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Med ökad information, medvetenhet och
samarbete med föreningsliv kan FAR recept
förskrivningen öka.

Antalet utskrivna FAR recept
på Landsbro vårdcentral ha
genom åren varit få Vi ville
lyft FAR recept som metod
som hela personalstyrkan
kan använda föra att
erbjuda våra patienter som
behandling för sjukdomar
som är relaterade till fysisk
inaktivitet.

Metod
Information på APT om FAR
som metod för att behandla
sjukdom som är relaterat till
fysisk inaktivitet.
Dela ut information till
patienter i receptionen om
FAR så att efterfrågan ökar.
Lägga ut
informationsbroschyrer på
samtliga expeditioner och
väntrum

Syfte och mål
Förskriva 20 FAR recept
under ett år Etablera
samverkan med lokala
idrottsföreningar där man
kan påbörja starta
gruppaktivitet för FAR.

Information till ny personal
om att Far används som
metod
Samverkan med lokala
föreningar sker genom aktiv
kontakt med Friskis och
svettis.

Delmål: Samtlig personal
ska tillsammans förskriva
FAR recept under de
närmaste två månaderna.

Mäta antalet Far recept
utskrivna under en 3
månaders period feb-april
2015 samt under en 4
månaders period majaugusti 2014.
Mäta hur många som löser
in sitt recept hos Friskis och
svettis.

Resultat
Vid första mättillfället
uppnådde vi ej vårt delmål
om 7 st. förskrivna FAR
recept. Vi gick därför vidare
och genomförde ytterligare
ett PGSA hjul kring
förskrivningen av FAR. En
ny mätning genomfördes
efter sommaren som visade
att vi nått delmålet med 7
förskrivna recept under
perioden.
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Mer information finns på
www.rjl.se/vardcentralernabraliv

Landsbro vårdcentral

Under hösten startade ett
samarbetsprojekt med
Friskis och svettis vilket vi
tror kan öka antalet recept
ytterligare. Det kan också bli
möjligt att mäta antalet
inlösta FAR recept.
Samarbetet med Friskis och
svettis innebär att personer
som fått ett FAR recept får
35% rabatt på ett
träningskort.

