
 

 

Mötesanteckning Nätverksträff FaR Vårdcentral  

2022-05-17 
 

Deltagare 
Catharina Olofsson (Närhälsan Backa vårdcentral), Elina Jafari (Backaplan vårdcentral), Emma Löfgren 

(Närhälsan Brämaregården vårdcentral), Gunilla Larsson (Närhälsan Ekmanska vårdcentral), Marie 

Koch (Wästerläkarna Redegatan), Hannah Gustafsson (Kvarterskliniken Avenyn), Susanne Jakobsson 

(Närhälsan Masthugget vårdcentral). Elin Laurila och Karin Valle Bordes, Centrum för fysisk aktivitet.  

 

FaR-mottagning 
 På FaR-mottagning kan patienter som fått Fysisk aktivitet på Recept (FaR) få individuellt stöd 

av fysioterapeut för att hitta en hållbar och hälsofrämjande aktivitetsnivå. Vi erbjuder FaR-

mottagningsstöd både fysiskt på FaR-mottagningarna och digitalt genom videotjänsten Mitt 

Vårdmöte. Läs mer på www.vgregion.se/cffa.  

 Tyvärr behöver vi stänga FaR-mottagningen Friskis&Svettis Frölunda i höst. Den närmaste 

FaR-mottagningen finns på Ruddalen. 

 FaR-mottagningen på Slottsskogsvallen kommer börja ta emot barn i höst igen. Nu tar alla 

FaR-mottagningar emot både barn och vuxna.  

 Vår dietist Maria erbjuder kostnadsfritt stöd för barn och unga i åldern 3-19 år med övervikt. 

Tidigare har stödet erbjudits både fysiskt på några FaR-mottagningar och digitalt via Mitt 

vårdmöte. I höst erbjuds endast videomöten med dietisten. Vi har fått mycket positiv 

feedback på videomöten och det är ett sätt att få jämlik vård över staden. 

 

FaR-linjen för vårdgivare 
Om du eller dina kollegor har frågor kring FaR, ring FaR-linjen på 031-346 06 40 och välj knappval 4, 

så ringer vi på Centrum för fysisk aktivitet upp dig under dagen.  

 

FaR-nyckeln 

FaR-nyckeln är ett stödmaterial för dig som vårdgivare i ditt arbete med att främja fysisk aktivitet och 

använda FaR som prevention och behandling för vuxna. FaR-nyckeln är uppdelad i fem kategorier: 

Fysisk aktivitet på Recept, allmänna rekommendationer, diagnosspecifika rekommendationer, 

samtalsverktyg och hälsoeffekter. Nyckeln består av kort som är 9x17 cm och hålls ihop av en 

öppningsbar metallring. Du kan själv välja vilka kort du vill ha i ringen - så att den passar dina samtal 

bäst. Materialet kommer snart tryckas och skickas till alla vårdcentraler och rehabmottagningar i 

Göteborg. Mer info om exakt när den skickas kommer inom kort.  

 



 

 

Vårdgivarwebben 
På sidan 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). 

 

Utbildningar hösten 2022 
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 

trestegsutbildning om fysisk aktivitet och FaR för barn och unga. Under hösten erbjuds både fysiska 

utbildningstillfällen och digitala utbildningstillfällen via Teams.  För mer information och anmälan: 

FaR-utbildningar för Göteborg - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

Under hösten kommer även en helt webbaserad trestegsutbildning om fysisk aktivitet och FaR för 

vuxna erbjudas, mer info kommer efter sommaren.  

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

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

 

Tema: Samtalsguide FaR 
Vi presenterar en samtalsguide med syfte att lättare komma i gång med ett samtal kring fysisk 

aktivitet och ordination av FaR: Samtalsguide FaR, Centrum för fysisk aktivitet, 2022 (vgregion.se) 

Reflektioner i smågrupper: erfarenhetsutbyte kring FaR-samtal, kan Samtalsguiden vara en nytta i 

verksamheten? Hur kan den användas?  

 Samtalsguiden kan vara till bra nytta för kollegor som inte ordinerar FaR så ofta 

 Bra stöd för alla nya för att komma igång med FaR-arbetet 

 Samtalsguiden skulle kunna finnas med i ett info-kit för nyanställda 

 Bra påminnelse att informera om att FaR-mottagning finns 

 Bra tips på hur man praktiskt kan använda samtalsmetodiken MI i FaR-samtalet 

 Bra tips på ice-breaker - “Känner du till att fysisk aktivitet kan fungera som medicin vid….” 

Bra ingång i samtalet som kan spridas till kollegor. 

 Ibland kan för mycket information ges, bra tankeställare att ställa mer öppna frågor 

 Bra att byta ordning, att inte direkt börja med att informera om FaR och FaR-mottagning, 

utan först lyssna in patienten och fokusera på patientens behov 

 Det är viktigt att lyssna in patienten och hjälpa patienten att lägga ribban på en realistisk nivå 

 

  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/fysisk-aktivitet/
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/utbildning/far-utbildningar-i-goteborg/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaX2ryP1AP97xLv4a8qV0iNUZUN05WWFRYWUNOSDk3QVYzR0dONVVNN0lIUC4u
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs5818-1875176193-1286/surrogate/Samtalsguide%20FaR%2c%20Centrum%20f%C3%B6r%20fysisk%20aktivitet%2c%202022.pdf


 

 

Höstens nätverksträffar 
Tisdag 11 oktober kl. 14:00-16:00, digitalt via Teams, anmäl dig via regionkalendern:  

Nätverksträff för FaR-ansvariga på vårdcentraler i Göteborg - Regionkalendern (vgregion.se) 

Fredag 9 december kl. 13:00-15:00, på Stationshuset konferens, anmäl dig via regionkalendern:  

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 
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