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ABSTRACT. 

 
This paper investigates how articles in Läkartidningen concerning the importance of physical 

activity have been formulated over the last twenty years. The paper analyses not only how a 

possible discursive change in the contents of the articles has occurred, but also how an 

attitude change among doctors can be detected. This is reflected in the increased amount of 

prescribed physical activity (“FaR”) that is notable during the investigated time period and 

thus could be considered a variable of effect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEDNING 

INTRODUKTION AV UPPSATSÄMNET 

Genom Gilgamesh-eposet (2.800 f Kr) finns skriftlig dokumentation och belägg för att 

människan utövat idrott och således någon form av motionsutövande långt tillbaka i vår 

historia. Skriften De arte gymnastica författad av italienaren Hieronymus Mercuralis från 

1569 beskriver kroppsövningar och dess goda inverkan på kroppen och dess olika sjukdomar. 

Den engelske filosofen John Locke uppmuntrade i sin skrift Some thoughts concerning 

education fysisk aktivitet ur ett hälsoperspektiv. Den schweiziske läkaren Simon André 
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Tissot, verksam på 1700-talet, uppmuntrade studenter och boklärda att vara fysiskt aktiva och 

inte bara ägna sig åt ”hjärnans oförtrutna arbete”.1 

FYSS 2017 – fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling är den svenska 

sjukvårdens evidensbaserade handbok inom området fysisk aktivitet. Enligt bokens förord har  

stor uppmärksamhet under senare år riktats mot den betydelse fysisk aktivitet har för hälsa 

och välbefinnande.2 Internationella befolkningsstudier sedan senare hälften av 1900-talet har 

analyserat sambandet mellan förtida död (oavsett sjukdomsorsak) och utvecklandet av 

”välfärdssjukdomar” (exempelvis hjärta-kärlsjukdom och sockersjuka) i stora 

befolkningsstudier och, i så kallade metastudier, kunnat påvisa starka samband mellan brist på 

fysisk aktivitet och sjukdom/förtida död. Studier har visat att stillasittande tid, särskilt mer än 

7 timmar per dag, leder till väsentligt ökad risk avseende förtida död. Via träning god 

uppnådd muskelstyrka och konsekvent muskelstärkande aktivitet är väsentliga skyddsfaktorer 

mot sjukdom, liksom regelbunden fysisk aktivitet.3  

Trots övertygande resultat avseende fysisk aktivitet/motion och dess goda effekter på 

individen, samt allt fler medicinska studier angående fysisk aktivitet/motion sedan slutet av 

1990-talet, förekommer under 1990-talet få rapporter som dokumenterar de svenska läkarnas 

engagemang. Upprop från myndigheter av olika slag är talrika, men statistiskt saknas resultat 

på befolkningsnivå som talar för hållbar framgång för att få befolkningen motiverad till 

konsekvent fysisk aktivitet. 

I Läkartidningen 2004 nr 12 påminde tidningens chefredaktör om en epidemiologisk studie 

från USA 1993, där de vanligaste dödsorsakerna, omräknat utifrån diagnoskoder enligt den så 

kallade ICD klassifikationen och speglade mot externa och påverkbara riskfaktorer, 

korrelerade starkt med riskfaktorerna tobaksbruk, fysisk inaktivitet, övervikt samt alkohol. 

Denna epidemiologiska studie väckte debatt och epidemiologen benämndes ”hälsofascist”. 

Dock kunde en upprepad analys 2004 bekräfta resultaten från 1993. Hela 40% av dödsfallen i 

studien hänfördes till livsstilsfaktorerna nämnda ovan.4 

                                                           
1 Jan Lindroth, Idrott under 5000 år (Stockholm: SISU, 2011), s.28,39,75. 
2 Carl Johan Sundberg, “Förord YFA”, i FYSS 2017. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Italograf Media: Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, 2016), s.9 
3 Patrik Wennberg et al, “1:3 – Fysisk aktivitet som prevention”, i FYSS 2017. Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Italograf Media: Yrkesföreningar för Fysisk 
Aktivitet, 2016), s.67. 
4 Josef Milerad, ”Livsstil som dödsorsak”, Läkartidningen nr 12 (2004), s.1074. 
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SYFTE  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur idéer om sambandet mellan fysisk 

aktivitet/motion och positiva hälsoeffekter kommer till uttryck i Läkartidningen under 

perioden 1996 till 2016.  Framför allt studeras hur resultaten skulle kunna implementeras av 

läkarkåren. 

FRÅGESTÄLLNING  

1. Kan man se en diskursiv förändring hos artikelförfattarna inom det rubricerade 

ämnesområdet? 

2. Kan man skönja en attitydförändring hos läkarkåren avseende det aktuella 

ämnesområdet? 

3. Har statliga myndigheter problematiserat ämnesområdet? 

4. Har positiva effekter av Läkartidningens artiklar och myndigheters föreskrifter kunnat 

utläsas? 

 

AVGRÄNSNING 

Att fysisk aktivitet har en välgörande effekt på människokroppen har ju historiskt varit ett 

välkänt faktum, men om en mer aktiv hållning i frågan har förekommit på agendan hos den 

svenska läkarkåren under senaste två decennierna är för mig oklart. I den här uppsatsen 

redovisas vad som framkommit vid genomgång av Läkartidningen 1996 – 2016 under 

rubrikerna Folkhälsa, Fysisk aktivitet/motion samt Fetma och övervikt, för att belysa och 

försöka besvara detta. Därmed har även studerats hur läkarkåren hanterat frågan och om en 

förändring avseende ordination till fysisk aktivitet skett. 

 

UPPSATSENS DISPOSITION 

Jag inleder min uppsats med en liten historisk exposé över ämnesområdet människan och 

fysisk aktivitet samt ur en medicinskt sociologisk synvinkel teoribildningar avseende 

befolkningshälsa. Jag redovisar därefter i tur och ordning och kronologiskt enligt min 

redovisning i metod och material folkhälsa, fysisk aktivitet på recept samt fetma. I 

diskussionsavsnittet speglar jag olika återkommande eller, i mitt tycke, tydliga tendenser 

avseende de tre rubrikerna och kommer där att delvis återknyta till filosofer, av vilka några 

även varit aktuella inom medicinsk sociologi. Deras teoribildningar speglas mot läkarnas 
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attityder/föreställningar som de framkommit i de redovisade artiklarna inom områdena 

folkhälsa, fysisk aktivitet/motion samt fetma.  

TEORI och METOD 

FORSKNINGSLÄGE  OCH TEORETISKT PERSPEKTIV 

Dokumentation från mitten av 1950-talet i medicinska tidskrifter förekommer avseende 

fördelarna med ett fysiskt aktivt leverne. I en stor medicinsk studie publicerad 1986 och med 

uppföljning 1993, under redaktion av Paffenberger, påvisades fler vunna levnadsår, oavsett 

eventuella diagnoser, för individer som inte var stillasittande. Ju intensivare fysisk 

aktivitet/motion som utövades på ledig tid, så man blir andfådd, svettig och får ökad puls, 

desto bättre chanser för minskad risk för hjärt-kranskärlssjukdom5.  Befolkningsstudier i såväl 

USA som i europeiska länder, inklusive Sverige, publicerade 1996 till 2003, visade alla att 

lägre socioekonomiska grupper i samhället hade sämst hälsa och kortast livslängd. 

Välutbildade med bättre total socioekonomi skötte också sin hälsa, vari ingick aspekten fysisk 

aktivitet och motionerande samt tog på eget initiativ kontakt med sjukvården för preventiva 

åtgärder. De som befann sig lägst i den socioekonomiska sfären, hade låg eller ingen inkomst, 

hade sällan arbete och hade ofta mycket låg eller ingen utbildning. Sjuklighet visade sig 

sålunda vara överrepresenterad i denna grupp. De flesta befolkningsstudier indikerar att den 

starkaste prediktorn för bra hälsa är utbildning.6 

 Hälsosamt beteende eller livsstil i vissa socioekonomiska grupper är dock inte en ny 

observation. Max Weber myntade termerna Lebensstil, Lebensführung och Lebenschansen.  

Denna triad lade grunden till begreppet ”socioekonomiskt status”, inte bara via inkomst, utan 

även med hänsyn till var individen befinner sig i den sociala hierarkin. Vidare avspeglas 

individens konsumtion (i vid bemärkelse) samt möjligheter och potential att göra livsval och 

välja livsinriktning.  Weber kan, avseende dessa teorier, sägas ha en efterföljare i den franske 

filosofen Pierre Bourdieu, vilken i sin beskrivning av begreppet ”habitus” belyste att olika 

sorters livsstil, klasstillhörighet och socioekonomisk likhet präglar val av livsstil, 

inkluderande fysisk aktivitet och motion. På basis av Weber och Bourdieu och deras teser, har 

William C. Cocherham konstruerat ett stort antal variabler, vilka tillsammans stärker 

                                                           
5 William C. Cocherham, Medical Sociology, Tenth edition, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007), s.30. 

 
6 Ibid, s.63, s.64. 
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möjligheten för individen att uppnå en hälsosam livsstil. En av de mest viktiga variablerna är 

fysisk aktivitet och motion7.  

Det är förvånande att dessa teoribildningar utgångna från den medicinska sociologin inte har 

lämnat mer avtryck i den medicinskt utövade verksamheten, eller kunnat få mer positiv 

genomslagskraft på befolkningsnivå genom primärpreventiva åtgärder. Säkerligen hanteras de 

i folkhälsoanalyser och i befolkningsepidemiologi, men sällan diskuteras de i den medicinskt  

kliniska vardagen, vilket exempelvis Läkartidningens artiklar vittnar om. Begreppet socialt 

kapital förekommer vid ett tillfälle i Läkartidningen 2003. Med hypotesen att socialt kapital 

skulle stärka motivationen till fysisk aktivitet genomfördes en epidemiologisk studie i en 

socioekonomiskt belastad stadsdel i Malmö 1994. Studien kunde inte påvisa något samband 

mellan parametrarna.8 

Den internationella insikten att behov av åtgärder för att befrämja en god global 

befolkningshälsa förelåg ledde 1978 till ett möte på initiativ av WHO. Mötet ledde till ”Alma 

Ata deklarationen” med 10 uttalanden, vilka formulerar förmedlande av hälsoåtgärder, främst 

genom primärvårdens försorg. Det första uttalandet är en definition av hälsa och lyder: ”Hälsa 

är ett tillstånd av komplett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara avsaknad 

av sjukdom eller svaghet. Hälsa är en fundamental mänsklig rättighet”.9 Härefter har 

uppföljande möten i WHO´s regi genomförts med utvecklandet av hälsoåtgärder. WHO-

dokumentet Ottawa Charter for Health Promotion, 1986, är en vidareutveckling från mötet i 

Alma Ata.  Focus var folkhälsa och olika strategier att kunna erbjuda alla människor en bättre 

hälsa och livssituation, inte bara via statliga myndigheters intervention, utan även utifrån den 

roll individen själv har, genom att välja tillgängliga vägar för att uppnå en bättre hälsa.10 

 Ett sätt att definiera hälsa är att definiera det som förmåga att fungera. Roy Porter, brittisk 

social- och medicin historiker, har 1997 lyft fram behovet av en helhetssyn i den medicinska 

verksamheten – det han kallar den psykosociala ekonomin. I detta begrepp ingår individens 

livsstil, inkomst, familj, utbildning, yrke, dvs det vi kan kalla helheten eller hela människan.11 

I Sverige har medvetandet om social ojämlikhet och med det även medföljande ohälsa 

                                                           
7 William C. Cocherham, Medical Sociology, Tenth edition, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007), s.105-
106. 
8 Martin Lindström, ”Socialt kapital avgör aktivitetsnivån på fritiden” Läkartidningen nr.40(2003), s.3124. 
9 WHO(1978). “Deklaration of Alma Ata. International conference on Primary Health Care, Alma Ata, USSR, 6-9 
September 1978”, http://www.who.int/hpr/archive/docs/almaata.html 
10 WHO.(1986b). ”Ottawa Charter for Health Promotion”,  http://www.who.int/hpr/archive/docs/ottawa.html 
11 Cockerham William C., Medical Sociology, Tenth edition, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007), s.12. 
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förelegat under hela 1900-talet. Ludwig Nordströms bok Lort-Sverige är exempel på en 

”väckarklocka” där olika samhälleliga och sociala problem belystes. Professorn i 

socialmedicin Gunnar Inghe och hans hustru Maj-Britt, socionom, utgav 1967 boken Den 

ofärdiga välfärden. Granskning sker av det svenska samhället utifrån socioekonomi, sjukvård, 

bostadslöshet, missbruk mm. Det på 1930-talet myntade begreppet Folkhemmet, sedermera 

Välfärdsstaten, synades i sömmarna och kritik samt ifrågasättandet till termerna är tydliga. 

Bokens slutkapitel benämns ”Det kvardröjande klassamhället” och bland annat tas 

sjukdomspanoramat upp. Författarna fann att klassamhället också återfanns i 

sjuklighetsmönstret. Bättre levnadsstandard i samhället med bättre hygien och den utveckling 

som skett på medicinens område hade bidragit till att sjuktal och dödlighet gått ner, men 

fortfarande var de fattiga människorna drabbade av högst dödlighet och sjuklighet.12 

Har då det svenska välfärdssamhället sedan 1960-talet uppvisat påtagliga förbättringar 

avseende befolkningen och dess hälsa? Vad visar de senaste årtiondenas folkhälsorapporter i 

stort och har läkarkårens debatt och inlagor i Läkartidningen ringat in någon eller några 

aspekter på folkhälsa och möjliga preventiva åtgärder från hälso- och sjukvården? Har dessa 

preventiva åtgärder implementerats och kan förbättring på folkhälsan och livsstilsparametrar 

påvisas? Den fysiska aktivitetens goda preventiva effekter på så väl individnivå, som 

förmånliga effekter på befolkningshälsan har ju visats genom medicinska undersökningar med 

fokus på bland annat hjärta-kärlsjukdom, sockersjuka och övervikt samt fetma. 

Forskning sker kontinuerligt vad gäller samband mellan betydelse av fysisk aktivitet/motion 

för folkhälsan, men någon studie liknande denna har jag ej hittat. 

 

METOD och MATERIAL 

Artiklar i Läkartidningen utgör min primärkälla för analys. 

Jag kommer att idéhistorisk följa /analysera utveckling av föreställningar om lämplig 

hantering av problematiken kring fysisk aktivitet/motion, fetma och folkhälsa utifrån artiklar i   

Läkartidningen. Tidningen utges med 52 nummer/år. 

Litteratursökning har gjorts avseende artiklar i Läkartidningen, där orden fysisk aktivitet, 

motion, övervikt, fetma samt folkhälsa ingått i artikelrubriken under åren 1996 – 2016. 

                                                           
12 Gunnar Inghe & Maj-Britt Inghe, Den ofärdiga välfärden (Stockholm: Tidens förlag, 1967), s.245. 
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Artiklarna finns tillgängliga i Läkartidningens digitala arkiv, (totalt rör det sig om 6700 

artiklar sammanlagt på angivna sökord). Artiklarna utgjordes av medicinska rapporter, 

studieresultat eller utgjordes av översiktsartiklar eller ingick i temanummer. Ett eller flera av 

sökorden ingick i artikelrubriken och skulle även ha ett väsentligt inslag i artikeln. Totalt har 

50 artiklar medtagits/beaktats i denna studie, där rubrikerna indikerat att fysisk aktivitet ingått 

i en medicinsk redogörelse/analys. Artiklarna har utgått från svenska förhållanden och 

innehållet i artiklarna granskar och diskuterar ”kärnorden” utifrån ett medicinskt synsätt. 

Konklusionerna i artiklarna skulle vara ”hur läkarna i Sverige bör/kan ordinera korrekt bland 

annat utifrån den problematik som kan ligga i ”kärnorden”. Det stora antalet artiklar är således 

screenade. Artiklar med ordet ”motion”, associerade till motioner till Riksdag, Läkarsällskap 

har givetvis exkluderats i den första sorteringen. Artiklarna är sedan screenade av mig och 

artiklar som föreföll ha anknytning till mina frågeställningar plockades ut. Dessa artiklar 

genomlästes, varvid ytterligare några föll bort. I några fall har jag gått vidare med artiklar som 

är nämnda i vald artikels referenslista eller att det har rört sig om fortsättningsartikel/-artiklar i 

en artikelserie, där rubriken inte haft med ”kärnorden”. 

Jag har följt Läkartidningens artiklar kronologiskt och redovisar dem också kronologiskt 

under rubrikerna Folkhälsa, Fysisk aktivitet på recept, Fetma. Jag följer alltså en tidslinje från 

1996 till 2016. 

Vidare har dokumentation avseende Ottawa deklarationen 1986, samt Folkhälsorapporter, 

senast publicerat 2018 samt SBU-rapporter ingått. Vidare har P Bourdieu´s föreläsning ”Idrott 

och idrottskonsumtion” i boken Kultur och kritik applicerats på befolkningsresultatet. Boken 

Medical Sociology, Tenth edition av William C. Cockerham har även använts. Knut Erik 

Tranöy´s bok Medicinsk etik i vår tid har använts i diskussionsavsnittet, liksom boken Filosofi 

och medicin, från Platon till Foucault under redaktion av Lennart Nordenfeldt. Avsnitt ur 

boken Livskvalitet och hälsa – Teori och kritik av Lennart Nordenfeldt har använts i 

diskussionen. Vidare har boken Evolutionary Medicine and Health, new perspectives  av 

Wenda Trevathan, E.O Smith och James J.McKenna använts. Gunnar och Maj-Britt Inghes 

bok Den ofärdiga välfärden har också använts. FYSS 2017 har också använts vid analysen.  
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EMPIRISKT MATERIAL 

Kapitel 1: 

FOLKHÄLSA 

Socialstyrelsens Folkhälsorapport 1997 refereras i Läkartidningen enligt nedan och åtföljs av 

ytterligare 10 artiklar under 1997 och 1998 i temanummer ”Folkhälsa, artikelserie”. 

Folkhälsorapporten 1997: Från 1960 till 1997 hade medellivslängden i Sverige ökat med 5,3 

år för män och 6,6 år för kvinnor. Minskad död i hjärta-kärlsjukdomar samt minskad 

spädbarnsdödlighet angavs vara förklaringen till denna demografiska förbättring. Det 

konstaterades i artikeln att stora sociala skillnader i hälsa kvarstod. Dödsrisken för arbetare i 

hjärt-kärlsjukdom var dubbelt så stor som för tjänstemän. Andra riskfaktorer såsom övervikt 

eller avsaknad av motion, även alkoholkonsumtion samt tobaksbruk var överrepresenterade i 

arbetargruppen. I artikeln påpekades att riskfaktorer ackumuleras under en individs hela 

levnad, men vilka specifika händelser i livet som orsakar hälsoproblem är svårt peka på. Dock 

konstaterades att konsekvenserna av att utsätta sig för risker får ofta allvarligare konsekvenser 

för lägre än högre socialgrupper.13 

I efterföljande artikel: ”Längre liv, livskvalitet och funktionsförmåga; Sjukvårdens bidrag till 

folkhälsan”, poängterades att insatser från hälso-och sjukvården, med läkaren i 

patientkontakten samt därtill aktörer inom den befolkningsinriktade förebyggande arenan ger 

potentierande goda effekter. Detta skall ske i såväl primär- som sekundär-preventivt syfte. 

Evidensbaserad medicinsk utvärdering saknades för att kunna på ett säkert sätt utvärdera 

effekterna på befolkningshälsan, konstaterade artikelförfattaren.14  

Artikeln ”Preventivt läkararbete viktigt men vanskligt. Brist på tid och kunskap hinder” tog 

upp Hälso- och Sjukvårdslagen 1985, där läkarens uppgift anges vara individinriktat och ha 

ett mindre ansvar för allmänna hälsofrågor i primärvården. Läkarförbundets arbetsgrupp för 

preventionsprogram genomförde hösten 1994 en enkätundersökning bland Läkarförbundets 

medlemmar. 65% av de tillfrågade ansåg att livsstilsfrågor ansvarsmässigt tillkommer 

behandlande läkare att hantera i patientmötet. Frågor om fysisk aktivitet hamnade på femte 

plats bland 16 livsstilsfrågor.15 En kommentar på undersökningen från en folkhälsovetare 

                                                           
13 Måns Rosén et al, ”Förbättrad folkhälsa sociala skillnader kvar”, Läkartidningen nr 35(1997), s.2923-2926. 
14 Måns Rosén, ”Längre liv, livskvalitet och funktionsförmåga”, Läkartidningen nr 36(1997), s.3065-3071. 
15 Lars Himmelman, Lars Weinehall,”Preventivt läkararbete viktigt men vanskligt. Brist på tid och kunskap 
hinder”, Läkartidningen nr 8(1996), s.694-699. 
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poängterade att läkaren har en oerhört viktig roll i det individinriktade förebyggande arbetet. 

”Ett önskemål vore att fler läkare såsom salig doktor Westerlund i Enköping skrev ut motion 

på recept”.16 

Folkhälsorapporten 1997 ledde till SOU 1997:119, benämnd ”En tydligare roll för hälso- och 

sjukvården i folkhälsoarbetet” och ett delbetänkande i HSU 2000 (Hälso-och sjukvårdens 

finansiering och organisation), där huvudpunkterna var kunskapsproduktion, 

kunskapsförmedling och primärvårdens roll och samverkan i folkhälsoarbetet.17 

Några veckor senare refererades och sammanfattades i Läkartidningen den färska utvärdering 

som SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) publicerat med titeln ”Att förebygga 

sjukdom i hjärta och kärl genom befolkningsinriktade program. Rapport 134”.  Denna 

handlade om primär prevention av hjärta-kärlsjukdom och rubriken på Läkartidningens 

referat var: ”Små resultat av stora studier. Brister i metoder och kompetens”. SBU 

sammanfattade nämligen den vetenskapliga granskningen med orden ”Den negativa roll som 

rökning, högt blodtryck, ohälsosamma kostvanor, bristande motion och sociala faktorer spelar 

för uppkomsten av hjärtinfarkt och slaganfall ifrågasätts ingalunda. Däremot finns inget 

vetenskapligt underlag för att starta nya storskaliga befolkningsinriktade förebyggande projekt 

mot sjukdomar i hjärta och kärl, utifrån de studier som här utvärderats”.18 SBU rapporten 

uppmärksammades medialt och i Svenska Dagbladet (SvD) ledde det till stor rubrik på 

tidningens förstasida: ”Hälsoprojekt ger dålig effekt.”19 

Ifrågasättande av SBU utvärderingen lät inte vänta på sig i Läkartidningen, där artikeln 

benämndes ”Folkhälsoarbetets fördelar är utvärderarens dilemma. Det subjektiva sunda 

förnuftet är en bra samarbetspartner”. I denna artikel ifrågasattes SBU´s påståenden och 

svenska samt finska hjärt-kärlförebyggande program angavs ha haft stor framgång för 

folkhälsan. Artikeln avslutades med att ”det finns all anledning att fortsätta att intensifiera det 

förebyggande arbetet på detta område”.20 Ytterligare en artikel publicerades i samma 

tidningsnummer med rubriken ”Folkhälsoarbetet behöver nya utvärderingsmodeller. 

Primärvårdsstödda program når djupare än storskaliga kampanjer”. Uppenbarligen 

                                                           
16 Marianne Enge Swartz, ”Hälsa återigen en klassfråga”, Läkartidningen nr 18(1996), s.1710-1711. 
17 Kristina Johnson, ”Primärvårdens roll måste bli tydligare. HSU 2000 om folkhälsoarbetet”, Läkartidningen nr 
38 (1997), s.3223-3224. 
18 Redaktionen, ”Små resultat av stora studier. Brister i metoder och kompetens”, Läkartidningen nr 46(1997), 
s.4261-4262. 
19 E. Andersson, ”Hälsoprojekt ger dålig effekt”, Svenska Dagbladet, 1998-01-13, s.1,4. 
20 Måns Rosén, Claes Örtendahl, ”Folkhälsoarbetets fördelar är utvärderarens dilemma”, Läkartidningen nr 36 
(1998), s.3742-3744). 
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eftersträvande ett objektivt betraktande av SBU rapporten, lyfte artikelförfattarna fram 

möjliga förklaringar till dess resultat. Författarna konstaterade att folkhälsoarbetets kritiker 

dragit slutsatsen att befolkningsinriktat förebyggande arbete mot hjärta-kärlsjukdom saknade 

värde och inte är behövligt, något som hade vunnit gehör bland vissa beslutsfattare. 

Författarna framförde även andra tolkningar, där en av frågorna var i vad mån det alls går att 

utvärdera folkhälsoarbete på det vis SBU gjort i föreliggande rapport. Artikelns avslutades 

med ”att utmaningen nu ligger i utveckling och systematisk utvärdering av etablerade och nya 

metoder i folkhälsoarbetet”.21 

En färsk utvärdering av ett befolkningsinriktat hälsoarbete har redovisats 2016. 

Interventionsarbetet utgår från Norsjöstudien vilken utformades på 1980-talet. Dess första 

rapport var inte publicerad när SBU utvärderingen genomfördes. Sannolikt hade konklusionen 

blivit annan och mer positiv till befolkningsinriktade förebyggande projekt avseende 

”välfärdssjukdomarna”, om Norsjöstudien hade kommit med i evidensanalysen. 

Norsjöstudien har levat kvar med namnet Västerbottens hälsoundersökningar, VHU. Den 

nyligen publicerade utvärderingen omfattar vad som skett med deltagare i 

hälsoundersökningar i Västerbotten från 1990 till 2006. Dödligheten var 34% lägre i gruppen 

som deltagit i hälsoundersökningarna, jämfört med motsvarande population i övriga Sverige. 

Generellt för västerbottningarna låg dödligheten 10% lägre än för riket. Utöver återkommande 

hälsoundersökningar av såväl helt friska individer som de med sjuklighet och den preventiva 

effekt detta anses ha i VHU, så lyfter forskarna fram även den allmänna spridningseffekt av 

hälsobudskapet som bedömes ske i samhället. Vidare anger forskarna att framgångsfaktorn 

beror på att primärvården står för kontinuiteten samt att denna satsning haft starkt politiskt 

stöd över partigränserna allt sedan 1980. I en intervju med den distriktsläkare som startade 

Norsjöprojektet, numera professor emeritus Lars Weinehall, nämner denne att läkarkåren är 

delad i denna fråga om huruvida primärvården skall vara huvudansvarig eller ej. Detta 

framgick, säger han, med tydlighet i den ”onödiga lista”, vilken SFAM (Svensk Förening för 

Allmän Medicin) presenterade 2014, där hälsoundersökningar av friska angavs som onödig 

åtgärd för läkare och primärvård att axla.22 

Jag har inte återfunnit några ytterligare artiklar i Läkartidningen, vilka redovisar folkhälsoläge 

och redovisar eller diskuterar befolkningsstatistik avseende hälsa och ohälsa. Socialstyrelsen 

                                                           
21 Lars Weinehall et al, ”Folkhälsoarbetet behöver nya utvärderingsmodeller”, Läkartidningen nr 36 (1998), 
s.3812-3816). 
22 Miki Agerberg, ”Hälsoundersökningarna räddar liv”, Läkartidningen nr 43 (2016); 
Läkartidningen,2016;113:ECA7. 
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och Statens Folkhälsoinstitut har i samarbete rapporterat på regeringens uppdrag folkhälsans 

utveckling och bestämningsfaktorer 2012 samt 2013. I denna senare rapport framhölls i 

inledningen att det torde vara mer effektivt att folkhälsoarbete främst inriktas på 

bestämningsfaktorer, såsom levnadsvanor samt livsvillkor, än på sjukdom. Bland 

bestämningsfaktorerna har FaR (Fysisk aktivitet på Recept), övervikt, fetma samt 

stillasittande ingått. Resultaten baserades på frågeformulär, benämnt Nationella 

folkhälsoenkäten och redovisade resultat för åren 2004 till 2012. Övervikt förelåg hos 43% av 

befolkningen och oförändrat över tid. Fetmarapporteringen uppvisade stigande trend, från 

11% till 14%. Liksom övervikt förelåg även för fetma högre procentuell andel hos de äldre 

åldersgrupperna, dvs över 30 års ålder. En samvariation med kortare utbildning påvisades. 

Trenden avseende stillasittande angavs oförändrad på 13%. De med längre utbildning var 

mindre stillasittande, närmast en halvering. Förskrivning av FaR angavs 2004 ha varit drygt 

3500, och hade till 2012 ökat till drygt 73400 recept.23 

Folkhälsomyndigheten lämnade 2018 sin årsrapport också baserad på Nationella 

folkhälsoenkäten. Denna redovisar resultaten från 2016 på befolkningsnivå och anger 

utvecklingen 2006 till 2016. Övervikt hade ökat till 51%, och stigande trend även för fetma. 

Stillasittande hade ökat med 2%. Levnadsvanan fysisk aktivitet uppgick oförändrat till 65%. 

Summeringen var att stillasittande fritid ökar, liksom övervikt och fetma i befolkningen. En 

samvariation med lägre (kortare) utbildning påvisades. Individuella samtal med motivation att 

förändra levnadsvanorna via sjukvården rekommenderades och en hänvisning gavs till 

Läkarförbundet.24 

 

 

Kapitel 2: 

FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT  

Att fysisk aktivitet har goda effekter för människans hälsa förnekas inte i Läkartidningarna 

jag studerat, men ordinationen ”motion/ fysisk aktivitet” har inte understrukits med emfas 

förrän 1998. Begreppet ”fysisk aktivitet på recept” formulerades då, förkortat till FaR. 

                                                           
23 Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013 från Statens folkhälsoinstitut (Nationella folkhälsoenkäten). 
24 Årsrapport 2018. Bilaga 1, Tabellresultat. Folkhälsomyndigheten. (Nationella folkhälsoenkäten). 
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Gamla kunskaper om nyttan med kroppsrörelser behöver inte vara förlegade. Skriften ”Hur 

blir man fet? Hur blir man mager?” utgiven 1915 ger förslag på olika bantningskurer, 

gödningskurer samt motionskurer. Att fysisk aktivitet är önskvärd framgår med ”Örtles 

terrängkur”: 4 – 5 timmars daglig promenad med stigningar upp till 20%.25 

Professor Jan Henriksson, specialistläkare i fysiologi och aktiv i Svensk Idrottsmedicinsk 

Förening, en sektion tillhörig Svenska Läkarsällskapet, citerades i en intervju i en artikelserie 

benämnd ”Människan i rörelse”. Citatet lyder: ”Han är bland annat alldeles övertygad om att 

fysisk aktivitet med gott resultat kan förskrivas som recept vid många sjukdomstillstånd”.26 

Denna synpunkt att kunna förskriva motion på recept och således stärka ordinationen genom 

att den överlämnas till patienten av läkaren och nedskriven, som gängse läkemedelsrecept, 

formulerades här för första gång i de Läkartidningar jag studerat. Ett recept dokumenteras 

nämligen även i patientjournalen, vilket dock inte nämns. Med ett sådant 

dokumentationsförfarande förstärks alltså ordinationen. 

Några veckor tidigare hade en intervju med en privatläkare, dr Calle Carlsson, publicerats i 

Läkartidningen. Det framgick tydligt att han var övertygad om att rätt kost, dess 

sammansättning samt mängd, samt daglig fysisk aktivitet/motion är väsentliga faktorer för 

hälsa och som preventiv åtgärd. Han citerades: ”Jag är mycket för att folk skall motionera, 

fast många tycker det är tråkigt. […..] Skaffa dig en älskarinna på andra sidan berget och 

cykla till henne två gånger i veckan”.  Vad som också framgår av intervjun var att dr Carlsson 

på Läkarnas Riksstämma 1992 redovisade en egen patientstudie, där de goda effekterna av 

kost och motion framhölls. Enligt dr Carlsson reagerade kollegorna negativt eller lämnade 

salen.27 

I och med artikelserien ”Människan i rörelse” lyftes fysisk aktivitet/motion fram, som viktiga 

komponenter i läkarens ordinationsportfölj. En av artiklarna: ”Regelbunden fysisk aktivitet 

hälsosamt för alla åldrar. Sjukligheten och risken att dö i förtid minskar”, refererade nationella 

och internationella medicinska befolkningsstudier, där den fysiska aktivitetens goda effekter 

på hälsoläget visades statistiskt. Vad som är intressant är att dessa studier (inklusive de 

svenska) var publicerade 1995 – 1998 i välrenommerade referee granskade medicinska 

tidskrifter. I artikelns inledning står: “Enligt rekommendationer av bland annat 

                                                           
25 Stephan Rössner, ”Gammal bruksanvisning för ätstörda”, Läkartidningen nr 17 (1998), s.1931. 
26 Tom Ahlgren, ”Ungdomar behöver någon form av fysisk aktivitet varje dag”, Läkartidningen nr 38 (1998), 
s.4060-4061. 
27 Tom Ahlgren, ” Rätt kost bästa medlet mot åldersdiabetes och hypertoni”, Läkartidningen nr 22 ( 1998), 
s.2622-2623. 
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Världshälsoorganisationen och National Institutes of Health i USA bör alla kliniskt 

verksamma läkare ge sina patienter råd angående fysisk aktivitet anpassat till hälsotillstånd 

och personlig livsstil”. (WHO/FIMS; Committee on physical activity for health. Exercise for 

health. Bulletin of the World Health Organization. 1995; 73:135-6).  Artikeln avslutades med 

hänvisning till en aktuell svensk medicinsk studie med följande: ”Rådgivning vid endast ett 

tillfälle om kost och motion av distriktsläkaren uppvisade bestående effekter på blodfetter, 

blodtryck och fysisk aktivitetsgrad ett år senare. Detta kan ses som ett stöd för att även relativt 

små insatser av läkaren kan ha betydelse”. 

I texten nämndes även att det sedan 1953 fram till 1995 publicerats ett 40-tal studier i vilka 

sambandet mellan fysisk aktivitet och/eller motion och sjukdom i hjärtats kranskärl 

undersökts. Dock var dessa publikationer inte vetenskapligt ”säkra”, vilket kan förklara den 

passivitet som verkar ha förelegat fram till 1998 från den svenska läkarkåren vad gäller fysisk 

aktivitet/motion och dess plats i behandlingsarsenalen. Det fanns dock ett flertal artiklar i 

Läkartidningen under 1996 och 2 åren framåt angående en fetmande befolkning och fetmans 

konsekvenser på hälsan. Fysisk aktivitet nämns, men hade inte så framskjuten roll.28 

WHO´s formulering ”anpassat till hälsotillstånd och personlig livsstil” verkar ha lett till en 

avvaktande hållning från läkarkåren. Positivt gensvar i form av medicinska kommentarer 

saknas 1998. Förhoppningsvis uppmuntrade ändå läkare sina patienter att inte vara 

stillasittande, utan ”röra på sig”. Kanske det fanns en oro att fysisk aktivitet/motion hos 

personer med hjärta-kärlsjukdom skulle vara mer till skada än nytta?   

Drygt 6 månader senare dök dock en artikel upp med rubriken ”Motion på recept kan hjälpa 

patienten ändra sina vanor”.  Författarna ställde frågan: ”Finns det belägg för att 

motionsrådgivning fungerar i klinisk vardag?”. God vetenskaplig grund ansågs föreligga 

avseende den skyddande effekten av motion på hjärt-kärl-sjukdom samt sockersjuka. Även 

motion efter hjärtinfarkt anses nu vara en bra och ofarlig sekundärpreventiv åtgärd. Utöver 

vardagsmotionen ”lagom” återkom rekommendationerna om regelbunden motion tre gånger i 

veckan i pass på 30 minuter. I artikeln påpekades att den personliga attityden från läkaren vad 

gäller motion är viktig för att ordinationen skall få gehör. Synpunkter på patient-läkar-

konsultationen framkom. Läkaren skall lägga mycket kraft på öppna frågor och 

psykologiserande frågor till patienten. Stor vikt skall läggas avseende patientens eget 

                                                           
28 Carl Johan Sundberg, Eva Jansson, ”Regelbunden fysisk aktivitet hälsosamt för alla åldrar”, Läkartidningen nr 
38 (1998), s. 4062-4067. 
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tyckande och önskemål vad gäller behandling. Det ansågs uteslutet att läkaren på något vis 

uppvisade auktoritet. Alltså skulle ”motion på recept”, nu introducerat och benämnt FaR = 

Fysisk aktivitet på Recept genom inkännande samtal få patienten att välja motionsinriktning. 

De psykologiska teorierna var att man genom detta förfarande fick patienten mer motiverad 

och skulle komma att genomföra motion hållbart och långsiktigt.29 

En notis i Läkartidningen 2001 signalerade ytterligare vidareutveckling av FaR. I samarbete 

mellan Folkhälsoinstitutet (”Sätt Sverige i rörelse 2001”) och Yrkesföreningar för Fysisk 

Aktivitet ( YFA; en subsektion till Svensk Idrottsmedicinsk förening) framgick att det pågick 

en utvärdering av en handbok kallad FYSS (förkortning av titeln: ”Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling”).30 Handboken kunde liknas vid en 

träningshandbok på diagnosbasis. Beslutet att utforma FYSS togs 1999 och fanns i nätversion 

från hösten 2001, och som tryckt upplaga från 2003. Notabelt är att detta inte annonserats 

tydligare för läkare, att döma av Läkartidningen. 

Ett reportage om en distriktsläkare och hans arbetsmetodik avseende FaR var mycket 

illustrativt och tänkvärt. Under rubriken ”Motion är en livlina” beskrev han teamet runt sig 

och logistiken för att patienten skulle komma till rätt instans efter att FaR hade förskrivits. 

Han använde termen livlina till patienten vid konsultationen. Valet kunde stå mellan 

livsstilsförändring, eller åtminstone uppskjutande av läkemedelsbehandling för en åkomma, 

som kan behandlas primärt med motion. Det som, enligt min mening, är viktigt är följande 

synpunkt och citat: ”Hur trovärdigt kan det vara om det sitter en jätteöverviktig doktor som 

luktar cigarettrök och skall tala om för patienten att leva ett friskt liv, motionera, promenera 

och inte röka?”.31 

2004 var det dags för en ny artikelserie, ”Motion som medicin”.                                                                            

Läkartidningens chefredaktör introducerade artikelserien med orden ”Gör det fem gånger i 

veckan”. Detta grundade sig på en rykande färsk rapport från brittiska hälsodepartementet där 

just motion angavs vara en av samhällets viktigaste hälsofrågor. Kort och gott meddelades i 

den rapportens inledning att motion både ökar välbefinnandet hos individen men även 

förebygger flera av de välfärdssjukdomar och alltså folksjukdomar som finns i vårt samhälle. 

Fetman är inte att glömma! Vi måste förändra vårt stillasittande liv. I den här brittiska 

                                                           
29 Maj-Lis Hellénius, Elisabeth Arborelius, ”Motion på recept kan hjälpa patienten ändra sina vanor”, 
Läkartidningen nr 30-31 (1999), s.3343-3346. 
30 Elisabeth Ohlin, ” Ordination: Styrketräning”, Läkartidningen nr 45 (2001), s.4950. 
31 Sara Zetterlund-Holfve, ”Motion är en livlina”, Läkartidningen nr. 51-52 (2003), s.4260-4261. 
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rapporten låg ansvaret inte bara på staten och sjukvårdssektorn, utan inbegrep hela samhället, 

ner till vad den enskilda familjen skulle kunna göra så att fysisk aktivitet kommer att 

integreras i den vardag vi alla innehar.32  

Startartikeln i den nya artikelserien hade rubriken ”Människan är gjord för rörelse! Motion 

som medicin mot välfärdens sjukdomar”. Med hänvisning till vetenskapliga artiklar 

uppmanades till att ordinera fysisk aktivitet/motion till patienterna. ”Fysisk aktivitet bör 

därför ingå som en central komponent vid prevention och behandling av {dessa} sjukdomar 

och som ett självklart komplement till eller ersättning för farmakologisk behandling”. 

Notabelt var att denna konsensus inte uteslöt möjligheten att primärt behandla uppseglande 

sjuklighet med enbart fysisk aktivitet/motion, och att läkemedel kommer därefter. Hade 

kanske dr Carlsson en smula rätt i sina påståenden, men var han för provokativ för då gängse 

normer inom läkarkåren?  

Vidare postulerade artikelförfattarna att ”Ett sätt att öka den fysiska aktivitetsnivån kan vara 

att ordinera fysisk aktivitet på recept på samma sätt och med samma uppföljning som vid 

annan receptförskrivning”.33 

Ja, då var väl allt bra?? FaR och FYSS. Implementerat, eller? Jodå, enstaka utvärderingar dök 

upp i efterföljande artiklar. Rubriken ”Hälsoremiss – effektiv i primärvården; Bra verktyg för 

att förebygga/ behandla tex övervikt och typ-2 diabetes” var ett exempel på positivt gensvar. I 

inledningen nämndes sjukvårdens uppdrag enligt Hälso-och sjukvårdslagen, nämligen att ta 

aktiv del i att förebygga sjuklighet. Jag noterar att i tidigare artiklar (utom artiklar som 

avhandlar folkhälsoarbete) har inte hälso- och sjukvårdslagen eller regeringsuppdrag till 

Läkarförbundet nämnts. I den här artikeln nämndes även Nationella folkhälsomål, preciserat 

mål nr 6: ”Vården behöver bli mer inriktad på hälsofrämjande och förebyggande arbete”. 

Referens ges till Ågren G. Den nya folkhälsopolitiken. Nationella mål för folkhälsan. 

Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut; 2003.(Rapport 57).34 

Med den artikel som hade rubriken ”Metabola syndromet hotar folkhälsan. Ökad fysisk 

aktivitet bästa boten”, lyftes inte bara FaR fram som ordinationsredskap, utan ett nytt begrepp 

– metabola syndromet - introducerades som samlingsnamn för de befolkningssjukdomar som 

bland annat inbegriper fetma, övervikt, hjärt-kärlsjukdom och sockersjuka. I tidigare artiklar 

                                                           
32 Josef Milerad,”Livsstil som dödsorsak”, Läkartidningen nr.12 (2004),s.1074. 
33 Carl Johan Sundberg, Claes-Göran Östenson, Agneta Ståhle, ”Människan är gjord för rörelse. Motion som 
medicin”, Läkartidningen nr 20 (2004), s.1776. 
34 Claes-Göran Östensson et al.  ”Hälsoremiss effektiv i primärvården”, Läkartidningen nr 6 (2006), s.375 – 377) 
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sedan 1996 hade dessa medicinska diagnoser benämnts var för sig eller tillsammans, utan 

samlingsnamnet metabolt syndrom, dock har ordet ”metabol” dykt upp enstaka gånger i 

löpande text. 

FaR med stöd av FYSS rekommenderades av författarna att användas i den praktiska 

verksamheten.  Något som dyker upp som en underrubrik i artikeln är rekommendationen att 

begränsa stillasittande aktiviteter, vilket verkar vara en vink om kommande 

rekommendationer. I artikeln framhölls värdet av fysisk aktivitet av typen konditionsträning 

och i minst 30 minuter samt 5 dagar i veckan. Vid bukfetma är det inte en nackdel att 

utsträcka den fysiska aktiviteten till 60 minuter per pass. Även styrketräning rekommenderas 

upp i åldrarna för att bevara muskelmassan. Resultatet från SBU rapport om fysisk aktivitet 

togs upp som evidens och stöd för rekommendationerna.35 

I artikeln ”Metoder för att främja fysisk aktivitet. En systematisk litteraturöversikt från SBU” 

definierades fysisk aktivitet som ”all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning”. Fysisk aktivitet som begrepp 

inkluderar således aktiviteter som har ett mycket brett register i såväl arbete som under fritid. 

I SBU rapporten ”Metoder för att främja fysisk aktivitet. En systematisk litteraturöversikt”, 

ansågs det finnas evidens, det vill säga bekräftas vetenskapligt, att råd om fysisk aktivitet och 

stöd till beteendeförändring givna i sjukvården eller skolan har effekt, dvs leder till en ökad 

fysisk aktivitet. Råd kompletterade med recept på fysisk aktivitet ansågs förstärka effekten. I 

denna SBU rapport hänvisades till att, enligt Folkhälsorapport 2005. SOS  2005-111-2. 

Stockholm: Socialstyrelsen;2005, högst 20% av Sveriges befolkning över 30 år bedömdes 

vara tillräckligt fysiskt aktiva sett ur ett hälsoperspektiv.36 

Kan det vara bättre? Nu visste vi vad vi skulle göra, både läkare och patienter och befolkning. 

Men med rubriken ”Fysisk aktivitet på recept utvärderas i Sverige” publicerat i 

Läkartidningen meddelade Statens Folkhälsoinstitut i ett pressmeddelande att regeringen 17 

mars 2008 givit myndigheten i uppgift att utvärdera FaR och hur mycket det används och 

vilka diagnoser det kopplas till.37 Hur skall vi tolka detta? SBU har ju sagt för 3 år sedan att 

metoden är bra.  

                                                           
35 Maj-Lis Hellénius, Rainer Rauramaa, ”Metabola syndromet hotar folkhälsan. Ökad fysisk aktivitet bästa 
boten”, Läkartidningen nr 51-52 (2007), s.3857-3861. 
36 Metoder för att främja fysisk aktivitet. En systematisk litteraturöversikt. SBU rapport 181. (Stockholm: 
Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2007) 
37 Marie Närlid, ”Fysisk aktivitet på recept utvärderas i Sverige”, Läkartidningen nr 14 (2008), s. 979. 
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FaR dyker upp igen, efter nästan 4 års tystnad i Läkartidningen. Artikeln rubriceras ”Fysisk 

aktivitet på recept – en underutnyttjad resurs. Stora variationer mellan landstingen, visar 

statistik över förskrivningen”. Artikeln var en sammanställning av den rapport som Statens 

folkhälsoinstitut slutfört på regeringens uppdrag från 2008 och publicerad 2011. Statistik över 

förskrivna FaR angavs 2010 vara 49.000, vilket var 3 gånger fler FaR recept än 2007. 

Slutsatsen var att metoden fått en bra spridning sedan 2007, men ytterligare implementering 

av FaR samt därtill Socialstyrelsens nationella riktlinjer daterade 2011, med ytterligare 

sjukdomsförebyggande metoder, rekommenderades.38 

”Sjukhusvården kan sätta fart på FaR – fler behöver recept” löd rubriken på en medicinsk 

kommentar till SBU-rapporten. Författaren nämnde att det förekommit synpunkter på att 

sjukvården inte ”skall lägga sig i” människors levnadsvanor, men ansåg att de flesta läkare tar 

sitt etiska ansvar och ger sina patienter de råd som är tillämpliga. Dock skulle sjukhusläkarna 

kunna bidraga också med FaR, menade författaren. Referens i artikeln till WHO 

(www.who.int/topics/physical¨activity/en) var en tankeställare: Fysisk inaktivitet rankas som 

den fjärde viktigaste orsaken till kronisk sjukdom i världen.39 

2012 orsakade ”Norrbottenuppropet” rubriker i Läkartidningen. Uppropet vände sig emot 

krav på registrering av livsstilsfaktorer, som förutsättning för att få full ekonomisk ersättning i 

vårdvalssystemet i primärvården i Norrbotten. Detta var ett politiskt beslut, unikt för 

Norrbotten. Verksamma i Norrbotten var totalt 1100 distriktsläkare, vilket motsvarade 20% av 

den svenska distriktsläkarkåren. Dessa Norrbotten-distriktsläkare protesterade. 

Distriktsläkarföreningens ordförande förklarade att livsstilsfrågor ansågs av läkarkåren vara 

en viktig preventiv åtgärd, men att vid samtliga läkarbesök, oavsett besöksorsak, ställa dessa 

frågor för att erhålla patientersättning från Landstinget, ifrågasattes skarpt.40 Läkarna fick rätt. 

Socialstyrelsen meddelade nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och det nu 

välkända begreppet FaR fastslogs innebära individanpassad skriftlig ordination av fysisk 

aktivitet till patienter som behöver öka eller ändra sin fysiska aktivitet för att förebygga och 

behandla sjukdom.41 

                                                           
38 Lena Kallings, ”Fysisk aktivitet på recept – en underutnyttjad resurs”, Läkartidningen nr 51-52 (2012), s.2348-
2350. 
39 Mats Börjesson, ”Sjukhusvården kan sätta fart på FaR – fler behöver recept”, Läkartidningen nr 51-52 (2012), 
s.2340. 
40 Läkartidningen nr 13 (2012), sid.682. (Rubrikruta Aktuellt) 
41 Lena Kallings, ”Fysisk aktivitet på recept – en underutnyttjad resurs”, Läkartidningen nr 51-52 (2012), s.2348. 
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Med ”SFAM ´s lista över åtgärder som är onödiga” vilken publicerades våren 2014, väcktes  

en proteststorm. (SFAM = Svensk Förening för Allmän Medicin). SFAM ansåg nämligen att 

FaR var en onödig uppgift för distriktsläkaren. Ordföranden i arbetsgruppen framförde att 

sjukvården inte skall bjuda in friska människor till någon form av undersökning och att det 

måste finnas evidens för mycket gott medicinskt resultat, för att vara försvarbart etiskt. Vidare 

framfördes att distriktsläkaren inte skulle vara samhällets hälsopolis, samtidigt som han/hon 

är patientens personlige läkare.  

Läkartidningen hade nu infört möjlighet att lägga in kommentarer på webben, och 17 

kommentarer infann sig snabbt, med både ris och ros.42 

Läkartidningen publicerade under efterföljande kvartal tre artiklar, där författarna - 

professorer och välrenommerade auktoriteter inom invärtesmedicin, arbetsfysiologi och 

idrottsmedicin, liksom hälsovetenskap, idrottsvetenskap och psykologi -  bemötte SFAM dels 

under rubriken ”Evidens finns för FaR”,43 dels påpekades att FaR är ”Mer än bara ett 

recept”44 samt den tredje artikelns rubrik var ”FaR har stor utvecklingspotential”45.  Alla tre 

artiklarna åtföljdes av omfattande referenslistor som evidensbevis för nyttan med FaR. Totalt 

kommenterades artiklarna av 17 läkare på webben. (trots sommarmånaderna).  

Debatten fortsatte med rubriken ”FaR oförtjänt på ”onödiga listan” – vad händer nu?”. Denna 

artikel är, enligt min mening, stringent och dessutom tillspetsad. Artikelförfattaren är 

psykolog. Repliker saknades inte, lika litet som referenslitteratur för att stärka replikerna. En 

professor i allmänmedicin ansåg att R i FaR stod för en paternalistisk kvarleva som i 

medicinsk-etisk diskussion brukar ställas emot autonomiprincipen och hävdade att Receptet 

skall vara förenligt med en hög grad av patientautonomi.46 

I slutet av 2015 kom en artikelserie med temat FYSS, översikt. I temanumret diskuterades 

under följande rubriker ”Hur bedömning och utvärdering av fysisk aktivitet vid rådgivning i 

vården skall genomföras”, vidare ”Nya vägar och val för fysisk aktivitet i 

                                                           
42 Michael Lövtrup, ”SFAM gör lista över åtgärder som är onödiga”, Läkartidningen nr. 27-28 
(2014)/2014;111:CYXS/. 
43 Maj-Lis Hellénius et al, ”Evidens finns för FaR”, Läkartidningen 2014-07-04, nr 29-30; /2014;111:CY36/ 
44 Miki Agerberg, ”Mer än bara ett recept”, Läkartidningen nr 29-30 (2014) /2014;111:CZC9/ 
45 Karin Weman-Josefsson, Gunnar Johansson, ”FaR har stor utvecklingspotential”, Läkartidningen 2014-08-
11//2014;111:CZ77/. 
46 Karin Weman-Josefsson, ”FaR oförtjänt på onödiga listan – vad händer nu?”, Läkartidningen nr 
10(2015)/2015;111:DCPP/ 
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rekommendationerna för vuxna”, samt avrundades temanumret med en artikel benämnd ”Att 

vara i rörelse minskar risk för sjukdom och förtida död”. 

Summeringen blev att ”vinsterna med regelbunden fysisk aktivitet är många och stora. Bättre 

livskvalitet, kognition, stämningsläge och fysisk kapacitet – och lägre risk för många 

sjukdomar och förtida död. Rörelse påverkar de flesta av kroppens organ och vävnader”.47 

Detta temanummer föregick den nya upplagan av FYSS 2017. Visserligen har i 

Läkartidningen 2015 sinnesstämning nämnts i löpande artikeltexter, men här lyfts även 

själsliga parametrar upp som ytterligare fördel för fysisk aktivitet för individens 

välbefinnande.  

Jag finner vid en eftergranskning av utvecklingen av ordinationen daglig rörelse utöver den 

mer pulshöjande fysiska aktiviteten, så har detta nämnts redan tidigare i den brittiska 

hälsorapporten.48  En svensk undersökning, kunde därtill visa att de fysiskt Inaktiva utgjorde 

en hälsomässig riskgrupp. Om livsstilsförändring med snabb daglig promenad kunde 

implementeras, bedömdes stora hälsovinster vara möjliga.49 

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna antogs av SLS (Svenska Läkaresällskapet) 

24 oktober 2011. Dessa rekommendationer är framtagna av YFA (Yrkesföreningar för Fysisk 

Aktivitet) och återfinns på www.yfa.se. De är i samklang med FYSS 2017 avseende friska 

personer.  

FYSS 2017 har i boken, under varje rekommendationsruta med förslag på olika varianter och 

intensitet för fysisk aktivitet/motion, och från fullt friska individer till rekommendationer med 

hänsyn till diagnoser, samma återkommande text: ”Undvik långvarigt stillasittande”. Det 

konstateras i inledningskapitlet att detta begrepp inte kan till fullo definieras, utifrån dos och 

tid, men att det tillkommit sedan 2011. En översiktsartikel 7 år tidigare, som handlade om 

livsstil och hälsa och benämndes ”Mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet bra för 

hälsan” tog upp nyttan med lågintensiv fysisk aktivitet och anförde att det fanns ett positivt 

samband mellan stillasittande tid och sjuklighet. Här kommenterades alltså graden av 

                                                           
47 Carl Johan Sundberg et al, ”Fysisk aktivitet en viktig medicin”; Eva Jansson et al,” Fysisk aktivitet, nya vägar 
och val i rekommendationerna för vuxna”, Läkartidningen, nr 47(2015)/2015;112:DRT4/ samt 2015 nr 47 . 
48 Josef Milerad, ”Livsstil som dödsorsak”, Läkartidningen nr 12 (2004), s.1074. 
49 Lars-Magnus Engström, Folke Lindgärde, ”Fysiskt aktiva mår bättre”, Läkartidningen nr 15-16 (2004), s.1387-
1393. 
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stillasittande och fördelar med den vardagliga rörligheten, som exempelvis att ta trappan i 

stället för hissen.50 

2012 återkommer varningen med vådan av att vara stillasittande. Med rubriken ”Långvarigt 

stillasittande är en metabol riskfaktor” definierades stillasittande som ” muskulär inaktivitet 

och motsatsen till all fysisk aktivitet där muskelkontraktioner förekommer”. Vi bör alltså, 

sade författarna, ta hänsyn till att stillasittande är en viktig livsstilsvariabel för individen att ta 

hänsyn till bland alla andra livsstilsvariabler. Sålunda rekommenderades en ökad lågintensiv 

vardaglig aktivitet som bör kombineras med fysisk aktivitet/motion.51 

Kapitel 3. 

FRÅN FETMA TILL METABOLT SYNDROM. FETMA EN FOLKSJUKDOM. 

Debatt om fetma och risk för utvecklande av sjukdomar som en konsekvens av fetma är inte 

något nytt. Min studie berör dock Läkartidningen 1996 och fram till 2016. Många artiklar om 

fetma sammanfaller med fysisk aktivitet och motion. 

Under 1996 publicerades 12 artiklar i en artikelserie kallad Övervikt. Några refereras här. 

SBU har i rapporten om övervikt och fetma angivit att ”riskerna för allvarliga följdsjukdomar 

ökar markant vid ett BMI omkring 30”.52 

I artikeln ”TV och stillasittande gör allt fler feta” redovisades kalla sifferfakta och 

interventionsförslag.  

I denna artikel definieras fetma respektive övervikt och artikelförfattaren följer den definition 

som WHO angivit. Mätvärdet uttrycks i BMI, vilket betyder Body Mass Index och är ett 

relationstal mellan en persons längd och vikt. BMI uttrycks i kg/kvm. De medicinska 

artiklarna skriver om övervikt och fetma, men brytpunkten verkar gå vid BMI 30. Normalvikt 

anses vara BMI 18,5 – 24,9. Måttlig övervikt BMI 25 – 29,9. Svår övervikt, gränsande till 

fetma BMI 30 – 39.9. Svår fetma BMI 40 eller mer. 

  

                                                           
50 Lena Kallings, Maj-Lis Hellénius, ”Mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet bra för hälsan”, Läkartidningen 
nr 36 (2010), s. 2090-2095. 
51 Elin Ekblom-Bak, Björn Ekblom, ” Långvarigt sittande är en metabol riskfaktor”, Läkartidningen nr 34-35 
(2012), s.1467-1470. 
52 SBU,” Stark ökning av överviktens följder”, Läkartidningen nr 32-33 (2002), s. 3188 
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 För att kallas folksjukdom skall mer än 1 % av befolkningen beröras. 1996 led 6% av vuxna 

män och 9% av vuxna kvinnor i Sverige av fetma. För Sveriges del innebar det att över 

500.000 personer var så feta att de egentligen behövde hjälp med någon form av medicinsk 

behandling. Trenden var ökande sedan 1980-talet och följde samma mönster som i övriga 

västvärlden. Befolkningsdata var lika, vare sig det gällde brittiska eller skandinaviska studier. 

Ett starkt samband kunde påvisas mellan ökad fetmaförekomst och lägre fysisk aktivitet 

senaste 20 åren. Det var ett starkt samband mellan social klass och fetmaprevalens, ju lägre 

socioekonomisk klass, dess högre fetmaprevalens. Trots diskussioner om genetiska faktorer, 

hävdade författaren att ”det torde vara helt uteslutet att de senaste årens snabba ökning av 

fetmaprevalensen skulle kunna förklaras av ändringar i arvsmassan […] De senaste årens 

dramatiskt ökade fetmaförekomst måste därför bero på ändrade livsstilsfaktorer”.53 

”Kost och motion väger alltjämt tyngst. Gamla principer för överviktsbehandling står sig”. Så 

formulerade sig en av Sveriges mest aktiva ”fetmaprofessorer”, dr Stephan Rössner. Motion 

skall vara individanpassad, påpekade han. Beteendeförändring, till exempel med promenader 

några gånger i veckan, med klädombyte på grund av att aktiviteten leder till ansträngning med 

åtföljande svettning, kan vara en bra början på ett långsiktigt program.54  

”Fetma - en epidemi som bara växer. Den urbaniserade världens nya gissel” löd en rubrik. 

Författaren ansåg att fetma måste tillerkännas status som ett sjukdomstillstånd och inte 

negligeras som självförvållat. Läkarkåren tenderade att betrakta fetma som patientens 

självförvållade ensak, en fördom och attityd som inte är etiskt korrekt, föreföll vara 

författarens budskap. ”Vi betraktar gärna feta personer som stillasittande, karaktärslösa 

frossare”. Fetman i sig leder till ”välfärdssjukdomar”, följdsjukdomar, som sockersjuka, hjärt-

kärlsjukdom men även belastningssjukdomar. Författaren tog också upp den genetiska 

aspekten och vad som ur ett evolutionärt perspektiv kan ha lett till att en del människor har 

lättare att samla på sig fettdepåer. Han diskuterade en så kallad Thrifty gene (=”spargenen”), 

som anses vara bidragande vid uppbyggandet av fettdepåer vid tillgång på fett.55 Detta var 

funktionellt på stenålderstiden, men eftersom vi nu lever i ett samhälle med tillgång på föda, 

                                                           
53 Lars Sjöström, ” TV och stillasittande gör allt fler feta”, Läkartidningen nr 3 (1996), s.167-170. 
54 Stephan Rössner, ”Kost och motion väger alltjämt tyngst”, Läkartidningen nr 12 (1996), s.1117-1120. 
55 Paul W. Ewald, “An evolutionary perspective on the causes of chronic diseases; Thrifty genotype hypothesis”i 
Evolutionary Medicine and Health, new perspectives, red. Wenda R.Trevathan, E.O. Smith, James J. McKenna 
Oxford: Oxford University Press, 2008), s.355. 
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är denna genetiska kodning inte till gagn.56 Som framgår av en tidigare artikel 1996, är 

läkarna överens om att genetik inte är enda orsak till fetma.  

Artikelserien Övervikt avslutades med en översikt avseende möjliga behandlingsmetoder: 

”Nya rön sporrar fetmaforskningen”. Operationsmetoder liksom läkemedel är en del i 

behandlingen, men kost och motion och beteendeförändringar är också viktiga, även om 

viktminskning inte är påtaglig. De senare livsstilsåtgärderna syftade till en bättre total 

livskvalitet och i möjligaste mån minska risken för följdsjukdomar. Avslutningsorden är 

tänkvärda: ”Attitydpåverkan måste fortgå vad beträffar fördomarna mot dem som drabbats av 

ett tillstånd ingen av dem önskar sig”.57 

”Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för hjärt-kärlsjukdom. Fetman ökar – vi måste 

röra på oss!” var rubriken i en artikel 1998, och där står:  ”How much pain for cardiac gain”, - 

därmed citerande en artikel i Science. Innan 1990 rekommenderades 20 – 30 minuter 

ansträngande fysisk aktivitet tre gånger i veckan för hjärt-kärl friska individer. I Sverige 

förändrades förhållningen till en lindrig nivå: ”lagom” under 1990-talet.  Måttlig eller kraftig 

ansträngning, inte ens för friska personer, skulle inte vara nödvändigt, utan små promenader 

några gånger om dagen skulle vara tillräckligt. Artikelförfattaren frågade sig om syftet var att 

”göra träningsbudskapet mer aptitligt för en bredare allmänhet”.58 

Debatten om motion och ordination fortgick, men ännu en parameter i kampen mot fetma och 

dess följdsjukdomar diskuterades under rubriken ”Håll koll på midjemåttet! Övervikt, fetma 

och stort bukomfång riskfaktorer för typ 2 diabetes”. Nu är det hög tid att förebygga fetma, en 

fetmaepidemi föreligger i Sverige och vi saknar nationellt handlingsprogram, utbrast 

författaren. Mät midjan och BMI och för in i journalen. Ge livsstilsråd.59 

Intresset för fetma och åtgärder verkade svalt, även om man indirekt kan se en koppling 

mellan fetma/övervikt, fysisk aktivitet/motion och FaR i Läkartidningens artiklar. Men 2002 

kom en rapport från SBU om övervikt och fetma benämnd ”Stark ökning av överviktens 

följdsjukdomar” och refererad i Läkartidningen. Många olika faktorer är inblandade i 

utvecklingen av fetma, skrevs i rapporten. Kombinationen av livsstil, miljöfaktorer och arv 

(genetik) ansågs leda till övervikt och fetma. I rapporten konkluderades att även om fetma i 

                                                           
56 Per Björntorp, ” Fetma – en epidemi som bara växer”, Läkartidningen nr 50 (1996), s. 4637-4640. 
57 Stephan Rössner, ”Nya rön sporrar fetmaforskningen”, Läkartidningen nr 4 (1997), s.221-224. 
58 Jan Henriksson, ”Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för hjärt-kärlsjukdom”, Läkartidningen nr 51-52 
(1998), s.5894-5896. 
59 Melcher Falkenberg, ”Håll koll på midjemåttet! Övervikt, fetma och stort bukomfång riskfaktorer för typ 2 
diabetes”, Läkartidningen, nr 34 (2001), s. 3520-3522. 
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sig är svår att komma åt, så kan riskfaktorer i dess spår åtgärdas. Livsstilsfaktorer inklusive 

fysisk aktivitet/motion och behandling av ev förekommande sjukdomar kan omhändertagas.60 

En specialistläkare i socialmedicin skrev: ”Var försiktig med ”bantning och diet”, satsa på 

”fysisk aktivitet och kostvanor” och fortsatte: ”Befolkningsinriktade strategier beträffande 

fysisk aktivitet och kostvanor måste byggas upp”.61 

”Från svält till överflöd – ett förändrat sjukdomspanorama” formulerade kraven på behov av 

fysisk aktivitet beträffande den grupp individer som är feta. Den genetiska faktorn och 

evolutionära möjligheten av att vi människor selekterats till att överlevna i tider av brist på 

föda, (thrifty gene = ”spargenen”) beskrevs igen, men också att med den snabba förändringen 

till stabilt god tillgång på föda, så har inte den långsamma evolutionen hunnit med att 

förändra vår genuppsättning, så vi kan klara välfärd, utan att bli feta. I artikeln angavs att ett 

kilo fett räcker till 3 dagars förbränning samt att en medelålders man i Sverige beräknas i 

medeltal bära på 10 kilo kroppsfett, en kvinna 15 kilo. Dessa lager och reserver räcker till en 

månads förbränning. Att till detta lägga det extra nutritionsmässiga, som vi har tillgång till, 

innebär en ökad kroppsfettmassa, och sålunda övervikt och fetmarisk. En extra smörgås om 

dagen innebär 8 kilo viktökning på ett år. Den selekterade ”spargenen” och allt mindre behov 

att vara fysiskt i rörelse, leder till fetmaepidemin, som sveper över världen, menar författaren. 

I spåren av denna epidemi följer de metabola sjukdomarna, vår välfärds gissel. Huruvida 

fetma skall klassificeras som sjukdom, genetiskt orsakat eller självförvållat lämnades öppet i 

artikeln, men att fetma bör ses som ett civilisationssyndrom konkluderades i artikeln.62 

Kausala bevis för koppling mellan minskad fysisk aktivitet och fetma ansågs finnas enligt en 

artikel med rubriken ”Fetma – en kronisk sjukdom som kräver livslång motionsaktivitet”. Vad 

som dock är absoluta bakgrunden till fetmaepidemin ansågs svårt att förklara. 

Kostförändringar? Stillasittande? En långsiktig strategi med fokus på ökad daglig fysisk 

aktivitet kan inte förringas enligt artikeln.63  

Under de efterföljande dryga 10 åren var fetmarubrikerna fåtaliga i Läkartidningen. Indirekt 

debatterades dock fetma eftersom artiklarna vände och vred på begreppet fysisk aktivitet, 

                                                           
60 SBU; ”Stark ökning av överviktens följder” Läkartidningen nr 32-33 (2002), s. 3188-3192. 
61 Sven Larsson, ”Var försiktig med bantning och diet – satsa på fysisk aktivitet och kostvanor”, Läkartidningen 
nr 43 (2003), s.3441-3442. 
62 Per Björntorp, ” Från svält till överflöd – ett förändrat sjukdomspanorama”, Läkartidningen nr 15-16 ( 2004) 
s.1366-1369. 
63 Erik Hemmingsson, Stephan Rössner, ”Fetma – en kronisk sjukdom som kräver livslång motionsaktivitet”, 
Läkartidningen nr 20 (2004), s. 1790-1796. 
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metabola syndromet och fördelarna med FaR. Efter att FaR debatten under 2014 planat ut, 

kom dock fetma rubriken upp igen. ”Forskare och läkare uppmanar till fetmauppror”.  Syftet 

angavs vara att påverka politikerna att agera på ett sätt som påverkar på samhällsnivå. Bland 

åtgärderna nämndes skatt på läskedrycker och åtföljt av en särskild sockerskatt, bra skolmat 

samt att politikerna skulle se till att alla svenskar skall ges möjlighet till daglig motion. Dessa 

åtgärder angavs vara evidensbaserade utifrån befrämjande hälsoeffekter på befolkning. 

Fetman angavs betraktas som ett individproblem, men borde betraktas som en samhällssjuka. 

Eftersom den socioekonomiska gradienten är extremt tydlig, hävdade artikelförfattaren, måste 

politikerna och regeringen satsa på fetmaprevention och behandling. Inom 10 dagar efter 

denna publikation hade 11 webb kommentarer lagts in på Läkartidningen. Det var inte bara 

läkare utan även sjukgymnaster och dietister samt biologer som gjorde inläggen. Rätt kost, 

mer grönsaker och frukt, primärpreventiva åtgärder med föräldraundervisning samt andra 

åtgärder inklusive mer fysisk aktivitet och motion inriktade på skolbarn framfördes.64 

 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

DISKUSSION 

De åsikter som framförts av specialisterna i de studerade Läkartidningarna går tidvis isär, 

men utmärks även av att många synpunkter och medicinska framförda fakta verkar vara tagna 

för givna och vara godtagbara i medicinsk praxis och oproblematiska. Jag avser i den här 

diskussionen granska och kommentera företeelser i artiklarna från ett utifrånperspektiv och 

även belysa vissa diskussioner i artiklarna utifrån ett filosofiskt och etiskt betraktelsesätt. 

Jag tar som första punkt upp resultat av fysisk aktivitet/motion på befolkningen. 

I förordet till Pierre Bourdieu´s bok Kultur och kritik sammanfattar Bengt Gesser Bourdieu´s 

begrepp symboliskt samt kulturellt kapital, habitus samt fält – ekonomiskt, politiskt och 

kulturellt:  Habitus kan liknas vid en vana, så att den mänskliga handlingen kan vara 

omedvetet målinriktat. Sociologerna Durkheim samt Weber menade att vana och tradition var 

en viktig orsak till mänskligt handlande, vilket Bourdieu också avsåg med termen habitus. 

Bourdieu hävdade att sociala normer och värderingar i skilda grupper i samhället hängde 

samman med begreppet habitus. Gruppens kapital är en gemensam och sammanhållande 

                                                           
64 Marie Ström, Helena Dreber, ”Forskare och läkare uppmanar till fetmaupprop”, Läkartidningen 2016-12-30/ 
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nämnare för dess sociala nätverk. Fältet kan utgöras av ett gemensamt intresseområde, vilket 

en grupp förenas kring och strider för.65 

Varför fysisk aktivitet/motion har haft så dålig genomslagskraft enligt Nationella 

folkhälsoenkäten år efter år, trots ambitiösa program från hälso- och sjukvården är 

problematiskt. Fysisk aktivitet anges uppnå 65% av befolkningen och har legat på denna nivå 

sedan början av 2000-talet. Det är personer med lägre utbildning, vilket är en indikator på låg 

socioekonomisk tillhörighet, som är mest inaktiva. Detta gäller även faktorn stillasittande, 

vilken ökar procentuellt. Enligt Bourdieu finns ett samband mellan låg aktivitet, låg 

utbildningsnivå, ålder, kön och yrke. Han anger även att sportutövande, hos dessa grupper, 

avtar efter 25 årsåldern, vilket också är tydligt i de svenska årsredovisningarna. Ekonomiskt 

samt kulturellt kapital samt ledig tid anger Bourdieu vara avgörande faktorer för intresse för 

fysisk aktivitet/sportutövande. Högre socioekonomiska klasser lägger inte bara en social 

värdering i fysisk aktivitet, där val av utövning är strategiskt för det sociala kapitalet, utan 

viktigt är även förhållandet till den egna kroppen, effekterna på kropp och exteriör samt 

hälsoeffekter.66 

Vad det gäller framgången med VHU och Norsjöstudien kanske Bourdieu´s teorier kan 

appliceras. En hypotes vad gäller framgången med det befolkningsinriktade hälsoprojektet är 

att det förekommer en spridningseffekt. Här kanske teorierna om sociala skiktningar och 

kapital, fält samt habitus kan appliceras.  Kan VHU och dess arbetsmetod i befolkningen med 

sin spridningseffekt nå de lägre socioekonomiska befolkningslagren och vara ett sätt att 

minska denna grupps omvittnat höga och svåråtkomliga sjuklighet? 

Det framgår inte ur de aktuella Nationella folkhälsoenkäterna hur pass kroppsligt belastande 

arbeten personer i låg socioekonomisk klass har. Historiskt har dessa personer i samhället haft 

tunga och slitsamma yrken. Motivationen att vara fysiskt aktiv efter arbetspasset kan vara låg, 

även om det skulle kunna förebygga symtom och sjukdomsutveckling. Vila och återhämtning 

med stillasittande prioriteras troligen av individen. 

Som andra punkt granskas Fysisk Aktivitet på Recept - FaR.  

Sättet att ordinera FaR har i de granskade Läkartidningarna inneburit artiklar med 

rekommendationer till läkarna hur ordinationen skall framföras, och detta har föranlett 

                                                           
65 Pierre Bourdieu, Kultur och kritik - Anföranden av Pierre Bourdieu. Idrottsutövning och idrottskonsumtion. 
(Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 1991) s.212-213. 
66 Ibid, s.193 ,s.203. 
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replikskifte. Ord som paternalistisk kvarleva samt inkännande samtal i läkar-patientmötet med 

eftersträvan att FaR skall vara förenligt med stor patientautonomi debatteras. Vidare anförde 

SFAM, i samband med FaR på ”onödiga listan”, att läkaren inte skall vara samhällets 

hälsopolis. SFAM befarade att FaR skulle skada patient-läkarrelationen. Det finns en 

uppenbar kluvenhet hos läkarkåren i FaR-frågan och dess ordinationsförfarande. Den 

medicinska etiken belyses av professorn i filosofi, Knut Erik Tranöy och jag tar här upp några 

definitioner och tankar ur hans bok Medicinsk etik i vår tid. Läkaren skall befrämja hälsa och 

bekämpa sjukdom och skall eftersträva att inte skada. (”Primum non nocere”). I ordet skada 

ligger såväl den fysiska som psykiska aspekten samt ingår tystnadsplikten. Detta är läkarens 

grundprinciper för medicinsk etik. Detta är även bioetikens grundläggande principer. Till 

dessa kommer mer allmänt gällande moraliska regler. Bland dessa ingår patientens rätt till 

autonomi. I debatten i Läkartidningen används ordet paternalistisk kvarleva. Ordet är tydligt: 

ordinationer utan diskussioner. Dock tycker jag att ordet auktoritär hade varit mer träffande. 

Vad gäller patientens autonomi är det självklart att läkaren informerar. Autonomi innebär rätt 

till självbestämmande och medbestämmande, enligt Tranöy.  I en av Läkartidningsartiklarna 

står att FaR beskrivs som en livlina. Det är ett sätt att ge patienten en bild och förståelse för 

hur pass viktigt det är med ordinationen. Läkaren vill ju befrämja hälsa och bekämpa 

sjukdom, av vilket skäl FaR kan vara den optimala medicinen.  Har läkaren accepterat 

autonomin, så föreligger även en plikt till tolerans till andra personer med andra moraliska 

synsätt. Men, enligt Tranöy, har läkaren både ett pliktetiskt uppdrag – där autonomin är en 

kugge – men även ett konsekvensetiskt. Med patientens bästa för ögonen, innebär detta många 

gånger säkert en balansgång för läkaren.67 Intrycket av FaR debatten är dock att 

arbetsmetoden förefaller ha blivit gängse och med anknytningen till FYSS finns 

ordinationsmanualer avseende anpassning till patientens fysiska förmåga och eventuella 

diagnoser. Dessutom finns samma handbok tillgänglig för patienten, vilket kan stärka 

patienten i det goda med fysisk aktivitet.  

Som tredje punkt granskas FETMA    

I de granskade artiklarna i Läkartidningen förekommer begreppet fetma som sjukdom, som 

genetiskt betingat, som självförvållat och som betingat av kosthållet. Risken med en attityd 

mot feta människor som indolenta soffpotatisar kommenteras. Läkarens medicinska etiska 

ansvar och goda samt korrekta förhållningssätt vad gäller det senare understrykes. Den 

                                                           
67 Knut Erik Tranöy, Medicinsk etik i vår tid (Lund: Studentlitteratur, 1993), sid 65 -90. 
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franske filosofen Georges Canguilhems analys av begreppet normalitet passar bra in här. I 

professor Lennart Nordenfelts beskrivning av detta normalitetsbegrepp menar han att 

Canguilhem lägger en värdering i ordet normalitet. Eftersom varje individ är unik och har sina 

särdrag, kan man inte klassificera normalitet. En avvikelse, en anomali, kan inte heller sägas 

karaktärisera sjukdom. Enligt Canguilhem är begreppet sjukdom först aktuellt om anomalin 

leder till mänskligt lidande. Anomalin är annars bara en deskriptiv term och visar på en 

variation mellan individer. Det finns beskrivning på medelmänniskan, som skulle kunna vara 

en norm. Men denna medel-norm är inte statisk. Medicinska mätvärden presenterar en 

idealtypsmänniska. Men detta är inte den sanna normaliteten. Människans fysiologi styrs av 

levnadsvanorna. Canguilhem menar vidare att det är bara individen själv som kan avgöra om 

den är vid hälsa eller ej. Jag tolkar detta så att även om vi har midjemått, BMI mätningar 

inklusive vikt och längd, så är bedömningen till fetma relativ. Men med upplevelse av ohälsa, 

kan fetmadiskussion föras. Det här kan ju ses som ett extremt betraktelsesätt, och är det 

verkligen etiskt att inte försöka hjälpa individen, just preventivt?68  

Professor Per-Anders Tengland beskriver övergripande filosofen Michael Foucault och 

dennes teorier som anknyter till medicinen. Normaliteten och variationen har även granskats 

av Foucault. Han menar att klassifikation skiljer sig mellan olika kulturer, men i vår egen 

kultur är det normala associerat till en viss tidpunkt. Det vi vet vid en viss tidpunkt, avgör för 

oss vad som vi skall betrakta som sanning. Han benämner detta diskursernas normer. Om en 

individ avviker påtagligt från detta, hotar marginalisering, eller åtgärd, för att individen skall 

återgå till det normativa. Kan detta passa in på vår syn på feta individer och är olika 

interventioner ett försök att återföra, justera, de feta till en gängse norm? Det normala och 

ideala är enligt Foucault klassificerat inom medicinska vetenskapen. Det kommer att påverka 

samhällets normer och ideal. Det fungerar disciplinerande. För att justera upp individer till 

detta ideal kommer inte staten behöva gå in med regleringar, eftersom samhällets normer blir 

styrande. Kan möjligen detta ha inträffat i VHU och Norsjöprojektet? Men hur pass stor 

påverkan har egentligen denna mikromakt på fetmaförekomst?69 

Foucault har ytterligare ett begrepp: gouvernementalité. Det är enligt Deborah Lupton, vilken 

professor Tengland refererar till, applicerbart på folkhälsa och är en slags biopolitik. Det 

reglerar individerna i samhället och styr uppförande och beteende. Gouvernementalité är ett 

                                                           
68 Lennart Nordenfelt, ”Canguilhem” i Filosofi och medicin. Från Platon till Foucault, red. Lennart Nordenfelt 
(Stockholm: Stiftelsen Bokförlaget Thales, 2012), sid. 204 – 210. 
69 Per-Anders Tengland, ”Foucault” i Filosofi och medicin. Från Platon till Foucault, red. Lennart Nordenfelt 
(Stockholm: Stiftelsen Bokförlaget Thales,2012), sid. 237 – 245. 
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maktsystem som kan verka via disciplin och tidigare nämnda normer och mellan myndigheter 

och individer.70 Uppropet i Läkartidningen 2016 kallat Fetmauppropet är, enligt min mening,  

oroande med sin syn på fetma som samhällets problem och att åtgärder genom regeringsbeslut 

skall minska förekomsten av fetma i samhället. Fetma är ett befolkningsproblem, men att 

skjuta över ansvaret till myndigheter och karaktärisera fetma som samhällets ansvar och ett 

samhällsproblem, är för mig alltför mycket av överstatlighet. Individen försvinner och fråntas 

dessutom allt eget ansvar.  

I Läkartidningen har under 2004 ett inlägg publicerats som utgår från en socionom och 

frilansjournalist. Det ställs en provokativ fråga: ”Hälsa. Rättighet eller skyldighet”. Där tas 

frågan om FN´s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna upp (MR 1948) och i dess 

artikel 25 står det om att alla har rätt till acceptabel levnadsstandard för sig och sin familj. 

Och denna rättighet skall täcka individens behov även om individen inte har möjlighet bidraga 

till sin egen försörjning. Eftersom formuleringen är diffus, kan varje stat tolka MR regeln på 

sitt vis och efter sitt godtycke. Men innebär denna MR att vi kan ställa krav på att andra tar 

hand om vår hälsa? Innebär det att vi alla kan ”två våra händer” och fritaga oss från ett eget 

ansvar? I mellankrigstiden och första decenniet efter andra världskriget tog individen också 

ansvar för sig själv och även ett ansvar i samhället. I detta låg även att ta ansvar för sin egen 

hälsa. ”Att sköta sig”. Skribenten formulerar att det i att vårda sin egen hälsa innebär att vårda 

livet. Är detta då en rättighet eller en skyldighet och ett eget ansvar? Från ”vaggan till graven” 

kan vi i den svenska välfärdsmodellen tas omhand av andra. Det finns hälsostrateger, PT, 

folkhälsoplanerare, till och med svepningen sköter begravningsentreprenören 

Frilansjournalisten påstår att hälsan har blivit politisk. Med det en rättighet för individen utan 

någon skyldighet, men med skyldighet från staten.  Så hur är det med fysisk aktivitet/motion? 

Och hur är det med övervikten/fetman? Är det ”andras” ansvar eller mitt eget?71 

Detta för mig in på begreppet qaly. Qaly är en förkortning av Quality - Adjusted Life Year. 

Den svenska termen är Kvalitetsjusterade Levnadsår. Detta är ett sammansatt mått för att 

mäta effekt på överlevnad och livskvalitet.72 Enligt Professor Lennart Nordenfelt är detta en 

teoribildning främst för hälsoekonomer. I begreppet ingår att granska var resurserna bäst 

                                                           
70 Per-Anders Tengland, ”Foucault” i Filosofi och medicin. Från Platon till Foucault, red. Lennart Nordenfelt 
(Stockholm: Stiftelsen Bokförlaget Thales,2012), sid 246-255. 
71 Elsie Claeson, ” Hälsa – rättighet eller skyldighet?”, Läkartidningen nr 3 (2004) s. 255-256. 
72 https://www.dagensmedicin.se/contentassets/.../emelieheintz.pdf  (hämtad 2018-06-25) 
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kommer till nytta.73 Men hur kan vi värdera nyttan? Kan kostnaden för en fetmaoperation 

vara rimlig? Vi har ju informerats om att fetma beror på andra orsaker är enbart individens 

livsstil. Så om en individ är oförskyllt fet, bör väl operationen vara befogad? Eller vore det 

bättre satsa slantarna på utbyggnad av ungdomsidrott, för att agera primärpreventivt?  

Begreppen hälsa, sjukdom och att känna sig sjuk eller frisk har jag nämnt. Måste en fet 

individ vara sjuk eller olycklig? Kanske det finns feta som är vältränade – fat but fit? Var går 

gränsen för samhällets ansvar för individerna och individens eget ansvar för sin hälsa? 

Att olika interventioner och försök till detta har gjorts utan påtaglig framgång på folkhälsan 

hos individer i den låga socioekonomiska kategorin verkar de nationella folkhälsorapporterna 

visa. Kanske en VHU modell vore en framgångsfaktor med Foucault´s normteorier som 

kompletterande förstärkning? 

 

RESULTAT OCH SLUTSATS 

Folkhälsoproblematiken verkar vara svåråtkomligt, trots ambitiösa insatser från hälso och 

sjukvården och genom olika statliga och myndigheters interventioner och aktiviteter. Särskilt 

bekymmersamt är det avseende de personer som befinner sig i den socioekonomiska låga 

nivån i befolkningen. Upprepade nationella hälsokartläggningar har visat oförändrade eller 

försämrade tendenser avseende fysisk aktivitet/motion, stillasittande leverne, övervikt och 

fetma och associerat ohälsotal i den låga socioekonomiska gruppen.  

Efter drygt 15 år med tillgång till FaR, verkar detta recept nu vara implementerat i läkarkåren 

och säkerligen har handboken FYSS ytterligare förstärkt tilltron till FaR som idé. 

Förskrivningen har stadigt ökat. Genom FaR (det vill säga förskrivna och registrerade recept 

på fysisk aktivitet) kan man konstatera att intresse och engagemang för fysisk aktivitet som 

ordination från läkarkåren till patienterna har ökat påtagligt. FaR med stöd av FYSS 2017 har 

tagits in som etablerad behandlingsmetod. Om man ser antalet förskrivna recept - FaR - som 

ett effektmått, det vill säga en mätbar variabel, har det onekligen varit en dramatisk ökning 

från 2004 till 2016. Detta talar för ett ökat engagemang från läkarkåren. För att utröna 

läkarnas attityd, måste en enkätstudie finnas för sådan utvärdering. Dock torde en positiv 

koppling mellan FaR och attityd föreligga. 

                                                           
73 Lennart Nordenfelt, Livskvalitet och hälsa. Teori och kritik. (Falköping: Almqvist och Wiksell förlag, 1991), 
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Dock finns inga uppgifter på om patienten utnyttjar receptet.  

Fortsatta insatser med uppföljning avseende fysisk aktivitet/motion, fetma/övervikt och 

folkhälsoläget behövs dock. Det är möjligt att biopolitiken behöver utvecklas i framtiden på 

grund av den demografiska och ekonomiska utvecklingen i landet. En ökad satsning på barns 

och ungdomars livsstil med uppmuntran till daglig fysisk aktivitet, även inom skolans ram, 

torde på sikt kunna bidraga till en framtida befolknings goda hälsa. 

Ämnesområdet måste ständigt hållas levande inom sjukvården och även i samhället i stort. 

Varför inte med stöd från media som kan ha stor påverkanseffekt? 

 

FORTSATTA FORSKNINGSINSATSER 

Sannolikt kommer framtida forskning inom området ge ytterligare belägg för fysiska 

aktiviteters betydelse för en god hälsa. Olika fortsatta forskningsinsatser skulle kunna vara: 

- En prospektiv enkätstudie angående attityden hos enskilda läkare, genom ett 

slumpmässigt urval i läkarkåren. 

- En jämförelse av vad som skrivits och debatterats i medicinsk periodskrift, motsvarande 

svenska Läkartidningen, exempelvis i någon brittisk medicinsk tidskrift under samma 

tidsperiod som den nu studerade, vore intressant.  

- En tillbakablick, före 1996, i svenska Läkartidningen, men även dess föregångare: 

Hygiea samt den medicinska tidskriften Opuscula Medica om hur debatten förts, vore 

också intressant. Här fanns ju inte FYSS, samt torde en anpassning till ordination fysisk 

aktivitet kopplat till medicinska diagnoser ha förelegat, eftersom de diagnostiska 

möjligheterna avseende exempelvis hjärtsjukdom var begränsade. Riskaspekten – att inte 

skada patienten – begränsade tidigare ordinationer på grund av minskad diagnostisk 

utrustning. (Primum non nocere). 

- En annan aspekt är fysisk aktivitets-ordinationen under tidigt 1900-tal, såväl i Sverige 

som utomlands, avseende sjukdomar av närmast psykosomatisk karaktär och om det 

förelåg skillnad mellan könen.  

- Huruvida det är möjligt i nutid få fram i vad mån patienten följer fysisk aktivitets-receptet 

– FaR - och denna ordination är osäkert, men skulle vara intressant få fram.  
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