
Idrottsmedicinskt stöd för dig som RIU-student  

Som elitidrottare rekommenderar vi dig att ha en elitskadeförsäkring, till exempel hos Folksam. I 
händelse av skada ger den dig möjlighet att få snabb vård på den klinik du själv önskar. För aktiva 
från flera förbund finns och möjlighet att utnyttja Folksams Råd och Vård-försäkring. Här kan läsa 
mer om den och se vilka förbund det gäller.  

För dig som RIU-student finns också möjlighet till idrottsmedicinskt stöd tack vare vårt samarbete 
med IFK Kliniken Rehab och Capio Lundby Närsjukhus.  

IFK Kliniken Rehab startade 1998 och arbetar med rehabilitering inom ortopedi och idrottsmedicin. 
Genom kontinuerlig vidareutbildning och många års samarbete med elitklubbar och enskilda 
idrottare har vi skaffat oss en stor kompetens inom området.  

IFK Kliniken Rehab vänder sig till elitidrottare och motionärer i alla åldrar och vi har som målsättning 
att jobba med en helhetssyn för att få människor att kunna vara idrottsaktiva så länge som möjligt 
och för att de som drabbas av skador skall komma tillbaks i träning och tävling så snabbt det bara går. 

För att nå denna målsättning och möta olika människors unika behov har vi ett stort antal 
sjukgymnaster specialiserade på idrottsskador. Till kliniken har vi också knutit massör, kiropraktor 
och samarbetar med dietist, mental tränare, ortopedtekniker samt fystränare.  

Mottagningar finns i GLTK:s (Göteborg Lawn Tennis Klubb) fastighet på Töpelsgatan i Örgryte, i 
Frölundaborgs isstadion (IFK Kliniken Rehab Campus) och i Prioritet Serneke Arena på Kviberg (IFK 
Kliniken Rehab Arena). 

Här kan du läsa mer om IFK Kliniken Rehab.  

Capio Lundby Närsjukhus är ett privat specialistsjukhus, beläget tio minuter från centrala Göteborg, 
med goda kommunikationsmöjligheter.  Här erbjuds ett brett vårdutbud inom de flesta medicinska 
specialiteterna, med hög medicinsk kvalitet och personligt omhändertagande med visionen att ge 
bästa möjliga livskvalitet för varje patient.  Här bedrivs främst offentligt finansierad vård och man 
följer samma avgifter som i den offentliga vården. Vi tar även emot patienter från andra landsting. 
Därutöver har vi avtal med de flesta stora försäkringsbolag gällande privata sjukvårdsförsäkringar. 
Även idrottsklubbar, föreningar och företag kan teckna avtal för specifika under-
sökningar/hälsokontroller.  Som RIU-student kan du på Capio Lundby Närsjukhus få vård och stöd vid 
idrottsskador men även vid andra allmänmedicinska problem. Se mer detaljer nedan. 
Mer information hittar du på www.capiolundbynarsjukhus.se 

Via IFK-kliniken Rehab eller Capio Lundby Närsjukhus kan du få hjälp med följande idrottsmedicinska 
stöd:  

1. Idrottsskada: Ta kontakt med IFK Kliniken Rehab, 031-707 88 80, och uppge att du är RIU-
student så hjälper de dig att få kontakt med en sjukgymnast. Vid behov av en 
läkarundersökning eller en röntgen så hjälper sjukgymnasten dig att skriva en egenremiss till 
Ortopedienheten på Capio Lundby Närsjukhus.  Här finns högspecialiserade 
ortopedspecialister med följande inriktning: 

Ortopedispecialiteter  
Idrottsortopedi Akut/subakut kirurgi 
Knä  Hand, handled 
Axel, armbåge Fot, fotled 

 

 



2. Andra allmänmedicinska problem: Ta kontakt med Capio Lundby Närsjukhus 
Idrottsmedicinska hälsokoordinator genom att gå in på vår hemsida 
www.capiolundbynarsjukhus.se och klicka dig vidare till Riksidrottsuniversitetet via 
Vårdutbud. Där fyller du i egenremissen och skickar till:  
Idrottsmedicinsk hälsokoordinator 
Medicinkliniken, Capio Lundby Närsjukhus 
Box 8753 
402 76 Göteborg  
 
Var noga med att fylla i telefonnummer och när det är lättast att nå dig. Vi hör av oss och 
bokar in dig för ett hälsosamtal. Tillsammans kommer ni att hitta det specialistområde som 
kan bli aktuellt för dig.  
 

För kontakt via telefon använd: 
Tel: 031-65 70 57 (telefonkösystem) 
Vxl: 031-65 70 00 
Fax: 031-65 70 62 
Du kan även få kontakt med vår Idrottsmedicinska hälsokoordinator via 1177.se eller mail 
Josefine.LeanderEriksson2@capio.se  

På sjukhuset finns följande specialistenheter:  

Medicinska specialiteter Opererande specialiteter Operation/Vård 

Internmedicin Allmänkirurgi 3 operationssalar 
Kardiologi Gynekologi Uppvakningsenhet 
Diabetologi/endokrinologi Ortopedi Vårdenhet med övernattning 

Andrologi Urologi 3 op-salar på mottagning 
Gastroenterologi/endoskopi Ögon  
Njurmedicin/dialys Öron-Näsa-Hals  

Psykiatri Foniatri  
Fysioterapi   

 
Egenremiss  
Behöver du vård för idrottsskada, ortopedi: Ta kontakt med IFK-kliniken i första hand. De bedömer 
fortsatt vård/uppföljning och vid behov skrivs en ”Egenremiss ortopedi för RIU-student till Capio 
Lundby Närsjukhus. Denna egenremiss finns även på Capio Lundby Närsjukhus hemsida. 
 
Behöver du annan allmänmedicinsk vård: Fyll i en ”Egenremiss allmänmedicin för RIU-student”.  Var 
så utförlig som möjligt i din beskrivning av problemet. Egenremissen fyller du i här (länk till 
egenremissen) och skickar till angiven adress, se ovan. Du kommer att bli kontaktad av en 
Idrottsmedicinsk hälsokoordinator som ser till att du kommer till rätt kompetens och vårdnivå.  
Egenremisserna och mer information hittar du här.  
 
Kostnader 
Är du bosatt inom Västra Götalandsregionen gäller samma regelverk och kostnader som övrig sjuk-
vård, t ex kostar ett besök till specialistläkare 300 kr, till sjuksköterska 100 kr och frikort- 
/högkostnadskort gäller.  Är du skriven i ett annat landsting och vill söka vård hos oss får du 
information om vad som gäller hos din ordinarie vårdgivare eller hemlandsting.  
 
3. Provtagning: Som RIU-student har du också möjlighet att ta följande prover två ggr om året (en 



gång per termin) på Capio Lundby Närsjukhus:  
- Blodvärde (hemoglobin) 
- Ferritin (järnvärde) 
- Retikulocyter (Röda blodkroppar) 

För provtagning har vi Drop-in helgfria vardagar kl. 07.30 – 12.00 och 13.00 – 15.00. 
Du anmäler dig i kassan och anger då att du är RIU-student som skall ta prover. Sedan går du upp till 
plan 1, inne på Medicinkliniken ligger provtagningen där du tar en nummerlapp och sitter ner. När 
det är din tur så anger du igen att du är RIU-student så vet personalen på provtagningen vilka prover 
som skall tas. 
 
Om dina provsvar är normala skickar vår idrottsmedicinska hälsokoordinator dessa hem till dig per 
post så snart som möjligt (allra senast inom ett par veckor). Om något av proverna skulle avvika hör 
den idrottsmedicinska hälsokoordinatorn av sig till dig för uppföljning. 

  

  

 

                    


