
 

 

Mötesanteckning Nätverksträff FaR Vårdcentral  

2022-10-11 
 

Deltagare 
Ine Pedersen -Capio rehab Angered, Helene Traung -Johannesvården Vårdcentral, Maja-Stina 

Karlsson -Närhälsan Biskopsgården vårdcentral, Emma Löfgren -Närhälsan Brämaregården 

vårdcentral, Kristina Hesslund -Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral, Meche Holmstedt Lewis -

Närhälsan Hjällbo vårdcentral, Kristin Sellbrant -Närhälsan Majorna vårdcentral, Lotta & John 

Karlsson - Omtanken Vårdcentral Majorna, Ewa Norén -Wästerläkarna Hängpilsgatan, Jenny Berglie -

Frölunda specialistsjukhus. 

Maria Andersson & Erika Svenske - Hälsolots Centrum Majorna Linné, Linda Olegård -Hälsoteket i 

Väster, Charles Mellin -Hälsoteket Östra Göteborg, Johanna Rönnqvist -Hälsoteket Örgryte-Härlanda, 

Beatrice Klein & Sofia Jonsson -Hälsolots Hisingen. 

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.  

 

FaR-nyckeln 
FaR-nyckeln för vuxna är ett stöd för dig i ditt arbete med att främja fysisk aktivitet och använda FaR 

som prevention och behandling för vuxna. FaR-nyckeln är framtagen av Centrum för fysisk aktivitet 

och är baserad på delar av det evidensbaserade kunskapsstödet FYSS (fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Ett exemplar av FaR-nyckeln har skickats ut 

kostnadsfritt till alla vårdcentraler i Göteborg. Önskas fler exemplar så går det snart att beställa via 

marknadsplatsen, uppdaterad information om kostnad och beställningsnummer kommer på 

vårdgivarwebben inom kort. Du kan även se FaR-nyckeln digitalt: www.vgregion.se/far-nyckeln. 

Nästa nätverksträff kommer vi ha en workshop kring FaR-nyckeln.  

 

Ny digital FaR-utbildning 

Centrum för fysisk aktivitet har tagit fram en ny utbildning om Fysisk aktivitet på Recept för vuxna. 

Utbildningen sker helt digitalt i lärportalen och består av inspelade föreläsningar och praktiska 

moment. Utbildningen tar totalt cirka nio timmar och du kan genomföra den helt i din egen takt. 

Utbildningen har samma innehåll som utbildningen “Fysisk aktivitet/FaR för vuxna steg 1-3" som hålls 

http://www.vgregion.se/far-nyckeln


 

 

digitalt via Teams eller fysiskt på Svangatan 2B. Läs mer och anmäl dig i Lärportalen:  

Digital utbildning: Fysisk aktivitet/FaR för vuxna (vgregion.se) 

Centrum för fysisk aktivitet erbjuder fortfarande fysiska utbildningar: en trestegsutbildning om fysisk 

aktivitet och FaR för vuxna och en trestegsutbildning om fysisk aktivitet och FaR för barn och unga. 

Under hösten 2022 erbjuds tillfällen både digitalt via Teams och fysiskt i våra lokaler på Svangatan 

2b. Se hemsidan för mer information och anmälan: FaR-utbildningar för Göteborg 

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

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

 

FaR-mottagning 

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

Fysiska besök bokas via telefon 031-346 06 40 eller via www.vgregion.se/cffa. Digitala besök bokas 

enklast via appen Mitt vårdmöte eller via telefon 031-346 06 40.  

I november öppnar vi en ny FaR-mottagning i Bergsjön! Mottagningen kommer ligga i 

Familjebostäders lokaler på Saturnusgatan 1, nära Rymdtorget. I samma lokaler kommer även 

Hälsoteket Östra Göteborg ha aktiviteter.  

Nya FaR-mottagningsfoldrar och blad har skickats ut efter sommaren. 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 i gång 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) 

 

Webbinarium för föräldrar 

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

aktivitet för barn och unga mellan 6 och 17 år. Webbinariet kommer genomföras vid två tillfällen 

under hösten. Se hemsidan för mer information, datum och anmälan: Webbinarium för föräldrar - 

Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

Så kan du vara fysiskt aktiv i hem- och utemiljö 

Sidan "Fysisk aktivitet i coronatider" har gjorts om och heter "Så kan du vara fysiskt aktiv i hem- och 

utemiljö". På sidan kan man få tips och inspiration till sätt att vara fysiskt aktiv hemma eller utomhus. 

Här finns bland annat digitala träningspass, träningsprogram, rörelsepauser, utegym, 

promenadslingor och mycket mer. Tipsa om sidan till dina patienter! 

Så kan du vara fysiskt aktiv i hem- och utemiljö 

 

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-

https://larportalen.vgregion.se/enrol/index.php?id=2280
https://t.vgrnyhetsbrev.se/go/3/528996LC-4Z8Q6G9J-4H5SPC0I-70A1EIV.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaX2ryP1AP97xLv4a8qV0iNUZUN05WWFRYWUNOSDk3QVYzR0dONVVNN0lIUC4u
http://www.vgregion.se/cffa
mailto:rh.cffagoteborg@vgregion.se
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/fysisk-aktivitet/material/
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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-serie: Olika grupper med låg fysisk aktivitetsnivå.  

Vi har identifierat olika grupper med låg fysisk aktivitetsnivå. Under denna nätverksträff har vi valt att 

lägga fokus på gruppen transpersoner som i rapporter visar en betydligt lägre aktivitetsnivå än 

befolkningen i stort. Hur kan vi på vårdcentral arbeta för att möta den här gruppen och stödja dem 

till en ökad fysisk aktivitetsnivå?  

Föreläsning: Tanya Charif, Utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Presentationen 

mejlas ut separat.  

Anteckningar från gruppdiskussion utifrån temat: 

Flera FaR-ansvariga uppger att de har mött transpersoner på vårdcentralerna. En vårdcentral är 

HBTQ-certifierad och har HBTQ-frågor som stående punkt på APT. De tänker mycket på vilket språk 

man använder och hur man ställer frågor till alla som besöker vårdcentralen för att alla ska känna sig 

välkomna och inkluderade. Oftast styrs vi av normsystem och har mer fördomar än vad vi tror. Ett 

par distriktssköterskor har haft regelbunden kontakt med transpersoner under 

testosteronbehandling vid könskorrigering. Ingen har förskrivit FaR till någon transperson, någon 

FaR-ansvarig har dock erbjudit detta. Bra att kunna lotsa till FaR-mottagning för mer stöd för 

transpersoner. Hade varit bra om man även kunde lotsa till aktiviteter riktade till transpersoner 

(detta önskas av många). Hälsoteken och Hälsolots tar den bollen vidare.  

 

Nästa nätverksträff 
Fredag 9/12 klockan 13:00-15:00 på Stationshuset konferens, Workshop om FaR-nyckeln. 

Anmälan: Nätverksträff för FaR-ansvariga på vårdcentraler i Göteborg - Regionkalendern  

 

Elin Laurila, Leg. Fysioterapeut MSc, 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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