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Manual 

Ordinationsblankett Fysisk aktivitet på Recept - FaR 
Unga, lätt svenska 

 
Barn och unga 

 
 
 
 
 
Detta recept är utformat på ett mer utförligt sätt, med förtydligande och förklarande delar 
och kan med fördel användas till både unga och vuxna som kan ha nytta av denna struktur. I 
texten nedan beskrivs processen ur ett ungdomsperspektiv men kan även gälla för vuxen.  

Allmänt 
Metoden Fysisk aktivitet på Recept - FaR kan användas för unga som är otillräckligt fysiskt 
aktiva och som utvecklat ohälsa eller som tillhör en riskgrupp för att utveckla ohälsa till följd 
av en fysiskt inaktiv livsstil. Alla medarbetare med hälso- och sjukvårdslegitimation får 
förskriva FaR.  
 
FaR som metod består av tre delar; rådgivande samtal, individanpassad skriftlig ordination 
och individanpassad uppföljning. Samtalet bör anpassas utifrån ungdomens ålder och 
mognad. Samtala med ungdomen/familjen om vad de önskar förändra och varför. Gör en 
kartläggning av den fysiska aktivitetsnivån och samtala om värdet samt effekter av ökad 
fysisk aktivitet.  
 
Vid ordination av FaR till unga 6–12 år rekommenderas ett familjecentrerat förhållningssätt 
eftersom ungas levnadsvanor till stor del är beroende av föräldrarnas val och möjligheter att 
ge stöd. Vid ordination till ungdomar från 13 år kan ungdomen oftast ta större ansvar, men 
vårdnadshavare bör informeras. Ordination av FaR till barn 0–5 år rekommenderas inte. 

Ordinationsblanketten 
Ordinationsblanketten bör fyllas i tillsammans med ungdomen/familjen och ge en tydlig bild 
av vilka förändringar som ska genomföras. Ordinationen är utformad i tre steg; Stillasittande, 
Fysisk aktivitet i vardagen och Träning. Fyll i de fält som är aktuella. För unga som behöver 
mer stöd rekommenderas kontakt med fysioterapeut. Receptet fungerar som en gemensam 
överenskommelse mellan ungdomen, vårdnadshavaren och vårdgivaren. Receptet är 
ungdomens/familjens dokument och kan behöva visas upp hos en aktivitetsarrangör. Nedan 
följer en beskrivning av hur man fyller i ordinationsblanketten.  
 

Anledning till FaR 

Fyll i den medicinska anledningen till FaR i samförstånd med ungdomen/familjen, till 
exempel övervikt, depression eller astma.  
 

Min målsättning 

Formulera en övergripande målsättning tillsammans med ungdomen/familjen till exempel 
delta i en fysisk aktivitet som är rolig två gånger/vecka, bryta skärmtid, göra en 
utomhusaktivitet på helgen. Syfte med FaR: kryssa i vad ungdomen/familjen önskar uppnå 
med den ökade fysiska aktiviteten, här finns 12 valbara förslag.  
Bra saker jag redan gör och fortsätter med: fyll i aktiviteter som redan görs och som fungerar 
bra.  



2 

 

Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, Regionhälsan, Västra Götalandsregionen 

Senast reviderad 2022 

 

    

 

 

 

Stillasittande 

Stillasittande är en riskfaktor för ohälsa. Ungdomar som inte uppnår rekommendationen för 
fysisk aktivitet och spenderar mycket tid i stillasittande vid skärm rekommenderas minska 
skärmtiden till förmån för mer tid i fysisk aktivitet. Beskriv tydligt när och hur stillasittandet 
ska brytas.  

 

Fysisk aktivitet i vardagen 

Ersätt stillasittande med vardagsaktivitet, till exempel cykla eller promenera till och från 
skolan eller affären, ta trapporna i stället för hissen, hjälp till med sysslor hemma, lek 
utomhus eller gör utflykter med familjen. All rörelse räknas! 
 

Träning 

Unga 6–17 år rekommenderas minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Aktiviteten bör vara 
av främst pulshöjande karaktär och intensiteten måttlig till hög. Pulshöjande fysisk aktivitet 
på hög intensitet samt muskel- och skelettstärkande aktivitet bör ingå tre gånger/vecka. 
Aktiviteten bör spridas över veckan. Definiera vad aktivitet i låg respektive hög intensitet kan 
innebära och hur det känns i kroppen, använd Borg-RPE-skalan® eller Omni-skalan som stöd.  
 
Doseringen av fysisk aktivitet anpassas efter ungdomens biologiska och psykologiska 
mognad samt hälsotillstånd. Unga som inte kan nå upp till rekommendationerna bör vara så 
aktiva som möjligt. För allmänna och diagnosspecifika rekommendationer se  
FYSS: www.fyss.se och Rörelsenyckeln: www.vgregion.se/rorelsenyckeln.  
 
Rörelsemätare (stegräknare, accelerometer) och aktivitetsdagbok kan användas för att öka 
motivation och följsamhet. Aktivitetsdagbok finns att ladda ner eller beställa på 
Vårdgivarwebben: www.vgregion.se/fysiskaktivitet. 
 

Plan 

Det är viktigt att det finns en tydlig plan för var, när och med vem aktiviteten ska 
genomföras. Diskutera tillsammans med ungdomen/familjen vad som är möjligt att 
genomföra.  
 

Uppföljning 

Som förskrivare ansvarar du för uppföljning av ordinationen. Om annan vårdgivare ansvarar 
för uppföljning så skickas kopia på ordinationen till aktuell enhet.  
 

Bilaga 

På baksidan av receptet finns kort information, förklaringar av begrepp och tips på aktivitet. 

KVÅ-kodning 
I samband med journalföring KVÅ-kod registreras samtal om fysisk aktivitet samt utfärdande 
av FaR. Använd följande koder: DV132 - vid rådgivande samtal om fysisk aktivitet eller DV133 
- vid kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet. DV200 - vid utfärdande av FaR och 
AW005 - vid uppföljning av tidigare utfärdat FaR. 
 

http://www.fyss.se/
http://www.vgregion.se/rorelsenyckeln
http://www.vgregion.se/fysiskaktivitet

