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5 – EXPERTKOMPETENSER OCH ANDRA STÖDJANDE RESURSER 

Målbild: 
Föreningen beaktar vikten av det stödjande förebyggande arbetet och vidtar lämpliga 
åtgärder för att stärka detta utifrån ambitionsnivå och målsättning och anpassar stödet 
och åtgärderna efter medlemmarnas behov och nivå.  

Område Övergripande 
rekommendationer 

Anvisning förening med 
prestationsinriktad verksamhet 

5:1 Förebyggande insatser - Föreningen beaktar särskilt det faktum att man har många 
unga, såväl som äldre individer som i sin utveckling kan uppleva perioder där hälsa och 
välbefinnande, av olika anledningar, utmanas eller sätts ur spel.  

- Exempel på kompetensutvecklingsområden och direkta stödverktyg:
- Kost och nutrition
- Psykisk ohälsa
- Ätstörningar och energibrister
- Återhämtning
- Akut skadehantering
- Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom
- Self Determination Theory (SDT) - ledarskapsteori och inre motivation
- Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – stöd i idrottspsykologi
- Fysisk preparation – Gymnastikens BAS-träningsprogram

Utbildning/ 
information 

- möjliggör arbete med
att få utökad kunskap
kring helheten och ett
hälsosamt
förhållningssätt till
träning och tävling hos
aktiva, ledare,
funktionärer och
förtroendevalda.

- säkerställer arbete med
att få utökad kunskap
kring helheten och ett
hälsosamt
förhållningssätt till
träning och tävling hos
aktiva, ledare,
funktionärer och
förtroendevalda.

Medicinsk 
stödresurs 

Föreningen erbjuder möjlighet 
till stöd av legitimerad 
medicinsk resurs för att kunna 
följa upp eventuella känningar, 
överbelastningar och skador. 
Detta kan göras genom att 
hänvisa medlemmar till 
Gymnastikförbundets 
nationella medicinska nätverk.  

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även 
att föreningen: 

- etablerar kontakt med en
eller flera medicinska
stödresurser att kunna
hänvisa medlemmar till.

- erbjuder ett anpassat
stöd som omfattar både
stöd inom nutrition och
psykologi genom att
erbjuda kontakt till

https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/aldersanpassad-fysisk-traning-for-barn-och-ungdom/
https://www.youtube.com/watch?v=WLZ_YMwvBfk&feature=youtu.be
https://actsport.se/
https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/gymnastisktbastraningsprogram/
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rekommendationer 
Anvisning förening med 
prestationsinriktad verksamhet 

legitimerade medicinska 
resurser på området.  

Fysiologisk 
screening 9+ 

- erbjuder möjlighet till
genomförande av
fysiologisk screening.
Detta kan göras genom
att hänvisa medlemmar
till
Gymnastikförbundets
nationella medicinska
nätverk.

Utöver den allmänna 
rekommendationen gäller även 
att föreningen: 

- erbjuder gymnaster på
högsta nationella/
internationell nivå ett
nära samarbete med
fysioterapeut när detta
verktyg används och
utvärderas årligen.

5:2 Hälsobefrämjande insatser- Ett hälsobefrämjande arbete blir extra viktigt i den 
prestationsinriktade föreningsmiljön där träningsintensiteten ökar mot ett möjligt 
maximalt läge i perioder. Gymnastikförbundet erbjuder flera typer av stödverktyg via 
externa aktörer. 

Hälsoundersökning - hänvisar medlemmar till
Gymnastikförbundets
samverkanspart för
hälsoundersökning vid
behov och förfrågan.

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även 
att föreningen: 

- säkerställer att
medlemmar ges en
möjlighet att genomföra
en årlig
hälsoundersökning i syfte
att säkerställa en god
fysisk och psykisk
hälsa.

Skaderegistrering - erbjuder
skaderegistrering genom
exempelvis AIM Control.
Utifrån bilden som
registreringen visar vidtar
föreningen åtgärder vad
gäller anpassning av
träning och stöd i syfte
att minska
omfattningen av
skador framåtriktat.

Antidoping - uppmuntrar sina aktiva
(över 15 år) ta del av
RF:s utbildning ”Ren

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även 
att föreningen: 
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rekommendationer 
Anvisning förening med 
prestationsinriktad verksamhet 

Vinnare” i syfte att 
upplysa om risker och 
konsekvenser med 
doping och otillåtna 
preparat.  

- genomgår RF:s
program ”Vaccinera
klubben”, enligt RF:s
direktiv vart tredje år.

- försäkrar sig om att
landslagsgymnaster,
inom kvinnlig / manlig
artistisk gymnastik,
rytmisk gymnastik och
trampolin, genomgår en
webutbildning via det
internationella
dopingsamfundet WADA
(World Anti Doping
Agency).
Landslagsgymnaster
inom truppgymnastik ska
istället genomgå
webutbildningen Ren
Vinnare.

- informerar
medlemmarna i
enlighet med och
utifrån RF:s
ställningstagande kring
kosttillskott.

Expertkompetenser och andra stödjande resurser 

Förebyggande insatser 
Stöd och hjälp i arbetet: 

- Gymnastikförbundet - nationellt medicinskt nätverk 
- Gymnastikens BAS-träningsprogram 
- Gymnastikförbundets rekommendation kring ätstörning och energibrist 
- RF-SISU Idrottsutbildare: Akut skadebehandling 
- ACT Sport – idrottspsykologi genom stöd via app i telefon 
- M Tonkonogi - Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom 

Boktips:  
- Bra mat för unga idrottare 
- Idrottsnutrition för bättre prestation 
- Ät rätt när du tränar 
- Bosöns kokbok 
- Må dåligt – om psykologi i vardagslivet 

Hälsobefrämjande insatser 

Hälsoundersökning 

http://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/medicinsktnatverk/
https://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/gymnastisktbastraningsprogram/
http://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/atstorningsproblematik/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/moduler/portal-for-moduler/pw/akut-skadebehandling/
https://actsport.se/
https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/aldersanpassad-fysisk-traning-for-barn-och-ungdom/
https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/bra-mat-for-unga-idrottare/
https://www.adlibris.com/se/bok/at-ratt-nar-du-tranar-
https://cdon.se/bocker/emma-lindblom/bosons-kokbok-
https://www.bokus.com/bok/9789127144675/ma-daligt-om-psykopatologi-i-vardagslivet/
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Stöd och hjälp i arbetet: 

- Gymnastikförbundet - föreningspaketerbjudande Hälsoundersökning och kardiell 
screening 

Skaderegistrering 
Stöd och hjälp i arbetet: 

- Länk till Gymnastikförbundet - AIM Control föreningspaket, skaderegistrering 

Antidoping 
Stöd och hjälp i arbetet: 

- Riksidrottsförbundets hemsida: ren vinnare  
- Riksidrottsförbundets hemsida: vaccinera klubben  
- Mer information kring lista för dopingklassade medel via WADA. 
- Röd-gröna listan: http://www.antidoping.se/rodgronalistan/index.asp 
- WADA:s utbildning: https://adel.wada-ama.org/ 

 
 
 
Diskussionsfrågor till stöd för område 5: 

1. På vilket sätt arbetar ni med förebyggande insatser? 
(ex medicinskt stöd, mental support och nutritionsstöd och informations-/ 
utbildningsinsatser) 
 

2. På vilket sätt har ni en plan för det hälsobefrämjande arbetet? 
(ex skaderegistrering och antidoping) 

 

http://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/forebyggandehalsoundersokning/
http://www.gymnastik.se/forforeningar/medicinsktstod/Skaderegistrering-AIMControlimobil/
https://www.rf.se/Antidoping/Renvinnare
http://www.vaccineraklubben.se/
https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/dopinglistanlakemedelssok/Wadasdopinglista/
http://www.antidoping.se/rodgronalistan/index.asp
https://adel.wada-ama.org/



