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Uppdragsbeskrivning för leg dietist inom 

barn- och ungdomsmedicin 
 

Nutritionsbehandling utgör en viktig del av den medicinska behandlingen för barn och 
ungdomar, både vid akuta och kroniska sjukdomar, till exempel inom följande områden: 
neonatologi, kirurgi, gastroenterologi, diabetes, onkologi, neurologi, metabola sjukdomar, 
obesitas, nefrologi och undernäring. Dietisten arbetar utifrån ett personcentrerat och 
evidensbaserat arbetssätt med bedömning, utredning, åtgärder/ behandling, uppföljning 
och utvärdering enligt nutritionsvårdsprocessen. 

 
Dietisten ger kost – och nutritionsbehandling till barn och ungdomar med 
kostrelaterade sjukdomar och/eller nutritionsproblem samt informerar familj, 
anhöriga och berörd personal. I dietistens kompetens ingår kunskap om klinisk 
nutrition, metodutveckling, forskning och utvecklingsarbete. 

 
 
Styrdokument 

 
• Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
• Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (2008:14) 
• Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
• Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
• Socialtjänstlagen (2001:453) 
• FN: s konvention om barnets rättigheter (2018:1197) 
• Nationella vårdprogram för olika diagnoser 
• DRF: s etiska kodex (2016) 

 
Uppdrag 

 
• Behandla och förebygga olika kost- och nutritionsrelaterade tillstånd och sjukdomar. 

 
• Bedömning, utredning, åtgärder/ behandling, uppföljning och utvärdering utifrån 

det individuella behovet hos både polikliniska och inneliggande patienter, samt 
ingå i multidisciplinära team. 

 
• Ha kännedom om, och vid behov, rekommendera livsmedel för specifika 

medicinska ändamål. Peroralt och enteralt nutritionsstöd i form av kosttillägg, 
sondnäringar och energimoduler. 

 
• Vägleda och ge konsultation i nutritionsfrågor till andra yrkesgrupper. 
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• Information och undervisning för olika patientgrupper, deras anhöriga, 
vårdpersonal, förskola och skola samt för studenter i universitetets regi. 
 

• Utarbetande av rutiner, patientmaterial och kvalitetsdokument inom 
området nutrition. Att ingå som expertis vid upphandlingar av perorala och 
enterala nutritionsprodukter. 

 
• Som anställd vid universitetssjukhus överrapportera patienter till ansvarig dietist 

på hemsjukhusen, samt verka som konsulter till dessa kollegor. 
 
 
Utvärdering/uppföljning 

 
• Daglig, veckovis och årlig verksamhetsplanering, handlingsplan och 

styrkort/målkort samt systematisk dokumentation. 
 

• Uppföljning t.ex. med patientenkät eller andra typer av kvalitetsmätningar. 
 

Kvalifikationer 
 

• Leg dietist (dietistexamen) 
 

• Magisterexamen och relevant vidareutbildning inom barnnutrition önskvärt. 
 

Källa 
 

www.drf.nu 
www.socialstyrelsen.se 

 

 

http://www.drf.nu/
http://www.socialstyrelsen./
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