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Checklista inför remiss skriven av vårdcentralsläkare 

till dietist i Närhälsan dietistenhet. 
 

 

Patientens namn: 

 

 

Personnummer: 

 

 

Vårdcentral som patienten är listad på: 

 

 

Patientens behandlande vårdcentralsläkare tillika remittent: 

 

 

ICD10-diagnos samt tillhörande nutritionsrelaterat problem: 
 

 

1. Aktuell vikt (kg): 

Vikthistoria (viktförändring över tid): 

2. Längd (cm): 

3. A) Intag av vanlig mat:      Ja  Nej 

B) Har kost ”all in clusive”    Ja Nej    

Om ja på A, gå vidare till 4. Om nej på A, hoppa direkt till 5. 
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4. Intag av vanlig mat, forts: 

a) Mängd per dygn, om mat- och vätskelista finns att tillgå är det av värde 

att bifoga remissen skriv annars på baksidan: 

 

b) Antal måltider samt måltidsordning (frukost, lunch, middag, antal 

mellanmål samt ungefärliga tider och duration), detta framgår eventuellt 

redan av 4a), om inte -skriv på baksidan: 
 

c) Nattfasta över 11h?:      Ja Nej  

  

d) Eventuella svårigheter att tugga och eller svälja: Ja Nej 

Om ja, beskriv gärna kort: 

 

 

 

 

e) Har logoped bedömt tugg- och sväljförmåga?  Ja Nej 

Om ja, när gjordes det?: 

 

 

f) Berikade måltider (t.ex. berikningspulver eller extra fett)?  

 

 

g) Matdistribution (kryssa för eller beskriv med fritext): 

Patienten lagar maten själv 

Patienten tar emot matlådor som hen värmer och serverar själv  

eller  

hen får hjälp med att servera. 

  Patienten förser sig själv och äter i matsal 

  Patienten serveras av personal och äter i matsal 

  Annat alternativ eller kombination (beskriv): 

 

h) Intag av kompletterande nutritionsprodukter (t.ex. näringsdrycker), sort 

och mängd i ml, dl eller angivna förpackningar per dygn eller vecka. 

Skriv på baksidan: 

    

j) Stöd vid måltider (t.ex. matning, anpassade hjälpmedel)?: 
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8. Kontaktperson samt telefonnummer till denne (kan vara anhörig eller 

du som sköterska) om det inte är patienten själv som för sin talan: 

  

Namn:  

 

Telefon:  

 

 

Namn:  

 

Telefon:  

    

 

   

 9. Tolkbehov       Ja  Nej    

Om ja, språk: 

 

5. Fylls i om patienten är fullnutrierad genom sondnäring och eller 

näringsdrycker och andra nutritionsprodukter som tillhandahålls 

genom förskrivning eller eget inköp. 

Vilken typ/vilka typer av produkter och mängd av dessa intas av patienten 

per dygn eller vecka. Beskriv på baksidan: 

 

 

 

7. Beskriv patientens eventuella tillgång till kyl/frys/skafferi och 

tillagningsmöjligheter: 

 

6. Patientens uppskattade aktivitetsnivå: 
  Sängliggande 
  Låg fysisk aktivitet, företrädelsevis sängliggande. 
  Uppegående, begränsad till måttlig fysisk aktivitet. 
  Hög fysisk aktivitet t ex ofrivillig muskelaktivitet, kroniskt obstruktiv lungsjuk-

dom. 

 


