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Förskrivare 
Receptmottagare 

Minska stillasittande Egen aktivitet Aktivitet inom friskvården 



Hälsoenhet 2017 

• Implementering av FaR  via projekt startade 2009 , då anställdes 

receptmottagare FaR , vilket resulterade att 2011 fick vi 2 fasta 

tjänster i region Kronoberg 

• 2017 bildades  primärvårdens hälsoenhet som erbjuder 

kvalificerad rådgivande samtal om fysisk aktivitet, kost, tobak, 

alkohol, narkotika och spel  

•  Vi har kompetens i olika områden   ( receptmottagare FaR, 

dietister, konsulenter) 

 

2017 



Hur går det till hos 

receptmottagare? 

2017 

Sjukvården förskriver FaR  och patient ta kontakt med 

receptmottagare och bokar besökstid 

Receptmottagare erbjuder kvalificerat rådgivande samtal om fysisk 

aktivitet  

- kartläggning av patientens hälsa och övriga levnadsvanor  

- Om det är relevant tas blodtryck, vikt, midjemått 

- Utifrån diagnos , förutsättningar och intresse görs plan för 

aktivitet ( intensitet, duration, frekvens) 

- Erbjuder behovsbaserad uppföljning upp till 1 år 

 

 



Fördelar 

• Uppföljning upp till 1 år och möjlighet att justera aktivitet, 

intensitet,  duration och frekvens kontinuerligt  

• Flera tillfälle för motiverande samtal  

• God samarbete med Smålandsidrotten och friskvårdsaktörer via  

regelbunden dialogmöte varje termin 

• Vi har friskvårdaktörer som ha även  diagnos baserade pass  

tex. Övervikt/fetma, muskel-balansträning, utmattnings 

depression, högt blodtryck, hjärtsvikt 

• FaR via recept och remiss för att förenkla det om man ha svårt 

att ta kontakt själv eller förenkla det för förskrivaren 2017 



Nackdelar /problem 

• Vissa patienter vill ha recept för att får rabatterade priser hos 

aktörer, orsak för recept är att patient är otillräckligt fysisk aktiv 

• Fysioterapeuten frågar om fysisk aktivitet men inte åtgärdar 

detta eller doserar aktiviteten  

• Fysioterapeuten sätter diagnos problem i rörelseorganen  men 

fyller inte  övriga diagnoser som patienten har  

• Vissa patienter som är motiverade hade kunnat visa direkt till 

friskvårsaktörer via fysioterapeut  

• 43 % frågar om fysiskaktivitet  vi borde kunna ställa frågan oftare 

2017 



Vilka patienter möter vi 

• Inaktiva eller otillräckligt fysisk aktiva  

• Multisjuka patienter med flera diagnoser  

• Patienter från psykiatrin 

• Patienter från öppen och slutenvård och akutmottagningen 

• Patienter som  ha fyllt 18 år , vi ta inte mot barn 

2017 



Primärvården

s Hälsoenhet 

FYSISK 

AKTIVITET 

KOST och 

MATVANOR 

TOBAK 

SPEL  

OM PENGAR 

ALKOHOL 

NARKOTIKA 



Hör gärna av dig 

Sari Jonsson  

 

sari.jonsson@kronoberg.se 

2017 


