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YFA – Yrkesföreningar för fysisk aktivitet
 YFA är en ideell medlemsförening

 Sprider vetenskaplig kunskap om fysisk aktivitet och hälsa

 Självständig delförening i Svensk förening för fysisk aktivitet och 
idrottsmedicin (SFAIM), Svenska Läkaresällskapet

 www.yfa.se
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http://www.svls.se/svls.cs


YFA har firat 20 år!

 Gundades 1998
 SFAIM och Folkhälsoinstitutet

 Surgeon General’s Report 1996
 Dos-respons samband – fysisk aktivitet och hälsa

 Nu: över 1,5 miljoner publicerade vetenskapliga artiklar

 FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 

Bild: Pixabay.com
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FYSS – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och
sjukdomsbehandling

 sammanfattning av aktuell vetenskaplig evidens enl GRADE

 rekommendationer för 33 diagnoser

 effekter, risker och kontraindikationer

 hjälpmedel för hälso- och sjukvårdens personal vid förskrivning av fysisk aktivitet

 Socialstyrelsen och Läkartidningens förlag

 www.fyss.se
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Tre svenska upplagor
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Swedish international development cooperation SIDA



 e-hälsa projekt finansierat av  Socialstyrelsen och Region Stockholm 

 Ökad användarvänlighet

 Möjlighet att integrera i datajournalsystem

 Pilotstudie

 Betaversion:  fyssweb.azurewebsites.net

eFYSS
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YFA’s senaste version av FYSS

 Populärvetenskaplig FYSS 2017

 24 vanligaste diagnoserna, t.ex:
artros, depression, hjärtrytmrubbning, migrän, 
rygg- och nacksmärta, sömnrubbning, övervikt/fetma

 Förekomst, risk faktorer, symptoms, effekter av 
fysisk aktivitet, prevention och behandling

 Diagnosspecifika rekommendationer och råd

 Allmän del

8



9

FaR – Fysisk aktivitet på recept



Skriftlig 
ordination

FYSS

Uppföljning
Samarbete med 

aktivitetsarrangörer

Individanpassat
patientcentrerat 

samtal

FaR - den svenska metoden
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Vetenskapligt stöd för FaR?
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FaR - Health Technology Assessment

Utvärdering av den Svenska FaR modellen - systematisk litteraturöversikt

Onerup A, et al. Br J Sports Med 2018
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Sahlgrenska Universitetssjukhuset



Vetenskapligt stöd för FaR?

JA!
“There is evidence from this systematic review that the Swedish PAP 
increases the level of physical activity compared with no PAP

GRADE ⊕⊕⊕
We are moderately confident in the effect estimate”
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Onerup A, et al. Br J Sports Med 2018
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Implementation of best practices — promotion of good health, prevention 
of non-communicable diseases and scaling up integrated care 

 Priority is on transferring and/or scaling-up existing good and best practices. 

 Main objective is to support collaboration between health and/or social services 
actors at national, regional or local levels.

 Transfer of best practices – Physical activity on prescription (Swedish FaR model)

 EUPAP: Sverige, Litauen, Danmark, Malta, Spanien, Portugal, Rumänien, 
Tyskland, Itaien och Belgien

Third Programme for the European Union's action 
in the field of health (2014-2020) 

Export av FaR till EU
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FYSS short – ny engelsk version

 Del av EU projektet (EUPAP)

 YFA på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

 30 uppdaterade diagnoskapitel med rekommendationer (2 sid) 

 Översätts till lokala språk

 Uppdaterad ny svensk upplaga - FYSS 2021 (?)
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https://www.eupap.org/
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Starkt samband mellan objektivt mätt
fysisk aktivitet och hjärtkärlsjukdom efter 15 år
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Bakgrund

 Självrapporterad fysisk aktivitet - minskad risk att drabbas av kronisk sjd

 Objektivt mätt fysisk aktivitet eller stillasittande - risk att drabbas av sjd?

 Prospektiva studier med lång uppföljningstid saknas 

 Objektivt mätt fysisk aktivitet eller stillasittande  - vårdtillfällen på sjukhus? 
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Syfte

Undersöka prospektiva samband mellan objektivt mätt fysisk aktivitet och 
stillasittande tid och: 

1) diagnosticerad hjärtkärlsjukdom, cancer, typ-2 diabetes, demens, 
fetma eller depression 

2) antal vårdtillfällen på sjukhus (öppen och slutenvård)

3) antal vårddagar i slutenvård
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Metod

ABC 2016 - Attitude Behavior and Change Study
 Befolkningstudie - baslinje 2001-2002
 Nationellt representativt urval av svenskar, 18-75 år
 3 300 kontaktades, 2 262 inkluderades

1 220 med accelerometer data (54% kvinnor)

Actigraph 7164
 En vecka, minst 10 tim/dag
 Tid i stillasittande, fys akt på låg intensitet, fys akt på minst måttlig intensitet
 Total fysk akt (accelerometer ”counts”)
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Metod
Socialstyrelsens patientregister
 Slutenvård och specialiserad öppenvård
 Huvuddiagnos vid registrerade vårdtillfällen 2002–2015 

Stillasittande, fys akt på låg intensitet, minst måttlig fys akt, total fys akt 
tertiler

 Alla 6 diagnoser och kombinerad sjukdom (Kaplan-Meier kurvor)

 Hjärtkärlsjukdom, cancer och kombinerad sjukdom 
(Cox regression - hazard risk, HR)  

 Antal vårdtillfällen och antal vårddagar 
(Binomial regression - incidensrisk ratio, IRR)

 Justerat för ålder, kön, utbildning, rökning och sjukdom vid baslinje 
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Resultat
 Uppföljningstid: 14,4 år (±1,6)
 342 personer (28%) minst ett vårdtillfälle på sjukhus

CancerHjärtkärl sjd

Minst måttlig fys akt - minskad risk:
- hjärtkärl sjd
- cancer
- fetma
- demenS
- kombinerad sjd

Total fys akt - minskad risk:
- hjärtkärl sjd
- cancer
- typ-2 diabetes
- fetma
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Resultat

FA på minst måttlig intensitet
minskad risk för kombinerad sjd (alla diagnoser), HR:0,65 (95% CI 0,48–0,88) 

minskad risk för hjärtkärlsjd, HR:0,52 (95% CI 0,33–0,82) 

Likande samband för total fysisk aktivitet (counts) 

Svagare samband för cancer 
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Resultat

Total fysisk aktivitet
Starkast samband med antal vårdtillfällen, IRR: 0,56 ( 95% CI: 0,37–0,85)  

Stillasittande  
Starka samband med antal slutenvårdsdagar, IRR: 2,49 (95% CI: 1,33–4,66)
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Slutsatser

 Studien bekräftar vikten av fysisk aktivitet på minst måttlig intensitet 
för att förebygga kronisk sjd - speciellt hjärtkärlsjd

 Mycket stillasittande fördubblade risken för antal vårddagar på sjukhus

 Fysisk aktiva personer hade färre antal vårdtillfällen på sjukhus
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Tack!

Ing-Mari Dohrn
ing-mari.dohrn@ki.se
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