
 

 

Mötesanteckning Nätverksträff FaR Rehab och Habilitering  

2022-10-13 
 

Deltagare 
Maria Rönnbäck Närhälsan Eriksberg Rehab, Kristina Arons Wästerläkarna Rehab, Karin Wennergren 

Närhälsan Gibraltar Rehab, Camilla Ridderstråle Habiliteringen Göteborg, Markus Lyckegård 

Närhälsan Öckerö Rehab, Ebba Bergman Fungera Rehab, Lisa Korutschka Active Rehab 

Centrum för fysisk aktivitet 

Camilla Bylin Ottehall, Emma Johansson. 

 

Föregående nätverksmöten  
Under våren 2022 hade vi två nätverksmöten, 220324 Tema: Fysisk aktivitet i naturen och anpassad 

träning. Inbjudna gäster var FT Sofie Brunnegård (tidigare FaR-ansvarig på Närhälsan Angered 

rehab/Hälsoteket Angered) och Leif Sandsjö, Göteborgs lokalförening av personskadeförbundet RTP 

som berättade om aktiviteterna utegruppen ”Promenad/styrka” respektive gymgrupp på Fitness 

24Seven Olskroken för personer med funktionsnedsättningar med målsättning att kunna träna på 

gym tillsammans med anhöriga och vänner. 220503 Tema: Träning sommar, tips för aktiviteter i 

Göteborg sommar 2022. 

 

Tema: Livsstilsfrågor i anamnesen 

Karin Wennergren FT från Närhälsan Gibraltar rehabmottagning berättar om “Hälsodeklaration” 

(bifogas med mötesanteckningarna). På rehab Gibraltar lämnas en hälsodeklaration ut i receptionen 

innan nybesöket tillsammans med en rehabplan. Om patienten inte hunnit fylla i hälsodeklarationen 

innan nybesöket så gör FT det tillsammans med patienten. Hälsodeklarationen (A4) tar upp: 

sökorsak, upplevelse av hälsa, rökning/snusning, alkohol och droger samt om man önskar få stöd för 

dessa faktorer (kryssfrågor). Erfarenhet av hot och våld (kryssfråga) om man är fysiskt aktiv i sin 

vardag (kryssfråga - med möjlighet att beskriva hur den fysiska aktiviteten ser ut i fritext) och 

skattningsskalor (markera med ett kryss var man befinner sig på en skala från inte alls–  i stor 

utsträckning) utifrån faktorerna: stress, nedstämdhet, oro och sömn. Hälsodeklarationen syftar till att 

få en helhetssyn kring faktorer som kan påverka kropp och hälsa under rehabilitering och fungerar 

bra berättar Karin. Diskussion: Flera rehabmottagningar och vuxenhab har liknande 

screeningsformulär och/eller frågor vid nybesöket. Det är en utmaning att få med väsentliga frågor 

samtidigt som det inte får bli för många frågor. En rehabenhet använder Lintons frågeformulär om 

smärta men tycker att den är för lång. På frågan om hur skattningsfrågorna användes berättade Karin 

att dessa ej mättes med linjal utan summerades enbart i anamnesen. Frågorna användes ej heller 

standardiserat för utvärdering vid avslut. Förslag utveckling av formuläret: lägga till om stöd 

efterfrågas efter frågan om fysisk aktivitet i vardagen. Kan bli en ingång för att skriva FaR.  



 

 

Anpassad träning 

IOFF: 

Har ett basträningsutbud som passar personer som inte har vana av att träna och som vill testa 

gruppträning. Passen är på lättare nivå och går att anpassa efter egen förmåga med vikt, motstånd 

och svårighetsgrad. Instruktören pratar teknik och introducerar passen och redskapen så man ska 

känna sig så trygg. Nuvarande baspass: Gympa Bas, Cykel Bas, Vattengympa Bas, Styrka Bas, Yoga Bas 

och Funktionell träning Bas. De har gyminstruktion på gymmen vissa dagar på flertalet anläggningar.  

Kolla respektive anläggnings hemsida för att se vad just de erbjuder för baspass samt när de har 

gyminstruktioner.  

Anpassade gymmaskiner finns på Ruddalen, Slottsskogsvallen, Hammarbadet och Vättlefjäll. Passar 

patienter som tidigare inte har tränat i gym, naturligt första steg.  

Vättlefjäll motionscenter är IOFF senaste anläggning. Är i lugn miljö, har fokus på återhämtning. 

Erbjuder bl.a skogsmeditation och yogapass. 

Minior och Junior är gruppträning som riktar sig till barn och unga som inte brukar tränar. Fokus på 

rörelseglädje och att ha roligt tillsammans. Minior är för barn 6-8 år och Junior för barn 9-13 år. 

Minior finns på Angered arena och Lundbybadet, Junior på Angered arena, Lundbybadet, 

Slottsskogsvallen, Kärra simhall och Hammarbadet.  

FaR-kortet 3 mån 770 kr (guldkort - gäller på alla anläggningar som tillhör Idrotts- och 

föreningsförvaltningen). Med ett giltigt FaR ges rabatt på samtliga periodkort, tex seniorkort 3 mån 

(720 kr). 

Friskis & Svettis: 

Appen Friskis GO är ny sedan i våras. En app som samtliga som köper Friskiskort får tillgång till. 

Allmänheten kan också ta det av den, kostar 99kr/mån. Där finns hemträningspass, uteträning, pass 

för barn och vuxna tillsammans, aktivitetsdagbok och kunskap samlat.  

De Friskis-anläggningar som FaR-mottagning finns på i nuläget är Johanneberg och Vallhalla. Erbjuder 

Softpass (kom-igång-pass) mm samt träningskort till rabatterat pris. 

Dalheimers hus: 

Har anpassad gruppträning med Lättgympa och KOMPA (kom igång gympa). Lättgympa är drop in. 

Ingår i gymkort och Kombikort eller till en kostnad per gång. Träning i en stor sal med gott om plats, 

tar sig ned till golv 1 gång under passet, finns stolar till hjälp vid behov. KOMPA är träning i grupp på 

7 personer, sittande uppvärmning, stationsträning, bokar sin plats via Eventportal - Social resurs 

(eventonline.se) 

Bad:  
Speciella öppettider för träning med eget program, se hemsida. För mer info: Friskvård - Dalheimers 
hus - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

https://www.eventonline.se/portal/socialresurs
https://www.eventonline.se/portal/socialresurs
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/dalheimers-hus/friskvard
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/dalheimers-hus/friskvard


 

 

För alla med Kombikort (gym & bad 3 månader) erbjuds: 
FaR – vattengympa, måndagar kl.19.00 eller tisdagar kl.12.00 drop in med 18 platser. 
Det finns även vattengympa terminsvis, fråga receptionen om tillgång på plats. 

Friskvårdspersonal erbjuder gyminstruktioner med två bokningsbara tider i veckan och även spontant 
om det passar för alla som börjar i gymmet och önskar en genomgång. Oavsett om man har FaR eller 
ej! Behöver man ett förstärkt stöd hänvisas personer med FaR till FaR mottagningen. 

Numera är det två fysioterapeuter på FaR-mottagningen på Dalheimers, de bemannar 4 av 5 

dagar/veckan.  

Parasport: 

Rullstolsskola: 

Var: Pjäshallen, Övre Kaserngården 8, Kviberg 

När: Tisdagar kl. 16.00 – 17.45 

Kostnad: Avgiftsfritt 

Vem: För dig som fått en aktiv/manuell rullstol utskriven och vill lära sig att använda den. 

Syfte: Att ge dig som användare av rullstol möjlighet att träna hantering och prova på i autentiska 

miljöer. På så vis öka din självständighet med hjälp av rullstolen. Vi erbjuder: 10 träningstillfällen 

under hösten 2022 med start den 20 september. Du kan påbörja din träning när som helst under 

hösten 

För mer information kontakta Idrottskonsulent Dick Stenberg på telefon 0760-22 79 92 eller via mail 

dick.stenberg@parasport.se 

Idrottsskola: 

Var: Pjäshallen, Övre Kaserngården 8, Kviberg  

När: Torsdagar Pass 1 kl. 16.30-17.15 eller Pass 2 kl. 17.15-18.00  

Kostnad: Avgiftsfritt  

Vem: Barn & Ungdomar med OLIKA typer av funktionsnedsättningar 4–25 år  

Kontakt: stina.wikstrom@parasport.se eller dick.stenberg@parasport.se alt. ringer till 031- 43 22 56, 

0760–223076, 0760–227992. 

Hälsotek och –lots: 

Hälsolots: Tema promenader-hela hösten! I samarbete med CFFA och IOFF. Kolla på hemsidan för 

mer info: www.halsolots.se, tel.nr: 031‑ 365 70 54. 

Hälsolots på Hisingen: två samordnare/verksamhetsutvecklare för Hälsolots ska rekryteras inom kort 

och börja jobba vid årsskiftet 22/23. 

Mölndal är på gång. Det görs en satsning på fysisk aktivitet och "hälsolotsar" ska anställas under 

höst-22. Är med som pilotkommun i Region in movement - Västra Götaland (rfsisu.se) 

Hälsoteken: Lågtröskel, drop-in, kostnadsfritt, dagtid, olika typer av aktiviteter (inne, ute och digitalt). 

Har även temafrukostar med hälsotema, samtalsgrupper och olika kurser. Kolla på respektive 

Hälsoteks hemsida för mer info: 

mailto:dick.stenberg@parasport.se
mailto:stina.wikstrom@parasport.se
mailto:dick.stenberg@parasport.se
http://www.halsolots.se/
https://www.rfsisu.se/vastragotaland/Viarbetarmed/Aktuellaprojektochsatsningar/Regioninmovement/


 

 

Hälsoteket i Angered, Högaffelsgatan 10. www.goteborg.se/halsoteketangered, tel.nr: 031‑ 365 11 

44.  

Hälsoteket i Väster, Valthornsgagatan 13. www.goteborg.se/halsoteketvaster, tel.nr: 031‑ 366 28 64. 

Hälsoteket Örgryte-Härlanda, Kålltorpsgatan 2. www.goteborg.se/halsoteketorgryteharlanda, tel.nr: 

031‑ 365 51 84.  

Hälsoteket Östra Göteborg, Kortedala Torg 1. www.goteborg.se/halsoteketostragoteborg, tel.nr: 

031‑ 365 44 70.  

 

Utomhusmiljöer 
Utegym- Utegym och hinderbanor - Göteborgs Stad (goteborg.se). Översyn av utegym planeras av 
IOFF 2023, CFFA är bollplank. Har ni erfarenheter av att era patienter har tränat på utegym? Kom 
gärna med synpunkter! 

CFFA har färdiga program för nivåanpassad uteträning på Dalen, Slottsskogsparken, Ruddalen, 
Angeredsparken, Skåtas, Länsmansgården & Kviberg.  

Inspiration: Abdi och Leif möttes på utegymmet – nu är de nära vänner | SVT Nyheter  

Utegym med instruktör finns på Blidväders aktivitetsyta, Länsmansgårdens aktivitetsyta, Dalens 

utegym tom v. 44. Återkommer sedan våren 2023 med nya prova-på-tillfällen. 

 

FaR-mottagning hösten 2022 
Aktuella FaR-mottagningar: Angereds arena, Lundby, Kärra sport- och simhall, Ruddalen, 

Slottsskogsvallen, Dalheimers hus, Friskis Johanneberg och Friskis Valhalla.  

Alla anläggningar tar emot klienter med FaR i alla åldrar - fysisk, digitalt eller via telefon.  

Ny FaR-mottagning i Bergsjön! FaR-mottagningen ligger på Saturnusgatan 1, start i slutet av oktober -

22, i samarbete med Hälsoteket Öster och Familjebostäder. Här finns möjlighet till gym- och 

gruppträning. Naturligt upptagningsområde för vår nya FaR-mottagning är Bergsjön, Kviberg, 

Kortedala, Gamlestaden.  

FaR-mottagningen Lundbybadet erbjuder gymträning med fysioterapeut för tonåringar 13-19 år. För 
att delta behöver tonåringen ha fått ett FaR och sedan boka en tid på FaR-mottagning. Tonåringen 
får en individuell gymintroduktion och har sedan möjlighet att träna på gymmet tillsammans med 
fysioterapeuten och med andra tonåringar i sex veckor. Läs mer på hemsidan: Gymträning för 
tonåringar. 

Vår dietist Maria erbjuder kostnadsfritt stöd via videobesök för unga i åldern 3-19 år med övervikt (ej 
fetma). Besöket sker via appen "Mitt vårdmöte". Tid bokas i appen "Mitt vårdmöte", på telefon 031-
346 06 40 eller via hemsidan: www.vgregion.se/far-dietist  

 

FaR-nytt 
Nytt material som tagits fram av Centrum för fysisk aktivitet, VGR, är FaR-nyckeln som stöd för 

vårdgivare i arbetet med fysisk aktivitet och FaR som prevention och behandling för vuxna. FaR-

http://www.goteborg.se/halsoteketangered
http://www.goteborg.se/halsoteketvaster
http://www.goteborg.se/halsoteketorgryteharlanda
http://www.goteborg.se/halsoteketostragoteborg
https://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/motion-och-halsa/utomhusidrott-motion/utegym
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/abdi-och-leif-en-ovantad-vanskap
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/abdi-och-leif-en-ovantad-vanskap
https://t.vgrnyhetsbrev.se/gu/3/51VNY96H-51VNY96G-4UPFAGXN-1MGQ0.html
https://t.vgrnyhetsbrev.se/gu/3/51VNY96H-51VNY96G-4UPFAGXN-1MGQ0.html
https://t.vgrnyhetsbrev.se/gu/3/51VNY96H-51VNY96G-4NXOBQ0E-124K7X0.html


 

 

nyckeln är baserad på delar av det evidensbaserade kunskapsstödet i FYSS (fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). FaR-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. Nyckeln är indelad i följande fem kategorier: 
 

 Fysisk aktivitet på Recept 
 Allmänna rekommendationer 
 Diagnosspecifika rekommendationer 
 Samtalsverktyg 
 Hälsoeffekter 

 
Ett exemplar av FaR-nyckeln har skickats ut kostnadsfritt till (FaR-ansvariga) verksamheter inom 

primärvården i Göteborg. Har ni fått till er enhet? Önskas fler exemplar så går det att beställa via 

Marknadsplatsen (VGR17224) för 80 kronor styck. Finns även som webbversion 

www.vgregion.se/far-nyckeln och kan skrivas ut i större storlek.  
 
Ny digital utbildning om FaR i Lärportalen: Digital utbildning - Fysisk aktivitet/FaR för vuxna   
Utbildningen vänder sig till legitimerade medarbetare i primärvården i Göteborg. Syfte att utveckla 
kunskap och färdigheter med att använda fysisk aktivitet och FaR som prevention och medicinsk 
behandling för vuxna att uppnå hälsovinster. Utbildningen sker digitalt och består av inspelade 
föreläsningar och praktiska moment. Tar ca 9 timmar att göra och kan avbrytas och utföras i egen 
takt. Innehåller bl.a: Rekommendationer FA, FaR i praktiken, Så fyller du i ett FaR, Forskning om FaR, 
Motiverande samtal samt Patientfall. 
 
Nyhetsbrevet – kom ihåg att anmäla dig! Utkommer 6 gånger/år. Innehåller nyheter om fysisk 
aktivitet, senaste FaR informationen, aktuellt om FaR-mottagningar, utbildningar och nätverk i 
Göteborg.  
 
 

Regionala FaR-dagen 17/11 
Regionala terapigruppen Fysisk aktivitet bjuder in medarbetare inom hälso- och sjukvården i VGR till 

en eftermiddag med seminarium om fysisk aktivitet som behandlingsmetod. I år hålls utbildningen 

som en hybrid med möjlighet att vara med fysiskt på plats eller på distans via länk.  

Anmäl senast 2 november via Regionkalendern: Seminarium om fysisk aktivitet som 

behandlingsmetod 

 

Varje rörelse räknas 
Regeringen har tillsatt en kommitté för att främja fysisk aktivitet i befolkningen. Kommitteen har  

tagit fram en bok som vänder sig till dig som vill få inspiration att röra dig mer i vardagen. All rörelse 

räknas och varje steg är ett steg mot bättre hälsa.   

Läs boken digitalt via länken: Varje rörelse räknas (pdf) 

 

http://www.vgregion.se/far-nyckeln
https://t.vgrnyhetsbrev.se/gu/1/53RVWW26-53RVWW25-53C8P8S9-YIN4I.php
https://t.vgrnyhetsbrev.se/gu/1/53RVWW26-53RVWW25-53C8P8S9-YIN4I.php
https://t.vgrnyhetsbrev.se/gu/1/53RVWW26-53RVWW25-53C8P8S9-YIN4I.php
https://t.vgrnyhetsbrev.se/gu/1/53RVWW26-53RVWW25-53C8P8S9-YIN4I.php
https://t.vgrnyhetsbrev.se/gu/1/53RVWW26-53RVWW25-53C8P8S9-YIN4I.php
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/4246
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/4246
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/4246
https://framjafys.se/wp-content/uploads/2022/08/Varje_rorelse_raknas.pdf
https://framjafys.se/wp-content/uploads/2022/08/Varje_rorelse_raknas.pdf


 

 

Tema FYSS i läkartidningen 
I senaste läkartidningen var det Tema FYSS med nio olika temaartiklar – kolla in: Tema Fyss-arkiv - 

Läkartidningen (lakartidningen.se) 

FaR Nätverk Rehab och habilitering – hur ska det se ut framåt? 
Diskussion i storgrupp: FaR-nätverket i framtiden. Hur många FaR nätverk efterfrågas av rehab/hab 

och tid/innehåll. Närvarande FT på mötet önskade 2 nätverksträffar/år, digitala möten, gärna på em 

(start kl 13.30) men kortare tid. Viktigt att få information om aktuellt på FaR-mottagningar.  

 

Övrigt- frågor som kom upp på mötet 
FT som deltagit i CFFA:s konditionstestutbildning anpassad Ekblom-Bak cykeltest efterhör hur det går 

med framtagning av armcykeltest som komplement till patienter som inte kan cykla. Svar: Informerar 

om att vi i konditionstestsutbildningen ska fördjupa oss inom det och kontakt har tagits med 

Stockholm.  

Finns kostnadsfri gymträning. Svar:  

 Tipsar om gymträning (lägre kostnad) via seniorkortet med FaR-rabatt på IOFF som kostar 

720 kr för 3 månader alt. 152 kr/månaden på autogiro (binder sig i 6 månader). Det finns 

alltid möjlighet att prova- på gratis med FT på FaR-mottagning samt att nyttja prova-på-vecka 

innan beslut om att ev. köpa träningskort.  

 Seniorgymmet: Drivs i samverkan mellan Björkekärrshus, Gymalliansen Björkekärrshus och 
stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda och är ett samverkansorgan för 
pensionärsföreningarna: SPF Björkekärr, Boule-klubben Seniorerna och PRO Björkekärr. Vissa 
tider får endast utnyttjas av föreningsmedlemmar. Övriga seniorer är välkomna att nyttja 
tider- på drop in tider. Kontaktperson: Lars-Göran Axelsson, Tfn 070-3210298 eller lars-
goran.axelsson@telia.com. 
 

 Vid pågående FaR-stöd på nya FaR-mottagningen i Bergsjön erbjuds gratis träning på deras 
gym. 
 

 Finsam-Aktiv: För personer 16-64 år boende i Göteborg som har psykisk eller fysisk ohälsa 

som utgör hinder för att arbeta eller studera och behöver förbättra sin hälsa och har förmåga 

att träna självständigt enligt ett individuellt anpassat träningsprogram kan kostnadsfritt träna 

på gym 2 ggr/veckan under 12 veckor. Finns på Lundbybadet, Slottsskogsvallen, Kristinedal, 

Friskis & Svettis Frölunda. Hälsa och Aktivitet-arkiv - Finsam Göteborg (finsamgoteborg.se) 

 

 Styrketräna eller delta i andra aktiviteter via Friskvårdsklubben som är en ideell förening och 

som vänder sig till personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Friskvårdsklubben har 

styrketräning på två ställen: Fysiken Gym och Gym Sekelhuset Kortedala och erbjuder gym 

med instruktör, styrketräningsmaskiner/redskap. 

https://lakartidningen.se/tag/fyss/
https://lakartidningen.se/tag/fyss/
mailto:lars-goran.axelsson@telia.com
mailto:lars-goran.axelsson@telia.com
https://finsamgoteborg.se/insatser/halsa-och-aktivitet/


 

 

-  Fysiken Gym 4 dagar/veckan, gemensam start och avslutning, alla får ett individuellt 

träningsprogram. Kostnad: första månaden kostnadsfri- därefter 100 kr för medlemskap i 

Friskvårdsklubben samt för 165 kr/månad rätt till träning på Fysiken vardagar 06.00-

15.30.  

För mer information kontakta ledare Fysiken Gym: Mikael Fredriksson jobbmobil: 0790 -

27 60 53, e-postadress: mikael.fredriksson@friskvardsklubben.se eller Per Helgesson 

jobbmobil: 0790 - 27 60 51, e-postadress: per.helgeson@friskvardsklubben.se.   

- Gym Sekelhuset Kortedala (litet gym för 2-3 personer/gång- boka tid iför väg). Instruktör: 

Edwin Furängen jobbmobil: 0762 - 69 73 07, e-postadress: 

edwin.furangen@friskvardsklubben.se   

 

Behov av en FaR-mottagning i Torlandaområdet lyfts. Stort upptagningsområde samt att öborna inte 

tar sig till Lundbybadet. Svar: Vi tar med oss det inför planering av framtida FaR-mottagningar. Om 

klienterna är positiva till digitala möten är det ett bra alternativ.  

FT berättar att det blivit en förändring gällande ledsagare på gymmet. Ledsagare får inte längre följa 

med patienten in till gymmet utan intyg. Det är inget beslut från en gymkedja eller liknande utan 

beslut från handläggare i Göteborg stad, vilket kan försvåra för personer som redan har svårt att få 

till sin träning. Vi vill förtydliga vad som gäller för ledsagare på FaR-mottagning:  

 På Dalheimers Hus är alla assistenter/medföljare välkomna utan kostnad i både gym/badhall. 

Vill de träna/bada samtidigt gäller vanliga priser. 

 På IOFF:s anläggningar får personliga assistenter/ledsagare följa med kostnadsfritt (så länge 

de inte ska träna själva samtidigt). 

 På Friskis & Svettis krävs medlemskap (100 kr per kalenderår) för medföljande assistent för 

att försäkringar skall gälla. Bistår assistenten FaR-klienten krävs inget träningskort men 

tränar assistenten själv fullt ut krävs träningskort. 

FT berättar att det är ett hinder i FaR-processen att en del patienter har svårt att ta steget ut till 

träning i friskvården. Några vill träna nära hemmet- om längre/krångligare resvägar söker patienten 

ibland hellre en ny behandlingsomgång på rehab än att söka friskvård/FaR-mottagning. Frikort lockar 

även till att stanna kvar på rehab. Svar: Viktig fråga, trots många möjligheter i Göteborg att hitta 

fysisk aktivitet på olika nivåer så kan det ändå vara svårt att lotsa. Förslag: Vi kommer gärna ut 

fysisk/digitalt till de mottagningar som vill diskutera vidare. I alla sammanhang som CFFA medverkar i 

så lyfter vi alltid behovet av kostnadsfri och anpassad träning. 

Lyfts även att en del patienter kommer tillbaka till rehab efter en FaR-mottagningsprocess och att 

FaR är bra i de fall det fungerar! Svar: På FaR-mottagning kommer vi att arbeta vidare med hur vi kan 

stötta klienten att bibehålla nya träningsvanor och få stöd från anläggningens personal, komma in i 

en gemenskap för att öka tilltron till den egna förmågan att vara fysiskt aktiv ”på egen hand”.  

Diskussion i storgrupp: När i rehabprocessen förskrivs FaR? Det beror på. Svar: För en del 

”träningspatienter” blir det naturligt att förskrivning sker i slutet på rehabprocessen medan andra 

patienter får FaR under pågående behandling, tex ordination av träningsprogram plus promenader. 

https://www.friskvardsklubben.se/Aktiviteter/styrketraning/FysikenGym/
mailto:mikael.fredriksson@friskvardsklubben.se
mailto:per.helgeson@friskvardsklubben.se
https://www.friskvardsklubben.se/Aktiviteter/styrketraning/GymSekelhusetKortedala/
mailto:edwin.furangen@friskvardsklubben.se


 

 

Det kan vara värdefullt att screena fysisk aktivitet, motionsvanor tidigt i rehabprocessen (tex via 

hälsodeklaration) och fundera på vilka hälsofrämjande budskap som patienten nås av redan i 

väntrummet och hur det genomsyrar hela rehabprocessen.  

Varför finns det bara dietist för barn-unga med övervikt och inte till vuxna? Svar: Vi vet att det finns 

ett stort behov bland vuxna att träffa dietist men vi har inte det i vårt uppdrag. För personer som 

behöver stöd med sin kost hänvisar vi till vårdcentralen och till hälsocoach online Hälsocoach online - 

Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

En fundering som framförs är hur många besök som inkluderas i en FaR-mottagningsprocessen- "går 

rykte på stan" om att man bara får ETT besök. Svar: Stämmer ej. FaR-klienten erbjuds uppföljande 

besök efter individuellt behov. En vanlig FaR-mottagningsprocess brukar vara 3-6 månader (ibland 

längre). 

Behövs FaR för bassäng på Dalheimers eller räcker det med ett bassängträningsprogram i exorlive 

med en FaR-plan inkluderat i programmet? Svar: Det behövs ett FaR. Fortsatt diskussion är värdefullt 

i framtiden om hur vi kan hitta smarta och förenklade FaR-processer. Informerar fysioterapeuter på 

FaR-mottagning Dalheimers hus om behovet.   

Varför finns inte Fysiobus och Fysiogames kvar (FaR-barn och unga grupper)? Svar: Vi har ett 

samarbete med IOFF som har grupperna Minior (6-8 år) och Junior (9-13 år) i stället.  

Har alla FaR-mottagningar en gratis-prova-på vecka? Svar: 1-2 ggr kan klienten provträna 

kostnadsfritt med FT på FaR-mottagning (antal gånger efter behov- ibland behövs två tillfällen för att 

gå igenom ett träningsprogram).  

 IOFF: Har en fri prova-på-träningsvecka (gym, gruppträning på land och i vatten). Beroende 

på kort (3 mån, 6 mån, 1 år) så ingår kostnadsfria inspirationstillfällen (tex 1 år= 3 fria 

inspirationstillfällen). Många väljer att använda dessa efter avslutat stöd på FaR-mottagning 

för att få fortsatt stöd och inspiration. 

 Dalheimers hus: I träningskortet ingår en instruktion med friskvården i gym om man behöver 

extra stöd direkt i uppstart eller om man väljer att ta det som ett 

inspirationstillfälle/påfyllning senare. Det är också gratis att testa något av 

gruppträningspassen men för vattengympa kostar det alltid. 

 Friskis & Svettis: Har inte ett strukturerat gratis prova-på, men olika prova-på kort där priset 

dras bort om man sedan köper kort inom en vecka. 1-dagskort 150 kr, 3 ggr prova på 225 kr. 

Om man köper FaR-kort ingår gyminstruktion med instruktör. 

Är (CFFA:s) utegymsträningsprogram på olika nivåer för olika utegym/aktivitetsområden tillgängliga 

för alla eller enbart för FaR-mottagningsklienter? Svar: På vår hemsida finns under fliken ”Så kan du 

vara fysiskt aktiv i hem- och utemiljö” tips om uteaktiviteter och träning, både filmer och generella 

program för utskrift. CFFA:s specifika träningsprogram för olika utegym skall först 

tillgänglighetsanpassas och läggs sedan upp på webben.   

Varmvattenbassänger-var finns det? Svar: Angered arena, Dalheimers hus, Lundbybadet, Högsbo, 

Stretered mm. Läs mer i Aktivitetskatalogen Göteborg, 2022.pdf (vgregion.se). 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/levnadsvanor/halsocoach-online/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/levnadsvanor/halsocoach-online/
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


 

 

Nästa nätverksträff 
Våren 2023, datum 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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