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Rutiner för remiss från den 1 januari 2021  
Barnmorskemottagningar som ligger under hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg, Södra, Västra 

och Östra skickar remisser på papper till dietistenheten. Mödravårdens patienter träffar dietist på 

den vårdcentral som patienten är listad på. I HSN Norra saknas uppdrag för dietistinsats på remiss 

från barnmorska. Där får patienten söka sin vårdcentral som då får remittera till dietistenheten.  

 
Remisser skickas till: 
Primärvårdens dietistenhet  
Skärgårdsgatan 4, plan 2, 
414 58 Göteborg 
 
Utöver klar diagnos/frågeställning behövs följande uppgifter i remissen:  
▪ Relevanta uppgifter om patienten: Sjukdomshistoria, aktuella diagnoser  

▪ Graviditetsvecka, beräknad partus, BMI vid inskrivning BMM  

▪ Vikthistoria och labvärden av betydelse för nutritionsbehandling  

▪ Mediciner som påverkar eller kan påverkas av nutritionsbehandling  

▪ Sociala faktorer t ex medföljande anhörig/assistent/kontaktperson  
▪ Kontaktuppgifter till patient och ev. anhörig. Tolkbehov, språk. 

 

Det är också bra för dietisten att veta om barnmorska givit råd om kosttillskott samt om det är känt 

att patienten ska resa bort under tänkt behandlingsperiod  

 
 

Inom gruppen gravida gäller följande prioriteringsordning. 

 

1. Nydebuterad gestationsdiabetes, patienter som vårdas av primärvårdens barnmorskemottagningar  

2. BMI>40  

3. BMI>30  

4. Misstänkt näringsbrist, efter läkarbedömning  

5. BMI <18,5 vid behov av att se över kost/näring  

6. GDM i tidigare graviditet  
7. Hög viktuppgång under graviditet  

 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta enhetschef Jeanette Rehn, 

Primärvårdens dietistenhet jeanette.rehn@vgregion.se Tel 0761–187715 
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Dietistenheten  
Dietistenheten har 38 dietister som tar emot remisser från läkare och sjuksköterska på alla 

vårdcentraler i Västra Götalandsregionen samt från barnmorskor vid barnmorskemottagningar. Vi 

ger kostbehandling för alla sorters hälsoproblem och alla svårighetsgrader av ohälsa. Vi ger 

individanpassad kostbehandling främst till patienter med långvarig sjukdom i kombination med 
undernäring eller övervikt/fetma, sköra äldre, patienter med magtarmsjukdomar, 

födoämnesallergier och gravida med BMI över 30, samt gravida med ohälsosam undervikt m.m. Vi 

ger behandling individuellt eller i grupp. Patienter kan inte på egen hand söka sig till Dietistenheten 

utan remiss. Dietistenheten använder Asynja Visph som journalsystem och kan inte nå Obstetrix.  

Dietistbesök (mottagnings- och videobesök) debiteras med patientavgift enligt 

Patientavgiftshandboken. Avgiften faktureras efter besöket. Vissa mottagningar erbjuder möjlighet 

att betala med själv-incheckning före besöket. 

 
Konsultationstelefon  
Dietistenheten har en konsultationstjänst som kallas Dietist direkt. Det är ett nummer dit 

vårdpersonal, men inte allmänhet eller patienter, kan ringa under helgfria vardagar kl. 8-16 (fredag 

8–15), (lunchstängt alla dagar 12–13). Tjänsten bemannas varje dag av två dietister. Dit kan du 

ringa om du som barnmorska eller läkare vill fråga någonting kring kost och ätande eller diskutera 

med en legitimerad dietist. Telefonnumret dit är 010 – 435 84 44.  


