
 

 

Mötesanteckning Nätverksträff FaR Rehab och Habilitering  

2022-03-24 
 

Deltagare 
Fysioterapeuter: Camilla Ridderstråle Vuxen Habilitering, Cendi Gavois Nötkärnan Masthugget rehab, 

Ebba Bergman Fungera, Evelina Björkdahl Närhälsan Majorna rehab, Gert Norell Närhälsan Frölunda 

rehab, Haykanush Hovhannisyan Närhälsan Torslanda rehab, Karin Wennergren Närhälsan Gibraltar 

rehab, Kristina Arons Wästerläkarna rehab, Maria Rönnbäck Närhälsan Eriksberg rehab, Sofia Färber 

Capio Rehab Kvillebäcken, Sofie Brunnegård Närhälsan Angered rehab. 

Centrum för fysisk aktivitet 

Camilla Bylin Ottehall, Emma Johansson, Maria Strandberg, Stefan Lundkvist. 

Föregående nätverksträff 14 oktober 2021 
Hade tema “Träning för alla” - anpassad träning i Göteborg: utomhus, på FaR-mottagning, genom 

våra samarbetspartners (Idrotts och föreningsförvaltningen- IOFF Dalhemiers hus och F&S) och via 

Parasport och andra aktörer inom friskvården. Inbjuden gäst: Malin Alléus FaR-ansvarig IOFF som 

berättade om deras anpassade utbud– Baspassen.  

Tema: Fysisk aktivitet i naturen 
Vi uppmuntrar till att fortsätta lotsa patienter för uteträning på FaR-mottagning även efter Corona. 

Uteträning är ”ett ben” av de aktiviteter som vi alltid kan erbjuda klienter likaväl som gym, 

gruppträning, bassäng och hemträning. Uteträning har många hälsomässiga fördelar, det är gratis, 

och kan erbjuda träning av kondition, styrka och balans i naturliga miljöer (men också på utvalda 

utegym/aktivitetsytor som finns utspritt över staden) och har mervärden utöver de hälsoeffekter 

som den fysiska aktiviteten kan ge. Naturen är en arena som ger hjärnvila och återhämtning då 

naturens intryck är lugnande istället för stressande.   

Genomgång av Ute-kapitlet i Aktivitetskatalogen: sidan 10 Aktivitetskatalogen Göteborg, 2022.pdf 

(vgregion.se). I framtiden önskar vi få en digital aktivitetskatalog som lätt kan filtrera aktiviteter i 

närområdet. 

Vi har sammanställt de uteaktiviteter som erbjuds under våren 2022 uppdelat på geografiska 

områden i Göteborg (bilaga). Vi tipsar också om IOFF:s  Hälsoveckan utomhus 2022 med bemannade 

utegym och Aktivitetsytor, gruppass och minilopp.  

Inbjuden gäst: FaR-ansvarig fysioterapeut Sofie Brunnegård på Närhälsan Angered rehab och 

Hälsoteket Angered. Sofie berättar om utegruppen ”Promenad/styrka” (40 personer deltar). 

Passbeskrivning: övningar med den egna kroppsvikten som belastning och finns på 2 nivåer: En 

snabbare och svårare ”konditionsgrupp” som går en längre sträcka, svårare terräng och på högre 

intensitet och en långsammare ”social grupp” med lugnare tempo, kortare sträcka och på asfalt som 

underlag (passar bland annat för dem med gånghjälpmedel). Positivt med uteträning: Frisk luft, 

solljus, gratis mm. Fungerade för många individer oavsett årstid under pandemin men nu när alla 

verksamheter återgått till det normala och erbjuder inomhusaktiviteter igen så har flera hittat 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs5818-1875176193-996/native/Aktivitetskatalogen%20G%C3%B6teborg%2c%202022.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs5818-1875176193-996/native/Aktivitetskatalogen%20G%C3%B6teborg%2c%202022.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs5818-1875176193-996/native/Aktivitetskatalogen%20G%C3%B6teborg%2c%202022.pdf
http://goteborg.se/aktiveradig


 

 

tillbaka till Hälsotekets gruppträning inomhus. Hinder för att träna utomhus kan vara utrustning 

såsom regnkläder och skor. En oväntad positiv bieffekt som gruppdeltagarna har fått erfara är att 

möta andra personer längs promenadsträckan som blir glada när promenadgruppen går förbi dem. 

Under Corona har det varit svårt att slussa rehabpatienter direkt till Hälsotekets utomhusaktivitet då 

de har haft möjlighet att träna på rehab under en längre period och då har många valt träning 

inomhus framför träning utomhus.  

Diskussion med FaR-ansvariga om utomhusträning: Flera rehabenheter erbjuder utomhusträning, 

bland annat Närhälsan Torslanda rehab: stavgångsgrupp 2 ggr/v, Närhälsan Eriksberg rehab: parkour 

70+, Närhälsan Gibraltar rehab: stationsträning på nytt utegym, Capio Rehab Kvillebäcken: 

promenadgrupp för ångestpatienter. Camilla Ridderstråle från Vuxen Habiliteringen berättar om att 

hästunderstödd terapi togs bort efter 20 år på habiliteringen - en träningsform med fantastiska 

möjligheter och resultat för individer med funktionsnedsättning. Camilla har tillsammans med en 

arbetsterapeutkollega startat upp ett alternativ inom friskvården ”Funka med häst”- varannan fredag 

i Säve. För mer information kontakta Camilla Ridderstråle på funkamedhast@gmail.com  

Anpassad träning och Aktivitetskatalogen  
 Fysisk aktivitet i coronatider - www.vgregion.se/cffa 

Tips och inspiration för rörelse. Uppdelat i filmer med rörelser och träning, rörelse utomhus och 

verktyg (bland annat energipiller, promenadbingo och skattjakt).  

 Genomgång av L, E, F i Aktivitetskatalogen - Aktivitetskatalogen Göteborg, 2022.pdf (vgregion.se) 
L = Låg kostnad: arrangören eller aktiviteten håller låg eller ingen kostnad alls. Max 500kr per termin. 
E = Erbjudande: arrangören har någon form av erbjudande/anpassning för dig som har ett FaR 
F = Funktionsnedsättning.  
Aktivitetskatalogen är uppdelat i aktivitetskategorier ute, snö och is, vatten, gym och gympa, dans 
och musik, yoga och avspänning, kamp och självförsvar, boll och racket, prick och precision, appar, 
webb och teknik.  
 
Diskussion: Hälsodisken på Hisingen har stängt- var kan man hitta kostnadsfria aktiviteter på 
Hisingen? Tips om Samordningsförbundet i Göteborg- Finsam Finsam i Göteborg för personer mellan 
16-64 år som behöver samordnat stöd för att närma sig arbete eller studier.   

 
 Sportoteket: De har uthyrning av idrotts- och fritidshjälpmedel för dem med någon slags  
funktionsvariation. Håller till i Pjäshallen, Övre Kaserngården 8.  
Finns på www.parasportgbg.se/sportotek, kansliet@parasportgbg.se, eller telefon 031-43 22 56. 
 

 Rullegruppen och Parasport 

Rullegruppen: (bilaga). Medlemsansluten förening I Parasport. De har fokus på 
motionsträning men även en del teknikträning. Träning på torsdagar kl.18-20.30 Plats: 
Pjäshallen, Kviberg. Alla som använder rullstol, oavsett ålder och erfarenhet är välkomna. 
Sker ute och inne året om. Om intresserad kontakta rullegruppengoteborg@gmail.com 
 

 Parasport: Rehabakademin/rullstolsakademin  
Erbjuder teknikträning (bilaga). En satsning som Västra Götaland är en del av. 
Tillfällen under våren för dig med rullstol och behov av att lära sig. När? 22/2 till 3/5. 

mailto:funkamedhast@gmail.com
http://www.vgregion.se/cffa
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs5818-1875176193-996/native/Aktivitetskatalogen%20G%C3%B6teborg%2c%202022.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs5818-1875176193-996/native/Aktivitetskatalogen%20G%C3%B6teborg%2c%202022.pdf
https://finsamgoteborg.se/
mailto:kansliet@parasportgbg.se, eller telefon 031-43 22 56.


 

 

Plats: Pjäshallen, Kviberg, tisdagar 16-17.45. Kostnadsfritt. Mer information kontakta Dick Stenberg, 
telefon 0760227992. Dick@parasportgbg.se 
 

 Golf: 22-24/4 Paragolferträff – golf för alla! Öjared golfklubb (bilaga).  
 

 MIS, Motions- och idrottsförening för synskadade - misgbg.se 

Har flera aktiviteter, se hemsidan. Löpträning 23/4 heldag med löpteknik med Martin 
Moberg. Anmälan till Denise.Cresso@misgbg.se  
 

 Parkinson Boxning - Redbergslids boxningsklubb - IdrottOnline Klubb 

Parkinson Boxning: "rytmisk träning har positiv effekt". Träningstider tisdag, torsdag och söndag   
13:00. Allmänna Arvsfonden bidrar till projektet. Redbergslids BK – Boxning, Nya 

Ullevi 41140 Göteborg, Kontakt: Tel: 031159372 E-post: info@rbkboxning.se 

•    IOFF  

Kvinnokväll på Hammarbadet på onsdagar kl.17-20. MKIF (muslimska kvinnors idrottsförening) på 

Angered arena, lördagar kl.17.15-19.00 har motionssimning.  

Anpassade gymmaskiner finns på Ruddalen, Slottsskogsvallen, Hammarbadet. Sittcykel: 

Lundbybadet, Angered arena, Ruddalen och Slottsskogsvallen. Gymcirkelgrupp finns nu också på 

Hammarbadet (finns redan på Slottsskogsvallen och Ruddalen).  

Äntligen nystart med gymcirkel bas på Slottsskogsvallen v.12 torsdag kl.13-14. Passbeskrivning: 6 

personer, avskild avdelning, lugnare tempo - med god tid för att förflytta sig emellan maskinerna. 8 

stationer- viss handräckning vid behov. Träning i gymcirkelmaskin under 30 sekunder till 

medryckande musik, 3 set med kortare vila emellan seten. Krav: självständig vid förflyttning, kunna 

sitta utan ryggstöd. Tips! Boka in ett nybesök till FaR-fysioterapeut på FaR-mottagning som kan 

erbjuda individuell gymintroduktion innan test av gruppträning vid behov.   

 

 Friskis&Svettis - har barnfokus under våren 2020 

Några passbeskrivningar:  
- Enkeljympan är främst för intellektuellt funktionshindrade, 
det finns också en kortare variant som heter Enkel GO på hemsidan och på youtube, bara att söka.  
-Familjefys är för barn 6-12 år med medföljande vuxen, och familjejympa är för de små barnen 2-
6 år med medföljande vuxen.  
-Intropasset step vänder sig till personer som inte har 
tränat tidigare och vill förstå hur ledarinstruktioner går till 
och andra rutiner som man kan vara osäker på.  
-Multifys – nytt pass går anpassa efter egen nivå.  
-Multifys soft (ska finnas/finns ännu inte pass utlagda på hemsidan): bjuder på en energifylld mix 
av styrka, kondition och rörlighet. Enkla och tydliga grundövningar, men 
med en liten twist. Ett klassiskt fyspass som är mjukt för leder, muskler och hjärta i ett lugnare tempo 
med gott om tid att lära in övningarna.  
 

 Dalheimers hus 
KOMPA - Kom igång pass  
KOMPA, Kom igång pass. Passbeskrivning: 
är ett gruppträningspass på måndagar klockan 11. Passet vänder sig till personer som vill komma 
igång med träningen eller träna på en lugnare nivå. Fokuserar på balans, koordination och rörelse. 

mailto:Dick@parasportgbg.se
https://misgbg.se/
mailto:Denise.Cresso@misgbg.se
https://idrottonline.se/RedbergslidsBK-Boxning/ParkinsonBoxning
mailto:info@rbkboxning.se


 

 

Det finns stolar att göra övningar på, man behöver inte kunna komma ner på golv, men man tränar 
på det om man vill. Bokning via eventonline. I receptionen finns en bokningsdator som man 
kan använda.   
   
Lättgympa 
På fredagar klockan 10.30 kan du delta i lättgympa i Hultbergssalen. Passbeskrivning: 
Lättgympan vänder sig till personer som vill träna i grupp med möjlighet att 
anpassa träningsnivån efter egen förmåga. Fokus på balans, koordination och bålstabilitet. 
Platsbokning behövs ej till lättgympan. Det finns stol om man behöver för balans i vissa övningar. 
Vid ett tillfälle tar man sig ner på matta och gör övningar. Även träning för fotstyrka.  
   
Gym och bassäng fungerar som vanligt igen. I gymmet finns anpassade träningsredskap såsom 

armcykel, bred brits, viktmanschetter, sittande crosstrainer, sittande cykel och MOTOmed – 

träningsredskap för personer som är rullstolsburna och som ger möjlighet till både aktiv- (med egen 

kraft) och passiv- (med motor) cykling.  

 Fitness 24Seven  
Majoriteten av deras gym i Gbg har kvinnogym. Hälsoteken runt om i 
stan har också pass endast för kvinnor/identifierar sig som kvinna. Tips! Finns även en 
grupp endast för män genom Hälsoteket i Västra Frölunda: kom-igång-gympa. 
 
Inbjuden gäst: Göteborgs lokalförening av personskadeförbundet RTP, Leif Sandsjö styrelseledamot, 
berättade om deras träningsgrupp på Fitness 24Seven Olskroken. Plats Hökegatan 30, 416 66 
Göteborg. Initiativtagare Felicia Sparrström - gyminstruktör och rullstolsanvändare. Passbeskrivning; 
Gruppen vänder sig till personer med funktionsnedsättningar + anhöriga och vänner med målsättning 
att kunna träna tillsammans. Startade hösten 2021 med nio deltagare (maxantal för grupp är 15 
deltagare). Om intresset ökar för gruppen är målsättningen att skapa flera grupper. Gruppen vänder 
sig just nu till medlemmar inom RPT, Fitness 24Seven hänvisar till RPT v.b. Passbeskrivning: 1 
gång/veckan, 8-10 stationer, träning för olika delar av kroppen under ca 40 sekunder. Intressant om 
fler personer med FaR börjar i gruppen. Pris 25 kr/gång för medlem i RTP och 50 kr/gång för ej 
medlem i RTP. Medlemskap i RTP 350 kr/termin. Gratis provträning. Eventuellt svårt att hitta 
parkering. Anmälan sker till Leif Sandsjö via leif.sandsjo@gmail.com, alternativt 0734 60 66 33 
Obs! För personer som använder rullstol eller rollator erbjuder Fitness 24Seven ett träningskort 
”Tillgångskortet” för 99 kr per månad (på autogiro och engångsavgift för medlemskap 249 kr) på de 
anläggningar som har inpasseringssluss: Olskroken, Ullevi och Länsmansgården. 
 
Diskussion med FaR-ansvariga om anpassad träning: Generellt delas uppfattningen om att det är 
svårt att hitta aktiviteter i friskvården som är anpassade, i närområdet eller med bra 
kommunikationsmöjligheter/parkering, till en låg kostnad eller kostnadsfria. Detta behöver 
utvecklas!  
 

FaR-mottagning 2022 
Aktuella FaR-mottagningar: Lundbybadet, Angered arena, Ruddalen, Slottsskogsvallen, Kärra simhall, 

F&S Vallhalla, F&S Johanneberg, F&S Frölunda, Dalheimers hus. Dietist finns på Närhälsan Angered 

rehab, Göteborgs bedömningsteam, Familjecentralen Trädet. Vi erbjuder nybesök via besök, telefon 

eller video.  

https://www.eventonline.se/portal/socialresurs/friskvard
mailto:leif.sandsjo@gmail.com


 

 

Boka till FaR-mottagning: Boka tid FaR mottagning . Nyhet är att en Ungdomsgrupp för gymträning 

har startat upp på Lundbybadet. 

FaR-nytt 
 Aktivitetskatalogen har skickats ut, sent utskick pga problem med tryckeriet.  

Nyhetsbrevet kommer ut 6 ggr/år med aktuella FaR-nyheter under året. Alla nyheter hittar ni på 

hemsidan.  Fysisk aktivitet - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se). Tips! 

Flera digitala FaR utbildningar finns att visa på tex ett APT/teammöte (korta introutbildningar på 

ca 8–10 minuter) och fler mer omfattande (steg 1,2,3 vuxna och steg 1 och 2 för barn) – kommer 

så småningom upp på vårdgivarwebben. På gång: film på hur man förskriver FaR.  

 Pilot EB konditionstest anpassat för primärvården VGR. Vi har haft två utbildningstillfällen 28/10-

21 (12 FT) och 18/11 (10 FT) med digital uppföljning 4/3 (13 FT). Positiv respons och lärorika 

utbildningsdagar. Nytt uppdaterat material på gång. Nästa utbildningstillfälle är den 2/6. 

Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till fysioterapeuter inom rehab/habilitering. Anmälan i 

lärportalen, Kurs: Arbetsfysiologi och anpassat Ekblom Bak cykeltest (vgregion.se) (direktlänk för 

dig som VGR anställd, logga in för anmälan). För kollegor som inte har sin anställning i VGR är det 

lite krångligare att anmäla sig på lärportalen. Nedan finns en lathund för anmälan. 

 1. Öppna Lärportalen och logga in: 

Om du är anställd i VGR så loggar du in med ditt VGR-ID. 
Om du inte är anställd i VGR så behöver du skapa ett konto: 
- Tryck på knappen "logga in annat konto". 
- Tryck på knappen "skapa konto" (till höger på dataskärmen). 
- Fyll i uppgifterna (använd din jobbmejladress som användarnamn). 
- Tryck på knappen ”skapa konto”.  
- Tryck på knappen "logga in som gäst". 

2. När du är inloggad: 
- Tryck på "Utbudskatalog" (längst upp). 
- Sök på "Cykeltest" och tryck på "Arbetsfysiologi och anpassat Ekblom Bak cykeltest".  
- Anmäl dig till under "Datum och anmälan" och tryck på knappen "Gå till tillfälle" för att anmäla dig 
till utbildningstillfället. 

Om du inte kan anmäla dig till utbildningen utifrån instruktionen ovan, mejla 
elin.laurila@vgregion.se. 

 

Stefan berättar om att CFFA planerar en vetenskaplig utvärdering av konditionstestprojektet: Ekblom 

Bak -anpassat för primärvården VGR: Evaluation of the implementation of a submaximal exercise test 

in Swedish primary healthcare med fyra delstudier. 1. Submaximal exercise test, adapted for patients 

in primary care, provided by physiotherapists. Patient characteristics and safety aspects. 2. 

Evaluation of cardiorespiratory fitness after participation in a PAP treatment intervention by 

physiotherapists in the primary health care. 3. Physiotherapists’ experiences of applying a 

submaximal exercise test in the clinic. A qualitative focus group study. 4. Patients’ experiences of 

performing submaximal exercise tests in conjunction to PAP treatment. A qualitative content 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/levnadsvanor/aktivitetskatalog-far/far-mottagning/bokning/
https://www.vgregion.se/fysiskaktivitet
https://larportalen.vgregion.se/course/view.php?id=2661
https://larportalen.vgregion.se/totara/dashboard/index.php
mailto:elin.laurila@vgregion.se


 

 

analysis. Vi undersöker intresse från FaR-ansvariga och fysioterapeuter inom primärvården att vara 

med i projektet.  

Statistik FaR 2021 
Trots Corona har 16 rehabenheter kunnat öka sin FaR-förskrivning. Topplistan FaR-förskrivning (KVÅ 

kod DV200) för rehab 2021 är 1. Active city rehab – 411 FaR, tätt följt av 2. Närhälsan Angered rehab 

– 401 FaR. Därefter 3. Carlanderska rehab, 4. Närhälsan Majorna rehab, 5. Omtanken rehab Majorna, 

6. Närhälsan Eriksberg rehab, 7. Capio rehab Angered, 8. Närhälsan Frölunda rehab, 9. Capio rehab 

Kvillebäcken och 10. Närhälsan Gibraltar rehab. Det finns FaR-statistik för samtliga rehabenheter. 

Kontakta någon i FaR rehab/hab – nätverket om ni önskar få ta del av er statistik och se hur FaR-

kurvan ser ut just för er. Under Corona har flödet till FaR-mottagningarna minskat men nu har det 

kommit igång igen - vi ser fram emot nya FaR-klienter och hur FaR-året utvecklas.  

Nästa nätverksträff 
Tisdag 3/5 kl.13.30-16.00 - anmälan. Innehåll: information om sommaraktiviteter, nytt 

patientmaterial om kondition, styrka, balans och träning i naturen. För nya/gamla FaR-ansvariga 

genomgång av FaR-hemsidan. 

 

Camilla Bylin Ottehall, Leg. Fysioterapeut, camilla.bylin_ottehall@vgregion.se  

Maria Strandberg, Leg. Fysioterapeut, maria.strandberg@vgregion.se  

Emma Johansson, Leg. Fysioterapeut, emma.elisabet.johansson@vgregion.se  

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