföljningen 

efter tre månader och 50 procent rapporterade att de hade fortsatt följa receptet vid 

uppföljningen efter tolv månader. Följsamheten var högre för de deltagare som var äldre, hade 

en högre aktivitetsnivå vid studiens start, fick aktiviteter som kunde utföras i hemmet och som 

fick FaR® utskrivet av en annan profession än läkare. Deltagare som fick FaR® utskrivet på 

grund av diabetes, högt blodtryck och höga blodfetter hade också högre följsamhet. Av de 

deltagare som följde sitt recept ökade 52 procent sin fysiska aktivitet från studiens början och 

till båda uppföljningarna.  

 

Kallings, Leijon, Kowalski, Hellénius och Ståhle (2009) undersökte i sin studie följsamheten 

till samt effekten av FaR®. Deltagarna i studien var patienter som besökte vårdcentraler och 

som ansågs ha fördel av ökad fysisk aktivitet för att minska lidande och förebygga sjukdom. 

Deltagare fick besvara frågor om personliga egenskaper och fysisk aktivitet vid början av 

studien och vid en uppföljning efter sex månader. De fick även svara på om de fullföljt 

receptet eller inte och varför de eventuellt inte hade följt receptet. Deltagarna delades in i fyra 

grupper där grupp A innefattade deltagare som hade följt receptet fullt ut. Grupp B följde 
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receptet men hade bytt aktivitet. Grupp C följde receptet i början men slutade efter en tid och 

grupp D innefattade deltagare som inte följde receptet alls. Vardagsmotionen samt övrig 

träning ökade i samtliga grupper förutom i grupp B, där endast vardagsmotionen ökade. Tio 

procent i samtliga grupper ökade sin fysiska aktivitet så att de kom närmare riktlinjerna (30 

min 5 dagar/vecka). Majoriteten i både grupp A och B ökade i välmående under studiens 

gång. En ökning av välbefinnande fanns även i grupp C och D. Samtliga grupper fann det 

antingen mycket positivt eller ganska positivt att få FaR® utskrivet. 

 

1.6 Uppföljning av FaR® 

En uppföljningsstudie genomfördes 2008 för att undersöka hur den fysiska aktiviteten såg ut 

efter tre månader och ett år efter det att patienten erhållit ett FaR® (Leijon, Bendtsen, Nilsen, 

Festin & Ståhle, 2008). Vid starten var en tredjedel av deltagarna helt inaktiva och endast en 

av fem var aktiva enligt rekommendationerna. Efter tre månader hade siffrorna ändrats från 

att 33 procent var inaktiva till att 17 procent var inaktiva. Efter tolv månader var 20 procent 

av deltagarna inaktiva. Studien visade också att de patienter som fått receptet från en läkare 

eller sjuksköterska hade större benägenhet att bli mer aktiva än de patienter som fått receptet 

från en sjukgymnast.  

 

1.7 Interprofessionellt samarbete 

Kravet på hälso- och sjukvården blir med tiden allt högre och både idag och i framtiden krävs 

det att olika yrkesprofessioner kan arbeta i team för att tillgodose alla yrkeskompetensers 

kunskap och arbeta för patienten samt att kunna tillgodose god vård (Ponzer, Faresjö & 

Mogensen, 2009). Forskning visar att interprofessionellt samarbete har ett positivt utfall för 

sjukvården och för patienterna (World Health Organization, 2010). Ett samarbete mellan olika 

professioner bidrar till att patienterna känner sig mer nöjda med sin vård, accepterar 

omvårdnad och behandling i större utsträckning vilket i sin tur leder till förbättrade 

hälsoeffekter. Ett interprofessionellt samarbete kan medföra att specialister nyttjas vid rätt 

tillfälle och att samarbetet kan förbättra hälsoresultatet hos patienten samt öka 

patientsäkerheten. Genom ett nära samarbete mellan olika yrkeskategorier kan konflikter 

motverkas mellan olika professioner samt leda till minskad personalomsättning. Det kan även 

förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa och minska antalet självmord. 
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1.8 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en viktig roll i det preventiva hälsoarbetet genom att arbeta nära patienten 

och skapa förutsättningar som får den enskilda individen att arbeta mot hälsosamma mål 

(Socialstyrelsen, 2008). Sjuksköterskan har fyra grundläggande arbetsområden att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014).  

 

Människan har en förmåga att skapa sin egen hälsa, där sjuksköterskans roll bland annat kan 

vara att finnas där och stötta individen i sitt arbete mot en förbättrad hälsa utifrån individens 

egna förmågor och resurser (Socialstyrelsen, 2008). Det är viktigt att få ett fungerande 

samspel som leder till tillit mellan individen som vill ha hjälp och sjuksköterskan för att 

kunna arbeta så effektivt som möjligt mot de mål som finns utsatta, där samtalet är en viktig 

del i ett fungerande möte. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver sjuksköterskan i samarbete med andra 

medarbetare och där det är viktigt att verka för ett gott samarbete och respektera sina kollegor 

och medarbetare. De tar också upp vikten av att arbeta tillsammans med andra 

yrkesprofessioner för att patienten ska få den bästa vården som den förtjänar.  

 

1.9 Läkarens roll 

En läkare arbetar med att undersöka och behandla sjukdom, samt har en viktig roll i det 

preventiva arbetet (Sveriges läkarförbund, 2015). En läkare har stora kunskaper om hur 

kroppen fungerar och hur sjukdomar uppstår och vilka behandlingsmetoder som går att 

använda. Läkaren ska ha patientens hälsa i centrum och försöka bota, lindra och trösta. 

Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte via sin yrkesroll 

ta över och ta bort patientens självbestämmanderätt. Läkaren ska informera patienten om 

patientens hälsotillstånd och möjliga alternativ till behandling. Enligt de etiska reglerna ska 

även läkaren behandla och bemöta sina kollegor som de själva vill bli behandlade och 

respektera de olika yrkeskategorierna.   

 

1.10 Teoretisk referensram 

Dorothea Orems omvårdnadsteori presenterades första gången 1971 och har med åren 

reviderats (Kirkevold, 2000). Orems egenvård är uppbyggd efter tre centrala begrepp, vilka är 
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egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Orem definierar egenvård som ”utförande av 

sådana aktiviteter som individen själv tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande” (Kirkevold, 2000, s.150). Hon definierar 

egenvårdsbehov som “formulerande insikter om handlingar som måste utföras av eller för en 

person, (och) som man vet eller förmodar är nödvändiga för regleringen av personens 

funktion och utveckling som människa” (Kirkevold, 2000, s.150). Egenvårdskrav definierar 

hon som “summan av de egenvårdsaktivieter som måste utföras för att tillgodose individens 

universiella och utvecklingsmässiga egenvårdsbehov, samt eventuella behov relaterade till 

hälsoproblem” (Kirkevold, 2000, s.152).  

 

Orem talar även om egenvårdsbrist som består av två begrepp: egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbegränsning (Kirkevold, 2000). Egenvårdskapaciteten är en inlärd förmåga att 

tillfredsställa sina egna kontinuerliga behov av vård, bland annat för att främja välmående, 

som formas olika hos olika individer och utvecklas efter individens ålder,                      

kunskap och utbildning, hälsotillstånd, kulturmönster och resurser samt livserfarenhet. 

Egenvårdskapaciteten omfattar kunskaper, motivation samt mentala och praktiska färdigheter 

för att människan ska kunna tolka sina egenvårdsbehov samt kunna planera sin egenvård för 

att tillfredsställa behoven. Egenvårdsbegränsningen syftar till att det finns hinder i personens 

egenvårdskapacitet, vilket betyder att individen antingen har avgränsade kunskaper, reducerad 

förmåga att bedöma och ta beslut eller saknar förmåga att utföra omvårdnadsåtgärder som ger 

resultat. Denna egenvårdsbegränsning kan anknytas till om personen inte har kunskap om vad 

fysisk aktivitet bidrar med när det gäller hälsa eller har svårt att ta tag i och ändra sin livsstil 

för att bli mer aktiv.  

 

Omvårdnadssystem definieras av omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och olika 

omvårdnadssystem (Kirkevold, 2000). Teorin om omvårdnadssystem grundas på särskilda 

hypoteser om generella signalement på hjälpsituationer. Hjälpsituationer kan sammanfattas 

som:  

 situationer vilket innefattar två personer, en som är i behov av hjälp (patient) och den 

andra som hjälper (vårdpersonal) 

 patienten behöver hjälp med vissa särskilda åtgärder, men saknar förmåga att utföra 

dessa själv 

 vårdpersonalen identifierar behoven samt har tillräcklig kunskap för att tillfredsställa 

dem 
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 vårdpersonalen ersätter och gottgör för patientens egna åtgärder, samt bidrar till att 

förstärka förmågan till egenvård.  

 

Omvårdnadskapacitet omfattar en inlärd förmåga utifrån speciell utbildning som ger 

kunskaper, färdigheter, egenskaper och attityder som erfordras för att bedriva omvårdnad 

(Kirkevold, 2000). Komponenter som är viktiga inom omvårdnadskapaciteten är 

uppfinningsrik tolkning och handling som syftar till att framställa produktiva 

omvårdnadssystem, vilja och intresse att utföra omvårdnad, samt att besitta specifika 

praktiska färdigheter. Dessa färdigheter består av fyra allmänna procedurer, vilka är 

diagnostisering, ordination, behandling eller reglering och organisation av omvårdnaden vilka 

inkluderas i omvårdnadsprocessen. All vårdpersonal ska enligt Orem genomföra hjälpande 

åtgärder, vägleda, stödja och undervisa patienter, samt generera en givande miljö för 

patienterna och deras omvårdnad. Genom att gå efter dessa riktlinjer ges patienten en chans 

till ökad förmåga och egenvård. Omvårdnadssystemen är en interaktion mellan vårdpersonal 

och patient där respektive personers åtgärder strukturerar omvårdnadssituationerna. 

Vårdpersonalen har här en viktig roll att introducera patienten till FaR® för att öka den 

fysiska aktiviteten och minska riskerna att drabbas av sjukdomar relaterat till inaktivitet.  

 

Huvudtesen för Orems egenvårdsteori ”är att människor i allmänhet har både den förmåga och 

motivation som krävs för målinriktad handling i syfte att tillvarata och främja sin egen hälsa 

och förebygga sjukdom, eller för att utföra åtgärder som motverkar sjukdom” (Kirkevold, 

2000, s. 159). Ibland finns det dock tillfällen då egenvårdskraven överstiger patientens 

kapacitet och det är då omvårdnaden från vårdpersonalen som får kompensera för dessa 

brister för att patienten ska återfå sin egenvårdskapacitet.    

 

1.11 Problemformulering 

Vid arbetet med patienter ingår olika yrkesprofessioner för att tillsammans arbeta för 

patienten och för att patienten ska få en så god vård som möjligt. Inom 

sjuksköterskeutbildningen behandlas FaR® ytligt, vilket gör att sjuksköterskors kunskap om 

FaR® är bristfälliga vid utbildningens slut. Under läkarutbildningen behandlas FaR® i en 

bredare utsträckning som preventiv metod, vilket gör att deras kunskap bör vara större inom 

detta område. I det nära samarbetet som sjuksköterskor och läkare har finns därför 

möjligheten för läkarna att identifiera behovet av FaR® utifrån det sjuksköterskorna 

rapporterar om patienterna och arbetet kan därmed bli mer preventivt. 
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Inom läkarutbildningen fokuseras mycket på vad det är som orsakar sjukdom och hur dessa 

ska botas och där lite fokus läggs på vad det är som gör oss friska. Trots ökningen av 

utskrivningarna av FaR® finns det ändå individer i riskgrupper som skulle kunna ha nytta av 

FaR®, men som inte fått det utskrivet. Ohälsa kostar samhället och individen massor av tid 

och pengar och därför har FaR® utarbetats för att förebygga sjukdom och på sikt göra oss 

hälsosammare och ge sjukvården en chans att arbeta mer preventivt.  

 

1.12 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av och inställningen till att skriva ut 

FaR® bland läkare vid Akademiska sjukhuset och läkarstudenter i termin 7-9 vid Uppsala 

universitet samt att undersöka skillnader mellan läkare och läkarstudenter samt mellan 

kvinnor och män. 

 

1.13 Frågeställningar 

De frågeställningar som ska besvaras i detta arbete är: 

 I vilken utsträckning har de tillfrågade läkarna och läkarstudenterna skrivit ut FaR®?  

 Till vilken patientgrupp anser läkare och läkarstudenter att FaR® är mest motiverat? 

 Hur ser läkares och läkarstudenters inställning ut till FaR®? 

 Vilka skillnader finns mellan läkare och läkarstudenters inställning när det gäller 

FaR® samt vilka skillnader finns mellan kvinnor och män? 

 Vilken yrkesgrupp anser de är mest lämpade att skriva ut FaR®? 

 

2. METOD 

 

2. 1 Design 

För att kunna besvara arbetets syfte genomfördes en deskriptiv och komparativ studie med en 

kvantitativ design och enkätundersökning som metod.  Enkäter och framför allt web-enkäter 

är ett bra verktyg att använda sig av för att nå ut till många människor till en låg kostnad 

(Ejlertsson, 2005). De som besvarade enkäten var anonyma, vilket gör att de kunde besvara 

frågorna så trovärdigt utifrån dem själva som möjligt. Deltagarna hade också möjlighet att 

analysera frågorna i lugn och ro innan de besvarade dem och skickade in enkäten. Vid 

enkätstudier elimineras även den så kallade intervjuareffekten, där respondenten svarar så 

som den tror att den bör svara och därför påverkas i sitt agerande. 
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2.2 Urval 

Urvalet för studien genomfördes genom ett icke slumpmässigt, bekvämlighets urval. I 

enkätstudien inkluderades läkare som arbetade vid Akademiska sjukhuset på 

avdelningen smärtcentrum och kardiologen. Även avdelningarna inom psykiatrin, onkologen 

och metabola sjukdomar kontaktades. Detta då det finns forskning som tyder på att fysisk 

aktivitet är positivt inom dessa områden (Livsmedelsverket, 2015). Trots påminnelser uteblev 

respons från avdelningarna inom psykiatrin, onkologen samt metabola sjukdomar, vilket 

gjorde att de exkluderades i studien. Läkarna inkluderades oavsett erfarenhet, arbetstid, kön 

eller ålder. Alla som arbetade inom de ovanstående områdena tillfrågades att medverka och de 

som besvarade enkäten inkluderades. Enkäten skickades ut via en web-enkät till 45 läkare. De 

läkare som exkluderades i studien var de som valde att inte besvara enkäten.   

 

Studenter på läkarprogrammet vid Uppsala universitet i termin 7-9 inkluderades också i 

studien. E-post med länken till web-enkäten skickades ut till studenter i termin 7-9 via deras 

student e-post. I termin 7 fick 103 studenter enkäten, i termin 8 fick 93 studenter enkäten och i 

termin 9 fick 90 studenter enkäten. De studenter som exkluderades i studien var åtta studenter 

som inte fick enkäten via sin student e-post, av dessa studenter gick en student i termin 7 och 

sju studenter i termin 8. Enkäten delades även ut på internetsidan Facebook, vilket gjorde att 

de som inte var medlemmar på sidan där enkäten lades upp exkluderades. För en 

sammanställning av urvalet, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Sammanställning av urvalet.   
 

Inkluderade (n) Deltagare (n) Bortfall (n) Bortfall (%) Exkluderade (n) 

Läkare 45 32 13 28,9 0 

Studenter termin 7 103 25 78 75,7 1 

Studenter termin 8 93 19 74 79,5 7 

Studenter termin 9 90 24 66 73,3 0 

Totalt 331 100 231 69,8 8 

 

2.3 Bortfallsanalys 

I tabell 1 sammanställs bortfallet samt de som exkluderats från studien utifrån de e-

postadresser som enkäten skickades till. Dessa åtta individer kunde dock ha varit medlemmar 

på Internetsidan där enkäten även delades ut. Hur många som exkluderades på Internetsidan 
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är däremot svårbedömt, då det var svårt att granska medlemmarna på sidan, vilket gör det 

svårt att göra en korrekt bortfallsanalys. Bortfallet på studien är högt, totalt 69,8 procent. Hos 

läkarna är bortfallet minst med 28,9 procent. De som valde att inte besvara enkäten kan vara 

av helt andra åsikter än de som svarade. Antalet som inte hade hört talats om FaR® tidigare 

hade eventuellt kunnat bli högre eftersom dessa individer kanske valde att inte besvara 

enkäten alls, istället för att besvara de fyra första frågorna.   

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar utformades en enkät utifrån litteratur om 

fysisk aktivitet och forskning gjord på FaR®. Enkäten utformades med egenkonstruerade 

frågor och innehöll nio frågor totalt. Fråga ett, frågade efter respondentens kön. Fråga två 

handlade om vilket yrke de svarande hade, om de var läkare eller studenter på 

läkarprogrammet och vilken termin de gick i. Fråga tre handlade om vilken inställning de 

hade till fysisk aktivitet som preventiv metod, där de kunde besvara frågan med mycket 

viktigt, viktigt, inte så viktigt eller inte alls viktigt. Fråga fyra handlade om de någon gång 

hade hört talas om Far® tidigare och om de svarar nej på den frågan behövde de inte besvara 

resten av enkäten utan tackades för sin medverkan. Fråga fem vände sig till läkarna om de 

någon gång skrivit ut FaR® till en patient. Fråga sex vände sig till läkarstudenterna om de 

någon gång varit med och skrivit ut FaR® under sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. 

Fråga sju handlade om vilken yrkesgrupp de ansåg var mest lämpad till att skriva ut FaR® där 

alternativen var läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, dietist, arbetsterapeut och övriga. Under 

övriga kunde de skriva i vilken annan yrkesgrupp de ansåg var mest lämpad. Fråga åtta tog 

upp vilka patientgrupper de ansåg vara mest lämpade att skriva ut FaR® till, där 

patientgrupperna var: patienter som rör sig mindre än Livsmedelsverkets rekommendationer, 

patienter som riskerar att drabbas av övervikt, patienter som riskerar att drabbas av psykisk 

ohälsa, patienter som riskerar att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, patienter som riskerar 

att drabbas av lungsjukdomar och patienter som lider av långvarig smärtproblematik. 

Frågorna kunde besvaras med alternativen: mycket viktigt, viktigt, inte så viktigt och inte alls 

viktigt. Fråga nio handlade om deras generella inställning till FaR® där svarsalternativen var, 

att FaR® är en viktig del i det preventiva arbetet, att mer utbildning i FaR® behövs, att FaR® 

är bra men passar inte den patientgrupp den besvarande arbetar med, att FaR® är oviktigt, att 

det finns andra saker än FaR® att fokusera på och övrigt, där de kunde skriva in ett eget 

alternativ.  Enkäten finns i sin helhet i bilaga 1. 
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2.5 Tillvägagångssätt 

För att besvara studiens syfte lästes litteratur och forskning om ohälsa och kostnader, fysisk 

aktivitet och fysisk aktivitet på recept. Därefter konstruerades en enkät om fysisk aktivitet 

som preventiv metod och FaR®. Enkäten pilottestades på tre individer för att säkerställa att 

frågorna i enkäten var ställda på ett tydligt sätt och för att minimera risken för ett internt 

bortfall. Avdelningschefer alternativt sektionschefer på Kardiologen, Smärtcentrum, Metabola 

sjukdomar, Psykiatrin och Onkologen kontaktades via e-post, efter att deras adresser hittats på 

Akademiska sjukhusets hemsida. De tillfrågades då om det var möjligt att få dela ut en enkät 

på deras avdelningar till samtliga läkare eller om det passade bättre att besvara en web- 

baserad enkät. Två av avdelningarna, Psykiatrin och metabola sjukdomar, besvarade inte 

meddelandet, där då ytterligare ett e-postmeddelande skickades, utan svar. På Kardiologen 

och Smärtcentrum ansågs det bättre med en web-baserad enkät så en länk skickades till 

avdelningscheferna, som bifogade den vidare till sin sekreterare som skickade ut enkäten till 

samtliga läkare på deras avdelning. Onkologen svarade först att de föredrog att 

pappersenkäter skulle delas ut på deras avdelning med återkom inte med datum då dessa 

kunde delas ut trots upprepade försök att få kontakt med dem igen via e-post.  

 

För att komma i kontakt med studenterna på läkarprogrammet kontaktades deras 

studievägledare via e-post för att undersöka möjligheten att skicka ut en web-baserad enkät, 

men fick inget svar. Därefter skickades ett liknande e-postmeddelande till universitetets 

studieservice, som bifogade det vidare till studievägledaren igen. Återigen utan svar. För att 

då komma i kontakt med studenterna beslutades det om att lägga upp enkäten på ett socialt 

forum för Läkarprogrammet vid Uppsala universitet. En av författarna blev medlem i den 

slutna gruppen på Facebook, där enkäten lades ut med instruktioner om att studenter i termin 

7-9 söktes för att medverka i en enkätundersökning. Enkäten bifogades i meddelandet.  

 

Studievägledaren kontaktades återigen per telefon, som skulle kontrollera möjligheten att 

skicka ut e-post med länken till web-enkäten till samtliga studenter. Då studievägledaren inte 

återkom med svar kontaktades kursadministratörerna för termin 7, 8 och 9 på 

läkarprogrammet via e-post. Kursadministratören som ansvarade för termin 9 skickade ut 

länken med enkäten till samtliga studenter i termin 9. Kursadministratörerna för termin 7 och 

8 besvarade inte meddelandet, därför kontaktades studievägledaren för läkarprogrammet igen 

som skickade ut enkäten till läkarstudenterna i termin 7 och 8.  
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Fokus med forskning ska vara att den ska göra gott för samhället och minimera riskerna för 

deltagarna (Codex, 2015). Det finns ett berättigat krav (så kallad forskningskravet) för 

samhället och samhällets medlemmar att forskning ska bedrivas, med inriktning på 

betydelsefulla frågor och med hög kvalitet, vilket innebär att kunskaper fördjupas och 

utvecklas samt att metoder förbättras (Vetenskapsrådet, 2002). Detta eftersom forskning är 

viktigt för utvecklingen av både individer och samhället. Forskningskravet väger ofta tungt 

och det kan i många fall vara oetiskt att inte bedriva forskning som skulle kunna främja hälsa 

och individers livsvillkor samt öka människors medvetenhet om hur de själva skulle kunna 

utnyttja sina egna resurser i större utsträckning för att uppnå förbättrad hälsa. 

Forskningskravet vägs dock hela tiden mot individskyddskravet för att väga det förväntade 

tillskottet av kunskap mot risken för eventuella negativa konsekvenser som personerna skulle 

kunna uppleva genom deltagande i studien. Individskyddskravet innebär att individer inte får 

utsättas för oberättigad inblick i sina livsförhållanden samt psykisk eller fysisk skada, 

förnedring eller förnärmelse. Inom individskyddskravet ingår fyra huvudområden som 

forskaren är skyldig att ta hänsyn till, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

För att skriva en kandidatuppsats behövs inget godkännande från etiska kommittén, men det 

är av vikt att ändå agera etiskt för att skydda de som medverkar i studien. Deltagarna i 

enkätundersökningen informerades via ett informationsbrev som bifogades enkäten att 

deltagandet i studien var frivilligt, att deras uppgifter behandlades anonymt samt att all data 

ingår i en kandidatuppsats. Detta gjorde att deltagarna själva kunde avgöra om de ville 

medverka genom att besvara enkäten eller att när som helst avbryta om de inte längre ville 

ingå i studien. Frågorna ställdes så att ingen skulle kunna lista ut vem det är som besvarat 

enkäten samt innehöll heller ingen känslig information som kunde komma att skada de 

medverkande. 

 

2.7 Bearbetning och analys 

Data som inhämtades från enkätundersökningen sammanställdes i ett Microsoft Excel 

dokument och fördes sedan över i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences, SPSS. Som signifikant värde användes p<0,05. För att erhålla deskriptiv statistik 

från den inhämtade datan, gjordes en frekvensanalys i SPSS programmet och även 

medelvärden togs fram. För att undersöka om det fanns några signifikanta skillnader mellan 
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de olika grupperna användes Mann Whitney U-test (Wahlgren, 2009). På fråga ett, två, fyra, 

fem, sex, sju och nio i enkäten befann sig svarsalternativen på nominalskala, medan fråga tre 

och åtta hade svarsalternativ på ordinalskala. Svarsalternativen på fråga tre och åtta är mycket 

viktigt, viktigt, inte så viktigt och inte alls viktigt, där mycket viktigt kommer benämnas som 

4 i analysmaterialet, viktigt som 3, inte så viktigt som 2 och inte alls viktigt som 1. Enkäten 

med informationsbrevet finns i sin helhet i bilaga 1 och som kodningsmall i bilaga 2. 

 

3. RESULTAT 

Enkäten besvarades av 100 individer där 52 procent (n=52) var kvinnor och 48 procent (n=48) 

var män. Av dessa var 32 procent läkare (n=32), 25 procent var studenter på termin 7 på 

läkarprogrammet (n=25), 19 procent var studenter på termin 8 på läkarprogrammet (n=19) 

och resterande 24 procent var studenter på termin 9 på läkarprogrammet (n=24). Majoriteten 

av deltagarna, 83 procent (n=83) ansåg att fysisk aktivitet som preventiv metod var mycket 

viktig och 15 procent ansåg att det var viktigt (n=15). Endast två procent ansåg att fysisk 

aktivitet inte var så viktigt eller inte alls viktigt (n=2). 

 

Majoriteten av deltagarna, 97 procent (n=97) hade någon gång hört talas om FaR®, medan 3 

procent (n=3) inte hade gjort det. Om de besvarat frågan med att de inte visste vad FaR® var, 

avslutades deltagarnas medverkan och de behövde inte besvara resten av enkäten. Om de ändå 

hade besvarat enkäten, räknades deras svar bort. De som inte visste vad FaR® innebar var en 

student i termin 8 och två studenter i termin 9 på läkarprogrammet. 

 

3.1 Andelen deltagare som skrivit ut FaR® 

Majoriteten av läkarna, 53,1 procent, hade aldrig skrivit ut FaR tidigare medan 46,9 procent 

av läkarna svarade att de tidigare hade skrivit ut FaR. När det kom till om studenterna på 

läkarprogrammet varit med och skrivit ut FaR® under sin VFU, svarade övervägande delen 

att de inte gjort det, 87,7 procent, medan 12,3 procent svarade att de hade skrivit ut FaR®. En 

sammanställning redovisas närmare i Tabell 2. Av de åtta studenter som skrivit ut FaR® gick 

tre studenter på termin 7, en student på termin åtta och fyra studenter på termin 9. De som 

skrivit ut FaR® tidigare var totalt 23 deltagare. Av dessa deltagare var 15 kvinnor och 8 var 

män. 
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Tabell. 2 Fördelningen mellan läkare och läkarstudenter samt kvinnor och män gällande utskrivningen av FaR®. 
 

Ja (n) Ja (%) Nej (n) Nej (%) Svarade ej (n) 

Läkare 15 46,9 17 53,1 0 

Läkarstudenter 8 12,3 57 87,7 3 

Kvinnor 15 28,8 37 71,2 0 

Män 8 17,8 37 82,2 3 

 

3.2 Patientgrupp som anses mest lämpad till utskrivning av FaR® 

Den patientgrupp som ansågs mest lämpad att få FaR® utskrivet enligt deltagarna var framför 

allt patienter som riskerade att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, därefter kom patienter 

som riskerade att drabbas av lungsjukdom. Den patientgrupp som ansågs minst lämpad att få 

FaR® utskrivet var de patienter som inte rörde sig enligt Livsmedelsverkets 

rekommendationer. En sammanställning av resultatet finns presenterad i Tabell 3. 

 

Det finns däremot signifikanta skillnader (p< 0,05) mellan läkare och studenter på 

läkarprogrammet när det kommer till inställningen till vilken patientgrupp som borde få 

FaR® utskrivet. Läkarna var mer inställda att skriva ut FaR® till patienter som rörde sig 

mindre än Livsmedelsverkets rekommendationer än vad läkarstudenterna ansåg (m= 3,28 hos 

läkare, 2,07 hos läkarstudenter). Även när det kom till patienter som riskerar att drabbas av 

psykisk ohälsa var läkarna mer villiga att skriva ut FaR® än läkarstudenterna (m= 3,34 hos 

läkare, 2,54 hos läkarstudenter). 

 

Det finns även signifikanta skillnader (p< 0,05) mellan män och kvinnor när det kommer till 

inställningen till vilken patientgrupp som borde få FaR® utskrivet. Kvinnor var mer benägna 

att tycka att FaR® borde skrivas ut till patienter som riskerade att drabbas av psykisk ohälsa 

(m= 3,08 hos kvinnor, 2,48 hos män) och patienter som hade långvarig smärtproblematik (m= 

3,25 hos kvinnor, 2,54 hos män). Män var däremot mer benägna att skriva ut FaR® till 

patienter som riskerade att drabbas av övervikt (m= 2,47 hos män och 2, 40 hos kvinnor). 
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Tabell 3. Sammanställning av inställningen till hur viktigt det är att en specifik patientgrupp borde få FaR® 

utskrivet. 

Patientgrupp 

(Fråga i enkäten) 

Mycket 

viktigt 

Viktigt Inte så 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Bortfall Medelvärde 

Inaktiva (8a) 31,4 % 

(n=27) 

31,4% 

(n=27) 

29,1 % 

(n=25) 

8,1 % 

(n= 7) 

 

n= 14 M= 2,86 

Risk för övervikt (8b) 45, 7 % 

(n= 42) 

39,1 % 

(n=36) 

10,9 % 

(n=10) 

4,3 % 

(n=4) 

 

n= 8 M= 3,26 

Risk för psykisk ohälsa (8c) 35, 2 % 

(n= 31) 

47,7 % 

(n= 42) 

14,8 % 

(n=13) 

2,3 % 

(n= 2) 

 

n= 12 M= 3,16 

Risk för hjärt- kärlsjukdom 

(8d) 

71 % 

(n= 66) 

24,7 % (n= 

23) 

3,2 % 

(n= 3) 

1,1 % 

(n= 1) 

 

n= 7 M= 3,66 

Risk att drabbas av 

lungsjukdom (8e) 

47, 1 % 

(n= 41) 

41,4 % 

(n=36) 

10,3 % 

(n=9) 

1,1 % 

(n=1) 

 

n= 13 M=3,34 

Patienter med långvarig 

smärta (8f) 

39,3 % 

(n=35) 

50, 6 % 

(n= 45) 

7,9 % 

(n=7) 

2,2 % 

(n=2) 

n= 11 M=3,27 

 

3.3 Inställningen till FaR® 

Majoriteten av deltagarna, 40,2 procent, ansåg att FaR® är en viktig del i det preventiva 

arbetet och 36,1 procent av deltagarna ansåg att det behövs mer utbildning i FaR® samtidigt 

som 6,2 procent tyckte att det fanns andra saker som är viktigare att fokusera på än FaR®. De 

återstående 17,5 procenten besvarade frågan med annat alternativ där de kunde beskriva sin 

inställning till FaR® med egna ord. Flertalet beskrev FaR® som ett “trubbigt verktyg”, att 

FaR® är en bra idé men att deltagarna inte vet vilken effekt FaR® har.  En sammanställning 

av svaren redovisas i Tabell 4.  
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Tabell 4. Generella inställningen till FaR®. 

 n  % 

FaR® är en viktig del i det preventiva arbetet 39  40,2 

Det behövs mer utbildning i FaR® 35  36,1 

Att FaR® är bra, men passar inte den patientgrupp som jag arbetar med 0 0 

Att FaR® är oviktigt 0 0 

Det finns andra saker som är viktigare att fokusera på än FaR® 6 6,2 

Annat 17  17,5 

 

3.4 Skillnader mellan läkare och läkarstudenter inställning till FaR® 

Hos gruppen läkare tyckte 13,58 procent att FaR® är viktigt i det preventiva arbetet samt 

10,67 procent att mer utbildning behövs inom FaR®, se Tabell 5. Tendensen visar på att 

läkarstudenterna var dem som i störst utsträckning var positiva till FaR®, men det finns inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna. Hos läkarstudenterna menade 24,25 procent att 

FaR® är en viktig del i det preventiva arbetet och 23,28 procent beskrev att det behövs mer 

utbildning inom FaR®.  

 

Tabell 5. Skillnader i inställning till FaR® mellan läkare och läkarstudenter.  

 n % 

FaR® är en viktig del i det preventiva arbetet L: 14  

LS: 25  

L: 13,58 

LS: 24,25 

 

Det behövs mer utbildning i FaR® L: 11  

LS: 24  

L: 10,67 

LS: 23,28 

 

Att FaR® är bra, men passar inte den patientgrupp som jag arbetar med L: 0 

LS: 0 

L: 0 

LS: 0 

 

 

Att FaR® är oviktigt 

L: 0 

LS: 0 

L: 0 

LS: 0 

 

 

Det finns andra saker som är viktigare att fokusera på än FaR® 

L: 1  

LS: 5  

L: 0,97 

LS: 4,85 

 

 

Annat 

L: 6 

LS: 11 

L: 5,82 

LS: 10,67 

L = Läkare, LS = Läkarstudenter. 
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3.5 Skillnader mellan kvinnors och mäns inställning till FaR® 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan vad män och kvinnor hade för inställning till 

FaR®. Tendensen visade dock att kvinnorna representerade flest positiva svar om FaR® som 

preventiv metod, 24,25 procent, se Tabell 6.  

 

Tabell 6. Skillnader i inställning till FaR® mellan kvinnor och män.  

 n % 

FaR® är en viktig del i det preventiva arbetet K: 25  

M: 14  

K: 24,25 

M: 13,58 

 

Det behövs mer utbildning i FaR® K: 17 

M: 18 

K: 16,48 

M: 17,46 

 

Det finns andra saker som är viktigare att fokusera på än FaR® K: 4  

M: 2  

K: 3,88 

M: 1,94 

 

Annat K: 6  

M: 11  

K: 5,82 

M: 10,67 

K = Kvinna, M = Man.  

 

3.6 Mest lämpade yrkesgruppen att skriva ut FaR®  

Majoriteten, 44,2 procent ansåg att det var läkarna som skulle skriva ut FaR® till patienterna 

medan 36,8 procent ansåg att sjukgymnasterna var bäst lämpad. Det finns inga signifikanta 

skillnader mellan läkarna och läkarstudenterna eller mellan kvinnor och män när det kom till 

vilken yrkesgrupp de ansåg vara mest lämpad till att skriva ut  FaR®, se Tabell 7.  

 

Tabell 7. Den yrkesgrupp som anses vara mest lämpad att skriva ut FaR®. 

 N % 

Läkare 42 44,2 

Sjuksköterska 5  5,3 

Fysioterapeut/sjukgymnast 35 36,8 

Dietist 1 1,1 

Annan 12 12,6 
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4. DISKUSSION  

 

Ohälsa kostar det svenska samhället miljarder varje år, dessutom drabbas enskilda individer 

hårt av ohälsa. I ett nära samarbete mellan läkare, sjuksköterska och andra professioner ges 

möjligheter att arbeta preventivt för patientens hälsa. En del i det preventiva arbetet inom 

vården är utskrivandet av Fysisk aktivitet på recept, FaR®. Syftet med denna studie var att 

undersöka förekomsten av och inställningen till att skriva ut FaR® bland läkare vid 

Akademiska sjukhuset och läkarstudenter i termin 7-9 vid Uppsala universitet samt att 

undersöka skillnader mellan kvinnor och män. Resultatet visade att majoriteten av deltagarna 

sedan tidigare visste vad FaR® var, men tre procent av deltagarna (n=3) hade inte någon 

tidigare kunskap om FaR®. Dessa deltagare var studenter på läkarprogrammet och gick i 

termin 8 och 9. Även om det var få som inte kände till vad FaR® är i dessa sista terminer av 

Läkarprogrammet är det oroväckande. Det skulle kunna få som konsekvens att patienter inte 

får den preventiva och adekvata vård som de behöver. Fokus bör inte enbart ligga på den 

medicinska behandlingen utan också på att finna alternativa lösningar samt att se hela 

patienten ur ett fysisk, psykiskt och socialt perspektiv.  

 

4. 1 Resultatdiskussion 
 

4.2 Har de tillfrågade läkarna och läkarstudenterna någon gång skrivit ut FaR® och i så fall 

vilken utsträckning? 

FaR® skapades för att få Sverige i rörelse och få fler att börja röra på sig för att minska risken 

att drabbas av följdsjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Grundtanken är att de som rör 

sig mindre än Livsmedelsverkets rekommendationer, minst 30 minuter/ dag, bör få FaR® 

utskrivet. Majoriteten av deltagarna i studien hade vetskap om vad FaR® var och där 

majoriteten ansåg att fysisk aktivitet är mycket viktigt i det preventiva arbetet. Trots detta 

hade majoriteten hos både läkarna och studenterna på läkarprogrammet inte tidigare skrivit ut 

FaR® till någon patient. Resultatet för undersökningsgruppen visade också att fler kvinnor 

hade skrivit ut FaR® i större utsträckning än vad män gjort. 

 

Läkarna hade i jämförelse med läkarstudenterna skrivit ut FaR® i större utsträckning, vilket 

inte är så konstigt med tanke på att de varit verksamma inom vården under betydligt längre 

period än vad studenterna varit. Att vissa studenter varit med och skrivit ut FaR® kan bero på 

vilken placering och handledare de haft under sin VFU. Om handledaren haft en positiv 



27 
 

inställning till FaR® är sannolikheten stor att studenten tar efter och på så sätt varit med och 

skrivit ut FaR®. 

 

4.3 Till vilken patientgrupp anser läkare och läkarstudenter att FaR® är mest motiverat? 

När det kommer till inställningen hos deltagarna till vilken patientgrupp som bör få FaR® 

utskrivet hamnade patientgruppen som riskerar att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar högst 

upp, därefter patienter som riskerar att drabbas av lungsjukdomar. Tidigare forskning visar att 

fysisk aktivitet och FaR® har varit effektiv när det kommer till hjärt- och kärlsjukdomar och 

där patienters hälsa förbättras efter att ha fått FaR® (Sjöling, et al., 2011).  

 

Inställningen att skriva ut FaR® till patienter som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa var 

också i nederkant. Det finns sedan tidigare mycket forskning på psykisk ohälsa och fysisk 

aktivitet, som visar att fysisk aktivitet är gynnsamt för denna patientgrupp. Studier gjorda på 

FaR® visar också att den psykiska hälsan förbättrats efter användandet av FaR® (Olsson, et 

al., 2015). Studier visar också att fler får FaR® utskrivet för psykisk ohälsa och speciellt hos 

kvinnor som lider av psykisk ohälsa (Leijon, et al., 2008). Det är av stor vikt att tänka kring 

hela patienten och att få någon att bli mer fysiskt aktiv skulle inte bara innebära positiva 

fördelar för den fysiska hälsan utan också för den psykiska hälsan. 

 

Något avvikande i deltagarnas inställning var när det kom till patientgruppen som var inaktiva 

och rörde sig mindre än Livsmedelsverkets rekommendationer på minst 30 minuter/dag. Här 

finns det dock signifikanta skillnader mellan läkare och läkarstudenter, där läkarna är mer 

benägna att skriva ut FaR® än studenterna. Grunden till FaR® är att få flera individer aktiva 

och förebygga sjukdomar och lidande och bör skrivas ut till dem som är inaktiva (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). Att deltagarna ansåg att denna grupp individer inte var lika viktig att 

prioritera som andra grupper kan vara alarmerande. För att kunna arbeta preventivt är det 

viktigt att hitta patienter med riskbeteenden tidigt för att kunna vara med och påverka och 

minska risken att utveckla sjukdomar. Detta gör att de som är inaktiva är en lika stor 

riskgrupp som de som riskerar att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar och behöver tas med i 

beräkningarna tidigt. Allt detta för att inte orsaka mera lidande och dra ner på kostnaderna 

inom vården och för samhället i stort.  

 

Det fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till vilken 

patientgrupp som borde få FaR® utskrivet. Kvinnor är mer benägna att skriva ut till patienter 
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som riskerade att drabbas av psykisk ohälsa och patienter som lider av långvarig smärta. Män 

är mer villiga än kvinnor att skriva ut FaR® till patienter som riskerade att drabbas av 

övervikt. Att kvinnor väljer att skriva ut till patienter som riskerar att drabbas av psykisk 

ohälsa kan bero på att kvinnor i större utsträckning än män drabbas av psykisk ohälsa (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009), vilket gör att kvinnorna själva kanske kan relatera till det i större 

utsträckning. Det vore av intresse att vidare undersöka grunden till dessa skillnader för att få 

djupare kunskap om vad dessa skillnader kan bero på.   

 

4.4 Hur ser läkares och läkarstudenters inställning ut till FaR? 

Den generella inställningen till FaR® var övervägande positiv, både bland läkare och 

läkarstudenter. Detta överensstämmer inte med tidigare forskning som gjorts av Persson, et 

al., (2008). Deras studie visar att läkare har bristande förtroende på FaR® och de anser istället 

att det ligger på läkarens ansvar att komma med rådgivning gällande livsstilsförändringar och 

fysisk aktivitet. Detta kan ha sin förklaring i att studien är gjord för åtta år sedan och att 

kunskapen om FaR® och dess effektivitet har ökat sedan dess.  

 

4.5 Vilka skillnader finns mellan läkare och läkarstudenters inställning när det gäller FaR® 

samt vilka skillnader finns mellan män och kvinnor? 

Trots att både läkare och läkarstudenter var positiva till FaR® visades en trend där 

läkarstudenterna hade en mer positiv inställning än läkarna. Att en större andel studenter var 

positiva till FaR® kan bero på den förnyelse av läkarprogrammet som ständigt pågår. Det kan 

vara så att FaR® har fått en större andel i utbildningen, vilket gör att fler studenter inte bara 

känner till FaR® utan också lär sig hur det ska användas samt får vetskap om dess positiva 

effekt på patienter.  

 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män, men tendensen visar att kvinnor 

har en mer positiv inställning till FaR®. Det finns ingen tidigare forskning som visar någon 

skillnad i inställningen till FaR® mellan män och kvinnor. Det skulle vara av intresse att 

genomföra mer forskning inom ämnet, där en kvalitativ ansats skulle kunna användas för att 

undersöka skillnaderna mellan kvinnor och män när det gäller inställningen till FaR®.  

 

Majoriteten av deltagarna hade en positiv inställning till FaR® och flertalet tyckte även att det 

behövs mer utbildning i FaR®. Detta kan bero på att FaR® inte tas upp i tillräckligt stor 

omfattning inom läkarprogrammet och att de redan befintliga läkarna fått sparsamt med 
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utbildning inom ämnet. Detta kan bidra till att deltagarna finner sina nuvarande kunskaper om 

FaR® bristfälliga och anser då att mer utbildning är nödvändigt för att kunna applicera FaR® 

inom vården.  

 

4.6 Vilken yrkesgrupp anser de är mest lämpade att skriva ut FaR®? 

Både Leijon, et al., (2008) och Kallings et al., (2008) studier visar att det är läkarna och 

sjukgymnasterna som står för flest utskrivningar av FaR®. I denna studie framkom det även 

att dessa yrkesgrupper ansågs mest lämpade att skriva ut FaR®. Förklaringen till detta kan 

vara att sjukgymnaster och läkare anses mer lämpliga för att de lär sig mer om kroppens 

anatomi och fysiologi samt får utbildning i hur skador och sjukdomar förebyggs, lindras och 

botas. Det kan också vara så att läkarens ord många gånger väger tyngre på grund av 

yrkesrollen och dess status.  

 

4.7 Resultatet kopplat till Orems omvårdnadsteori 

Orems tre centrala begrepp egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav handlar både om att 

individen själv och vårdpersonal ska kunna utföra vård och främja hälsa (Kirkevold, 2000). 

Majoriteten av deltagarna ansåg både att fysisk aktivitet var en mycket viktig del i ett 

preventivt arbete samt att FaR® är en viktigt preventiv metod. Detta skulle kunna vara en 

handling som styrs av egenvårdsbehovet. Egenvårdsbehovet påverkas av både 

egenvårdakapaciteten, alltså den inlärda förmågan att tillfredsställa sina egna vårdbehov och 

egenvårdsbegränsningen, vilket kan innebära att patienten har någon form av brist, vilket gör 

att den behöver hjälp med vården. De personer som motionerade mindre än 

Livsmedelsverkets rekommendationer och de med psykisk ohälsa var lågt prioriterade att få 

FaR® utskrivet, vilket kan bli problematisk eftersom de kanske har en egenvårdsbrist som gör 

att de själva inte inser vilka handlingar de skulle behöva göra för att må bättre.  

 

Orem betonar betydelsen av omvårdnadssystem där omvårdnadskapacitet är en av begreppen 

(Kirkevold, 2000). Den innefattar att vårdpersonal har en speciell utbildning som gett 

kunskaper, färdigheter, egenskaper och attityder för att kunna bedriva omvårdnad. Majoriteten 

av deltagarna hade någon gång hört talas om FaR®, men det var en minoritet som hade skrivit 

ut FaR® någon gång. En stor grupp av deltagarna tyckte att det behövs mer utbildning i 

FaR®. Detta kan återspeglas i att utbildning inom området är viktigt för att alla ska få både 

vetskapen om vad FaR® är, samt hur det används och vilken effekt det har. Enligt Orem ska 
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all vårdpersonal utföra hjälpande åtgärder, vägleda, stödja och undervisa patienter, då detta 

kan leda till ökad förmåga och egenvård. Med FaR® är detta möjligt.   

 

4.8 Resultatet kopplat till det interprofessionella teamet.  

Genom ett fungerande teamarbete mellan läkare och sjuksköterskor skulle preventiva åtgärder 

kunna sättas in tidigt för att på så vis minska risken för individen att drabbas av 

följdsjukdomar som hade kunnat undvikas. Många studier är genomförda bland läkare och 

sjuksköterskor inom primärvården, men FaR® skulle med fördel även kunna användas inom 

slutenvården. Att så tidigt som möjligt identifiera risker hos patienter och få dem att försöka 

förändra sitt beteende och bli mer fysiskt aktiva samt anpassa sin aktivitet utifrån sig själv 

skulle minska risken för onödigt lidande. Uppföljningen kan sedan ske inom primärvården för 

att utvärdera resultatet och se om receptet måste ändras för att anpassas efter individen. Under 

detta tillfälle går det även att undersöka patientens motivation och försöka få patienten mer 

motiverad att genomföra en förändring för att på sikt minska risken att drabbas av sjukdomar 

och ohälsa.   

 

4.9 Sammanfattande reflektioner 

Allt inom vården borde inte enbart gå ut på att bota sjukdomar med medicinering. Att arbeta 

preventivt skulle gynna både den enskilda individen som drabbas, alla resurser inom vården, 

samt den ekonomiska belastningen som samhället får stå för. Att tidigt hitta riskbeteenden 

som att inte vara tillräckligt fysiskt aktiv och förbättra möjligheterna till en bättre hälsa och 

bättre liv borde ligga på varje yrkesprofessions ansvar. Att arbeta för patienten i ett team och 

se hela patienten är en del av den personcentrerade vården som idag eftersträvas. Alla som 

behöver det borde i sin kontakt med vården bli erbjuden FaR® och få den tiden och 

möjligheten till uppföljning.   

 

Mer forskning behövs för att ta reda på vad läkare och studenter på läkarprogrammet 

egentligen har för inställning till FaR®. Forskning behövs även för att undersöka hur FaR® 

kan implementeras på rätt sätt, både i utbildningen och under arbetet som läkare för att nyttja 

det material som är framtaget och se det som ett verktyg i det preventiva arbetet. Det skulle 

också vara av intresse att undersöka andra yrkeskategorier om deras erfarenheter av FaR® 

och jämföra det med andra studentgrupper. Detta för att se om utbildningarna behöver 

utvecklas så att FaR® får en mer betydande roll i hälsoundervisningen.  
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4.10 Metoddiskussion 

Om en annan metod använts hade resultatet kunna sett annorlunda ut. Om enkäterna delats ut 

i pappersformat hade mycket troligt svarsfrekvensen varit högre, framför allt hos studenterna 

på läkarprogrammet. Hade enkäterna delats ut under ett obligatoriskt moment som tanken var 

från början hade flera fått vetskap om enkäten och därmed fått en möjlighet att besvara 

frågorna. I detta fall delades enkäten ut via en länk som delades på Facebook och som 

skickades ut till studenternas e-postadresser. Genom den låga svarsfrekvensen går det inte att 

generalisera resultatet på gruppen studenter på läkarprogrammet, då de som valde att inte 

besvara enkäten kunde ha svarat helt avvikande från de svar som resultatet nu visade på. 

Dessutom finns ingen säkerhet att just en läkarstudent från rätt terminer har fyllt i enkäten, då 

enkäten skickades ut via Internet, vilket gör att resultatet blir svårbedömt. 

 

Hos gruppen med läkarna var svarsfrekvensen hög från de avdelningar som valde att besvara 

enkäten. Dock medverkade endast två avdelningar i undersökningen. Om flera avdelningar 

hade valt att medverka hade resultatet kunnat se annorlunda ut och mer generella slutsatser 

hade kunna dragits. Detta går inte i nuläget då deltagarantalet ändå i sin helhet är lågt. Om 

möjlighet hade funnits hade enkäten kunnat delas ut på avdelningen där studien presenterats 

kort och deltagarna hade fyllt i enkäten direkt. Då hade även resultatet blivit mer tillförlitligt 

med tanke på att rätt person fyllt i enkäten och inte vem som helst som kom åt enkäten via 

Internet.  

 

4. 11 Slutsats 

Fler studier behöver göras för att få ett mer tillförlitligt resultat om vad läkare och studenter 

på läkarprogrammet har för inställning till FaR®. Mer utbildning i FaR® behövs också för att 

nyttja den resurs som finns i det preventiva arbetet, oavsett yrkesgrupp, vilket också denna 

studies resultat tagit upp. Att arbeta mer preventivt och få fler individer aktiva skulle kunna 

minska lidande både för den enskilda individen och samhällsekonomin.  
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BILAGA 1 INFORMATIONSBREV OCH ENKÄT 

 

Till dig som arbetar som läkare vid Akademiska sjukhuset eller är student på 

läkarprogrammet vid Uppsala universitet. 

 

Hej!  

 

Vi är två sjuksköterskestudenter som läser sista terminen vid Uppsala Universitet. Vi skriver 

vår C-uppsats om Fysisk aktivitet på recept, FaR® och vill undersöka om inställningen till att 

skriva ut FaR® skiljer sig mellan läkare och läkarstudenter  

 

Undersökningen består av en enkät med frågor som handlar om inställning till FaR® och som 

tar ca 5 minuter att besvara.  Enkäten är öppen till och med den 24 februari.  

 

Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka attityderna är till FaR® och Du tillfrågas 

om att delta eftersom Du är läkare vid Akademiska sjukhuset eller läkarstuderande i termin 7-

9 vid Uppsala universitet.  

 

Genom deltagande i studien bidrar Du till att öka kunskapen inom detta område och Du 

kommer kunna ta del av resultatet om så önskas. Det är helt frivilligt att delta i 

undersökningen och enkäten besvaras i anonymt.  

 

Vid frågor kontakta oss gärna på teresiabroberg@hotmail.com alt cam_lar@hotmail.com. Vår 

handledare är Roger Olsson; roger.olsson@pubcare.uu.se 

 

Studien beräknas vara klar i maj 2016 

 

Med vänliga hälsningar 

Teresia Broberg och Camilla Larsson 
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1. Kön:         Kvinna□        Man□        

 

2. Yrke:         Läkare□  Student på läkarprogrammet termin 7□ 

 

                                     Student på läkarprogrammet termin 8□ 

 

                                    Student på läkarprogrammet termin 9□ 

 

3. Hur viktigt anser du att fysisk aktivitet är ur ett förebyggande hälsoperspektiv?   

Mycket viktigt□    Viktigt□    Inte så viktigt□    Inte alls viktigt□ 

 

4.  Har du hört talas om FaR® tidigare? 
Ja□        Nej□  Om nej, tack för din medverkan!  

 

5. Har du som läkare skrivit ut FaR® någon gång? 
Ja□         Nej□ 

 

6. Har du som läkarstuderande varit med och skrivit ut FaR® under din VFU? 
Ja□  Nej□ 

 

7.  Vilken yrkesgrupp anser du är bäst lämpad att skriva ut FaR®? 
Läkare□          Sjuksköterskor□         Fysioterapeuter/sjukgymnaster□ 

 

Dietister□         Arbetsterapeuter□        Annan□ Vilken……………. 

 

8. Till vilken patientgrupp anser du det befogat att skriva ut FAR®?  

a) Patienter som rör sig mindre än Livsmedelsverkets rekommendationer (minst 30 

min/dag) 
Mycket viktigt□    Viktigt□    Inte så viktigt□    Inte alls viktigt□ 

 

b) Patienter som riskerar att drabbas av övervikt 
Mycket viktigt□    Viktigt□    Inte så viktigt□    Inte alls viktigt□ 

 

c) Patienter som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa 
Mycket viktigt□    Viktigt□    Inte så viktigt□    Inte alls viktigt□ 

 

d) Patienter som riskerar att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar 
Mycket viktigt□    Viktigt□    Inte så viktigt□    Inte alls viktigt□ 

 

e) Patienter som riskerar att drabbas av lungsjukdomar 
Mycket viktigt□    Viktigt□    Inte så viktigt□    Inte alls viktigt□ 

 

f) Patienter som har långvarig smärtproblematik 
Mycket viktigt□    Viktigt□    Inte så viktigt□    Inte alls viktigt□ 
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9. Vad är din generella inställning till FaR®? 
Att FaR® är en viktig del i det preventiva arbetet□ 

Att mer utbildning i FaR® behövs□ 

Att FaR® är bra, men passar inte den patientgrupp som jag arbetar med □ 

Att FaR® är oviktigt□ 

Att det finns andra saker än FaR® att fokusera på□  

Annat□ vad:.................................................................................................... 

 

Tack för din medverkan!! 
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BILAGA 2. KODNINGSMALL 
 

1. Kön:         Kvinna□1        Man□2         

 

2. Yrke:         Läkare□1  Student på läkarprogrammet termin 7□2 

 

                                     Student på läkarprogrammet termin 8□3 

 

                                    Student på läkarprogrammet termin 9□4        

 

3. Hur viktigt anser du att fysisk aktivitet är ur ett förebyggande hälsoperspektiv?   

Mycket viktigt□4    Viktigt□3    Inte så viktigt□2    Inte alls viktigt□1 

 

4.  Har du hört talas om FaR® tidigare? 
Ja□2        Nej□ 1 Om nej, tack för din medverkan!  

 

5. Har du som läkare skrivit ut FaR® någon gång? 
Ja□2        Nej□1 

 

6. Har du som läkarstuderande varit med och skrivit ut under din VFU? 
Ja□2        Nej□1 

 

7.  Vilken yrkesgrupp anser du är bäst lämpad att skriva ut FaR®? 
Läkare□ 1        Sjuksköterskor□ 2        Fysioterapeuter/sjukgymnaster□ 3 

 

Dietister□ 4        Arbetsterapeuter□ 5         

 

Annan□6  Vilken……………. 

 

8. Till vilken patientgrupp anser du det befogat att skriva ut FAR®?  

a) Patienter som rör sig mindre än Livsmedelsverkets rekommendationer (minst 30 

min/dag) 
Mycket viktigt□4    Viktigt□3    Inte så viktigt□2    Inte alls viktigt□1 

 

b)Patienter som riskerar att drabbas av övervikt 
Mycket viktigt□4    Viktigt□3    Inte så viktigt□2    Inte alls viktigt□1 

 

c) Patienter som riskerar att drabas av psykisk ohälsa 
Mycket viktigt□4    Viktigt□3    Inte så viktigt□2    Inte alls viktigt□1 

 

d) Patienter som riskerar att drabbas av hjärt och kärlsjukdomar 
Mycket viktigt□4    Viktigt□3    Inte så viktigt□2    Inte alls viktigt□1 

 

e) Patienter som riskerar att drabbas av lungsjukdomar 
Mycket viktigt□4    Viktigt□3    Inte så viktigt□2    Inte alls viktigt□1 

 

f) Patienter som har långvarig smärtproblematik 
Mycket viktigt□4    Viktigt□3    Inte så viktigt□2    Inte alls viktigt□1 
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9. Vad är din generella inställning till FaR®?  
Att FaR® är en viktig del i det preventiva arbetet□1 

Att mer utbildning i FaR® behövs□2 

Att FaR® är bra, men passar inte den avdelning jag arbetar på □3 

Att FaR® är oviktigt□4 

Att det finns andra saker än FaR® att fokusera på□ 5 

Annat□ 6 vad:.................................................................................................... 

 

Tack för din medverkan!! 
 


