
 

 

Mötesanteckning Nätverksträff FaR Vårdcentral  

2022-02-24 
 

Deltagare 
Susanne Gole och Manal Mannrös från Närhälsan Tuve vårdcentral, Farideh Jam från Närhälsan Kärra 

vårdcentral, Helene Traung från JohannesVården vårdcentral, Lena Bengtsson från Närhälsan Högsbo 

vårdcentral, Lena Trulsson från Omtanken vårdcentral Kviberg, Linda Klein från Capio Gårda 

vårdcentral, Marife Esguerra Kusthed från Närhälsan Slottsskogen vårdcentral, Gunilla Larsson från 

Närhälsan Ekmanska vårdcentral, Sierra de Goldsmith från WeMind, Jenny Berglie från Frölunda 

Specialistsjukhus. 

Elin Laurila, Karin Valle Bordes och Stefan Lundqvist från Centrum för fysisk aktivitet.  

 

Information om FaR-nätverket 
Det ska finnas en FaR-ansvarig på varje vårdcentral i Göteborg som deltar i nätverket. Vi har 

nätverksträffar 2 gånger/termin. Alla FaR-ansvariga erbjuds kontinuerligt stöd av oss på Centrum för 

fysisk aktivitet. Vi kommer gärna ut till dig för en personlig träff för att stödja dig i ditt uppdrag som 

FaR-ansvarig. Kontakta oss för att boka in en personlig träff. 

 

Aktivitetskatalogen 2022 
Aktivitetskatalogen har tryckts och skickats till er nu under februari! I aktivitetskatalogen finns 

aktiviteter över hela Göteborg uppdelade i olika kategorier. Aktiviteterna passar personer som vill 

komma igång med mer rörelse och många av arrangörerna i katalogen ger rabatt mot uppvisande av 

ett FaR. Katalogen finns både som blädderex samt i digital form på www.vgregion.se/cffa. 

 

FaR-mottagning 

FaR-mottagningarna erbjuder kostnadsfritt FaR-stöd genom både fysiska besök och videobesök. Nu 

går det även att boka videobesök via hemsidan www.vgregion.se/cffa. Det går också fortfarande att 

boka via telefon 031-346 06 40.  

FaR-mottagningsfoldrar och blad har postats till er under februari. Materialet finns på fem språk: 

svenska, engelska, somaliska, arabiska och persiska. Ge gärna foldern och bladet till dina patienter 

när du förskriver FaR, om patienten önskar mer stöd i att komma igång med fysisk aktivitet. Kontakta 

oss på mejl rh.cffagoteborg@vgregion.se om ni önskar fler foldrar och blad. Materialet finns även 

utskrivbart på: Material - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

 

  

http://www.vgregion.se/cffa
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mailto:rh.cffagoteborg@vgregion.se
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/fysisk-aktivitet/material/


 

 

Webbinarium för föräldrar 

Centrum för fysisk aktivitet bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium för föräldrar om fysisk 

aktivitet för barn och unga mellan 7 och 15 år. Webbinariet kommer genomföras vid tre tillfällen med 

olika inriktningar. Se hemsidan för mer information, datum och anmälan: Webbinarium för föräldrar - 

Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

Utbildning 
Centrum för fysisk aktivitet erbjuder kostnadsfria utbildningar för medarbetare inom primärvården i 

Göteborg. Det finns en trestegsutbildning om fysisk aktivitet och FaR för vuxna och en 

tvåstegsutbildning om fysisk aktivitet och FaR för barn och unga. Alla våra utbildningar hålls digitalt 

under våren. Mer information och anmälan:  FaR-utbildningar för Göteborg - Vårdgivarwebben 

Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar om FaR vid olika sjukdomstillstånd utifrån FYSS, 

anmälan sker via bokningsformuläret: Bokning av utbildning: Fysisk aktivitet som behandling 

(office.com) 

 

Nyhetsbrev: FaR-nytt 
Centrum för fysisk aktivitet ger ut nyhetsbrevet ”FaR-nytt” sex gånger per år. Nyhetsbrevet 

innehåller bland annat nyheter inom fysisk aktivitet och FaR, senaste informationen om FaR-

mottagningar, FaR-statistik och information om FaR-utbildningar samt FaR-nätverk. Mejla vidare 

nyhetsbrevet till dina kollegor eller skriv ut det och lägg i till exempel fikarummet. Om du inte redan 

får nyhetsbrevet så anmäl dig på Nyhetsbrev - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 

(vgregion.se) 

 

Vårdgivarwebben  
På Fysisk aktivitet - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) hittar du information 

om rutiner och riktlinjer kring fysisk aktivitet, FaR som metod, material om fysisk aktivitet och FaR, 

utbildningar, forskning, nätverk och aktivitetsutbud samt vanliga frågor och svar om FaR: Vanliga 

frågor och svar om FaR - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se). 

 

TEMA: FaR-statistik  
Vi går igenom det gångna årets statistik över förskrivna FaR (DV200) och rådgivande samtal om fysisk 

aktivitet (DV131, DV132, DV133) på vårdcentralerna. FaR kan användas som behandlingsmetod vid 

35 olika diagnoser (se FYSS 2021). Att använda FaR som metod har visats ge bättre följsamhet 

jämfört med enbart ett rådgivande samtal. I statistiken ser vi att rådgivande samtal om fysisk 

aktivitet används flitigt men antal utfärdade FaR är betydligt färre. Vi samtalar i smågrupper utifrån 

frågeställningarna: Skulle samtal om fysisk aktivitet ha kunnat generera ett FaR? Varför blev det inte 

ett FaR? Vad skulle behövas för att det skulle bli ett FaR? 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/levnadsvanor/aktivitetskatalog-far/webbinarium-for-foraldrar/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/levnadsvanor/aktivitetskatalog-far/webbinarium-for-foraldrar/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/fysisk-aktivitet/utbildning/far-utbildningar-i-goteborg/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/fysisk-aktivitet/utbildning/far-utbildningar-i-goteborg/
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https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet-pa-recept-far/vanliga-fragor-och-svar-om-far/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet-pa-recept-far/vanliga-fragor-och-svar-om-far/


 

 

Under gruppdiskussionerna kom följande reflektioner upp: 

 Att skriva och ge receptet blir ofta "ett moment för mycket" i mötet med patienten. 

 Vill inte "påtvinga" patienten ett recept.  

 Ett recept behövs kanske inte om patienten bara ska gå promenader eller om hen redan är 

igång i aktivitet som till exempel promenader.  

 Förskrivningen har sjunkit under pandemin på grund av att många patienter då inte velat gå 

till träningsanläggningar.  

 Det är svårare att ta upp FaR när det inte är syftet med besöket, lättare när det är ett 

specifikt levnadsvanesamtal/FaR-samtal. 

 Det kan vara en hjälp att vara förberedd med ett FaR som samtalsunderlag, att redan ha 

receptet framme när patienten kommer. 

 Viktigt att lägga tid på att berätta för patienten vad syftet med FaR är, “nyttan av FaR”, för 

att det ska tas emot på ett bra sätt.  

Statistiken över förskrivna FaR och rådgivande samtal om fysisk aktivitet för respektive enhet mejlas 

ut till alla FaR-ansvariga så att ni kan delge informationen till era medarbetare. Både för att reflektera 

över FaR-arbetet på enheten och motivera till ökad användning av FaR som metod.  

 

Nästa nätverksträff 
Tisdag 17/5 13.30-16.00, Digitalt via Teams, Anmälan: Nätverksträff för FaR-ansvariga på 

vårdcentraler i Göteborg - Regionkalendern (vgregion.se) 

 

Elin Laurila, Leg. Fysioterapeut, elin.laurila@vgregion.se 

Karin Valle Bordes, Leg. Sjukgymnast, karin.valle_bordes@vgregion.se 

Stefan Lundqvist, Leg. Fysioterapeut, Med Dr, stefan.lundqvist@vgregion.se 

Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, Västra Götalandsregionen 
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