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Föregående nätverksträff 25 mars 2021  

Hade tema covid där diskussion om covidläget fördes och deltagarna utbytte erfarenheter av hur det 

sett ut på deras enheter gällande flöde, variationen av covidpatienterna samt olika 

behandlingsupplägg/olika team som startat upp. Se aktuellt nätverksprotokoll på vår hemsida. 
 

Träning för alla/anpassad träning - FaR-mottagning 
FaR-mottagningarna har under 2021 haft mindre flöde vilket också är relaterat till att många av 

träningsanläggningarna varit stängda pga corona. På FaR-mottagningarna har det jobbats mycket 

utomhus med anpassad träning både individuellt och i grupp, i utemiljö och i utegym. Uteträning och 

instruktioner utomhus kommer även fortsättningsvis att erbjudas och uppmuntras till.    

På Dalen, Ruddalen samt i Angered har anpassad gruppträning i utegym/utemiljön erbjudits under 

vår/sommar vilket varit uppskattat. Utvärdering av vad som fungerat bra och mindre bra i 

utegymmen har gjorts och CFFA har återkopplat denna till IOFF (Idrotts- och föreningsförvaltningen, 

Göteborg Stad).   

Träning för alla/anpassad träning - träningsanläggningar i Göteborg 
På Dalheimers hus är personalen utbildad och van att möta personer med funktionsvariation, de har 

anpassade gymmaskiner och erbjuder anpassade grupp-pass: KOMPA och lättgympa.   

På Friskis & Svettis erbjuds olika former av anpassad gruppträning. Tex Öppna dörrar som är ett 

sittande pass, något som just nu bara finns online i Göteborg. Softpass är ett bra pass att börja med. 

Gympa soft stol är något som är på gång, likaså Enkelgympa. På Gårda och Kvillebäcken finns också 

Seniorklubben där softpass kombineras med socialt umgänge/kaffe efteråt. Lista över 

tillgänglighetsanpassning på de olika Friskis & Svettisanläggningarna i Göteborg bifogas med i 

utskicket.  

På Fitness 24 seven på Olskroken, Ullevi och Länsmansgården erbjuds ett så kallat Tillgångskort för 

personer som använder rullstol eller rollator med mycket förmånligt pris. På Olskroken jobbar PT 



 

 

Felicia Sparrström som erbjuder onlineträning för personer som sitter i rullstol, hon sitter själv i 

rullstol och är engagerad i tillgänglighetsfrågor. 

Träningsverket har inriktning senior och erbjuder gratis träning för 90+. 

Parasportförbundet Göteborg och Rullegruppen Göteborg erbjuder anpassad träning på Pjäshallen, 

Kviberg. Parasports satsning i samarbete med Västra Götalandregionen “RullstolsAkademi” riktar sig 

till personer som har fått sin första rullstol och behöver träna körteknik och träna under trygga 

förutsättningar. Det erbjuds 10 tillfällen under hösten och är kostnadsfritt. Mer information: IOP 

RehabAkademi - Göteborg (parasportgbg.se) 

Finsam/Hälsosteget AKTIV erbjuder individuella träningsupplägg för personer som riskerar att bli 

sjukskrivna och bedöms att genom träning kunna korta eller undvika sjukskrivning i framtiden. För 

mer information om deras insatser samt klientberättelse se: Hälsosteget AKTIV . Finns just nu i 

nordost (Kristinedals träningscenter), i centrum (Slottsskogsvallens motionscentrum), på Hisingen 

(Lundbybadet). Planeras även starta upp i väster. 

Hälsoteken och Hälsolots erbjuder mycket och varierad lågtröskelträning. Alltid kostnadsfritt:  

Hälsoteket Angered - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Hälsoteket i Väster - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Hälsoteket Örgryte-Härlanda - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Hälsoteket Östra Göteborg - Göteborgs Stad (goteborg.se) 

Välkommen till Hälsolots | Hälsolots (halsolots.se) 

Träffpunkterna har ett varierande utbud och erbjuder olika träningsgrupper i sittande och stående, 

balans, promenader bl.a. Är kostnadsfritt och lättillgängligt. Centrum för fysisk aktivitet kommer 

under hösten att utbilda personalen på Träffpunkterna i fysisk aktivitet. 

Flertalet friskvårdsanläggningar runt om i Göteborg erbjuder seniorträning samt seniorrabatter.  

För mer detaljerad information om ovan se bifogad powerpoint. 

Vi på Centrum för fysisk aktivitet planerar att fortsätta att se över och kartlägga 

tillgänglighetsanpassning och utbudet av anpassad träning som finns på de olika 

träningsanläggningar runt om i Göteborg. Tipsa oss gärna om ni hittar bra ställen så vi hjälps åt att 

sprida informationen.  

Malin Alléus, samordnare FaR på Idrotts- och föreningsförvaltningen berättar om IOFF:s anpassade 

utbud med sina olika baspass. Malin berättar också att en ny anläggning i Vättlefjäll kommer att 

öppna i mars 2022 med extra fokus på återhämtning och lugnare träning. Om samverkan önskas, hör 

av er till Malin. Samtliga av IOFF:s träningsanläggningar är tillgänglighetsanpassade. Malin tipsar även 

om goteborg.se/aktiveradig där mycket träningstips finns samlat. 

https://www.parasportgbg.se/IOPRehabAkademi/
https://www.parasportgbg.se/IOPRehabAkademi/
https://www.parasportgbg.se/IOPRehabAkademi/
https://www.parasportgbg.se/IOPRehabAkademi/
https://finsamgoteborg.se/insatser/halsa-och-aktivitet/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/halsoteket-angered
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/halsoteket-i-vaster
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/halsoteket-orgryte-harlanda
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/halsoteket-ostra-goteborg
https://www.halsolots.se/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/aktivera-dig


 

 

Aktuell FaR-forskning  
Vår kollega Tom Martinsson Ngouali presenterar sin studie Nonresponders of Physical Activity on 

Prescription (PAP) can increase their exercise capacity with enhanced physiotherapist support. Läs 

mer om studien i bifogad powerpoint. 

Vår kollega Elin Laurila presenterar sitt magisterarbete People with multimorbidity benefit from 

physical activity on prescription with enhanced individual support by physiotherapist. Läs mer om 

studien i bifogad powerpoint.  

Nya FYSS 2021 
Stefan Lundqvist berättar om nya FYSS 2021 – de nya allmänna rekommendationerna för vuxna och 

äldre samt om de nya diagnosspecifika rekommendationerna: insomni, klimakteriebesvär och 

lungfibros (idiopatisk). Rekommendationer gällande hypertoni och övervikt och fetma har reviderats.  

De uppdaterade diagnosspecifika avsnitten kommer endast finnas i bokform, inte på webben.  

Ett specifikt kapitel om FaR har tillkommit!  

Påminnelse om och registrering av KVÅ-koder: 

 DV132 Rådgivande samtal vid fysisk aktivitet (rekommenderas som bas för FaR-behandling 
enligt Socialstyrelsen) 

 DV200 Utfärdande av FaR 
 AW005 Uppföljning av tidigare utfärdat FaR 

Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet har ändrats utifrån de nya riktlinjerna. Tagit bort 

“minst 10 min/tillfälle”, all tid räknas! 

Nytt är även att ISPAH lyfts och deras arbete om åtta investeringar som främjar fysisk aktivitet 

(skolbaserade program, aktiv transport, hälsofrämjande stadsplanering, hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård, kommunikation och massmedia, idrott och fritidsaktiviteter för alla, aktiva arbetsplatser 

och samhällsbaserade program). Ni kan läsa mer på deras hemsida:  Resources | ISPAH 

Utbildning i konditionstest  
Äntligen blir utbildningen i konditionstest av! Centrum för fysisk aktivitet erbjuder i samverkan med 

CHP två heldagar (28/10 och 18/11) med teori i arbetsfysiologi och praktik av Ekblom-Bak cykeltest 

anpassat för primärvården. Kom och förkovra dig, det finns flera platser till den 18 november! 

Anmälan sker via Regionkalendern:  

https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/179 

https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/713 

Aktuellt på FaR-mottagningen 
Alla FaR-mottagningar är öppna som vanligt och vi erbjuder nu återigen fysiska besök. Det finns 

fortsatt möjlighet till video- eller telefonbesök om det önskas. Vi erbjuder fortsatt gyminstruktioner 

utomhus samt nu även inomhus. 

Renoveringen är klar på Lundbybadet och FaR-mottagningen är öppen igen.  

https://www.ispah.org/resources/
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/179
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/713


 

 

För klienter med FaR som har stöd på FaR-mottagning finns en möjlighet att erbjudas anpassad FaR-

vattenträning på Lundbybadet 2 ggr/v i 8 veckor. Klienten tränar efter program på olika nivåer. 

Därefter hänvisas de tränande att boka aktivitet i det ordinarie utbudet för de som vill fortsätta. 

Intygsbadet och övriga vattenpass finns som vanligt. 

Varmvattenbassängen på Angered arena är stängd pga renovering. Vattengympa och vattengympa 

bas erbjuds istället i upplevelsebadet, således inte varmvatten.  

Hemsidor  
På vår hemsida www.vgregion.se/cffa finns aktuell information om våra FaR-mottagningar, 

Aktivitetskatalogen samt Fysisk aktivitet i coronatider med samlade tips på rörelse och träning.  

På vårdgivarwebben www.vgregion.se/fysiskaktivitet hittar ni nu lättare samlad information om 

fysisk aktivitet och FaR. Det finns riktlinjer och rutiner om fysisk aktivitet, information om FaR som 

metod, material, forskning, utbildningar och nätverk.  

Övrigt 

På www.vgregion.se/hitta-far-mottagning hittar ni våra FaR-mottagningar samlade samt 

sammanfattad information om varje mottagnings tillgänglighetsanpassning.  
 

Tips på simkurs via S02 som har nybörjarkurser med start v.42. Vid uppvisat FaR får man 300 kr 

rabatt per termin.  

“Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa” en utbildning som VGR erbjuder alla i regionen, datum den 11/11. 

Ny utbildning som är högaktuell. Anmälan dig här:  

Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa, digitalt deltagande - Regionkalendern (vgregion.se) 

Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa, på Gothia Towers - Regionkalendern (vgregion.se) 

Framkommer önskemål om en FaR-mottagning i Kortedala/Bergsjön.  

Framkommer en svårighet att slussa patienterna vidare, ffa från neuroteamen. Det finns en 

önskan/intresse för fysiska pass av Frikis&Svettis Öppna dörrar (som just nu endast är digitalt). 

Nästa nätverksträff 
Blir i mars 2022, 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, stefan.lundqvist@vgregion.se  
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