
 

 

Mötesanteckning Nätverksträff FaR Vårdcentral  

2021-10-06 
 

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. Vi som håller i nätverket erbjuder att komma ut till dig som ny FaR-

ansvarig för en introduktionsträff. På introduktionsträffen har vi en dialog om ditt uppdrag som FaR-

ansvarig, visar arbets- och informationsmaterial kopplat till FaR-arbetet och du får möjlighet att ställa 

frågor. Mejla oss för att boka tid. 

 

FaR-mottagning 
FaR-mottagning finns till för alla som fått fysisk aktivitet på recept (FaR) och önskar stöd i att hitta en 

varaktig hälsofrämjande fysisk aktivitetsnivå. Nu går vi över till att åter kunna erbjuda mer fysiska 

möten på FaR-mottagning! Vi erbjuder fortfarande även videobesök. Om man bokar sin tid på 

webben blir besöket automatiskt ett fysiskt besök. Önskas ett videobesök så ringer man vår 

bokningstelefon: 031-346 06 40. Man kan alltid boka både fysiskt möte och videomöte via vår 

bokningstelefon. Där kan man även boka tolk. 

Vi erbjuder individanpassat stöd och hittar lösningar för att kunna komma igång med fysisk aktivitet. 

Vi utför gyminstruktioner både utomhus och inomhus, på ett smittsäkert sätt. 

Från den första september är Göteborg Stads gym, motionscentrum och simhallar (IOFF) öppna igen. 

Alla anläggningar vi samarbetar med har på olika sätt anpassat utbud och tillgänglighet, se länkarna 

nedan: 

Göteborgs Stads friskvårdsanläggningar, Idrotts- och föreningsförvaltningen 

Dalheimers hus, Göteborgs stad, förvaltningen för funktionsstöd 

Friskis & Svettis Göteborg 

 

Webbinarium för föräldrar om fysisk aktivitet för barn och unga 
Centrum för fysisk aktivitet bjuder in till webbinarium för vårdnadshavare om fysisk aktivitet för barn 

och unga. Webbinariet riktar sig till vårdnadshavare till barn i åldrarna 7-15 år. Webbinariet är 

kostnadsfritt och består av en föreläsning och gruppdiskussioner. Barnet behöver inte ha ett FaR för 

att föräldern ska kunna delta. Webbinariet kommer genomföras vid fyra tillfällen, med olika teman. 

Anmälan sker via hemsidan: www.vgregion.se/cffa  

 

FaR-linjen för dig som vårdgivare 
Har du eller dina kollegor frågor gällande FaR? Ring FaR-linjen på 031-346 06 40 och välj knappval 9, 

tala in ditt ärende, dina kontaktuppgifter och helst två tidsalternativ för när du vill bli uppringd. 

Centrum för fysisk aktivitet bemannar telefonen.  

https://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/motion-och-halsa/gym--motionscentrum/gym-motionscentrum
https://goteborg.se/wps/portal/start/kultur-och-fritid/fritid-och-natur/motion-och-halsa/gym--motionscentrum/gym-motionscentrum
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/dalheimers-hus
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/dalheimers-hus
https://www.friskissvettis.se/goteborg
http://www.vgregion.se/cffa


 

 

 

Utbildning 
Centrum för fysisk aktivitet erbjuder kostnadsfria utbildningar för medarbetare inom hälso- och 

sjukvård i Göteborg. Det finns en trestegs utbildning om fysisk aktivitet och FaR för vuxna och en 

tvåstegs utbildning om fysisk aktivitet och FaR för barn och unga. Vi erbjuder även skräddarsydda 

utbildningar för vårdcentraler om FaR vid olika sjukdomstillstånd utifrån FYSS. Alla våra utbildningar 

hålls digitalt under hösten. Mer information och anmälan: FaR-utbildningar i Göteborg - 

Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

Vårdgivarwebben 
På vårdgivarwebben kan ni hitta information om rutiner och riktlinjer kring fysisk aktivitet, FaR som 

metod, FAQ om FaR, material om fysisk aktivitet och FaR, utbildningar, forskning, nätverk och 

aktivitetsutbud.  

 

Information från hälsotek, hälsolots, hälsodisk 
Representanter från Hälsolots Centrum-Majorna-Linné, Hälsoteket i Väster, Hälsoteket Angered och 

Hälsoteket Örgryte-Härlanda informerar om deras utbud. Se uppdaterad information på deras 

hemsidor: 

Hälsoteket Angered, Hälsoteket Örgryte-Härlanda, Hälsoteket i Väster, Hälsoteket Östra Göteborg, 

Hälsodisken Hisingen, Hälsolots Centrum-Majorna-Linné 

Hälsoteket i Väster informerar också om att man ser färre deltagare med FaR vilket kan ha att göra 

med att färre FaR har förskrivits under perioden. 

 

Tema Covid 
Nulägesrapport från FaR-ansvariga: 

Färre FaR har förskrivits under pandemin. Har behövt prioritera vaccinationer etc. FaR behöver bli en 

mer naturlig del i arbetet på vårdcentralerna, skapa tydliga rutiner och visa på att FaR är en 

behandlingsmetod. Post-covid patienter har i första hand skickats till rehab, inte varit aktuellt med 

FaR från vårdcentral. Ser ett ökat inflöde av patienter med psykisk ohälsa. 

 

Uppdaterade aktivitetsfrågor 
Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitet har uppdaterats utifrån de nya 

rekommendationerna om fysisk aktivitet för vuxna- all tid räknas! Man har därmed tagit bort "minst 

10 min/tillfälle" i frågan.  

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/fysisk-aktivitet/utbildning/far-utbildningar-i-goteborg/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/fysisk-aktivitet/utbildning/far-utbildningar-i-goteborg/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/levnadsvanor-och-sjukdomsforebyggande-metoder/fysisk-aktivitet/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/halsoteket-angered/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LXyN3AwcQ02MTUxNAwwCPU31wwkpiAJKG-AAjgZQ_QGGLo6GJkD9Bh6GQP2Brmb-Qa4mBgY-EP0E7Uc31inIyMnYwMDd34gc_SgOJKC_IDcUCBwVARQNgDw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/halsoteket-orgryte-harlanda/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DSyCnA0cA1xdTANNzQ1NXE31w8EKAgxdHA1NQAo8DN0MHANdzfyDXE0MDHxM9aOQ9VsYWBgYOPo4hpk5egcaBQeZQPUboABHA6cgIydjAwN3fyNy9CObRJx-PAqiiPE_HgVR-J1XkBsKAooAo5lchw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/halsoteket-i-vaster/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93c2dnQ0cQ939HN0D_YxczU31w8EKAgxdHA1NgAoMPAzdDBwDXc38g1xNDAx8TPWjkPVbuFsApQO8fE3MnJwMLfxMoPoNUICjgVOQkZOxgYG7vxE5-pFNIk4_HgVRxPgfj4Io_M4ryA0FAUUAetHp5Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/halsoteket-ostra-goteborg/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DfwtDAwcDY2MTQM9TQ0tXE30w8EKAgxdHA1NQAo8DN0MHANdzfyDXE0MDHxM9aOI0W-AAhwNnIKMnIwNDNz9jcjRj2wScfpxKbA0pkw_UEEUfucV5IaCgCIAAzxbtw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/halsodisken/
https://www.halsolots.se/


 

 

FYSS 2021 
FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) är en evidensbaserad handbok 

som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika 

sjukdomstillstånd. FYSS 2021 kom ut i augusti och är den fjärde reviderade upplagan. Centrum för 

fysisk aktivitet har skickat ut varsitt exemplar av FYSS 2021 till alla vårdcentraler i Göteborg.  

Boken är indelad i en allmän del och en diagnosspecifik del, med rekommendationer om fysisk 

aktivitet vid 35 diagnoser. Nyheter i den nya upplagan är ett kapitel om FaR och nya diagnoskapitel 

om insomni, klimakteriebesvär och lungfibros. Vi går igenom FaR-kapitlet, allmänna 

rekommendationer om fysisk aktivitet vid smärta och stress, nya diagnosspecifika 

rekommendationer vid insomni, klimakteriebesvär och lungfibros och reviderade diagnosspecifika 

rekommendationer vid hypertoni samt övervikt och fetma. Se Presentation, Nätverksträff FaR 

Vårdcentral, Centrum för fysisk aktivitet, 2021-10-06 (vgregion.se) 

 

Gruppdiskussion 
Vidare gruppdiskussion utifrån nätverksträffens teman: Covid och FYSS 2021.  

 Reflektioner över att det är väldigt många patientgrupper på vårdcentral där FaR kan vara en 

del i behandlingen, tänka mer brett.  

 Kvinnor med klimakteriebesvär är en stor patientgrupp på vårdcentralerna. Bra att nu kunna 

ge råd om fysisk aktivitet och använda FaR som en del i behandlingen. 

 Behöver trycka ännu mer på att FaR är en behandlingsmetod och att det finns evidens för 

effekter vid många sjukdomstillstånd. Lyfta detta ännu tydligare till kollegorna på enheterna.  

 

Nästa nätverksträff 
Torsdag 9/12 13.30-16.00, Stationshuset konferens 

Anmälan: Nätverksträff FaR Vårdcentral Göteborg - Regionkalendern (vgregion.se) 

 

Tack för en trevlig nätverksträff, vi ser fram emot att ses i december! 

Elin Laurila, Leg. Fysioterapeut, elin.laurila@vgregion.se 

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

Stefan Lundqvist, Leg. Fysioterapeut, stefan.lundqvist@vgregion.se 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs5818-1875176193-684/surrogate/Presentation%2c%20N%c3%a4tverkstr%c3%a4ff%20FaR%20V%c3%a5rdcentral%2c%20Centrum%20f%c3%b6r%20fysisk%20aktivitet%2c%202021-10-06%20.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs5818-1875176193-684/surrogate/Presentation%2c%20N%c3%a4tverkstr%c3%a4ff%20FaR%20V%c3%a5rdcentral%2c%20Centrum%20f%c3%b6r%20fysisk%20aktivitet%2c%202021-10-06%20.pdf
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/418
mailto:elin.laurila@vgregion.se
mailto:karin.valle_bordes@vgregion.se
mailto:stefan.lundqvist@vgregion.se

