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NYHETSBREV NR 2 2020 

Det är märkliga tider vi befinner oss i just nu och vi blir alla mer eller mindre påverkade av 
Covid-19. Arbetsuppgifter får prioriteras om och kanske blir annorlunda men vi i DiO’s styrelse 
fortsätter att driva vårt arbete framåt i den mån det fungerar. 
 
Reviderat material  
Under de senaste månaderna har vi arbetat med att revidera våra patientmaterial. Materialen 
berör: muntorrhet, smak- och luktförändringar, diabetes, nedsatt aptit och viktnedgång, 
illamående samt diarré p.g.a. cytostatika- eller strålbehandling. Materialen skickas med som 
bilaga och finns tillgängliga för nedladdning via vår hemsida www.dio-nutrition.se. Senare i år 
kommer ytterligare material att läggas ut. 
 
PM Internetmedicin 
Arbetet med att skriva PM för Nutritionsbehandling vid cancersjukdom är påbörjat. Som det ser 
ut nu kommer vi att skriva tre olika PM; ett vid intag per os, ett vid enteral nutrition och ett vid 
parenteral nutrition. Vi är tacksamma för hjälp från våra medlemmar så känner du dig manad att 
hjälpa till är du varmt välkommen att höra av dig till dio@drf.nu.  
 
DRF kongress 
På grund av rådande pandemi fick årets DRF-kongress hållas digitalt istället vilket brev en bra 
lösning. Ordförande Emma och vice ordförande Stina deltog i kongressen och de har skrivit en 
resumé från den föreläsning med Rebecka Ahlin som DiO anordnat. Bifogat finns resumén och 
bildspel från föreläsningen.  
Rebecka är dietist och doktorand vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon 
studerar kostfibers roll till patienter som får strålbehandling mot bäckenområdet. Syftet med 
hennes studie var att öka evidensen för att ge råd om kostfiber till patienter som får 
strålbehandling över bäckenområdet. 
 
Glöm inte använda vår Facebookgrupp Dietister inom onkologi (DiO) för att kontakta kollegor, 
ställa frågor eller dela med dig av något spännande som händer inom onkologins värld! Tipsa 
gärna dina dietistkollegor att söka medlemskap i både sektionen (via dio@drf.nu) och 
Facebookgruppen. För medlemskap i sektionen krävs även medlemskap i DRF.  
 
Till sist vill vi önska trevlig sommar! 
 
/ Styrelsen genom Isabelle Larsson, leg. Dietist 


