
 

 

Mötesanteckning Nätverksträff FaR Rehab och Habilitering  

2022-05-03 
 

Deltagare 
Maria Rönnbäck Närhälsan Eriksberg rehab, Karin Wennergren Närhälsan Gibraltar rehab, Gert Norell 

Närhälsan Frölunda rehab, Evelina Björkdahl Närhälsan Majorna rehab, Haykanoush Hovhannisyan 

Närhälsan Torslanda rehab, Jesper Bolinder fysioterapeutstudent. 

Centrum för fysisk aktivitet 
Camilla Bylin Ottehall, Emma Johansson, Maria Strandberg, Stefan Lundkvist. 

Rundvandring i gruppen gällande FaR-förskrivning inför sommaren och sommartips 
Samtliga deltagare uppger att FaR-förskrivningen brukar stiga inför sommaren då det är ett naturligt 

avslut för rehabpatienterna. Karin påtalar att det är en utmaning med fortsatt aktivitet för de 

neuropatienter hon har, brukar skriva FaR tidigt i rehabförloppet så det överlappar och blir en mjuk 

övergång. Haykanush tipsar om varmvattenbassäng som finns på Hedens by, Hönö/Öckerö.  

Sommartips Göteborg 2022 
IOFF: 

Det är endast några anläggningar som kommer vara stängda vissa perioder. Se respektive 

anläggnings hemsida för aktuella öppettider. Det kommer vara sommarschema för gruppträningen, 

se aktuell anläggnings hemsida för uppdaterat schema. Generellt sätt är det något mindre pass under 

sommaren. Några anläggningar kommer ha utomhusträning i sommar men inget som är 

kostnadsfritt, det är pass i det ordinarie gruppträningsschemat som flyttar ut. Slottsskogsvallen har 

gympa bas utomhus på nya Aktivitetsytan under tak på tisdagar och fredagar kl.10.30-11.15. På den 

nya Aktivitetsytan finns bl.a boulebana, plats för olika bollsporter och egenträning. Här kan ni kolla in 

hur den nya Aktivitetsytan ser ut: Utomhusmotion - Slottsskogsvallens idrottscentrum - Göteborgs 

Stad (goteborg.se).  

Det är kostnadsfritt att testa utegymmen och träna med instruktör från IOFF under maj-juni:  

- Länsmansgårdens aktivitetsyta — utegymmet på tisdagar klockan 14-15. 

- Blidväders aktivitetsyta — utegymmet på tisdagar klockan 16-17. 

- Dalens utegym på tisdagar klockan 13.30-14.30 och torsdagar klockan 17-18. 

- Skatås motionscentrum — utegymmet på måndagar klockan 13.30-14.30 och onsdagar klockan 

17.30-18.30. 

- Ruddalens idrottscentrum — utegymmet på onsdagar klockan 14.30-15.30 

Ni hittar fler kostnadsfria tips på Aktivera dig - Göteborgs Stad (goteborg.se) bl.a. utegym, filmer, tips 
på uteträning, aktivitetsytor, platser för idrott och spontanaktivitetet utomhus, promenera mera och 
chans till att vinna priser samt träna hemma med digitala träningspass.   

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/slottsskogsvallens-idrottscentrum/utomhusmotion
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/slottsskogsvallens-idrottscentrum/utomhusmotion
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/aktivera-dig


 

 

Ny motionsanläggning i Vättlefjäll 

Vättlefjälls motionscentrum nyöppnade den 19 April. Anläggningen ligger vid den sydvästra gränsen 

av Vättlefjälls naturreservat. Närmaste hållplats är buss nr 75 från Angered Centrum.  

Anläggningen har fokus på lågtröskelträning och återhämtning. Det finns gym och aktivitetssal, 

stretchrum, en härlig uteplats under tak samt omklädningsrum med dusch. Anläggningen kommer att 

erbjuda IOFF: s baspass: gymcirkel, gympa, funktionell träning, yogilates.  

Hälsoteket i Angered håller kostnadsfria yogapass en gång per vecka och Mötesplatser Nordost i 

samarbete med Vättlefjälls motionscentrum kommer att erbjuda olika former av enkel fysisk 

aktivitet. Inga förkunskaper krävs, alla kan delta!   

Föreningar och andra grupper kan boka in sig kvällar och helger. Bra tillgänglighetsanpassad 

anläggning. 

Tips! Kanotuthyrning finns precis intill anläggningen.  

 

Hälsoteken:  

Hälsoteket Örgryte/härlanda 

Vad? Utefys, Qi gong och Hitta ut-promenader. 

När? Utomhusträning tom vecka 29 två gånger per vecka. Troligen kommer aktiviteterna ligga på 

måndag, onsdag och fredagar. Schema finns på hemsidan Hälsoteket Örgryte-Härlanda om någon 

vecka. 

Hälsoteket Östra Göteborg  

Vad? Utegympa på Kvartsekelgatan, på Parkorius i Bergsjön och vid Geråshallen, Utegym Kviberg, 

Stationsträning på Hälsoteket, Mindfulness utomhus Tideräkningsgatan, Qi Gong på Hälsoteket.  

När? Vecka 26 tom vecka 32, alla dagar måndag till fredag. Schema på hemsidan Hälsoteket Östra 

Göteborg kommer i juni. V33-34 STÄNGT.  Öppnar vecka 35 med nytt schema. 

Hälsoteket Angered  

Inget sommarschema. Vårprogrammet pågår tom vecka 25. 

Hälsoteket Väster 

Vad? Promenader, Utegympa vid Positivparken, Dans till afrikanska rytmer vid Smaragdgatan, 

Återhämtning, Utflykter. 

När? Under juni och juli. Schema finns på hemsidan under vecka 20: Sommarprogram på Hälsoteket i 

Väster. 

 

Hälsolots: 

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/halsoteket-orgryte-harlanda
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/halsoteket-ostra-goteborg/traning
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/halsoteket-ostra-goteborg/traning
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/halsoteket-i-vaster/program-pa-halsoteket
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/halsoteket-i-vaster/program-pa-halsoteket


 

 

Har inget sommarschema. Hälsolots vårprogram är aktuellt till och med maj med bland annat 

Avspänningsträning inomhus och Gruppträning, Starta upp-träning, ematiska promenader och 

Barnvagnspromenader utomhus vid Slottsskogsvallens motionscentrum.  

Beslut tas i juni om ett nytt Hälsolots på Hisingen med start från 2023. 

Lunchföreläsning kring Klimateriet den 11 maj kl.12-12.45. Fri entré Trappscenen, Stadsbiblioteket. 

“Hur kan ökad kunskap och individuellt stöd från primärvården minska besvär och förbättra 

livskvaliteten hos kvinnor mitt i livet? Lena Rindner är distriktssköterska, klimakterierådgivare och dr. 

I allmänmedicin, FoUUI-Centrum Södra Älvsborg Primärvård.  

Nypublicerad film med Anders Rosengren kring Mikrovanor ute nu: Mikrovanor - 23 mars 2022 

 

Parasport:  

Se deras hemsida för uppdaterade aktiviteter Parasport Göteborg  

Cykelläger - Jag kan cykla  

Ett projekt initierat av FUB Stockholm och finansierat av Arvsfonden, i samarbete med FUB Göteborg. 

Fem tillfällen á 90 minuter under v.26. Vänder sig till personer som är minst 8 år och har en 

intellektuell funktionsnedsättning. Kostnad 500 kr. För mer info se bifogad bilaga.  

Vattenskidsskola  

Den 11-12 juni välkomnar Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet och Varbergs 

Vattenskidklubb er med funktionsnedsättning, 10 år och äldre, som vill prova på att åka någon form 

av vattenskidor eller wakeboard. Med rätt utrustning kan alla åka vattenskidor oavsett om man sitter 

i rullstol eller har annan rörelsenedsättning, är synskadad eller blind. Kostnad 400 kr. För mer infor se 

bifogad bilaga.  

 

Träna i vatten i sommar:  

Lundybadet - utomhusbassängen öppet 1 juni t o m 31 augusti. Obs – bokningskrav. Info: 50 meter, 

27 grader. Barnbassäng finns. Beachvolleyplan på området. Hållplatsen är Rambergsvallen. Är 

kostnadsfritt för barn 0–7 år och pensionärer (t o m 14.00). 

Lilla Amundön - öppet 1 juni t o m 31 augusti. Varmvattenbassäng: 25 meter, 32 grader, 90–120 

meter. Tillgänglighetsanpassat. FaR-rabatt och säsongskort. Obs - måste stå på receptet att personen 

har behov av varmvattenträning. Friluftsbadet: Havsbadet med sandstrand och ramp i/ur vattnet. 

Behöver en personlig bricka för passering. Lilla Amundöns bad - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

 

Friskis&Svettis: 

- Enkeljympa för intellektuella funktionshinder på Västra Hamngatan och Gårda. 

https://www.halsolots.se/file/halsolots-varprogram-2022.pdf
https://youtu.be/lZkmdDpcMAY
https://www.parasportgbg.se/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/lilla-amundons-bad


 

 

- Nytt pass Multifys som går att anpassa efter egen nivå, speciellt Multifys soft. Finns på Åby arena, 

Kvillebäcken. Ev. fler anläggningar nästa termin. 

- Ingen nytt om jympa soft stol ännu. 

- Seniorklubbar är igång på Kvillebäcken, Gårda och Frölunda.  

- Gratis sommarträning nystartar i Trädgårdsföreningen och på Gullmarsstrand i sommar, efter 2 års 

coronauppehåll.  

- Utomhusträning Friskis: https://www.friskissvettis.se/goteborg/nyheter/utetraning Bokning gäller 

på alla pass utomhus, för att delta behövs ett giltigt träningskort och medlemskap. Vill man testa 

uteträningen kostar det 50 kr för ett tillfälle, betalning via swish. Utomhusträningen finns på: 

Apslätten, Billdals park, Eriksbergs entré, Härlanda tjärn, Johannebergs entré, Majornas entré, 

Pedagogen I Mölndal/Åby, Positivet lekpark, Slottsskogsvallen, Stenåldersboplatsen, Lackarebäcken 

entrén.  

FaR-kortet är samma pris som tidigare: 500 kr för 4 månader för barn upp till 18 år, 900 kr för 3 

månader för vuxna. 100 kr medlemskap/år tillkommer. Barn mellan 10 och 13 år får träna på gym i 

vuxens sällskap och då får vuxen som hjälper sitt barn att träna följa med in, betalar bara 

medlemskapet på 100 kr. 

 

Vandringar: 

Västkuststiftelsen - Guidade vandringar 2022 

Digitala guidningar i Sydväst Samarbete mellan Hälsoteket i Väster och Frölunda bibliotek har tagit 
fram sju vandringar med digital guidning. Guidningarna finns på lätt svenska och vissa på arabiska 
och somaliska. 

 

Hitta ut: 

Kartor i stadsmiljö till svårare terräng. Finns på olika svårighetsnivåer från mycket lätt till svår. 

Se mer på: https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/  

 Göteborg – Innerstaden och Avenyn med omnejd. Från 9 april till 4 september 

 Göteborgs skärgård (både södra och norra) Start 1 maj och året ut 

 Göteborg Centrum/Väster med Norra Älvstranden. Start i slutet av maj och året ut 

 

Naturpasset: 

Naturpasset består av ett paket med en karta över orienteringskontroller. Dessa kontroller finns 

vanligtvis i naturen under hela sommarhalvåret. Kontrollerna kan besökas när som helst och du kan 

välja att gå, springa och ibland cykla till kontrollerna. Ser mer på hemsidan: Vad är Naturpasset? - 

Svenska Orienteringsförbundet 

https://www.friskissvettis.se/goteborg/nyheter/utetraning
https://vastkuststiftelsen.se/wp-content/uploads/2022/04/texter-guidade-vandringar-2022_25-april.pdf
https://vartgoteborg.se/kultur-o-fritid/lar-kanna-sydvastra-goteborg-genom-digitala-guidningar/
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/
http://www.naturpasset.se/vadarnaturpasset/
http://www.naturpasset.se/vadarnaturpasset/


 

 

Kalendarium: 

På Kalendarium för Göteborgs Stad  hittar ni flera tips och aktiviteter i Göteborg för alla åldrar! 

Senior: 

På Träffpunkter och mötesplatser för äldre  hittar ni inom kort sommarprogrammet, där finns 

program för olika geografiska områden, fysiska och sociala aktiviteter samt utflykter bl.a.  

Kostnadsfri träning för dig över 65 år: Seniorgym - Kaggeleds träffpunkt  Det är ingen föranmälan 

utan först till kvarn som gäller. I de utrustade träningssalarna har du som är över 65 år möjlighet att 

träna helt kostnadsfritt. Gymmet är obemannat och du tränar på eget ansvar. Öppettider: måndag-

fredag kl.08-16. För mer information om gymmet ring samordnaren på telefon: 031-365 54 37 

 

Alla kan yoga: 

Ett projekt med fokus tillgänglig yoga och som i detta nu utvecklar pass tillsammans med dagliga 

verksamheter, boenden och utbildningar. Alla kan yoga-kurser kommer att finnas på webben med 

start i början av 2023. Ungefär då kommer man även erbjuda utbildningar i konceptet. Vill ni veta 

mer kolla på Alla kan yogas instagram, Facebook eller kontakta projektledare Carina Blomgren på 

0760–500484. E-post: hej@allakanyog.org Hemsida: www.allakanyoga.org eller www.forumskill.se 

 

FaR-mottagningar sommar 2022 
- FaR-mottagningar är stängda för bokning och besök vecka 30-31.  

- För aktuella öppettider på FaR-mottagningsanläggning se respektive hemsida. 

- Vi kan erbjuda instruktioner utomhus i anslutning till FaR-mottagning och på utegymmet.  

- Bassängen på Dalheimers hus har stängt v.28-31. Gymmet kommer vara öppet under den perioden 
mellan kl.09-15. Gruppträningen har uppehåll under sommaren.  

- Rörelsetips och digitala träningsprogram för inne och ute finns fortsatt på vår hemsida: Fysisk 
aktivitet i coronatider  

 

Nytt patientmaterial 
Centrum för fysisk aktivitet har tagit fram nytt patientmaterial, ett bildstöd med enkel sammanfattad 

text av hälsoeffekter utifrån rådande rekommendationer gällande konditionsträning, styrketräning, 

balansträning och fysisk aktivitet i naturen. Dessa kommer upp på vårdgivarwebben inom kort, 

använder gärna på era enheter. 

 

FaR-nyheter och ny FaR forskning 
- YFA har sökt medel för att revidera och uppdatera eFYSS. 5/5 kom besked att YFA får medel – eFYSS 

planeras att uppdateras under hösten 2022! 

https://goteborg.se/wps/portal/kalendarium/kalendarium-start/
https://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/traffpunkter-lokaler/traffpunkter-for-aldre/?page=1
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kaggeleds-traffpunkt/seniorgym
mailto:hej@allakanyog.org
http://www.allakanyoga.org/
http://www.forumskill.se/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/levnadsvanor/aktivitetskatalog-far/fysisk-aktivitet-i-coronatider/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/levnadsvanor/aktivitetskatalog-far/fysisk-aktivitet-i-coronatider/


 

 

- FMH – Ny rapport: FaR i Sverige. En beskrivning av regionernas arbete med metoden Fysisk aktivitet 

på recept. Rapporten bifogas med i utskicket.  

- HFS - Möjligheter och utmaningar med fysisk aktivitet, FaR inom hälso- och sjukvården. Rapport 

gjord som är byggd utifrån riktlinjer och forskning som finns. Vad behöver vi för en lyckad 

implementering? Rapporten bifogas med i utskicket.  

- TGFA har reviderat blanketten för FaR vuxna, kommit en ny FaR för unga/lätt svenska. FaR på 

engelska finns på vårdgivarwebben. 

Stefan berättar om ny artikel av Pia Andersen Factors associated with increased physical activity 

among patients prescribed physical activity in Swedish routine health care including an offer of 

counselor support: a 1-year follow-up | BMC Public Health | Full Text (biomedcentral.com) där man 

såg att de patienter med låg fysisk aktivitetsnivå vid start ökade sin fysiska aktivitet mest. Det fanns 

även ett positivt samband till ökad fysisk aktivitet om patienten hade en “FaR-stödjare” utöver sin 

ordinarie FaR-behandlare samt om patienten hade en positiv upplevelse av stödet man fick.  

 

Utbildning i arbetsfysiologi och anpassat Ekblom-Bak cykeltest den 2/6 
Vi påminner om kommande konditionstestutbildning den 2/6 och uppmuntrar att ta ny dialog med 

sina chefer om detta och se om möjlighet finns att kollegor kan gå. Framkommer i gruppen att 

många har internutbildat sina kollegor efter genomgången utbildning vilket är mycket positivt.  

 

Regional FaR-dag 17/11 
Kommer vara en halvdag, kl.13-16. Inbjudan kommer.  

 

Rundvandring på hemsidan 
Visar FaQ – vanliga frågor och svar. Påminner om att anmäla sig/kollega till nyhetsbrevet som 

kommer ut 6 tillfällen/år med uppdaterad information om FaR och fysisk aktivitet. Genomgång av 

material som finns, bl.a. Väntrums-TV. Gå in och kolla med jämna mellanrum för att uppdatera er och 

få inspiration.  

Framkommer att flera rehabmottagningar har en hälsodeklaration som patienten får fylla i i 

väntrummet innan nybesöket. Karin på Gibraltar rehab berättar att de nyligen återupptagit detta, var 

uppehåll under pandemin. Den har reviderats med nu mer fokus på hälsa och fysisk aktivitet. Karin 

kommer presentera denna på nästa nätverksträff den 13/10.  

 

Övrigt 
Haykanoush efterfrågar om det finns några aktiviteter för dem som kommer från Ukraina. Via vår 

FaR-samordnare Malin Alleus har vi fått en sammanställd lista med några aktiviteter för familjer och 

vuxna att söka sig till, bifogar med den. Tips återigen är Kalendarium för Göteborgs Stad  

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-12940-4
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-12940-4
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-12940-4
https://goteborg.se/wps/portal/kalendarium/kalendarium-start/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwxdHA1NTAy9DQw83Awc3bzdvdxMzI0dDU31w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhTp-pFNIk4_HgVR-I2PBOo3R-i3MPAHCrsFGAaYe_sY-LqY6AfrR_rrR2YXeRb5OuoX5IaGRlQFOwIAW0BAKw!!/p0/IZ7_P1DA1441K80O00AFP1P7KL0MD4=CZ6_P1DA1441K00HF0AFKGJF473A15=M/?q=all-71e5703c-ce61-4635-ab18-aa1ecc31f6f7&q=534c093e-8db2-4b90-9601-c86b8fbf2365&q=1daf8eb0-22b6-476d-89c4-1e34905a1614&q=72115938-5716-4aad-b5e5-4d523f0808d1&q=eef1beb4-96c5-46a4-a4e5-1d609d2aafdf&fromDate=&toDate=&searchTerm=


 

 

 

Nästa nätverksträff 
Torsdag den 13/10 kl.13.30-16.00. Inbjudan kommer.  

 

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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