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Bakgrund och projektbeskrivning: 

I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann, arbetet med konceptet Fysisk aktivitet 
på recept - FaR- på många vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen. 

Samordningsförbundet för Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn tog därför initiativet att 
finansiera projektet: Samordnare FaR. Samordningsförbundet består av primärvården, 
kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

 

Syfte: 

Projektets syfte var att ge stöd till samordning, implementering och utveckling av FaR-arbetet 
vid samtliga vårdcentraler i Ale, Kungälv, Stenungsund samt på Tjörn. 

   

Projektledare:  

Primärvården Södra Bohuslän och Vårdcentralen Kusten Ytterby, Praktikertjänst AB, fick 
uppdraget att genomföra projektet. 

Christina Andersson, distriktssköterska i Ytterby har arbetat 60% och ansvarat för 
vårdcentralerna i Ale samt Kungälv (sammanlagt 8st.).  

Linda Orméus, sjukgymnast i Stenungsund och Annika Malmborg, sjukgymnast på Tjörn, har 
tillsammans arbetat 40% med ansvar för vårdcentralerna i Stenungsund samt på Tjörn 
(sammanlagt 4st.). 

 

Målgrupp: 

Målgrupp var personer i arbetsför ålder, boendes i kommunerna, som är i kontakt med hälso- 
och sjukvården med någon form av livsstilsrelaterad ohälsa eller sjukdom. De största 
grupperna var hypertoni, diabetes, övervikt/fetma, hyperlipidemi (höga blodfetter) men även 
astma/KOL, depression och artros/smärta m.fl. 



 

Mål: 

Hälsovinster för patienten 

Minskad läkemedelskonsumtion och därmed sänkta läkemedelskostnader 

Effektmål: 

Att utveckla och implementera FaR® arbetet vid primärvårdsområdets samtliga vårdcentraler 
i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. 

Varje vårdgivare ska ha möjlighet att ordinera FaR® till patienter där det anses vara lämpligt. 

Patienter skall kunna ordineras FaR® som alternativ/komplement till läkemedelsbehandling 
och/eller annan behandling, samt i preventivt syfte där bakomliggande sjukdom ej utgör något 
hinder. 

Patienter som ordineras FaR® skall också erbjudas uppföljningssamtal med förskrivaren. 

Den enskilde patienten skall öka sin fysiska aktivitet och behålla sin aktivitetsnivå efter det att 
ordinationsperioden avslutas. 

Implementering av arbetet i ordinarie verksamhet för att på sikt arbeta förebyggande och mot 
en minskad livsstilsrelaterad ohälsa/sjuklighet. 

 

Projekttid:  

Projektet löpte under ett år, med start 15/8-2011. 

 

Uppdragsbeskrivning:  

Att arbeta tillsammans med de privata och offentliga vårdcentralerna samt Kungälvs sjukhus 
för att få till en välfungerande organisation kring FaR/FYSS.  

Vid behov anordna ev. utbildningar, att ansvara för aktivitetskataloger(information och länkar 
till olika föreningar) samt att ha ett uppföljnings- och utvärderingsansvar.  

 

METOD: 

Vårdcentralerna: 

Under hela projektet har tyngdpunkten legat i att samarbeta med samtliga vårdcentraler. 
Initialt bestod arbetet i att presentera projektet och dess syfte, samt att ta reda på hur arbetet 
med FaR såg ut just då. Det utsågs en ansvarig kontaktperson på varje enhet med särskilt 
intresse för just detta arbete. Därefter skapades lokala nätverk med kontaktpersonerna som 
fick möjlighet att träffa varandra för att dela med sig av tidigare erfarenheter, erfarenheter 
under arbetets gång och för att på ett smidigt sätt få information av oss samordnare. 
Samordnarna har mestadels arbetat mot kontaktpersonerna, men även försökt att delta på 
samtliga arbetsplatser vid större träffar och möten. Man har även arbetat mot 
sjukgymnastmottagningarna i Stenungsund och på Tjörn.  



Det finns i dagsläget redan mycket material framtaget för FaR-arbetet, som tex 
informationsfoldrar och aktivitetsdagbok, som kan beställas gratis inom VG-regionen (bl a via 
FaR´s hemsida). Vi samordnare har försökt att sprida det här materialet ut till 
kontaktpersonerna och resten av personalen som hjälp för att underlätta arbetet. 

När FaR-konceptet kom skulle endast läkare ordinera FaR, men idag har all legitimerad 
personal rätt att ordinera vilket samordnarna har varit tydliga med att poängtera och föra ut. 
Vi har uppmärksammat problemet med den ofta uteblivna uppföljningen av patienterna som 
ordinerats FaR, då denna är mycket viktig. FaR-patienten skall erbjudas uppföljningssamtal 
med förskrivaren. Pga tidsbrist, framförallt hos läkare, har man löst det så att uppföljning och 
ev. motiverande samtal ofta har utförts av sjuksköterskor på specialistmottagningar(såsom 
diabetes och hypertoni) men även hos hälsopedagog och sjukgymnast. Det kommer dessutom 
att komma en ny KVÅ-kod där även uppföljning måste ske för att denna skall få utfärdas. 
Studier visar att bästa resultat för att öka en patients fysiska aktivitet, är rådgivande samtal 
med tillägg av en skriftlig ordination av fysisk aktivitet och därefter uppföljning av 
ordinationen av förskrivaren. 

Erfarenheter: 

FaR-arbetet såg väldigt olika ut på vårdcentralerna. Vi har försökt att stötta dem i FaR-
konceptet med inställningen att varje vårdcentral också måste få finna sin egna lokala lösning 
utifrån vilka möjligheter och förutsättningar de har. 

Det fanns ett stort behov av att motivera, men även att organisera och förbättra arbetssättet 
kring FaR. Ett välfungerande arbetssätt/flöde för förskrivning och uppföljning är viktigt. Det 
är viktigt att nå ut med information till såväl samtliga medarbetare som chefer, för att arbetet 
skall förankras och kunna utvecklas. (feedback.) 

Vi inser att viljan finns för att arbeta med FaR, men att den medicinska skolningen och 
tidsbristen vid patientkontakten gör att det fortfarande ofta fallerar. Förhoppningsvis blir detta 
bättre då det nu finns en person på varje enhet som ska verka för att motivera och påminna om 
förskrivning av FaR, så att det på sikt implementeras i det ordinarie arbetet hos samtliga 
vårdgivare. Samarbetet mellan enheternas kontaktpersoner för FaR, kan också leda till att 
arbetet framöver blir mer lika – dvs de som idag arbetar med FaR i större utsträckning kan 
hjälpa och dela med sig av erfarenheter till övriga. Dessutom låg projektet väldigt rätt i tiden 
då Läkemedelskommittén i VG-regionen i december 2011 kom ut med medicinska riktlinjer 
kring fysisk aktivitet för vuxna. De nya riktlinjerna ger ökade incitament för att arbeta med 
FaR, och man skärper även kraven i Kravboken. Dessutom tillkom även ett nytt recept, som 
är utformat enligt de nya riktlinjerna, vilket löste ett stort problem på många arbetsplatser då 
man under många år haft svårigheter att skriva ut själva receptet rent praktiskt. 

På vissa vårdcentraler stämde inte antalet tidigare förskrivna recept då vi gick igenom detta – 
dels pga ovanstående problem att skriva ut receptet och dels kopplat till att man inte fyllde i 
KVÅ-koden: FaR utfärdat - vilket ledde till utebliven statistik.  

Dagsläge: 

Samtliga vårdcentraler är nu igång med FaR-arbetet. Antalet förskrivna FaR har under 
projektet ökat. Tidigare nådde endast ett fåtal av vårdcentralerna upp till måltalet för 
ersättning, medan flertalet gör det idag. Man kan dock fortfarande förskriva fler recept än vad 
som görs idag. 



Arbetsgången kring att förskriva recept har blivit mer lika, men fortfarande kan det skilja en 
del bl a pga resurser och flöde mm. Vissa vårdcentraler erbjuder, utöver samtal och 
uppföljning, dessutom olika livsstilsgrupper där man deltar vid intresse.  

 

Kungälvs sjukhus: 

På Kungälvs sjukhus arbetar man också med implementering av FaR och samordnarna för 
projektet har även träffat FaR-utvecklarna på sjukhuset för samarbete. Man har bytt 
erfarenheter och diskuterat FaR-arbetet. Förskrivning av FaR är helt nytt på sjukhuset och 
man startade upp projektet med FaR 2011. Initialt bestod arbetet i att planera och strukturera 
arbetet men även informera om FaR. Mätning av antalet förskriva recept påbörjades först i 
januari 2012. En viktig fråga även här är uppföljningen: hur man skall följa upp patienter som 
fått FaR på Kungälvs sjukhus i Primärvården. Vid Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), 
Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU) och Skaraborgs sjukhus (SkaS) följer 
uppföljningsansvaret med patienten ut till Primärvården när patienten remitteras ut från 
sjukhuset. En kopia på receptet skickas med epikrisen eller direkt till kontaktpersonen för FaR 
på aktuell vårdcentral. Ett förslag som arbetats fram är att patienter som fått FaR ordinerat på 
sjukhuset, själv tar med sig receptet till vårdcentralen och att detta skrivs in i epikrisen. 
Vårdcentralen förskriver, i samband med uppföljning eller återbesök, ett nytt FaR för att 
uppdatera att receptet är aktuellt. Detta gör att det nya receptet kommer med i vårdcentralens 
statistik för bl a ersättning, men också att förskrivaren känner sig trygg med vad som 
förskrivits. Det är troligtvis en vinst om kontakten mellan FaR-utvecklarna på sjukhuset 
respektive vårdcentralerna fortsätter. 
 

Inspirationsföreläsning: 

Vid förändringsarbete är det mycket viktigt med kunskap och information samt inspiration. 
Det anordnades därför, vid två tillfällen, halvdags inspirationsföreläsningar(en i Kungälv och 
en i Stenungsund). Föreläsare var sjukgymnast Lena Thorselius, sekreterare för 
Terapigruppen för FaR i VG-regionen. Hon berättade hur FaR-arbetet ser ut i dagsläget, både 
på nationell och regional nivå. Inbjudan gick ut till samtliga vårdcentraler och 
sjukgymnastmottagningar men även till vårdpersonal på Kungälvs sjukhus samt berörd 
personal inom kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Knappt 80 personer 
deltog sammanlagt vid de två tillfällena, och flertalet av deltagarna var sjuksköterskor samt 
sjukgymnaster. Föreläsningarna var mycket uppskattade. Lena berättade även om arbetet med 
de nya medicinska riktlinjerna för fysisk aktivitet för vuxna, och presenterade det nya FaR-
receptet som tagits fram mm.  

 

Aktivitetskatalog: 

I uppdraget fanns en önskan om att uppdatera, eller uppföra, en mycket enkel aktivitetskatalog 
som är lättillgänglig för såväl patient som vårdgivare. I aktivitetskatalogen finns ett utbud på 
olika typer av lämpliga aktiviteter och vilka föreningar som finns i kommunen, samt vad de 
erbjuder. 

Samordnarna har, tillsammans med folkhälsosamordnare och anställda på fritidsavdelningen 
inom kommunen, skapat enklare varianter på aktivitetskataloger för Ale, Kungälv och Tjörn. 
Stenungsunds kommun arbetar fortfarande med sin katalog.  



Aktivitetskatalogerna finns på respektive kommuns hemsida under rubriken Vård och omsorg 
-  folkhälsa. Det har även skapats en länk från VG-regionens egen hemsida för FaR till 
respektive kommuns hemsida och aktivitetskatalogerna. 

Vårt förslag är att folkhälsosamordnaren bär ansvaret att följa upp och uppdatera 
aktivitetskatalogerna i framtiden. Detta är lämpligt då kommunen redan har ett 
föreningsregister som de årligen uppdaterar. Jämför man med tidigare aktivitetskataloger var 
dessa mer omfattande och behövde därför uppdateras oftare, vilket kräver mycket arbete.  

Det hade varit önskvärt att aktivitetskatalogen och rubriken Folkhälsa låg mer synligt på 
kommunernas hemsidor, vilket man kan jobba för i framtiden.  

 

Framtida plan för FaR –arbetet inom vårt geografiska område: 

Det behövs en eller flera personer som kan driva FaR-arbetet framåt och som tex kan vara 
sammankallande i ett nätverk och upprätthålla kontakten med kontaktpersonerna på 
vårdcentralerna och förslagsvis anordna någon träff per termin. En sådan person skulle kunna 
ordna med någon utbildning eller en ny inspirationsföreläsning och via mail föra ut ny 
information inom området. 

Det hade varit önskvärt om Samordningsförbundet kunde bidra ekonomiskt till 
utbildningsdagar eller nätverksträffar. Förslagsvis skulle Annika Malmborg kunna 
upprätthålla nätverket för Tjörn och Stenungsund, Christina Andersson för Kungälv samt 
någon av kontaktpersonerna i Ale för Ale. 

Tidigare fanns ett nätverk inom VG-regionen för personer som arbetade med FaR, där Lena 
Thorselius var sammankallande och ordnade med 1-2 träffar per år. Det här nätverket har 
upphört. Lena mailar fortfarande ut bra information etc., men har nu tankar om att starta upp 
nätverket igen. Det känns viktig att delta i detta ev. nätverk, och förslagsvis skulle de 
sammankallande kontaktpersonerna(ovan) kunna representera.   

 

Förbättringsområden: 

Det är viktigt att verksamhetschefer och ledningsgrupper stöder arbetet med FaR, eftersom 
avsatt tid krävs för förändringsarbete. 

Kontakt mot kommunen, framförallt mot folkhälsosamordnare, är önskvärd inte enbart med 
aktivitetskatalogen som utgångspunkt utan även för att nå ut till samtliga kommuninvånare 
angående aktiviteter och friluftsliv som erbjuds för en generellt ökad hälsa. 

På Tjörn har man sedan några år tillbaka konceptet ”Hela Tjörn i rörelse”, där målet är att 
stimulera till ökad fysisk aktivitet. Konceptet innebär att Tjörns kommun, i samverkan med 
Tjörns Vårdcentral och Västsvenska Idrottsförbundet, ska stötta olika rörelseaktörer att 
genomföra en gemensam prova-på-helg varje vår och höst. Dessutom stöttas aktörers initiativ 
att rekrytera nya målgrupper, finna samverkan och utveckla nya kanaler för information. 
Denna typ av arbete och erfarenhet skulle kunna spridas till de övriga kommunerna. 

Kontaktpersonerna för FaR har en viktig roll, och det vore önskvärt om det fanns fler än en 
person/enhet som kunde arbeta tillsammans i ett team. Teamet kan med fördel bestå av 
personal från olika yrkeskategorier, vilket ger bättre feedback och gör arbetet mindre sårbart 
samt ökar motivationen hos flera grupper inom arbetsplatsen. Läkargruppen har en nyckelroll 



i FaR-arbetet då det är läkaren som förskriver recept både läkemedel och på fysisk aktivitet. 
Studier har visat att patienter upplever att det ligger en större tyngd i FaR-receptet om det är 
förskrivet av en läkare jämfört med andra vårdgivare. Genom att få läkarkåren mer delaktig i 
FaR-arbetet kan man på sikt både minska läkemedelskostnaderna samt erbjuda och ge 
patienterna en god vård. 

Vi har noterat vikten av att återkommande föra ut information på samtliga nivåer för att 
påminna om arbetet och hålla det uppdaterat. 

Det kan dessutom vara bra att inspirera och uppmuntra de anställda att själva vara fysiskt 
aktiva, då det har visat sig att personal som själva är aktiva har lättare eller känner sig mer 
bekväma i att ordinera fysisk aktivitet. Det kan på många sätt vara värdefullt att påminna 
medarbetarna om att det finns friskvårdsbidrag att utnyttja. Det är viktigt att personalen inom 
sjukvården själva känner sig trygga, och känner nyttan samt meningen med att arbeta med 
FaR. 

Idag finns KVÅ-koden: uppföljning FaR, endast tillgänglig för sjukgymnaster men inga andra 
vårdgivare, vilket gör att det är svårt att mäta uppföljningen på samma sätt som 
förskrivningen. Problemet med uppföljningen diskuteras och arbetas med inom terapigruppen 
för FaR. Ett problem är att det krävs en ersättning för samtalen, alternativt en 
kvalitetsparameter. Det är viktigt att arbetet med uppföljningen av FaR utvecklas för att hela 
konceptet inte skall urvattnas.    

I det här projektet har målet varit att nå patienter i målgruppen ”arbetsför ålder”. Naturligtvis 
är det viktigt att jobba med FaR mot alla åldrar, dvs även mot barn och ungdomar samt unga 
vuxna. Då man arbetar med barn och ungdomar kring FaR, arbetar man samtidigt även med 
deras föräldrar då det innebär ett förändringsarbete för hela familjen. På Hisingen har man 
under flera år arbetat mycket framgångsrikt på just detta sätt. Samtliga vårdcentraler på 
Hisingen förskriver FaR till barn och unga, och de slussas sedan till FaR-samordnare för 
motiverade samtal samt uppföljning på Lundbybadets sim- och träningsanläggning. Utöver 
detta känns det dessutom viktigt att arbeta med FaR för äldre, då vi idag lever allt längre och 
en allt större del av vår befolkning är äldre.  

Det är även bra om man kan marknadsföra FaR ut mot allmänheten dels på nationell nivå men 
även på lokal nivå. Det vore intressant att skapa någon form av lokal enkel marknadsföring av 
hur vårdcentralerna arbetar med FaR. Idag finns t ex ofta en TV-skärm i väntrummet på 
vårdcentralerna där man ibland visar information. En tanke vi planerar att arbeta vidare med 
är att skapa en allmän information en bra powerpoint-presentation eller bildspel som beskriver 
FaR-konceptet som kan visas i väntrummet på en sådan TV-skärm. Vårdcentralerna skulle i 
en sådan presentation sedan själva kunna lägga till hur just de arbetar.  

 

Sammanfattning av förbättringsområden: 

• Det är viktigt att verksamhetschefer och ledningsgrupper stöder arbetet med FaR 
eftersom avsatt tid krävs för förändringsarbete. 

• En bra kontakt med kommunen genom folkhälsosamordnare är av stor nytta. 

• Kontaktpersonerna för FaR har en viktig roll, och det vore önskvärt om det fanns fler 
än en person/enhet som kunde arbeta tillsammans i ett team. Teamet kan med fördel 
bestå av personal från olika yrkeskategorier. Läkargruppen har en nyckelroll i FaR-
arbetet då det är läkaren som förskriver recept både läkemedel och på fysisk aktivitet. 



• Det kan vara bra att inspirera och uppmuntra de anställda att själva vara fysiskt aktiva, 
då det har visat sig att personal som själva är aktiva har lättare eller känner sig mer 
bekväma i att ordinera fysisk aktivitet.   

• Det är viktigt att arbetet med uppföljningen av FaR utvecklas för att hela konceptet 
inte skall urvattnas. (Det är svårt att mäta uppföljningen på samma sätt som 
förskrivningen. Ett problem är att det krävs en ersättning för samtalen, alternativt en 
kvalitetsparameter.) 

• Det finns en stor nytta och vinst i att arbeta med FaR mot alla åldrar.  

• Marknadsföring av FaR både nationellt och lokalt vore mycket intressant.  

 

Vår upplevelse av uppnådda resultat och insatser: 

Vi har noterat en viss attitydförändring till FaR, i positiv riktning. Idag förskriver samtliga 
vårdcentraler FaR, och det känns som att man fått en nystart samt att det framkommit en ökad 
medvetenhet kring fysisk aktivitet och FaR. Under sommaren -12 togs ämnet FaR även upp 
på TV-nyheterna, där man beskrev nyttan av arbetet med FaR - både för patienten, vården och 
samhället. Det framkom att förskrivningen av FaR ökar mest i VG-regionen jämfört med 
resten av landet och att studier idag visar att patienter vill få råd angående livsstil och hälsa. 
Sverige har dessutom blivit en förebild runt om i världen, och man vill nu översätta FYSS-
boken till andra språk förutom engelska. 

Det har funnits ett gott samarbete från alla parter och vi har haft givande möten med mycket 
goda idéer. Känslan är, generellt, att det skulle ha behövts längre tid och/eller mer resurser 
samt någon form av fortsatt arbete. Det behövs hela tiden påminnas om FaR, för att det 
arbetet inte åter ska stanna av.  

Vi har fått bra stöd från stora projektgruppen, som haft regelbundna träffar, och även från 
Samordningsförbundets förbundschef Per Liljebäck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakuppgifter: 



 

Christina Andersson  

Distriktssköterska 

Pratikertjänst AB, Vårdcentralen Kusten Ytterby 

christina.andersson@ptj.se 

Tel.arb: 0303-379799, mobil: 0737-241654 

 

Linda Orméus 

Leg. Sjukgymnast 

Sjukgymnastiken Stenungsund 

linda.ormeus@vgregion.se 

Tel.arb: 010-4733275, mobil: 0707-400421 

 

Annika Malmborg 

Leg. Sjukgymnast 

Sjukgymnastiken Tjörn 

annika.malmborg@vgregion.se 

Tel.arb: 010-4734673, mobil:0702-430329. 
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