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Svar på motion från Olle Arnsten (C) om fysisk aktivitet på recept
(RS/1240/2018)
Sammanfattning
Olle Arnsten (C) har lämnat en motion till regionfullmäktige om fysisk aktivitet på recept där
han förslår att Region Jämtland Härjedalen återinför fysisk aktivitet på recept FAR och att det
inledningsvis kan ske som ett försök på några hälsocentraler. Han föreslår också att
möjligheten till samverkan med lokala idrottsföreningar undersöks.
Fysisk aktivitet på recept, FaR® bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt där det som
styr samtalet är patientens hälsotillstånd, eventuella riskfaktorer, tidigare erfarenheter samt
vad som känns roligt och möjligt att genomföra. Samtalet leder sedan fram till den skriftliga
ordinationen av FaR®. Aktiviteten som ordineras kan bedrivas individuellt eller i grupp
organiserad av en aktivitetsarrangör, såsom idrottsföreningar.
När FaR® infördes år 2004 hade två hälsocentraler i länet medverkat i ett pilotprojekt och
tagit fram den modell som blev en utgångspunkt för hur FaR® implementerades på länets
hälsocentraler. Mellan åren 2004–2009 utbildades samtliga hälsocentraler och kringliggande
föreningsledare enligt den framtagna metoden. Sedan dess kan länets samtliga hälsocentraler
förskriva FaR® och det kan göras av all legitimerad personal med kunskap inom fysisk
aktivitet som behandlingsmetod. Möjlighet att skriva ut FaR® inom Region Jämtland
Härjedalen har inte tagits bort utan pågår fortfarande om än i liten skala.
En samverkan har funnits mellan Jämtlands läns landsting och Jämtland-Härjedalens
Idrottsförbund sedan 2001 via olika EU-projekt. Vid EU-projektens slut formaliserades
samverkan år 2005 genom ett samverkansavtal mellan parterna där Idrottsförbundet ersattes
ekonomiskt av Jämtlands läns landsting för att möjliggöra fortsatt utvecklingsarbete och
förvaltning av FaR® i Jämtlands län. Samverkansavtalet fortgick mellan åren 2005 – 2014.
Vid omförhandling av innehåll och ersättningsnivå erbjöds J-Hs Idrottsförbund år 2014 en
halverad ersättningsnivå, det resulterade i att J-Hs Idrottsförbund avböjde fortsatt samverkan
kring FaR®.
Nedanstående är pågående insatser som möjliggör förbättrade förutsättningar för ökad
förskrivning av FaR® inom hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen.
- Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, (HFS) stödjer via ett pilotprojekt Region
Jämtland Härjedalen kring verksamhetsutveckling med levnadsvaneindikatorer under 2018 –
2019.
- Beslut i Primärvårdsledning att KVÅ-koder (Klassifikation av vårdåtgärder) ska användas
för levnadsvanor vilket inkluderar FaR®.
- Samordnare fysisk aktivitet på Folkhälsoenheten arbetar kontinuerligt med olika insatser och
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utbildningar i syfte att främja FaR® som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården.
- Det finns FaR® -kontaktpersoner på hälsocentralerna i länet och FaR® kan förskrivas på en
aktivitet som patienten utövar på egen hand.
- Samordnare fysisk aktivitet har tagit fram FaR® -rekommendationer för olika diagnoser
vilket ska läggas till i Z-läkemedel (rekommendationslista på de preparat som bör användas
vid olika sjukdomar).
- Projekt pågår i regionen för att utveckla digitaliserat personligt stöd för fysisk aktivitet
- Folkhälsoenheten är positiva till utökad samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och
Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, en träff är inbokad i oktober 2018.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Expedieras till
Olle Arnsten (C)
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
Chef Folkhälsoenheten
Folkhälsopolitisk strateg

Beslutsunderlag
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