
 

 

Mötesanteckning Nätverksträff FaR-ansvariga Vårdcentral  

2022-12-09 
 

Deltagare 
Niclas Odell – Capio vårdcentral Angered, Manal Mannrös - Närhälsan Tuve vårdcentral, Björn Fors – 

Ungdomsmottagningen Hisingen, Hannah Gustafsson – Kvarterskliniken Avenyn, Marife Esguerra 

Kusthed - Närhälsan Slottsskogen vårdcentral.  

Elin Laurila och Karin Valle Bordes - Centrum för fysisk aktivitet.    

 

Information om FaR-nätverket 
Centrum för fysisk aktivitet samordnar nätverket för FaR-ansvariga på vårdcentral. Vi har 

nätverksträffar 1-2 gånger/termin. Det rekommenderas att varje enhet har en FaR-ansvarig. Syftet 

med nätverket är att sprida information om senaste forskningen och annat nytt kring fysisk aktivitet 

och FaR som behandling. Vi arbetar också aktivt med att utbyta kunskap och erfarenheter kring FaR-

arbetet på våra enheter.  

Som FaR-ansvarig på vårdcentral har man bland annat som uppgift att sprida information om FaR till 

medarbetare och skapa rutiner/arbetssätt kring FaR på enheten samt delta på nätverksmöten: 

Uppdragsbeskrivning FaR-ansvarig 

Alla FaR-ansvariga erbjuds kontinuerligt stöd av oss på Centrum för fysisk aktivitet. Vi kommer gärna 

ut till dig för en individuell träff för att stödja dig i ditt uppdrag som FaR-ansvarig. Kontakta oss för att 

boka in en individuell träff.  

 

Vårdgivarwebben 
På Fysisk aktivitet på Vårdgivarwebben 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: www.vgregion.se/fysiskaktivitet     

På vårdgivarwebben kan du nu hitta sju nya inspelade föreläsningar med följande teman: 

 Fysisk aktivitet och hälsa 

 Effekter av fysisk aktivitet 

 Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet 

 Fysisk aktivitet på Recept 

 Forskning om Fysisk aktivitet på Recept 

 Motiverande samtal om fysisk aktivitet 

 Stödja beteendeförändring till ökad fysisk aktivitet 

Du kan titta på dem själv för att lära dig mer om fysisk aktivitet och FaR, eller till exempel spela upp 

dem på ett APT: Digitala utbildningar - Vårdgivarwebben 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs5818-1875176193-1919/surrogate/Uppdragsbeskrivning%20FaR-ansvarig%2c%20Centrum%20f%c3%b6r%20fysisk%20aktivitet%2c%202022.pdf
http://www.vgregion.se/fysiskaktivitet
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/fysisk-aktivitet/utbildning/digitala-utbildningar/


 

 

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-

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 vårdgivarwebben: Nyhetsbrev - Vårdgivarwebben 

 

Utbildningar 2023    
Centrum för fysisk aktivitet erbjuder kostnadsfria utbildningar om fysisk aktivitet och FaR, som riktar 

sig till dig som medarbetare inom primärvården i Göteborg. Under våren 2023 erbjuder vi: 

- En heltäckande digital utbildning i Lärportalen, om fysisk aktivitet och FaR som prevention 

och medicinsk behandling för vuxna. Utbildningen består av inspelade föreläsningar och 

praktiska moment. Den tar totalt cirka nio timmar att genomföra och du kan genomföra den 

helt i din egen takt.  

- Grundläggande tvåtimmars FaR-utbildning: 

o Onsdag 22/2 kl. 14:00-16:00 – Digitalt via Teams  

o Torsdag 30/3 kl. 14:00-16:00 – Digitalt via Teams  

o Onsdag 24/5 kl. 14:00-16:00 – Svangatan 2B, Göteborg 

- Webbinarier på 60 minuter via Teams med olika teman för inspiration och stöd i hur du kan 

arbeta med fysisk aktivitet och FaR.   

o Hur fyller jag i ett FaR till vuxna? Torsdag 9/3 kl. 13:00-14:00   

o Samtal om fysisk aktivitet med MI- Onsdag 19/4 kl. 13:00-14:00   

o Bedöma, individanpassa och utvärdera fysisk aktivitet - Fredag 21/4 kl. 13:00-14:00    

o FaR-mottagning - Torsdag 11/5 kl. 13:00-14:00   

Se hemsidan för mer information och anmälan: www.vgregion.se/far-utbildning  

 

Vi erbjuder även att komma ut till er för att ge alla medarbetare på enheten en utbildning om FaR 

utifrån era behov. Kontakta oss gärna för att boka detta. 

 

Workshop 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 oss på 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 att beställa via 

marknadsplatsen. På vårdgivarwebben kan du beställa FaR-nyckeln och även se FaR-nyckeln digitalt: 

www.vgregion.se/far-nyckeln.  

FaR-nyckeln är ett konkret redskap för dig som vårdgivare. Här finns allt vetenskapligt underlag 

samlat, att grunda sitt samtal på. Tanken är att FaR-nyckeln ska underlätta ordinationen av FaR - Det 

ska vara lätt att skriva recept! Använd nyckeln praktiskt i samtalet. MI som förhållningssätt 

genomsyrar samtalet, där vi fokuserar på att stärka det som personen redan gör och stötta/guida 

vidare mot en förändring.   

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/fysisk-aktivitet/nyhetsbrev/
http://www.vgregion.se/far-utbildning
http://www.vgregion.se/far-nyckeln


 

 

Vi går igenom FaR-nyckeln och har en workshop där vi provar att använda delar  

av FaR-nyckeln i samtal. Vi utgår från Samtalsguide FaR och pratar om när vi skulle  

kunna väva in delar i FaR-nyckeln i samtalet. 

Kartlägg fysisk aktivitet  
När vi kartlägger den fysiska aktiviteten kan vi använda oss av korten: 

- Samtalsverktyg - Min dag (cerise) 

- Samtalsverktyg - Frågor kring pulshöjande fysisk aktivitet + Borg RPE-skala (cerise) 

- Samtalsverktyg - Frågor kring muskelstärkande fysisk aktivitet (cerise) 

- Samtalsverktyg - Frågor kring stillasittande (cerise) 

Erbjud information  
När vi ger information om fysisk aktivitet kan vi använda oss av korten: 

- Allmänna rekommendationer (lila)  

- Diagnosspecifika rekommendationer (orange)  

- Samtalsverktyg - Hälsosamma rörelsevanor (cerise)  

- Samtalsverktyg - Hälsovinster (cerise)  

- Hälsoeffekter (grön) 

Kartlägg motivation  
När vi ska kartlägga patientens motivation kan vi använda oss av kortet: 

- Samtalsverktyg – MI-skalor (cerise) 

Formulera en individanpassad skriftlig ordination inkl. målsättning  
När vi ska formulera en individanpassad skriftlig ordination kan de här korten vara till hjälp: 

- Fysisk aktivitet på Recept - FaR i praktiken (blå)  

- Samtalsverktyg - Min dag (cerise)  

- Samtalsverktyg - Min aktivitet (cerise) 

Sätt bollen i rullning   
När vi ska avsluta samtalet kan vi informera om aktivitetskatalogen för att hitta aktiviteter och stöd 

på FaR-mottagning (så kan patienten avgöra själv om hen har behov/önskar stöd):  

- Fysisk aktivitet på Recept - Info på webben – Aktivitetskatalog (blå)   

- Fysisk aktivitet på Recept - FaR-mottagning (blå) 

Nätverksträffar 2023 
Nästa år kommer vi ha en träff/termin. Vad önskar du för tema på nätverksträffarna 2023?   

Fyll i enkäten genom att klicka på länken: Enkät teman nätverksträffar 2023 
Vårens nätverksträff sker onsdag 29/3 kl. 14.00-16.00 - Nätverksträffen sker som hybrid med 

möjlighet att vara med på plats i Centrum för fysisk aktivitets konferenslokal eller delta digitalt via 

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

 

God jul och Gott nytt år önskar vi på Centrum för fysisk aktivitet 
Elin Laurila, Leg. Fysioterapeut, elin.laurila@vgregion.se 

Karin Valle Bordes, Leg. Sjukgymnast, karin.valle_bordes@vgregion.se 

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
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaX2ryP1AP97xLv4a8qV0iNUZUMVA2NzVBR1VBNFREWVZPOUE1WDVJVE1XTy4u
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/6468
mailto:elin.laurila@vgregion.se
mailto:karin.valle_bordes@vgregion.se

