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• Kvalitetsdokument
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• Erfarenheter från Landskrona stad

• Hur kan vi börja?

• 10 tips för dig som vill införa GoFaR
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Projektet

Projektmål: 

Att implementera FaR och utveckla ett gemensamt ordnat arbetssätt för barn och 
unga aktuella för GoFaR.

Ett utvecklingsprojekt i samverkan



Region Skåne, Skolläkare, RF SISU Skåne, PART och Skolsköterskor.



Personal och chefer från Fritid Helsingborg, Elevhälsan i Helsingborg, skolor och 

PART samt personal från Region Skåne, Elevhälsan i Landskrona och RF sisu Skåne.

Vi gjorde det tillsammans! 

Kollektiv kompetens



Samverkan 
är receptet
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Projektstruktur 

Projektarbetsgrupp Projektledare, projektmedarbetare och utvecklingsstrateg 

Elevhälsan

Utökad projektarbetsgrupp med representanter från RF sisu Skåne, Fritid 

Helsingborg, Elevhälsan och PART.

Arbetsgrupp EMI med skolsköterskor inom Elevhälsan. 

Styrgrupp med chefer från Elevhälsan, Fritid Helsingborg, Socialtjänsten, PART, skolläkare 

och utvecklingsstrateg.

Förankring i Helsingborg stads ledning via PART till direktörer i berörda 

förvaltningar och ordföranden i berörda nämnder.



EMIs arbetsgrupp i GoFaR projektet
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Arbetssätt
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Praktisk erfarenhet

GoFaR är ett smörjmedel för samverkan
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Vad är            ?



Barn och unga som är:

Otillräckligt fysiskt aktiva 

Motiverade att öka sin fysiska aktivitet

Kan utöva fysiska aktivitet utanför hälso- och sjukvården

Behöver mer stöd för att öka sin fysiska aktivitet än vad skolpersonal kan erbjuda i    
det ordinarie arbetet

& har någon av indikationerna:

Koncentrationssvårigheter/ önskad ökad skolprestation

Ohälsosam stress

Övervikt

Vilka elever är aktuella för GoFaR?



Vad är FaR ?

Ett sätt för hälso- och sjukvården att arbeta strukturerat med fysisk aktivitet

+ +

Planerad

uppföljning
Motiverande 

samtal 

Recept

Bygger på vetenskap
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Vad är  FaR ?

Förskrivare

FaR

Aktiviteter

GoFaR - stödjande miljö

Privat nätverk
Professionellt 

nätverk

• ELEVHÄLSA
• BARNKLINIK
• REGION SKÅNE

• SKÅNEIDROTTEN
• FÖRENINGAR
• FRITID HBG
• PRIVATA AKTÖRER

• KOMPISAR
• SLÄKT
• FAMILJ

• SKOLOR
• ELEVHÄLSA
• FRITID HBG
• SOCIALTJÄNSTEN
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x2

GoFaR stödjande miljö

Förskrivning av 
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GoFaR stödjande miljö

Identifiera Motivera 
Rapportera 

till  förskrivaren
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Samverkansrecept

Skapar en brygga mellan fysioterapeut på barnkliniken och stödjande person på 

skolan.

Specialistvård
Mentor på 

skolan
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Förskrivningsmaterial
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Förskrivningsmaterial 

1. Handboksblad

2. Dokumentationsmallar och e-recept i journalsystem som möjliggör 

statistik
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Förskrivningsmaterial 

1. Handboksblad

2. Dokumentationsmallar och e-recept i journalsystem som möjliggör 

statistik

3. Informationsfoldrar, träningsdagbok



2020-11-26Länk:

https://intranat.helsingborg.se/sff/elevhalsa/gemensamt-ordnad-fysisk-aktivitet-pa-recept-gofar/informationsmaterial-gofar/
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1. Handboksblad

2. Dokumentationsmallar och e-recept i journalsystem som möjliggör 

statistik

3. Informationsfoldrar, träningsdagbok

4. Samtalsunderlag och affisch



Förskrivningsmaterial

1. Handboksblad

2. Dokumentationsmallar och e-recept i journalsystem som möjliggör 
statistik

3. Informationsfoldrar, träningsdagbok

4. Samtalsunderlag och affisch

5. Webbaserad aktivitetskatalog



Webbaserad aktivitetskatalog
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Utvärdering av 

projektet 



18 elever

2 elever

1 elev

1 elev



• Vill vara aktiv

• Det är roligt att vara med på receptet

• Bättre kondis

• För att jag har nåt att göra och det hjälper mig 

med min vikt

• För har inte använt det så mycket

• För att jag hade inte vågat gå 

någonstans och fråga utanför skolan

• Det var jättekul och spännande att träna 

på Actic och gå på olika pass

• Fick det med min kompis så vi tränade 

tillsammans

• Jag når mitt mål nästan, att gå ner i vikt

På frågan ”Berätta gärna varför du tycker så” gav 17 elever kommentarer. 

Jag tycker att det har gått väldigt bra. Jag har förändrats ganska mycket. Min sömn är så mycket 

bättre, det har gått mycket bättre för mig i skolan och jag äter mycket bättre. Jag väljer vatten 

över cola och frukt över godis.



14 elever

6 elever

1 elev



Vem mer än skolsköterskan har stöttat dig? 



Hur har du upplevt stödet från andra än skolsköterskan?

8 elever 

14 elever 



• Det är skönt att folk stöttar mig

• Simmar m. pappa

• Min mentor stöttar mig hela tiden i skolan och det var 

han som pratat med skolsköterskan om Actic-kort.

• För att först var jag inte nöjd men jag är nöjd nu.

• Min pappa blev jätteglad för han själv älskar träningen

• För att det är bra

• Det har varit jättebra, känner mig mycket bättre.

• Jag känner att det har gått helt ok för att jag har fått gå 

ensam till gymmet vilket gjort att jag inte velat gå dit mer

• För att man ibland behöver motivation för att 

fortsätta

• För att jag har haft mycket hjälp utav de som stöttat 

mig.

• För att ibland bryr jag mig inte och också när jag är 

arg.

• Det förbättrar mig och gör mig glad.

Svar på frågan ”Berätta gärna varför du tycker så” Därför vill elever ha GoFaR



100% av skolledarna rekommenderar GoFaR till 

andra skolledare

• Tycker att det är en positiv insats som kan stärka           

eleven utifrån vårt kompensatoriska uppdrag.

• Ger oss möjligheter att nå elever som annars inte     

blev nådda.

• Ligger i linje med skolans förebyggande insatser

• Vi har olika kompetenser och kan ge eleverna det 

bästa om vi samverkar.

100% av vårdnadshavarna upplevde att det varit 

mycket bra för sitt barn att få FaR

• Det är ett jättebra initiativ till att få barn att röra sej mer.

• Bra möjlighet

• Fantastiskt av Hbg kommun. 

• Viktigt att kunna simma för att få F i gympa.

• Alla behöver röra sig. Dessutom är det bra att bli 

introducerad i andra aktiviteter, som man inte gör.

• Stort stöd för viktnedgång

och vårdnadshavare ha GoFaRDärför vill skolledare



Implementering av



Styrning för GoFaR i Helsingborg 

Elevhälsa

• EMI 
• EMIs GoFaR grupp
• Utvecklingsstrateg
• Kuratorer

Skåneidrotten

• Idrottsföreningar
• Privata aktörer

Fritid Hbg

• Fritidsledare

GoFaR samordningsgrupp

Region Skåne

• Barnkliniken

GoFaR ledningsgrupp

Socialtjänsten

• Tidiga insatser
• Barn och unga

Skolor

• Deltagande 
skolor finns på 

intranätet

Elevhälsans 
GoFaR grupp



GoFaR ledningsgrupp och samordningsgrupp
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inom EMI

• Engagerad enhetschef, Carina Strömqvist

• GoFaR samordnare för skolsköterskor, Ida 

Casparson (20%)

• Arbetsgrupp med skolsköterskor som bl.a. 

håller i förskrivarutbildning, kontakt med 

nya GoFaR skolor, förskrivningsmaterial, 

uppföljning och mentorskap för 

skolsköterskor.

• GoFaR finns som återkommande punkt på 

APT. 

Ida Casparson 
ida.casparson@helsingborg.se

mailto:ida.casparson@helsingborg.se










Kvalitetsdokument
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framåt
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Är             något för 

oss? 



GoFaR i Landskrona stad

Landskrona stad har arbetat med GoFaR och anpassat och utvecklat det 
efter sina förutsättningar. De har implementerat GoFaR på 12 skolor och 
skrivit ut 101 recept. 

Många har blivit hjälpta och professionen upplever inte att det tar mycket tid.

Se gärna filmer om både deltagande barn och vuxnas röster:

https://www.youtube.com/watch?v=Aqj8qp0xm1g&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=qXlhMAEIh8w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Aqj8qp0xm1g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qXlhMAEIh8w&feature=youtu.be


Hur kan vi börja?



1. Omvärldsbevaka & nätverka lokalt och nationellt

• Länka in i FaR strukturen i din region. Kolla upp vem som är ansvarig för aktiviteter och 
förskrivarutbildning. 

• Hitta andra som vill arbeta med detta. Vi är många som har överlappande uppdrag och kan 
hjälpa varandra att lyckas, både lokalt och nationellt. 

• Hör av dig till det nationella FaR nätverket ”FaR – för barn och unga”!

2. Fundera på upplägg 
Vi arbetade i tre parallella spår med elevhälsa, skolor och aktiviteter för att få till en helhet i takt. 

Vad behöver ni göra för att få ihop helheten? 

3.   Kör & 



10 tips för dig som vill införa GoFaR
1. Tänk på att skolsköterskan inte kan arbeta 

ensam!

2. Se varandra som resurser och använd er 
kollektiva kompetens för att hitta lösningar 
som passar alla involverade verksamheter. 

3. Se till att varje involverad verksamhet ser 
vinster med att vara en del av GoFaR. Ex: ha 
med skolprestation som indikation.

4. Se till att ha förankring, arbete och 
engagemang på både operativ och 
ledningsnivå i de involverade verksamheterna. 

5. Utbilda tillsammans!



10 tips för dig som vill införa GoFaR

6. Titta in på vår sida på Helsingborgs stads 
(öppna)  intranät och använd och utgå 
gärna från det vi och andra skapat (ange 
ref). länk

7. Läs rapporten Elevhälsans arbete med FaR® 
till barn och ungdomar inom Stockholms 
län och övriga landet. länk

8. Skapa en aktivitetskatalog och involvera 
motsvarigheten till Fritid Helsingborg. 

9. Testa i liten skala med gör det möjligt att 
skala upp. 

10. Ha kul och våga testa, kunskapsdela och 
skapa just ert sätt tillsammans !

https://intranat.helsingborg.se/sff/elevhalsa/gemensamt-ordnad-fysisk-aktivitet-pa-recept-gofar/
http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Fysisk_aktivitet/Rapporter/rapport_FaR-till-barn.2014.pdf


If you want to go fast - go alone.

But if you want to             - go together!

• Steve Jobs



TACK


