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Remisser till dietistmottagningen
Dietistmottagningen tar t.ex. emot remisser (se dietistkonsultation-
remiss)

  gällande patienter med nutritionsproblem som har:

Cancer Sond

Neurologiska sjukdomar KOL  

Hög ålder Sväljsvårigheter

Celiaki

Dessutom tar de emot remisser från specialistvårdens för patienter med 
nutritionsproblem som har: dialys, vissa mag/tarmsjukdomar utredda på 
medicinkliniken, GBP (överviktskirurgi <2 år), diabetes mellitus typ I, 
käkfixering/dåligt tandstatus samt post op

De patienter med nutritionsproblem primärvården 
ska sköta är: 
Övervikt/fetma
Primärvården bör erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av 
fysisk aktivitet eller stegräknare samt med särskild uppföljning till patienter som 
har en otillräcklig fysisk aktivitet.

Primärvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till patienter med 
ohälsosamma matvanor. 

Dessa patienter handläggs av distriktssköterska med stöd av distriktsläkare.

Livsmedelsverket, "Mat och näring"

Checklista, frågor kring kost

IBS (Irritable Bowel Syndrome)
Det finns inte några laboratorietester som visar att man har sjukdomen och det 
syns heller inte några förändringar på eller i tarmen. Diagnosen ställs efter en 
noggrann genomgång av patientens symtom och en begränsad utredning. En 
eventuell utredning syftar till att utesluta vissa andra sjukdomar som orsak till 
symtomen. Många studier har visat att detta är ett mycket säkert sätt att ställa 
diagnosen IBS.

En viktig del av behandlingen är att man får diagnosen och symtomen förklarade, 
och att man känner sig trygg med den informationen. Det finns ingen medicin som 
botar IBS, däremot kan vissa symtom lindras. Det betyder att man behöver lära sig 
att leva med sin sjukdom och ibland göra vissa förändringar i sitt sätt att leva.

Dessa patienter handläggs av distriktsläkare.

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=09130
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=09130
http://www.slv.se/grupp1/Mat-och-naring/
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=12864
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Diabetes typ II
Dessa patienters kost handläggs av diabetessjuksköterska med stöd av 
distriktsläkare. 

Vårdprogram för vuxna med diabetes mellitus typ II

Diabeteshandboken

Kost vid diabetes

Sjukdomsförebyggande åtgärder
”Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till patienter med 
ohälsosamma matvanor. Matvanor är troligtvis den levnadsvana som hälso- och 
sjukvården lägger minst resurser på idag, vilket förmodligen kan leda till betydande 
kostnadsökningar inom området.”

Ohälsosamma matvanor definieras med hjälp av ett kostindex som Socialstyrelsen 
tagit fram under arbetet med riktlinjerna. Indexet bygger på konsumtion av frukt, 
grönsaker, fisk och så kallad utrymmesmat (till exempel godis, chips, kaffebröd, 
läsk). Utifrån denna definition har cirka 20 procent av befolkningen ohälsosamma 
matvanor.

Kvalificerad rådgivning: Dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient.

• Anpassning till den specifika personens ålder, hälsa, risknivåer m.m. som utförs i 
enlighet med ex MI.

• Eventuell komplettering med olika verktyg och hjälpmedel

• Vanligen teoribaserat eller strukturerat

• Personal med utbildning i den metod som används

Åtgärden kan inkludera tips om bra livsmedelsråd, receptbok, matdagbok och annat 
skriftligt material, grundas på Livsmedelsverkets rekommendationer. Rådgivningen 
stöds och förstärks av uppföljning.

Dokumentera dessutom

 Diskussion om matvanor

 Patienten avböjt diskussion om matvanor

"Kortversion av riktlinjerna"

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Övriga bra länkar:

Länk till dietistmottagningens prioriteringslista

Handlingsprogram övervikt och fetma (Folkhälsoguiden)

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=12429
http://www.diabeteshandboken.se/inneh%C3%A5ll/8.-kost-och-alkohol-13754389
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18471/2011-11-7.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18680/2012-4-13.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18484/2011-11-11.pdf
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=01949
http://www.folkhalsoguiden.se/informationsmaterial.aspx?id=1129
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Vårdprevention primärvård med risk för undernäring

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=11030

