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Presentatör
Presentationsanteckningar
Ann Hafström, leg. sjukgymnast (fysio), arbetar på Aktiv Hälsakliniken, och mellan 2011-2018  även Akademiskt PrimärVårdsCentrum (APC)Bakgrund: OMT – Analys rörelser & bedömning & behandling – ofta är träning! Varför engagerad i barn?Bekymrad snittåldern på mina patienter gått ned!Fler barn med överbelastningsskadorMånga gånger för lågt utgångsläge



Presentatör
Presentationsanteckningar
Att inte nå de rekommendationerna om FA bidrar till 5 millioner dödsfall om året för alla åldersgrupper. 80 % av ungdomar är inte tillräckligt FA.Tidig etablering av hälsosamma levnadsvanor (FA, minskat sittande, sömn) kan bidra till goda vanor genom livet. Children under five must spend less time sitting watching screens, or restrained in prams and seats, get better quality sleep and have more time for active play if they are to grow up healthy, according to new guidelines issued by the World Health Organization (WHO).-   Specifika rekommendationer : ex (under 1 år): fastspända/sittande max en timme “tummy time” 30 min, 14-17tim sömn  1-2 år: 180 min FA



För att uppnå flera av 
hälsoeffekterna krävs 

konditionshöjande aktivitet….

Presentatör
Presentationsanteckningar
 Förskrivning av FaR till barn i förskoleåldern (2–5 år) rekommenderas inte. Då bör familjestödsprogram enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor tillämpas. Förskrivning av FaR till barn och ungdomar ska alltid journalföras. För verksamheter som KVÅ-kodar: DV132- Rådgivande samtal, alternativt DV133- Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet, ska användas för det personcentrerade samtalet och vid uppföljning och DV200- Utfärdande av recept på fysisk aktivitet. www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerpreventionochbehandlingvidohalsosammalevnadsvanor



- som behandling till barn 6 år och äldre för:
- diagnoserna astma, depression, övervikt/fetma
- övriga diagnoser med evidens för effekt av fysisk aktivitet 

upptagna i FYSS, (men då anpassat och med insikt om att 
rekommendationerna där är framtagna utifrån evidens av 
effekt hos vuxna).  

- FaR kan från 16 år förskrivas på samma sätt som till vuxna,                
med hänsyn tagen till mognad. Föräldrar/vårdnadshavare 
bör informeras.  

När kan FaR användas?

Rekommendationer fysisk aktivitet på recept, FaR till barn och 
ungdom, Vårdgivarguiden, Region Stockholm, HSV, 2019-06-18 

Presentatör
Presentationsanteckningar
FaR kan användas som behandling och förebyggande åtgärd till barn och ungdom med ökad risk för astma, depression och övervikt/fetma - FaR kan användas som förebyggande åtgärd till barn och ungdom med ökad risk för övriga diagnoser upptagna för vuxna i FYSS 2017, i den mån de är tillämpliga. 



FaR-Metoden

5

Individanpassad skriftlig ordination
baserad på rådgivande samtal om fysisk aktivitet

Presentatör
Presentationsanteckningar
FaR-MetodenFaR är en evidensbaserad metod till vuxna som består av olika delar. Metoden utvecklas och testas till barn och ungdomar som stöd för att uppnå bättre hälsa genom att röra sig mer. Grunden är att förskrivaren sätter personen i centrum genom en öppen dialog till exempel motiverande samtal. Förskrivaren gör en skriftlig ordination till personen på en receptblankett som är en överenskommelse. Vårdnadshavare bör vara med vid ordinationen eller informeras. Till hjälp vid förskrivning finns FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Ordination bör göras till en egen aktivitet som personen lätt kan göra i vardagen samt eventuellt till någon aktivitetsarrangör. Som vid all behandling inom hälso- och sjukvården är uppföljning en viktig del för att se om ordinationen fungerar eller behöver ändras. ’Text från FYSS: ”FaR består av fem komponenter där Individuellt rådgivande samtal, Individanpassad skriftlig ordination (FaR-blankett) och Uppföljning utgör kärnan i behandlingen. Komponenterna Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, och Samverkan med föreningar och aktivitetsarrangörer kan användas som metodstöd. Det rådgivande samtalet innehåller bl.a. anamnes om tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet och aktuell förändringsbenägenhet. I den skriftliga ordinationen (receptet) anges typ av aktivitet och dos, dvs. intensitet, hur ofta och dessutom antal minuter för dos av aerob aktivitet. FaR ska på samma sätt som annan behandling följas upp, både avseende hälsoutfall och fysisk aktivitetsnivå. FaR kan användas både i sjukdomsbehandling och som ett verktyg för hälsofrämjande beteendeförändring.”



Hälso- och 
sjukvård

Egen aktivitet/ 
aktivitets-
arrangörer 

www.farledare.se

Barn & ungdomar 
från 6år

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sjukvården förskriver till friskvården – bro emellan. Annat system: sekretess, subvention, svar/ansvar –samma muntligt som skriftligt. På sidan farledare. se hittas de aktivitetsarrangörer som finns för barn.Förstärka samarbetet genom FaRsamordnare som bör finnas på alla vårdenheter, Nyhetsbrev, Nätverksträffar etc.



Presentatör
Presentationsanteckningar
 Samverkan med föreningar och aktivitetsarrangörer kan användas som metodstöd, kan söka på olika ålderskategorierFaRledare.se



Presentatör
Presentationsanteckningar
Enkelt FaR är på ”g” som kommer att ersätta barnFaR i Take Care. Materialet ligger och väntar på illustratörsbeslut inne på HSF – samarbete med VgR.









FaR till barn utvecklingsprojekt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utveckla material, Utbilda och utvärderaMålsättningen med arbetet som beskrivs i rapporten.Utveckla material till förskrivning av FaR. Tillsammans med VG tog vi fram ett FaR-recept för yngre barn (MIN PLAN) under 12 år. FaR-recept från 13 år. MIN VECKA underlag för att prata om hur vardagen ser ut, MINA AKTIVITETER -underlag att använda vilka aktiviteter som kan vara aktuella. Dagböcker (Upplevelseskalan för yngre barn, BORG-skalan för äldre. Manual till vårdgivare hur förskrivning går till. Utbilda, informera och sprida FaR. Vi började med en “pilotutbildning” till 32 skolsköterskor i Huddinge hösten 2014 som bas när vi utvecklade utbildningarna. Totalt genomfördes 12 stycken information och utbildningsinsatser under 2015 (298 pers), varav 9 om FaR-metoden till förskrivare /FaR-ledare (tillsammnas med SISU) och två inspirationskonferenser för skola/landsting/politiker (Sollentuna och FaRs dag). GIH ett tillfälle om SPARK.Följa upp erfarenheter av metoden hos förskrivare, barn och FaR-ledare. Det blir fokus för denna presentation.Basfrågor 53 vårdgivare (32 sjukssk, 17 fysiot, 2 bamsk, 1 läk)43 specialistutb, 45 förskrivarutb, 19 år i yrket40/52 utb i MI45/53 FA enligt rek.37/53 ordinerat FaR Djupintervjuer 37 : övervikt/fetma, 13 psykisk ohälsa, 10 smärta, 3 astma”Kort tid för uppföljning”, ”Hjälpsamt material”, ”Krävs uppdatering av aktivitetsarr”8 barn besvarade en enkät – 7 upplevde att de var mer fysiskt aktiva,  6 upplevde det var bra eller mycket bra med FaR!FaRledare – enbart 5 stycken



FaR till barn utvecklingsprojekt
• Ett år 2014-2015: 

Utveckla material, utbilda och utvärdera
• Kartläggning av 53 förskrivare (fs): vanligaste 

diagnoser/tillstånd: 
övervikt/fetma, psykisk ohälsa och smärta

• 37 fs intervjuades: utbudet av aktivitetsarrangörer, 
ålderanpassade aktiviteter och kostnader.…

• 38 barn fick FaR varav 20 i Sollentuna, 
• Kort tid för utvärdering - 8 barn besvarade en enkät – 7 

upplevde att de var mer fysiskt aktiva,  6 upplevde det 
var bra eller mycket bra med FaR!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utveckla material, Utbilda och utvärderaBasfrågor 53 personer32 sjukssk, 17 fysiot, 2 bamsk, 1 läk43 specialistutb, 45 förskrivarutb, 19 år i yrket40/52 utb i MI45/53 FA enligt rek.Förskrivning 37 övervikt/fetma, 13 psykisk ohälsa, 10 smärta, 3 astma37/53 ordinerat FaR ”Kort tid för uppföljning”, ”Hjälpsamt material”, ”Krävs uppdatering av aktivitetsarr”



Vårdgivares upplevelse
Framtiden ”Om man får fortsätta att bygga upp det här 
projektet och utveckla det gör det jättemycket för barnen 
som har problem, för vi ser en jätteökning bara de senaste 
fem åren på barn som har motoriska problem, har 
övervikt/fetma, hållningsproblematik, är stillasittande och 
inaktiva”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Framtiden –Tar också upp att det bör finnas en lots (samordnare som stödja att hitta rätt fysisk aktivitet och komma igång. Involvera vårdnadshavare). Skolsköterskorna önskar samverka mer med idrottslärarna för att hitta de barn som behöver ett FaR. Gärna aktivitetsgrupper efter skolan. Flera prova-på dagar.
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