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FaR – Fysisk aktivitet på Recept



Vuxna
Ett extra stöd för dig som fått ett FaR

Du får hjälp att hitta goda rörelsevanor som passar just dig -     
genom samtal, vägledning och träningsinstruktion. 

Hur går det till?
Under 3–6 månader får du stöd av en fysioterapeut. Du väljer själv 
om fysiskt besök eller videobesök passar dig bäst. Vi inleder med ett 
samtal om dina förutsättningar och gör en aktivitetsplan utifrån ditt 
FaR. Vi pratar om vardagsaktivitet, träning och stillasittande. Därefter 
startar du din träning, själv eller med instruktion av fysioterapeuten.

Du är sedan aktiv på egen hand enligt din aktivitetsplan, och har stöd 
av fysioterapeuten på telefon, videobesök eller på FaR-mottagningen.  
Stödet avslutas med ett samtal om hur du fortsätter vara fysiskt aktiv.

Vårdnadshavare och barn och unga upp till 19 år                            
erbjuds samtal och stöd för att hitta en bra aktivitetsnivå.                                      

Barn under 6 år behöver inget FaR.

Hur går det till?
Under 3–6 månader får du stöd av en fysioterapeut. Du väljer själv 
om fysiskt besök eller videobesök passar dig bäst. För barn upp till 12 
år rekommenderar vi ett första besök för bara vårdnadshavaren, då 
vi söker strategier så att du kan stödja barnet till goda levnadsvanor. 
Barn från 13 år kan komma själv men vi rekommenderar att vårdnads- 
havaren är med.  Vi inleder med samtal och gör en aktivitetsplan  
utifrån FaR:et. Vi pratar om aktivitet och stillasittande, och bokar  
träningsinstruktion om du vill. 

Aktiviteten sker sedan på egen hand och stöd kan ges på telefon,  
videobesök eller på FaR-mottagning. Stödet avslutas med ett samtal 
om hur du fortsätter vara fysiskt aktiv.

Barn och unga
Ett FaR-stöd för barn, unga och vårdnadshavare



Ditt första besök till fysioterapeuten 
Ta med ditt FaR. Du behöver inte vara ombytt, eftersom vi 
inleder med ett samtal. Välkommen! 

Bokning/avbokning
Vill du boka/avboka fysiskt besök? Gå in på www.1177.se och sök 
på ”FaR-mottagning Göteborg”.
Vill du boka/avboka videomöte? Ladda ner appen Mitt vårdmöte 
och sök på ”FaR-mottagning Göteborg”.
Vill du boka/avboka besök med tolk? Ring: 031-346 06 40.

Du kan också boka och avboka besöken på telefon: 031-346 06 40.
Mer information finns på www.vgregion.se/cffa.

Val av träning  
Du måste inte träna där du träffar oss. Du kan träna  
hemma, hos en förening eller på friskvårdsanläggning.

Kostnad 
Stödet från oss kostar ingenting. Men du kan behöva  
betala om du väljer en träningsform med avgift. Vissa an-
läggningar har FaR-rabatt. Högkostnadsskydd gäller inte. 

För vem 
Stödet är till för alla, oavsett aktivitetsnivå. Men vi utför 
inga utredningar av skador eller sjukdomar. Vi är  
legitimerad personal och dokumenterar i patientjournal.

Tillgänglighet 
Information om tillgänglighet finns på www.vgregion.se/ 
hitta-far-mottagning eller ring: 031-346 06 40. Du behöver kunna 
träna på egen hand eller med hjälp av ledsagare. 

Viktigt att veta



Du kan samtala med dietisten om goda matvanor utifrån era 
behov, vad som är bra och vad som kan fungera bättre.

Vårdnadshavare till barn i åldrarna 3–19 år är välkomna. Från 13 år kan 
ungdomen vara med. Det är bra att fler vuxna medverkar i mötet; det 
är viktigt med ett gemensamt synsätt om maten.

Vi ger stöd till barn och ungdomar med övervikt, som inte redan har 
kontakt med dietist på annat håll. Vi träffar inte barn/ungdomar med 
fetma eller andra matproblem. Du kan läsa om skillnaden mellan över-
vikt och fetma på 1177.se.

Behövs FaR? Du behöver inget FaR för att träffa dietist.

Bokning/avbokning? 
Ladda ner appen Mitt vårdmöte, sök på ”FaR-mottagning   
Göteborg” och välj dietist.

Du kan också boka och avboka besöken på telefon: 031-346 06 40. 
Mer information på hemsidan: www.vgregion.se/far-dietist. 

Tolkbehov? 
Tolk bokas/avbokas bara på telefon: 031-346 06 40.

Kostnad? 
Stödet från oss kostar ingenting.

Hur går det till? 
Du/ni berättar om hur matvanorna ser ut en 
typisk dag och vi samtalar utifrån det. Ditt/era 
behov styr vad vi pratar mer om och följer upp 
vid eventuellt återbesök.

Videobesök med dietist
För barn och unga med övervikt

Viktigt att veta
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