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Mötesanteckning Nätverksträff FaR för barn och unga 2022-03-09 
 
Centrum för fysisk aktivitet 
Värdar: Emma Henning och Josefine Lindfors 
 

Digital presentationsrunda 
Alla deltagare presenterar sig och tillhörande mottagning samt delger sin erfarenhet av att arbeta 
med FaR och förväntningar på dagens nätverksträff. 12 förskrivare från olika enheter deltog med en 
spridning på ålder hos patienter från yngre barn till unga vuxna upp till 25 års ålder.  
 

 

Aktuellt på Centrum för fysisk aktivitet - CFFA 

Aktuella mottagningar 
FaR-mottagningar som tar emot barn och unga finns på Angered arena, Dalheimers Hus, Friskis och 
Svettis Johanneberg, Friskis och Svettis Frölunda, Friskis och Svettis Valhalla, Lundbybadet, Ruddalens 
idrottscentrum, Kärra simhall och Slottsskogsvallen idrottscentrum. Dietiststöd för barn och unga 
med övervikt finns på Familjecentralen Trädet, Närhälsan Angered Rehabmottagning och Göteborgs 
bedömningsteam. Vi tar emot klienter fysiskt på våra mottagningar och erbjuder även digital kontakt, 
via video eller telefon, som alternativ eller komplement.  
 

Gruppträning 
Barngruppen FysioBus, för barn 6-9 år, ersätts från och med denna termin av gruppaktivitet i Idrott- 
och föreningsförvaltningens regi. Grupperna Minior (6-8 år) och Junior (9-13 år), erbjuder lågtrösklig 
start till fysisk aktivitet i grupp, med fokus på rörelseglädje, självkänsla och gemenskap. Läs med om 
gruppträningen på Göteborgs stads hemsida, med länk här: Juniorträning - Göteborgs Stad 
(goteborg.se). 
 
Centrum för fysisk aktivitet startar under våren en gymgrupp för ungdomar 13-19 år som fått FaR, via 
FaR-mottagningen på Lundbybadet. Gymgruppen syftar till att introducera ungdomar till gymträning 
genom stöd av fysioterapeut från FaR-mottagningen. Ungdomen får stöd att komma igång, skapa 
förutsättningar till fortsatt träning, få ökad kunskap och självförtroende i gymmiljö. Ungdomen har 
ett sedvanligt nybesökssamtal på någon av FaR-mottagningar, får en individuell gyminstruktion och 
kan sedan starta upp i gruppen, där deltagande erbjuds i upp till 6 tillfällen. Träning sker på torsdagar 
kl. 14.45-15.45 och tid för nybesök bokas som vanligt. För deltagande behövs ett träningskort eller 
engångsinträde för träning på Lundbybadet. Om detta koncept blir uppskattat hoppas vi på att kunna 
sprida det till fler anläggningar! 
 
I samverkan med Centrum för fysisk aktivitet startar Kulturskolan Angered under våren upp två 
dansgrupper, ”Dansa utan krav”. Grupperna riktar sig till barn och ungdomar 10-14 år respektive 15-
19 år och träning sker i Lärjehallen i Hjällbo. Alla är välkomna men företräde ges till deltagare som 
har FaR. Lektionerna består av sammarbetsövningar, improvisation och koreografi med fokus på den 
kravlösa rörelseglädjen samt av avslutande avslappning. 
 

Matprat 
Våra dietister träffar föräldrar till unga med övervikt i grupp, där deltagarna får lära sig mer om bra 
matvanor som bidrar till hälsosam vikt och god hälsa. Dessa träffar kommer under våren genomföras 
digitalt. Mer information om vårens datum och anmälan finns på vår hemsida.   
 

https://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/motion-och-halsa/gym--motionscentrum/junior-traning
https://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/motion-och-halsa/gym--motionscentrum/junior-traning


 

 

 
 

Tidsbokning 
Tidsbokning till fysioterapeut på FaR-mottagning och till dietist sker som tidigare via Vårdguiden 
1177 eller via vår bokningstelefon. Den som önskar boka tid till oss via telefonkontakt kan då 
antingen ringa oss för att få en uppringningstid alternativt via webben välja en tid att bli uppringd av 
oss. Läs gärna mer på vår hemsida.  
 

FaR-linjen  
För dig som är medarbetare i hälso- och sjukvården och har frågor som rör FaR förskrivning eller våra 
FaR mottagningar hänvisar vi till 031-346 06 40. 
 

Webbinarium för föräldrar om fysisk aktivitet för barn och unga 
Då förra terminens webbinarium mottogs väl kommer vi på Centrum för fysisk aktivitet erbjuda 
webbinarium för föräldrar i Göteborg om fysisk aktivitet för barn och unga även under våren 2022. 
De riktar sig till föräldrar till barn mellan 7 och 15 år och genomförs kvällstid via Teams. De kommer 
vara vid tre olika tillfällen med olika inriktningar: allmänt om fysisk aktivitet, barn med psykisk ohälsa 
och barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är kostnadsfritt att delta och barnet 
behöver inte ha fått FaR. Inbjudan har spridits till vårdgivare som till allmänheten. För mer 
information, anmälan och tillgång till inbjudan, se vår hemsida, med länk här: Webbinarium för 
föräldrar - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 
 

Vårdgivarwebben 
Vårdgivarwebben är ett stöd i arbetet med fysisk aktivitet och FaR. Här finns bland annat 
stödmaterial såsom Rörelsenyckeln, riktlinjer och rutiner om FaR-förskrivning, information om och 
anmälan till våra utbildningar samt vanliga frågor (FAQ) om FaR och FaR-mottagning.   
 

Utbildning 
Utbildningar om fysisk aktivitet, FaR och mat som genomförs kostnadsfritt av Centrum för fysisk 
aktivitet och riktar sig till dig som vårdgivare erbjuds under våren enligt nedan: 
-Fysisk aktivitet/FaR för barn och unga steg 1, 22/4: Introduktion till att arbeta med FaR för barn och 
unga, med genomgång av forskningsläge och handboken FYSS samt av förskrivning av FaR.  
-Fysisk aktivitet/FaR för barn och unga steg 2, 23/3 samt 27/3: Påbyggnad av steg 1-utbildningen, 
med fokus på person- och familjecentrerat förhållningssätt, motivation, beteendeförändring och 
motiverande samtalsteknik.  
-Fysisk aktivitet/FaR för vuxna steg 1, 30/3: Kan passa bättre för de som i huvudsak möter äldre 
ungdomar/unga vuxna. Liknande innehåll som i utbildningen för barn och unga, men riktat till vuxna. 
-Vilka kostråd ger vi i vården, 18/5: Grundläggande kostföreläsning med råd om bra matvanor samt 
dialog och erfarenhetsutbyte. 
 

Nationell nätverksträff FaR barn och unga, 19/5 
I samverkan med Region Skåne och Region Jönköpings län genomförs under våren den nationella 
nätverksträffen om FaR för barn och unga, med möjlighet till fysiskt deltagande i Göteborg eller 
digitalt. Nätverksträffen riktar sig både till medarbetare som arbetar strategiskt med utveckling och 
utbildning, men även till kliniskt verksamma medarbetare inom hälso- och sjukvården. Anmälan till 
nätverksträffen görs via följande länk: Anmälan till Nationellt nätverk för FaR barn och unga 19 maj. 
Kontakta anna.orwallius@vgregion.se vid frågor. 

 

 
  

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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaX5cIjcD3D4hJqP08JGasdL1UMzBJRjc3RU02OFdXREpEUk05NzZLSEowRS4u&wdLOR=c45B1F7EF-8140-4EC6-B567-4EB71592C800
mailto:anna.orwallius@vgregion.se


 

 

 
 

Rörelsenyckeln Workshop 
Rörelsenyckeln är ett stödmaterial för medarbetare inom hälso- och sjukvården, som arbetar med 
barn och unga. Den är framtagen utifrån Västra Götalandsregionens handlingsplan för att öka fysisk 
aktivitet hos barn och unga. Rörelsenyckeln innehåller samtalskort i olika kategorier, till exempel 
samtal kring hälsoeffekter av fysisk aktivitet, skärmtid, rörelseförståelse och tips för att komma igång 
med fysisk aktivitet. Användning av nyckeln kan anpassas till olika ålderskategorier. Rörelsenyckeln 
går att beställa kostnadsfritt. Läs mer om Rörelsenyckeln på hemsidan: Rörelsenyckeln - 
Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 
 
Den praktiska delen under nätverksträffen bestod av reflektioner kring hur Rörelsenyckeln kan 
underlätta arbetet med att främja fysisk aktivitet i den kliniska vardagen. 
Deltagarna delades in i två grupper utifrån ålder på den målgrupp de möter, yngre barn och äldre 
barn/ungdomar. Den första delen av workshopen bestod av diskussioner i grupperna kring hur de 
olika korten i Rörelsenyckeln kan användas i samtal kring rekommendationer och hälsoeffekter av 
fysisk aktivitet kopplat till motiverande samtal. 
 
I del två reflekterade gruppen som möter äldre barn kring korten i Rörelsenyckeln som handlar om 
intensitet och skärmtid och gruppen som möter yngre barn på korten kring rörelseförståelse och 
föräldrastöd. Varje del av workshopen avslutades med gemensam diskussion. Att genom information 
och diskussion få mer kunskap om hur Rörelsenyckeln kan vara ett verktyg i praktiken upplevdes som 
ett positivt inslag i dagens nätverksträff. Bland annat diskuterades vikten av att skapa ett gott 
samarbetsklimat, att ha en bred syn på begreppet fysisk aktivitet och att inkludera 
föräldrar/vårdnadshavare i arbetet med att öka fysisk aktivitet. Här kan Rörelsenyckeln vara ett 
praktiskt verktyg att använda för att skapa struktur och ge stöd i samtalen.  
 
Vill ni att vi kommer ut till er enhet och pratar om hur Rörelsenyckeln kan vara till hjälp för just er 
verksamhet kontakta josefine.lindfors@vgregion.se, emma.henning@vgregion.se  
 
Sammanfattningsvis bidrog vårterminens nätverksträff till erfarenhetsutbyte samt till konstruktiva 
och inspirerande diskussioner deltagarna emellan.  
 
 
 

Vi återkommer med datum för nästa nätverksträff och hoppas kunna träffa många av er då! 
Varma hälsningar  
Emma Henning och Josefine Lindfors, Centrum för fysisk aktivitet 

https://www.vgregion.se/rorelsenyckeln
https://www.vgregion.se/rorelsenyckeln
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