
 

 

Projektmall – Designprojekt 
Förbättringskunskap 18-19 

 

 
 
 
 
 
Namn på deltagare:  
Susanne Johansson, Inger Almelund och Anneli Ljungren 
 
Projektnamn:  
”Med en sådan liten insats kan vi påverka så mycket”  
- Implementering av Fysisk aktivitet på recept i Kvinnohälsovården Halland  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Define (Definiera) 

Bakgrund 
Kvinnohälsovården i Region Halland utgör en viktig del i länets folkhälsoarbete, når ut till 
alla gravida och har ett stort förtroende bland befolkningen. Det ger en unik möjlighet att 
stärka en positiv utveckling genom att verka för att minska ohälsa i befolkningen och 
främja en jämlik vård och hälsa. 
 
Under graviditet är det många kvinnor som är särskilt motiverade att förändra 
ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och 
behandling vid ohälsosamma levnadsvanor betonar särskilt vikten av åtgärder för att 
stödja riskgrupper till beteendeförändring. Gravida klassas som en grupp med särskild 
risk på grund av att ohälsosamma levnadsvanor även riskerar att drabba barnet. Övriga 
riskgrupper som riktlinjerna fokuserar på inkluderar vuxna med t.ex. sjukdom eller social 
sårbarhet, vuxna som ska genomgå en operation samt barn och unga. Vid otillräcklig 
fysisk aktivitet rekommenderas rådgivande samtal kompletterat med en skriftlig ordination 
och särskild uppföljning (se tabell 1).   
 
Tabell 1. Definition av rådgivande och kvalificerat rådgivande samtal1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rekommendationer om fysisk aktivitet vid graviditet2 
En fördel med att kvinnor tränar regelbundet under graviditet är att de oftast är mer 
benägna att fortsätta vara fysiskt aktiva även efter att de fött barn. I övrigt är fördelarna 
samma som för övriga vuxna och omfattar förutom ett bibehållet eller ökat fysiskt 
välbefinnande bland annat mindre trötthet och minskad risk för varicer (åderbråck).  
 
Dessutom upplever fysiskt aktiva gravida mindre ofta stress, ångest, depression och 
sömnstörningar, samt har lägre förekomst av ländryggsbesvär.  

                                                 
1 Svenska barnmorskeförbundet. Hållbar livsstil, Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning. 2018  
2 Yrkesföreningar för fysisk aktivitet. FYSS 2017, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 2017.  



 

 

Aerob fysisk aktivitet3 rekommenderas i sammanlagt 150 minuter per vecka. Intensiteten 
bör vara måttlig, och aktiviteten bör spridas på minst tre av veckans dagar. Styrketräning 
av bäckenbottenmuskulaturen bör kompletteras av muskelstärkande fysisk aktivitet två 
gånger per vecka för kroppens stora muskelgrupper. Långsiktigt stillasittande ska 
undvikas.  
 
Kvinnohälsovårdens levnadsvanearbete i graviditetsprocessen 
Kvinnohälsovården (KHV) i Region Halland har under lång tid och på ett systematiskt sätt 
arbetat med att stödja gravida till goda levnadsvanor. Rekommenderade åtgärder vid 
bruk av alkohol och tobaksbruk är väl etablerade och infördes för ca 10 år sedan. Det har 
dock saknats tydliga regionala riktlinjer för vilka verktyg och metoder som ska användas 
för att stödja en ökad fysisk aktivitet. 

Förbättringsarbetet i sitt sammanhang 
Implementeringen av Fysisk aktivitet på recept (FaR) i graviditetsprocessen har varit en 
del av ett övergripande utvecklingsarbete med fokus på gravida med övervikt och fetma. 
Arbetet har genomförts inom ramen för den nationella överenskommelsen om en 
förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa, tillsammans med 
projektledare Inger Almelund och Anneli Ljungren, före detta samordnande barnmorska i 
Region Halland. 

Problemformulering, syfte och mål 
Problemformulering:  
Kvinnor erbjuds inte systematiskt stöd för att vara fysiskt aktiv under sin graviditet.  
 
Syfte:  
Syftet med arbetet har varit att införa stöd för ökad fysisk aktivitet i graviditetsprocessen, 
enligt nationella och regionala riktlinjer, dvs. FaR, och därmed utifrån bästa tillgängliga 
kunskap.  
 
Mål: 
Ett specifikt mål kopplat till ovanstående var att uppnå en förskrivning av 140 recept 
under perioden 1 januari till 30 april 2019.4 
 
Ökad fysisk aktivitet kan bidra till att: 

x viktökningen under graviditeten hålls inom hälsosamma gränser 
x minska risken för komplikationer under graviditet och förlossning för  

både mamma och barn 
x uppnå ursprungs- eller önskvärd vikt inom ett år efter förlossningen 
x ge den blivande familjen sunda motionsvanor 

                                                 
3 Fysisk aktivitet kan innebära fritidsaktiviteter så som friluftsliv, motion/fysisk träning, trädgårdsarbete samt aktiv 
transport i vardagen så som promenader och cykling.  
4 Målet togs fram utifrån ambitionen att samtliga barnmorskor i Region Halland skulle förskriva två FaR under denna 
period. 



 

 

Förutsättningar 
x Avdelningen Kvalitet inom hälso- och sjukvård har ett samordningsansvar för 

arbetet med hälsoorienterade processer 
x Insatsen har prioriterats av ledningen för Kvinnohälsovården 
x Arbetet har genomförts inom ramen för ett övergripande utvecklingsarbete med 

fokus på gravida med övervikt och fetma, och därmed tillsammans med 
projektledare, gruppledare (samordnande barnmorska) och definierad 
projektgrupp.  

Grov tidsplan 
September 

x Dialog med projektgruppen och förankring i ledningen för Kvinnohälsovården 
x Utbildningsinsats (nio barnmorskor och FaR-ambassadörer för sin mottagning) 

 
Oktober 

x Avstämning med projektledare och samordnande barnmorska 
 
November 

x Information och stöd till FaR-ambassadörer (ansvarig dietist och samordnande 
barnmorska) 

 
December 

x Information och stöd till FaR-ambassadörer – fortsatt arbete (ansvarig dietist och 
samordnande barnmorska) 

x Avstämning med projektledare och samordnande barnmorska 
x Avstämning med KHV-rådet (ledningsgrupp och medicinsk 

mödrahälsovårdsöverläkare) 
x Uppföljning och återkoppling 

 
Februari 

x Fokus på FaR på APT inom KHV  
x Uppföljning och återkoppling  

 
Mars 

x Uppföljning och återkoppling  
 
April  

x Möte med FaR-ambassadörer 
x Uppföljning, återkoppling, samt plan för det fortsatta arbetet 

 
Maj 

x Redovisning av arbetet 



 

 

2. Measure (Mäta) 

Nationell uppföljning 
Socialstyrelsens nationella uppföljning visar att det finns stora skillnader i det 
sjukdomsförebyggande arbetet mellan olika regioner. Det handlar både om det ges 
någon rådgivning överhuvudtaget och om man följer de metoder som rekommenderas. 
Det är därmed inte en jämlik vård som patienter får när det gäller stöd till mer 
hälsosamma levnadsvanor. Det gäller också mellan olika verksamheter och 
patientgrupper i Region Halland.  

Regional uppföljning 
Strukturen för dokumentation av levnadsvanor i journalsystemet och modulen för att 
förskriva fysisk aktivitet på recept ger möjlighet att följa identifikation av ohälsosamma 
levnadsvanor samt insatt åtgärd. Förskrivningen har därmed kunnat följas under hela 
processen, och också med utgångspunkt från tidigare år. 
 
Diagram 1. Fysisk aktivitet på recept, Kvinnohälsovården Halland 2016-2019 
 

 
 
* Resultat perioden 1 januari till 30 april 2019 
 
2018 fick 134 gravida patienter5 av totalt drygt 1500 hallänningar fysisk aktivitet på 
recept. Den vanligaste angivna orsaken till att FaR förskrivits är övervikt samt graviditet.  
 

                                                 
5 2018 genomfördes ca 4400 förlossningar i Halland.  



 

 

Släktskapsdiagram 
Ett släktskapsdiagram utifrån frågan ”Vilka hinder finns det för att införa metoden fysisk 
aktivitet på recept i Region Halland?” visade på följande hinder: 
 

x Tidsbrist i patientmötet 
x Brist på kunskap om metoden 
x Avsaknad av rutiner för arbetet 
x Värderingar hos medarbetare och patienter (evidens, negativ inställning, brist på 

motivation) 
x Fysiska svårigheter hos kvinnor under graviditet 

Kartläggning av kompetensnivå hos personal6 
En kartläggning som genomfördes när utvecklingsarbetet med fokus på gravida med 
övervikt och fetma startade visade att bara ca 15 % av barnmorskor i Kvinnohälsovården 
upplever att de har verktyg att arbeta med. Ungefär hälften av barnmorskorna uppgav att 
de informerar om risker med övervikt och fetma under graviditet och förlossning. 

3. Analyze (Analysera) 
 
Förskrivningen av fysisk aktivitet på recept mer än tredubblades mellan 2017 och 2018. 
Merparten av alla recept var förskrivna mellan oktober och december 2018, detta i 
samband med att dietister anställdes för att arbeta inom ramen för utvecklingsarbetet 
med fokus på gravida med övervikt och fetma. Dietisterna stod för 86 % av den totala 
förskrivningen.  
 
Förskrivningen under perioden 1 januari-30 april uppgick till 66 recept. Resultaten har 
inte kunnat jämföras med andra regioner då det inte finns motsvarande uppgifter på 
nationell nivå kopplat till specifika verksamheter. Om förskrivningen fortsätter i samma 
utsträckning resterande månader kommer det resultera i en betydande ökning även 2019 
(ca 48 %). Under samma period ser även den totala förskrivningen av FaR i länet ut att 
öka.7 Ökningen sker framför allt i närsjukvården, men samtliga förvaltningar ökar sin 
förskrivning. Förbättringsarbetet i Kvinnohälsovården bedöms vara betydelsefullt för 
utvecklingen. 
 
En omorganisation och ett namnbyte i Kvinnohälsovården Halland har gjort att det inte 
har varit möjligt att följa upp resultatet per mottagning i länet (6 mottagningar). Det har 
därför varit svårt att rikta eventuellt särskilt stöd i arbetet till någon specifik mottagning. 
 
Brist på verktyg i arbetet med gravida med övervikt och fetma har varit en viktig 
utgångspunkt för implementering av metoden (utifrån kartläggning av kompetensnivå hos 
                                                 
6 Kartläggningen genomfördes 2017 i det övergripande utvecklingsarbetet med fokus på gravida med övervikt och 
fetma.  
7 Den totala förskrivningen i Halland uppgick till ca 1500 recept under 2018, vilket kan jämföras med ca 650 recept 1 
januari till 30 april 2019.  



 

 

personal, se ovan). Detta framkom inte på samma tydliga sätt i släktskapsdiagrammet, 
vilket troligtvis beror på att frågeställningen formulerades som den gjorde med fokus på 
metoden FaR.   
 
Brist på kunskap om metoden och avsaknad av rutiner för arbetet har lyfts fram som en 
viktig orsak till att metoden inte använts tidigare (utifrån släktskapsdiagram, se ovan).  
 
Kunskapen om vilka grupper som i större utsträckning har ohälsosamma levnadsvanor 
än ändra och kopplingen till en jämlik vård och hälsa har bidragit till att uppdraget 
prioriterats. Någon omvärldsbevakning har inte genomförts. Projektdeltagarna känner 
inte till att metoden implementerats på ett strukturerat sätt inom Kvinnohälsovården i 
andra regioner.  

4. Design (Designa) 
Genomförandet planerades utifrån nedan design/tillvägagångssätt:  
 

x Förankring på ledningsnivå i Kvinnohälsovården  
x Förankring i projektgruppen ”Gravida med övervikt och fetma” 
x Projektanställda dietister som stöd vid implementering 
x Grundutbildning FaR - nio barnmorskor utsågs till FaR-ambassadörer för att stödja 

införandet på sin mottagning 
x Ytterligare information och stöd till FaR-ambassadörer (med hjälp av dietist och 

samordnande barnmorska) 
x Samarbetsplats på webben för FaR-ambassadörer för erfarenhetsutbyte och enkel 

möjlighet att lyfta frågor med varandra 
x Förtydligande av riktlinjer (och framtagande av material)  

5. Control (Överlämning och ständig förbättring) 
Arbetet följs upp månadsvis under hela 2019 med återkoppling till ledning och FaR-
ambassadörer för vidare spridning till respektive mottagning. Ansvarig strateg och 
projektledare kommer att fortsätta bjuda in till regelbundna möten med FaR-
ambassadörerna, där fortsatt eller ytterligare behov av stöd kan diskuteras och 
definieras.  
 
En ambition är att samtliga barnmorskor erbjuds grundutbildning i FaR, något som 
planeras i samråd med Kvinnohälsovårdens ledning. En mer övergripande uppföljning av 
implementeringsarbetet planeras till hösten 2019. 

6. Learn (Lärande)  
Utvecklingsarbetet har varit mycket lärorikt, och det verktyg som använts, 
Släktskapsdiagrammet, har bidragit till struktur och delaktighet i arbetet.  
 
Det har kommit fram att det saknats en tydlighet i vad som förväntats av de utsedda FaR-
ambassadörerna. Kommunikationen från både verksamhetsledning och projektledning 



 

 

har periodvis upplevts bristfällig, dels på grund av otydlighet i vem som bär ansvaret i 
olika frågor och dels otydlighet i vilka kommunikationskanaler som ska användas.  
 
Det har i viss utsträckning funnits olika uppfattning om upplägget för 
implementeringsarbetet, och i efterhand har det kommit fram att FaR-ambassadörernas 
uppdrag möjligen hade underlättats om alla medarbetare erbjudits samma baskunskap, 
dvs. grundutbildning i FaR. Samtidigt har det varit viktigt att ta hänsyn till verksamhetens 
möjlighet till tid för kompetensutveckling, också i relation till andra obligatoriska 
utbildningar. I detta har komplexiteten i utvecklingsarbetet blivit tydligt, och kopplingen till 
förklaringsmodellen 4 + 1 C.8 
 
Ohälsosamma matvanor och fysisk aktivitet (främst kopplat till övervikt och fetma) 
upplevs mer känsligt att prata om jämfört med tobak och alkohol. Det försvårar sannolikt 
implementeringsarbetet och gör att det tar längre tid.  
 
Den uppföljande mätningen av kompetensnivån visade att den riktade satsningen gjort 
skillnad. Vid uppföljningen var det ungefär dubbelt så många barnmorskor, 33 %, som 
uppgav att de har verktyg att omhänderta gravida med övervikt och fetma. 70 % av alla 
barnmorskorna svarade att de nu informerar om risker med övervikt och fetma under 
graviditet, jämfört med ca 50 % 2017.9   
 
Den praktiska FaR-förskrivningen i journalsystemet upplevs svår, vilket utgör ett hinder 
för de medarbetare som vill men ännu inte haft möjlighet att komma igång. Detta är inte 
något som projektet kunnat påverka, men de synpunkter som har kommit fram har 
vidarebefordrats till dem som utvecklar och förbättrar systemet i Region Halland. I 
dialogen med FaR-ambassadörerna har det dock lyfts fram att de som trots hinder har 
påbörjat arbetet inte upplever metoden alltför tidskrävande, och att många gravida är 
positiva och tackar ja till ett erbjudande om FaR.  
 
Precis som i allt utvecklingsarbete krävs tålamod – det tar tid att förändra invanda 
arbetssätt. Genomförandet behöver planeras med stor respekt för olika verksamheters 
förutsättningar med en hög grad av delaktighet bland medarbetarna, och i nära dialog 
med berörd ledning.  

                                                 
8 4 + 1 C är en förklaringsmodell för att beskriva komplexiteten i vården, och har sin utgångspunkt i att det finns flera 
logiker att ta hänsyn till vid förbättrings- och utvecklingsarbete (medicinsk logik, omvårdnadslogik, managementlogik 
samt politikerlogik).  
9 Kartläggningen genomfördes i slutet av 2018 i det övergripande utvecklingsarbetet med fokus på gravida med 
övervikt och fetma. 


