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Värdar: Dietist Maria Abrahamsson Spasevski, fysioterapeuter Josefine Lindfors och Emma Henning. 
Deltagare: Björn Fors, Amanda Lönnstig, Sara Fändriks, Åsa Sjöstedt. Andreas Wik, Judith Vami, Florina 
Masian, Stephanie Lübbe. 
 
Digital presentationsrunda 
Alla deltagare presenterar sig och tillhörande mottagning samt delger sin erfarenhet av att arbeta med 
FaR. Det framkommer att erfarenheten av att arbeta med FaR varierar bland deltagarna. Flera belyser 
en svårighet med att boka tid till FaR-mottagning och hade önskat ett smidigare sätt där vårdgivaren 
direkt kan hjälpa till att boka tid. Många vårdgivare upplever att bokning via 1177 är ett hinder för 
barn/unga och deras vårdnadshavare att boka tid till FaR-mottagning. 
 
Aktuellt på Centrum för fysisk aktivitet  
Allmän information om FaR-mottagningarna, att vi nu återigen har möjlighet till fysiska besök som 
erbjuds på ett smittsäkert sätt. Vi kommer även i fortsättningen ha digitala besök för de klienter som 
önskar. FaR-mottagningen på Lundbybadet är öppen igen efter renoveringen, dit barn/unga samt 
vuxna välkomnas.  
Cffa har fått en ny dietistkollega, Sofia Knipström, som kommer bemanna Närhälsan rehab Angered 
varannan fredag. En ny dietistmottagning har öppnats, på Närhälsan Gamlestadstorget 
rehabmottagning, vilken Sofia kommer bemanna varannan fredag.  
Barngrupper under hösten -21 är FysioBus som leds av fysioterapeuter från CFFA på Angered Arena 
samt på Lundbybadet. Gruppen riktar sig till barn mellan 6 och 9 år, med pågående kontakt på FaR-
mottagning. Att vara med kostar 350 kr per termin eller 30 kr per gång. En prova-på-gång är alltid 
gratis. 
 
Presentation av Centrum för fysisk aktivitet Göteborgs hemsida och sidan Fysisk aktivitet i Corona-
tider, vilken kan vara en bra sida att hänvisa till för tips och stöd att fortsätta vara fysiskt aktiv även 
under pandemin. Här finns samlade tips på olika former av träning och aktiviteter – filmer för träning 
och rörelse, rörelse utomhus samt olika inspirationsmaterial. Se www.vgr.se/cffa 
 
Information om höstens FaR-utbildningar, där de första tillfällena hålls digitalt, men där planen är att 
terminens resterande tillfällen skall kunna genomföras fysiskt. Höstens utbildningar är följande:  

• Fysisk aktivitet/FaR för barn och ungdomar steg 1-2 
• Fysisk aktivitet/FaR som behandling steg 1-2-3   
• Vilka kostråd ger vi i vården? 

Anmälan via hemsidan: www.vgr.se/fysiskaktivitet 
 
FaR-linjen  
Vårdgivare hänvisas för frågor via telefon till FaR-linjen som bemannas varje dag av fysioterapeuter 
från Cffa. Här kan du som vårdgivare snabbt få svar på frågor som rör FaR -förskrivning, FaR-
mottagning, utbildningar med mera. Ring 031-346 06 40 och välj knappval 9. Tala in ditt ärende, dina 
kontaktuppgifter och helst två tidsalternativ för när du vill bli uppringd så hör vi av oss!  
 
Ytterligare information, material och stöd för vårdgivare finns på vårdgivarwebben 
www.vgr.se/fysiskaktivitet 
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Webbinarium för föräldrar om fysisk aktivitet för barn och unga 
I höst håller Cffa webbinarium om fysisk aktivitet för barn och unga, riktade till föräldrar med barn 
mellan 7 och 15 år. Webbinarierna kommer genomföras kvällstid på Teams med tre olika inriktningar: 
allmänt om fysik aktivitet, barn med psykisk ohälsa och barn med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Det är kostnadsfritt att delta och barnet behöver inte ha fått ett FaR. Inbjudan 
har mailats ut till vårdgivare som träffar barn inom aktuellt åldersspann. Vid efterfrågan mailas 
inbjudan ut för spridning, kontakta emma.henning@vgregion.se. Mer information samt länk för 
anmälan finns på vår hemsida: www.vgr.se/cffa 
 
Matprat 
Information om grupptillfällen med Matprat för föräldrar till barn med övervikt. De genomförs digitalt 
under hösten och när tillfällen att delta finns tillgängliga presenteras det på hemsidan. 
 
Ny FYSS 2021 
Information om nya FYSS 2021. Nytt för denna upplaga är bland annat ett kapitel om FaR samt 
reviderade rekommendationer för barn och unga. Rekommendationerna om fysisk aktivitet har 
kompletterats med råd om att minska stillasittande. Barn och ungdomar som är stillasittande framför 
skärm en stor del av sin vakna tid och inte uppnår rekommenderad aktivitet bör minska skärmtiden till 
förmån för mer fysisk aktivitet. Fortfarande gäller rekommendationen om 60 minuters aktivitet om 
dagen på måttlig till hög intensitet. Hög intensitet bör ingå 3 dagar i veckan samt muskelstärkande och 
skelettstärkande aktivitet 3 dagar i veckan. Budskapet är att all rörelse räknas samt att ”lite är bättre 
än inget”! Eftersom endast några få kapitel kommer finnas tillgängliga digitalt kommer Cffa skicka ut 
FYSS 2021 till FaR-ansvariga på samtliga enheter. 
 
Patientfall 
Barnsjuksköterska, verksamhetsutvecklare Stephanie Lübbe från Specialistcentrum för barn och unga i 
Angered (SBUA) har till dagens nätverk tillfrågats att förbereda ett patientfall som hon delger gruppen. 
Representanter från Cffa leder efterföljande diskussion. Frågor som bland annat lyfts är vikten av att 
involvera vårdnadshavare vid insatser kring livsstilsförändringar även för äldre barn/ungdomar samt 
vikten av samverkan mellan olika professioner. Diskussion kring vilka faktorer som kan påverka utfall 
och motivation hos barn och unga och socialt stöd, stöd av vårdgivare, miljö och ekonomiska 
förutsättningar framkommer är viktiga faktorer. Slutsatser av diskussionen är att även ungdomar med 
svårare problematik gå att hjälpa med rätt insatser i rätt tid.   
 
Väntrums-TV 
Information om pågående arbete på Cffa med väntrums-TV för mottagningar som tar emot barn och 
unga. Arbetsmaterial presenteras för deltagarna som kommer med synpunkter och 
förbättringsförslag. Värdarna för nätverket kommer föra fram synpunkter på materialet till berörd 
arbetsgrupp på Cffa.  
 

Vi återkommer med datum för nästa nätverksträff och hoppas kunna träffa många av er då! 

 
Varma hälsningar Maria Abrahamsson Spasevski, Emma Henning och Josefine Lindfors, 

Centrum för fysisk aktivitet 
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