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Tillfälligt förändrat uppdrag för dietist i primärvården i samband 
med Corona-pandemin 

Ordinarie uppdrag 

Dietisttjänsterna inom primärvården har ett tydligt uppdrag där det är specificerat att resursen är 
avsedd för följande diagnoser: Graviditetsdiabetes, Diabetes typ 2, KOL med BMI <22 eller KOL-
relaterad ofrivillig viktnedgång, Prediabetes och IBS. Se uppdragsbeskrivning 

Bistår även läkare med råd kring förskrivning av kosttillägg för hemmaboende patienter samt bistår  
med råd vid förskrivning till patienter i kommunalt boende (se ovan undantag för Örebro och  
Lindesbergs kommun) 
 

Tillfälligt utvidgat uppdrag 

Under perioden 1 maj 2020-1 maj 2022 kompletteras uppdraget för primärvårdsdietisterna med 
patienter med Covid -19. Primärvårddietisterna ska under denna period bistå med nutritionsbehandling 
(inklusive ordination och förskrivning av kosttillägg) till patienter med Covid-19 oavsett boendeform. 
Dietist kan därmed vara en i teamet, tillsammans med sjuksköterska i kommunen och läkare, med 
fokus på nutritionsbehandling. Förskrivning av kosttillägg sker, enligt gällande rutiner, till patienter i 
eget boende, i vård- och omsorgsboende eller i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 
Undantagna är förskrivning av kosttillägg till personer i vård- och omsorgsboende i Örebro kommun 
och Lindesbergs kommun där kostnaden för kosttillägg ingår i matkostnaden för den boende och ska 
beställas via boendet. 

 

Remiss/hänvisning till primärvårdsdietist 

• Remiss och överrapportering från dietist på sjukhus till primärvårdsdietist sker via RoS 
alternativt genom telefonkontakt. 

• Förfrågan från sjuksköterska i kommunen görs genom telefonkontakt, enligt kontaktlista 
nedan. I första hand tas kontakt med dietist inom det egna området i andra hand kan även 
kontakt tas med annan primärvårdsdietist. 

 

Direkttelefonnummer till primärvårdsdietist 

Örebro                                                                        Västra länsdelen  

019-602 80 19/602 92 59                                             0586-665 70 

Södra länsdelen                                                           Norra länsdelen 

019-602 91 18                                                               070-629 34 34    

http://platina.orebroll.se/platina/customized/DocSearch/downloadfile.aspx?objectid=351505

