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Remissens utformning - Minnesmottagningen 
 
Minnesmottagningens primära upptagningsområde är Göteborg, Mölndal, Partille, Öckerö och 

Härryda. När patient från annan kommun har ett eget önskemål att få komma till mottagningen 

måste detta framgå av remissen. 

 

Vid misstanke om demenssjukdom ska en basal utredning göras enligt RMR (regional medicinsk 

riktlinje) ”Demenssjukdom, utredning och uppföljning”. Den basala demensutredningen ska i 

normalfallet göras i primärvården och patienten bör även följas upp där. Utvidgad utredning görs 

på specialiserad enhet när den basala utredningen är genomförd och inte gett ett tillräckligt 

underlag för att ställa diagnos.  

Patienter med en kronisk sjukdom som ger kognitiv svikt bör utredas där de har den huvudsakliga 

vårdkontakten, till exempel inom neurologi, psykiatri eller geriatrik. Om den kognitiva svikten 

härrör från patientens grundsjukdom sker även uppföljningen där.  Basal utredning är oftast 

tillräcklig för att ställa diagnos, utesluta andra tillstånd och för att bedöma behov av stöd och 

behandling.  

Egenremiss kan skrivas men hänvisas ofta till primärvården för basal utredning. 

 

Remissens innehåll 

 Patientens namn, personnummer, adress, telefonnummer samt även vistelseadress om 

annan än bostaden 

 Vid behov namn, telefonnummer och adress till närstående 

 Eventuellt behov av tolk 

 Resultat av Basal utredning, se bifogad RMR 

 Bifoga kopior av gjorda tester samt sammanfattning av bedömning, antingen i remiss eller i 

bifogad journalanteckning. Observera att alltför omfattande journalhandlingar inte kan 

hanteras vid remissbedömningen 

 Aktuell läkemedelslista/Apodos 

 

Det ska framgå av remissen att misstanke om demenssjukdom föreligger. I fall där patienten har 

annan sjukdom som kan ge kognitiv påverkan, till exempel bipolär sjukdom, annan psykiatrisk 

sjukdom eller neurologisk sjukdom, bör inremitterande ta ställning till i vilken omfattning de 

kognitiva symtomen beror på grundsjukdomen. 

 

Remissen ska skickas till: Remissportalen Psykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 

Göteborg 

 

Det finns två regionala medicinska riktlinjer inom demensområdet. Denna information nås via 

regionens hemsida eller enklast via Google: 

 

- Regional medicinsk riktlinje - Demenssjukdom, utredning och uppföljning. 

- Regional medicinsk riktlinje - Läkemedel Demens 

 

Vid eventuella frågor kontakta gärna dagansvarig läkare på Minnesmottagningen via 

remissmottagningens remissjuksköterska, 031-343 84 73, endast för vårdgrannar. 


