Samverkansrutin vid placering i familjehem/hem för vård
eller boende inklusive läkarundersökning och bedömning
av tandhälsa för barn och
ungdomar 0 – 20 år
För barn- och ungdomskliniken, barnhälsovård,
socialtjänst och förskola/skola i Kronobergs län
Antagen av ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och
socialtjänst och länets skolchefer 2019-01-11

Foto: Symbolbilder

Innehåll
1

Ordlista...................................................................................................................................................................... 3

2

Inledning ................................................................................................................................................................... 4

3

Socialtjänstens bedömning av barnets behov av läkarundersökning ...................................................................... 5

4.

3.1

Läkarundersökning vid placering enligt SoL................................................................................................. 5

3.2

Läkarundersökning vid ansökan om vård med stöd av LVU ......................................................................... 5

Samtycke ................................................................................................................................................................... 6
4.1

Placering enligt SoL ....................................................................................................................................... 6

5

Skillnader för barn med skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort .......................................................... 6

6

Inledande hälsoundersökning av ensamkommande asylsökande barn ................................................................... 7

7

Rutin för beställning av läkarundersökning .............................................................................................................. 8

8

9

10

11

7.1

Inhämtande av bakgrundsmaterial inför läkarbesök .................................................................................... 8

7.2

Beställning av läkarundersökning ................................................................................................................. 8

7.3

Socialsekreterarens information till barnet .................................................................................................. 8

7.4

Genomförande av läkarundersökning och bedömning av tandhälsa ............................................................. 8

Genomförande av läkarundersökning (hälso- och sjukvård) .................................................................................... 9
8.1

Läkarundersökningens utformning ................................................................................................................. 9

8.2

Anamnes.......................................................................................................................................................... 9

8.3

Klinisk undersökning ....................................................................................................................................... 9

8.4

Vad som ska framgå av utlåtandet................................................................................................................ 10

8.5

Uppföljning och remittering .......................................................................................................................... 10

Inför tandhälsobedömning (socialtjänsten) ............................................................................................................. 10
9.1

Allmänt om tandvårdens undersökningar av barn........................................................................................ 10

9.2

Socialtjänstens begäran av utlåtande av tandhälsan .................................................................................... 10

9.3

Socialsekreterarens information till barnet ................................................................................................. 10

Genomförande av tandhälsobedömning (tandvården) ......................................................................................... 11
10.1

När ska tandhälsobedömning göras............................................................................................................ 11

10.2

Tandläkarundersökningens utformning ...................................................................................................... 11

10.3

Vad som ska framgå av utlåtandet .............................................................................................................. 11

10.4

Uppföljning ................................................................................................................................................. 11

Samverkan och ansvar ........................................................................................................................................ 12
11.1

Socialtjänstens ansvar ............................................................................................................................... 12

11.2 Vårdnadshavares, familjehemmets, HVB:s och socialtjänstens ansvar ......................................................... 12
11.2.1

Samtycke till hälso- och sjukvård och vaccinationer ............................................................................... 13

11.3 Mottagande BHV-sjuksköterskas och skolsköterskas ansvar ....................................................................... 13
11.3.1
11.4

Uppgifter om egenvård .......................................................................................................................... 13
Avlämnande förskolas eller skolas ansvar ................................................................................................ 13

12 Pedagogisk bedömning och hälsobedömning ......................................................................................................... 13
12.1

Pedagogisk bedömning ........................................................................................................................... 13

12.2

Hälsobedömning efter placering ............................................................................................................ 13

13 I samband med att placering upphör eller överlämning till annan förskola eller skola .......................................... 14
14 Vid oro för barnets hälsa och vistelse på förskolan/skola eller vid oro för brister i familjehemmet/HVB .............. 14
15 Checklista och bilagor .............................................................................................................................................. 15

1

Ordlista



BBIC - Barns behov i centrum ett arbetssätt framtaget för socialtjänstens
myndighetsutövning.



BVC – Barnavårdscentral.



BHV – Barnhälsovård.



Familjehem - Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot
barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars
verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Jourplacering i familjehem innebär placering för
kortare tid.



Genomförandeplan - Socialtjänstens plan för genomförandet av innehåll i
placeringen.



HVB – Hem för vård eller boende är en institution som på socialnämndens uppdrag
erbjuder boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj.
Det finns även boenden för familjer och för vuxna som har olika sociala problem som
de behöver vård och stöd kring och utanför sitt eget boende.



LVU - Placering enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga - en
tvångslag.



SoL - Placering enligt Socialtjänstlagen. Vårdnadshavare samtycker till placering. Samtycke
ska inhämtas i frågor som rör barnet.



SIP - Samordnad individuell plan när barnet har behov av insatser från både socialtjänsten
och hälso- och sjukvård.



Socialnämnd - Socialnämnden ansvarar för att alla som vistas i kommunen har social och
ekonomisk trygghet, jämlika levnadsvillkor samt att de aktivt ska kunna delta i
samhällslivet. har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst, för verksamhet
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt för hälso- och
sjukvården i kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter.



Socialtjänst - Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den
kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd
som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen.
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Inledning

Denna regionala samverkansrutin beskriver innehåll, form och ansvar i samarbetet
mellan barn- och ungdomskliniken, barnhälsovården, socialtjänst, förskola/skola
inklusive elevhälsa. Socialnämnden ska verka för att barn som bor i familjehem,
jourhem, annat enskilt hem eller hem för vård eller boende får den hälso- och
sjukvård de behöver. Det är en del i det vårdansvar som nämnden har för barnet
oavsett om det är placerat med stöd av SoL eller LVU. Hälso- och sjukvården har en skyldighet att
samverka med socialtjänsten kring barn som far illa eller riskerar fara illa.
Rutinen bygger på Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning ”Placerade barns
skolgång och hälsa - ett gemensamt ansvar”1.
Forskning visar att barn som växt upp i samhällsvård har sämre fysisk och psykisk
hälsa än genomsnittet. De har ofta sämre vaccinationsskydd, sämre tandhälsa samt
deltagit i mindre utsträckning i hälsobesök. Forskningen visar även att placerade barn, trots normal
begåvning, underpresterar i skolan. Samtidigt har en lyckad skolgång visat sig vara den starkaste
skyddande faktorn för en gynnsam utveckling.
Många av ungdoms- och vuxenårens problem kan kopplas samman med risk- och
skyddande faktorer, som visar sig redan under förskoleåldern2.
Enligt barnkonventionen ska myndigheter som fattar beslut som rör ett barn i första hand beakta
vad som bedöms vara barnets bästa3, se till att barnet inte diskrimineras på något sätt4, möjliggöra
goda förutsättningar för barnets optimala utveckling5 och säkerställa att barnets åsikter inhämtas
och bedöms utifrån barnets ålder och mognad6. Barnet ska skyddas från alla former av våld och
övergrepp7 samt få rehabilitering om sådana övergrepp har skett8. Barnet har även rätt till likvärdig
tillgång till hälso- och sjukvård samt till bästa uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa9
I Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) finns krav om
läkarundersökning. Socialnämnden ska verka för att barn som bor i familjehem,
jourhem, annat enskilt hem eller hem för vård eller boende får den hälso- och
sjukvård de behöver.
Läkarundersökning ska göras innan ansökan om vård och enligt LVU om detta av
särskilda skäl inte bedöms obehövligt (32 § LVU). Vid frivillig placering enligt SoL
finns inte samma lagstöd för läkarundersökning, men ingår som en del i det system för utredning,
planering och uppföljning som utarbetats av Socialstyrelsen (BBIC).
Syftet med att låta barn läkarundersökas inför placering är att upptäcka aktuella och tidigare
försummade hälso- och sjukvårdsbehov som barnet kan ha. Läkarundersökningen ger underlag för
åtgärder och fortsatt uppföljning och ger barnets nya omsorgspersoner (familjehemsföräldrar och
personal vid HVB) en ökad möjlighet att hjälpa barnet till en bättre hälsa.
Målgruppen är de barn och unga som kan bli föremål för placering, det vill säga såväl barn och
unga i åldrarna 0–18 år och även de unga som placeras utanför det egna hemmet med stöd av LVU
intill dess att de fyller 20 år. Rutinen gäller även för ensamkommande flyktingbarn.
________________________
1 Socialstyrelsen

och Skolverket 2013. Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar: Tryck Edita Västra
Aros. Artikel 2013-1-2. Finns att beställa genom Socialstyrelsens respektive Skolverkets hemsida.
2 Stefan Kling (2012). Fosterbarns hälsa och forskningsöversikt Henrik Andershed med flera, Örebro universitet.
3 Barnkonventionen, artikel 3
4 Bankonventionen, artikel 2
5 Barnkonventionen, artikel 6
6 Barnkonventionen, artikel 12
7 Barnkonventionen, artikel 19
8 Barnkonventionen, artikel 39
9 Barnkonventionen, artikel 24

Olika regler gäller om läkarundersökning ska beslutas i de fall de unga är under 18 år eller över 18
år, se närmare i avsnitt 4 om samtycke och sekretessbrytande regler.
Vårdcentralerna ansvarar för läkarundersökning för 18 - 20-åringar.
Hälso- och sjukvården har en skyldighet att samverka med socialtjänsten kring barn som far illa
eller riskerar att fara illa.
Rutinen gäller
 Inför eller i samband med placering i familjehem, både vid jourplaceringar och
stadigvarande placering eller HVB i och utanför Kronobergs län. Ensamkommande
flyktingbarn ingår i målgruppen.
 Alla skolformer inklusive förskola. I de fall den unge är över 18 år bör rutinen användas,
men då utifrån den unges egna beslut och önskemål.
 Oavsett om barnet byter förskola eller skola eller inte, i tillämpliga delar.
 Placering enligt SoL och LVU.
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Socialtjänstens bedömning av barnets behov av läkarundersökning

Socialsekreteraren ska så tidigt som möjligt i en utredning hämta in uppgifter om barnets hälsa från
barnhälsovård och elevhälsa.
3.1
Läkarundersökning vid placering enligt SoL
Om det i kontakt med t ex BVC och elevhälsovården framkommer
 att barnet har fullföljt de kontroller och de erbjudna insatser som BVC och elevhälsa anvisat och
utan att dessa påvisat tecken på försummelse av barnets hälsa
 att barnet vaccinerats i enlighet med nationella barnvaccinationsprogrammet
 att i övrigt inte framkommer uppgifter om att barnet hälsa ska vara försummat kan
socialsekreteraren besluta att läkarundersökning inte behöver göras.
Samtliga tre kriterier behöver då vara uppfyllda samtidigt. I övriga fall ska socialsekreteraren, om
samtycke ges, begära att en läkarundersökning ska göras. I vissa fall kan det vara tillräckligt att en
läkarundersökning har genomförts intill dess att placeringen av barnet i t ex familjehem ska påbörjas.
3.2
Läkarundersökning vid ansökan om vård med stöd av LVU
Under en pågående utredning där det finns anledning att anta att utredningen kommer avslutas med en
ansökan om vård med stöd av LVU, ska socialsekreteraren enligt huvudregeln besluta om att en
läkarundersökning ska göras, eftersom det krävs för att domstolen ska kunna pröva ansökan om vård.
Hälso- och sjukvården är i dessa fall skyldig att prioritera att en sådan undersökning kommer till stånd
med snabbt varsel och senast innan beslut ska tas i socialnämnd om att ansöka om vård med stöd av
LVU. Undantag kan göras då det är uppenbart obehövligt.
Det är ytterst domstolen som bedömer om det är obehövligt om en läkarundersökning behövs i samband
med prövning av vårdansökan, men det är erfarenhetsmässigt behövligt i de fall då vårdansökan baserar
sig på att det finns uppgifter om att barnet utsatts för misshandel eller andra övergrepp eller sådan
vanvård där det finns en koppling till hur vårdnadshavarna svarat för att tillgodose barnets behov av
hälso- och sjukvård.

I andra situationer kan socialsekreteraren göra bedömningen att läkarundersökning är uppenbart
obehövlig för att förutsättningarna för vård med stöd av LVU ska beslutas av domstolen, men då kvarstår
ändå att behov kan finnas av att det finns en genomförd hälsoundersökning att utgå från då placering av
barnet ska göras i familjehem eller vid HVB utifrån vad som krävs enligt BBIC.
Socialsekreteraren ska därför i denna situation tydligt ange i sin begäran när undersökningen bör vara
genomförd för att socialtjänsten ska ha fullgjort sina uppgifter.
I de fallen hälso- och sjukvården inte klarar att fullgöra sina uppgifter enligt denna rutin måste detta
meddelas omgående till socialtjänsten för att ställning ska kunna tas till hur detta påverkar
utredningsarbetet och den planerade vården gällande barnet. På samma sätt som vid frivillig placering av
ett barn kan undersökning underlåtas helt om de tre kriterierna ovan är uppfyllda

4.

Samtycke

4.1
Placering enligt SoL
I de fall uppgifter hämtas in från hälso- och sjukvården eller då begäran om läkarundersökning görs i
samband med en placering enligt SoL, krävs vårdnadshavares samtycke då barnet är under 18 år. För barn
över 15 år krävs även barnets samtycke. Är det fråga om en ungdom över 18 år, ska socialsekreteraren
bedöma och besluta om detta i samråd med den unge själv.
4.2
Inför ansökan om vård med stöd av LVU
Om läkarundersökning ska göras under pågående utredning som syftar till en ansökan med stöd av LVU
eller senare i samband med placering enligt samma lag, ska socialsekreteraren i första hand inhämta
samtycke och i annat fall själv besluta om läkarundersökning.
4.3
Redan placerade barn
I de fall ett barn redan är placerat gäller motsvarande regler.
4.4
Informationsöverföring och sekretess
När socialtjänsten begär ut uppgifter från annan samverkanspart ska socialtjänsten ange de lagrum man
åberopar till stöd för sin begäran enligt bifogade blanketter för begäran om hälsotillstånd.
Socialtjänsten kan lämna handlingar som omfattas av sekretess till en annan socialtjänst eller till hälso- och
sjukvården, om det behövs för att exempelvis ge barn nödvändig vård och behandling eller annat stöd.
Samma gäller för hälso- och sjukvården.
Att hämta in och lämna ut journaler efter det att socialtjänstens utredning är avslutad, kräver att barnets
vårdnadshavare och barn från 15 år lämnar sitt samtycke. Detsamma gäller socialtjänstens möjlighet att
lämna uppgifter vidare från genomförd läkarundersökning. Hälso- och sjukvården och tandhälsovården
kan också behöva ett samtycke för att överföra uppgifter till barnhälsovård och skolsköterska.
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Skillnader för barn med skyddade personuppgifter eller hemlig
vistelseort

Om uppgifter kring barn med skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort röjs, kan det leda till
svåra konsekvenser för dem. Därför måste det finnas rutiner för hantering av sekretessbelagda
uppgifter så att dessa inte kommer ut, eller att barnet utsätts för säkerhetsrisker som skulle kunna
undvikas. Polisen kan ge förslag på skyddsåtgärd som ska användas i det enskilda fallet.
Socialtjänsten bör informera polisen om barnet flyttar eller byter förskola/skola för att säkra
informationsöverföring. Polisen kan bjudas in för att delta på gemensamma planeringsmöten.
Handlingsplan vid skyddade personuppgifter/ hemlig vistelseort ska användas som underlag för
socialtjänst och skola gällande det enskilda barnet (bilaga 1).



Socialsekreteraren informerar vid informationsmötet om barnet har skyddade
personuppgifter eller hemlig vistelseort, hur detta påverkar ansvarsfördelningen samt
vilka särskilda säkerhetsrutiner som gäller kring barnet.



Handlingsplanen för skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort gås igenom.

 Socialsekreteraren hämtar barnhälsovårdsjournal/elevhälsovårdsjournal/ pedagogisk
dokumentation vid avlämnande BVC/förskola/skola och överlämnar till mottagande
verksamhet. Socialsekreterare ska överlämna samtyckte från vårdnadshavare alternativ
intyg om att barnet har placerats och att socialtjänsten har beslutat enligt LVU.


Socialsekreteraren tar bort alla uppgifter som kan röja barnets tidigare och nuvarande
boende. Övrig information om barnet ska delges på samma sätt som för övriga barn.



Vid inskolningen/introduktionen går förskolan/skolan tillsammans med barnet (utifrån
barnets ålder och mognad) och familjehemmet/HVB igenom de särskilda säkerhetsrutiner
som gäller för barnet.



Avlämnande förskola/skola deltar inte vid informationsmötet för att inte riskera att
barnets tidigare eller nuvarande bostadsort röjs.

Tänk på att ”Blockera vårdnadshavares direktåtkomst
till barns journalinformation”, då vårdnadshavare har
tillgång till barnets journal via 1177 fram tills barnet fyller 13 år.
Blanketten finns i Cosmic och ska fyllas i och signeras
elektroniskt av behandlade hälso- och sjukvårdspersonal.
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Inledande hälsoundersökning av ensamkommande asylsökande
barn

Vårdcentralen ansvarar för hälsoundersökning, smittskydd och vaccinationsbedömning. För de ensamkommande barnen bedöms det i nuläget att vårdcentralens medicinska och
sociala hälsoundersökning täcker detta behov och att läkarbedömning av barnkliniken görs på indikation.
För de barn som bedöms vara i behov av ytterligare behandling eller bedömning förutom
hälsoundersökning, ansvarar vårdcentralen för vidare remittering.
Socialtjänsten beställer inledande hälsoundersökning till den vårdcentral som barnet geografiskt tillhör
(bilaga 2).
Det är barnets vistelseadress som avgör vilken vårdcentral som ansvarar för hälsoundersökningen. Svar
efter hälsoundersökningen skickas efter begäran och menprövning till den socialtjänst som beställt
hälsoundersökning och som ansvarar för barnets omhändertagande och utredning.
Vårdcentral överrapporterar till skolsköterska som ansvarar för kompletterande vaccinationer.
Skolsköterska vaccinerar de barn som går i skolan.

7 Rutin för beställning av läkarundersökning
7.1 Inhämtande av bakgrundsmaterial inför läkarbesök
Undersökande läkare ska ha tillgång till bakgrundsmaterial 5 dagar innan läkarundersökningen ska
äga rum. Skriftlig begäran från socialnämnden om utlåtande från hälso- och sjukvården ska bifogas.
Undersökande läkare har tillgång till sjukvårdens journaler inom Region Kronoberg3.
Socialsekreterare begär in journaler från övriga län.

Bakgrundsmaterial som ska begäras in eller inhämtas
 komplett BHV-journal (inklusive tillväxtkurva, vaccinationsblad,
skickade remisser och remissvar) om barnet har/har haft kontakt med
BHV i annat län
 komplett elevhälsovårdsjournal (inklusive tillväxtkurva, vaccinationsblad, skickade remisser och remissvar)
 övriga journalkopior vid behov (t ex. om barnet har en kronisk
sjukdom eller någon pågående behandlingskontakt bör information
om detta framgå vid begäran om läkarutlåtande och journalkopior vid
behov inhämtas).
Om socialsekreterare bedömer det lämpligt och om det tidsmässigt är möjligt, kan även ifyllt BBICkonsultationsdokument Förskola/Förskoleklass/Skola bifogas.
Om det råder oklarhet kring vilket bakgrundsmaterial som bör inhämtas för ett aktuellt barn, kan
samråd ske med sjuksköterska på Barn- och ungdomskliniken.
BBIC – Hälsoundersökning av barnet i samband med placering eller socialtjänstens utredning av ett
barn
BBIC – Anvisningar för läkarundersökning
7.2 Beställning av läkarundersökning
Socialsekreterare beställer läkarundersökning för barn 0-18 år av Barn- och ungdomskliniken,(bilaga
3). Barn- och ungdomskliniken ska erbjuda tid inom två veckor efter mottagen beställning, eller
efter att nödvändigt bakgrundsmaterial finns tillhanda.
För ungdomar 18–20 år ansvarar vårdcentralerna för läkarundersökning. För beställning av
läkarundersökning (bilaga 4), ring regionens växel på telefonnummer, Växjö 0470-58 80 00 eller
Ljungby 0732-58 50 00. Be om att få bli kopplad till den vårdcentralens tjänstetelefon där personen
är listad. Boka tid och kom överens om var blanketten med förhandsinformation och övrig
bakgrundsmaterial ska skickas.
7.3 Socialsekreterarens information till barnet
Barnet ska informeras av sin socialsekreterare om undersökningen och dess syfte.
7.4

Genomförande av läkarundersökning och bedömning av tandhälsa

För att få kunskap om barnets aktuella hälsoproblem inklusive dess psykiska hälsa och utveckling under
uppväxten, är det viktigt att förälder/vårdnadshavare eller annan person som känner barnet väl och som
barnet har förtroende för är närvarande vid undersökningen.
Beroende på barnets mognad och ålder har barnet rätt att säga ifrån om att de inte vill ha någon
närvarande. Barnets samtycke kan spela roll om barnet är tillräckligt gammalt.
______________________
3 Gäller

även barnhälsovårdsjournal för barn födda 1/1 2014 och senare.

Socialsekreteraren ska närvara vid besöket, hur delaktig socialsekreteraren ska vara bedöms utifrån barnets
ålder och mognad. Besöket avslutas alltid med en sammanfattande bedömning tillsammans med
socialsekreteraren.
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Genomförande av läkarundersökning (hälso- och sjukvård)

8.1 Läkarundersökningens utformning
Ett helhetsperspektiv med barnet och hela dess livssituation i centrum bör karaktärisera
läkarundersökningen.
Det är angeläget att undersökningen utformas så att barnet också själv ges tillfälle att ge sin
beskrivning och få möjlighet att med egna ord ta upp viktiga frågor och funderingar om sin hälsa.
Det kan krävas ytterligare besök hos den undersökande läkaren för att en kvalificerad bedömning
ska kunna genomföras.
8.2 Anamnes
I anamnesen hämtas uppgifter om förhållanden under graviditet och förlossning, hereditet, tidigare
sjukdomar, operationer och sjukhusvård inkluderande eventuell kontakt med barn- och
ungdomspsykiatrin.
Genomförda besök, hälsoundersökningar, vaccinationer och andra åtgärder inom barnhälsovård och
skolsköterska noteras. Anamnesen avser också att identifiera eller tydliggöra allergier eller andra
överkänslighetsreaktioner.
Speciell uppmärksamhet bör ägnas sjukdomar av kronisk eller återkommande karaktär. Aktuell eller
pågående medicinering ska klarläggas. Det är viktigt att anamnestiskt belysa eventuell förekomst av
mag- och huvudvärk, sömnstörningar, andra tecken på oro/ångest och förändringar i
stämningsläge.
Det är också betydelsefullt att kartlägga om barnet/den unge under uppväxten haft tecken på
normbrytande beteende eller symtom som gör att man har anledning att misstänka
neuropsykiatriska problem. Ärftliga faktorer/sjukdomar av betydelse efterfrågas.
Eventuella tecken på svårigheter med språk, kommunikation och lekutveckling samt förskole- och
skolproblem, såsom inlärningssvårigheter och svårigheter i gruppsamvaro är angelägna att efterhöra.
Även svårigheter i familje- och syskonrelationer bör uppmärksammas.
Tidigare hälsoundersökningar speciellt vad beträffar syn och hörsel samt vaccinationer inom
hälsovården och skolsköterska ska verifieras.
Anamnesen bör också ta sikte på att identifiera såväl risk- som friskfaktorer med avseende på fysisk
aktivitet, kost, sömn, alkohol, droger, sexuell aktivitet samt intressen och förmågor hos barnet/den
unge som kan utvecklas.
8.3 Klinisk undersökning
Läkarundersökningen syftar till en bedömning av barnets aktuella fysiska och psykiska hälsa, tillväxt
och utveckling och eventuella funktionsnedsättningar eller funktionshinder som uppstår i
förhållande till miljön.
En allmän somatisk undersökning avser att identifiera tecken på akut eller kronisk sjukdom.
Speciell uppmärksamhet bör ägnas åt tecken på misshandel, vanvård och självskade beteende.
Undersökningen innefattar även en bedömning av
barnets näringstillstånd och fysiska utveckling, kompletterad med ett tillväxtsdiagram.

Som ett komplement till vad som framkommer i anamnesen, bör det ingå en värdering av om
behov finns av kompletterande bedömning och uppföljning på barnhälsovård/skolhälsovård av
huruvida barnets språkutveckling, psykiska hälsa samt psykosociala och kroppsliga utveckling är
åldersadekvat.
Stämningsläge, tecken på oro och rastlöshet, koncentrationsförmåga och orientering är likaså
exempel på viktiga uppgifter att observera.
8.4 Vad som ska framgå av utlåtandet
Anvisningar i BBIC ger vägledning om vad som ska framgå av bedömningen. Som utlåtande används
journalanteckning, använd gärna Socialstyrelsens mall, (Hälsoundersökning av barnet i samband med placering
eller socialtjänstens utredning av ett barn). Journalanteckningen ska avslutas med en sammanfattande
bedömning, åtgärd och planering. Saknas uppgifter bör anledningen framgå. Utlåtandet ska vara den
socialtjänst som har beställt intyget tillhanda så snart som möjligt, eller senast tio arbetsdagar efter det att
undersökningen har ägt rum, om inget annat avtalas.
8.5 Uppföljning och remittering
Den uppföljning och de åtgärder som berör hälso- och sjukvården ansvarar undersökande läkare
för att överföra till barnhälsovård/skolsköterska och vid behov remittera till annan vårdgivare.
Vid remittering för LVU-placerade barn ska kallelse skickas till socialsekreteraren som bedömer
om vårdnadshavare ska informeras. Vid SoL-placering ska kallelsen även skickas till
vårdnadshavare.
Överföring av uppgifter till barnhälsovården eller skolsköterska kan kräva att vårdgivaren får
vårdnadshavares samtycke till detta. Barnets socialsekreterare ansvarar för att säkerställa att barnet
får såväl akuta som långsiktiga behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.
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Inför tandhälsobedömning (socialtjänsten)

9.1 Allmänt om tandvårdens undersökningar av barn
Samtliga barn och ungdomar 3–22 år som är folkbokförda i Kronoberg är listade på en
tandvårdsklinik och har en ansvarig tandläkare. Det går att välja folktandvård eller privata
vårdgivare såväl inom som utom länet. Barn undersöks regelbundet och längsta tillåtna intervall
mellan två fullständiga undersökningar är 24 månader.
När ett ensamkommande barn har anlänt kontaktar socialtjänsten närmaste Folktandvårdsklinik.
9.2 Socialtjänstens begäran av utlåtande av tandhälsan
Socialsekretaren har möjlighet att i utredningen hämta in uppgifter om barnets tandhälsa från den
folktandvård eller privata vårdgivare där barnet får sin tandvård. Om det finns osäkerhet om vilken
vårdgivare som barnet är listad hos kan Kundvalsenheten i Region Kronoberg kontaktas.
Adress; Tandvård, Kundvalsenheten, Region Kronoberg, Nygatan 20, 351 88 Växjö
Inför barnets tandhälsobedömning bör socialtjänsten lämna information till den tandläkare som
ska undersöka barnet.
9.3
Socialsekreterarens information till barnet
Barnet ska informeras av sin socialsekreterare om undersökningen och dess syfte. För att få
kunskap om barnets aktuella tandhälsa är det viktigt att förälder/vårdnadshavare eller annan
person som känner barnet väl och som barnet har förtroende för är närvarande vid
undersökningen.
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Genomförande av tandhälsobedömning (tandvården)

10.1

När ska tandhälsobedömning göras

Barnet kallas omgående för en undersökning om

 det har gått mer än ett år sedan föregående undersökning
 barnet inte kommit till senaste undersökning
 patienten tidigare inte har varit på undersökning hos den ansvarige
vårdgivaren.

I övriga fall hämtar aktuell vårdgivare uppgifter från den senaste undersökningen och eventuella
daganteckningar därefter. Med undersökning avses fullständig undersökning av tandläkare eller
tandhygienist.
10.2 Tandläkarundersökningens utformning
Ett helhetsperspektiv med barnet och hela dess livssituation i centrum bör karaktärisera
tandläkarundersökningen. Det är angeläget att undersökningen utformas så att barnet också själv
ges tillfälle att ge sin beskrivning och få möjlighet att med egna ord ta upp viktiga frågor och
funderingar om sin tandhälsa.
10.3

Vad som ska framgå av utlåtandet

Utlåtandet ska ge en sammanfattande beskrivning av
 Förekomst av tandvårdsrädsla.
 Munstatus, till exempel mycket karies, bettförhållanden som
kan kräva tandreglerande behandling.
 Risk för tandsjukdom. Kan anges som låg, måttlig eller hög risk
för tandsjukdom.
 Identifierade riskfaktorer: Till exempel hög läskkonsumtion eller
bristande munhygien.
 Eftersatta tandvårdsbehov.
 Frekventa uteblivande. Orosanmälan gjord.

Utlåtandet ska vara den socialtjänst som har beställt intyget
tillhanda så snart som möjligt, eller senast tio arbetsdagar
efter det att undersökningen har ägt rum, om inget annat avtalas.

10.4

Uppföljning

De åtgärder som berör tandvården, inklusive eventuella remisser, ansvarar patientansvarig tandläkare för.
Barnets socialsekreterare ansvarar för att säkerställa att barnet får såväl akuta som långsiktiga behov av
tandvård tillgodosedda.

11 Samverkan och ansvar
11.1

Socialtjänstens ansvar

Vid placeringen ansvarar socialsekreteraren för att informera avlämnande och mottagande
förskola/skola och barnhälsovården som påbörjar arbetet med överflyttningen av barnet.
Se checklista.
Socialsekreteraren ska stäva efter att så fort som möjligt få till stånd vårdnadshavares samtycke till
överföring av elevhälsovårdsjournal eller barnhälsovårdsjournal. Dokumentationen ska skickas till
respektive verksamhet snarast så att arbetet kan komma igång.
Ett SIP-möte/nätverksmöte ska bokas av socialsekreterare omgående med genomförande inom
tre månader.
Vid HVB-placering i annan kommun informeras utbildningsförvaltningen i hemkommunen.
Utifrån barnets mognad och ålder ska barnet ges information, vara delaktig och ha inflytande.
Socialsekreteraren informerar om barnet har särskilda behov som påverkar barnets vistelse på
förskolan eller skolgången, lämnar kontaktuppgifter till familjehemmet/HVB och till avlämnande
förskola eller skola.
11.2 Vårdnadshavares, familjehemmets, HVB:s och socialtjänstens ansvar
För att säkerställa att förskola/skola och barnhälsovård eller elevhälsa fattar korrekt beslut kring
barnet är det viktigt att socialsekreteraren klargör vårdnadshavares ansvar, familjehemmets eller
HVB:s ansvar samt socialtjänstens ansvar.
Som regel ansvarar familjehemmet eller HVB för den dagliga omvårdnaden och fostran, vilket
innefattar stöd i vistelsen på förskola eller i skolarbetet och beslut kring enklare frågor som
exempelvis utflykter.
Vårdnadshavare, familjehem/HVB ska bjudas in till utvecklingssamtal.
Vårdnadshavare ska informeras och vara delaktig i beslut som är av betydelse för barnets skolgång
på lång sikt, exempelvis anpassad studiegång eller byte av
skolform.
När frågan om annan skolform lyfts för placerad elev ska alltid kontakt tas med ansvarig för
mottagande i särskola i folkbokföringskommunen.
Om det finns särskilda förbud eller restriktioner vad gäller förskolan/skolans kontakt med
vårdnadshavare, informerar socialsekreteraren om detta och styrker detta skriftligen. Om det sker
förändringar i placeringen som påverkar ansvarsfördelningen ska socialsekreteraren fortlöpande
informera förskolechefen eller rektorn.
Socialsekreteraren bjuder in till uppföljande SIP/nätverksmöte minst en gång per år.

Upprättande av en namn- och telefonlista kan underlätta
kontakten för de professionella och familjehemmet/HVB

11.2.1
Samtycke till hälso- och sjukvård och vaccinationer
För att säkerställa barnets rätt till hälso- och sjukvård och vaccinationer, är det viktigt att
socialsekreteraren strävar efter att få vårdnadshavares samtycke till hälso- och sjukvård och
vaccinationer (bilaga 5), liksom samtycke till att kopia på barnhälsovårdsjournal eller
elevhälsovårdsjournal får överföras till mottagande BHV-sjuksköterska eller skolsköterska.
Vårdnadshavares ställningstagande om samtycke meddelas skriftligt till BHV-sjuksköterskan eller
skolsköterskan.
Om det sker förändringar i samtycket ska socialsekreteraren meddela detta till BVHsjuksköterskan eller skolsköterskan. Nytt samtycke inhämtas alltid om barnet får en långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning.

Är barnet placerat enligt LVU har socialtjänsten ansvaret för
samtycket och samtycke från föräldrarna är då inte nödvändigt.

11.3

Mottagande BHV-sjuksköterskas och skolsköterskas ansvar

11.3.1
Uppgifter om egenvård
Om barnet har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som kräver medicinering under
förskoletiden eller i skolan, exempelvis vid astma, ADHD, diabetes eller epilepsi ska barnets
behandlande läkare bestämma vad som betraktas som egenvård.

Rutin för samverkan i samband med egenvård 2018 - 2022
11.4
Avlämnande förskolas eller skolas ansvar
Avlämnande förskola/skola ger skriftlig information om barnets tidigare vistelse i förskolan eller
tidigare skolgång. Denna information ska också skickas till den nya förskolan eller skolan och
förvaras hos förskolechefen eller rektor.
När barnet är fortsatt folkbokförd i den placerande kommunen ska avlämnande skola fortsatt följa
barnets skolgång under placeringen.

12 Pedagogisk bedömning och hälsobedömning
12.1
Pedagogisk bedömning
Om barnet inte har uppnått kunskapskraven eller om det saknas information om barnet, ska den
mottagande skolan göra en utredning av elevens behov av särskilt stöd.
Utredning och åtgärdsprogram från den tidigare skolan används som en del i utredningen av
elevens behov av särskilt stöd.
12.2
Hälsobedömning efter placering
Efter placering gör BHV-sjuksköterskan hembesök hos familjehemmet och vid behov om barnet är
placerat i HVB. Hembesöket genomförs innan första SIP/nätverksmötet. BHV-sjuksköterskan
efterfrågar om och när barnet har vaccinerats, läkarundersökts och när barnet senast var på
tandvårdskontroll.
Familjehemsföräldrarnas behov av extra stöd ska uppmärksammas. Finns behov ska stöd kunna
erbjudas utanför det universella programmet.
Skolsköterskan genomför ett hälsosamtal innan första SIP/nätverksmötet.

13 I samband med att placering upphör eller överlämning till annan
förskola eller skola
I god tid innan en placering upphör behöver en planering göras. Socialsekreteraren ansvarar för att
kalla till ett SIP-möte. För elever placerade utanför kommunen kontaktas utbildningsförvaltningen
i folkbokföringskommunen.
Barnets nuvarande förskola eller skola medverkar i planering inför avslut. Viktigt att barnet får
göra ett bra avslut vilket underlättar introduktionen i eventuellt en ny förskola eller skola.
Vid överlämning till annan förskola/skola bidrar avlämnade skola med pedagogisk dokumentation
och eventuellt övrig dokumentation samt medverkar vid överlämningsmöte till mottagande
förskola/skola.
Finns en mottagande förskola medverkar de i planeringen och förbereder sitt mottagande.
Mottagande skola medverkar alltid i planeringen och förbereder sitt mottagande. Om mottagande
skola saknas i folkbokföringskommunen kontaktas utbildningsförvaltningen som genomför
elevplacering i samråd med vårdnadshavare och eventuellt socialtjänst.
I planeringsstadiet inhämtas samtycke från vårdnadshavare angående överföring av
elevhälsojournal och pedagogisk dokumentation.
Överlämning ska också planeras från avlämnande BHV till mottagande BHV.

14 Vid oro för barnets hälsa och vistelse på förskolan/skola eller vid oro
för brister i familjehemmet/HVB
Socialtjänsten ska kontaktas om
 barnet har hög frånvaro i förskolan eller skolan eller om vistelsen på förskolan eller
skolgången på annat sätt inte fungerar
 barnets fysiska eller psykiska hälsa försämras
 barnet uteblir från BHV-besök eller hälsosamtal hos skolsköterska
 barnet visar tecken på missbruk eller annat normbrytande beteende
 familjehemmet eller HVB inte deltar vid utvecklingssamtal
 familjehemmet eller HVB inte visar intresse för barnets vistelse på förskolan, skolgång
eller hälsa
 det finns oro för hur barnet har det i familjehemmet eller HVB
 det finns oro för hur barnets umgänge med vårdnadshavare/föräldrar fungerar och
påverkar barnet.

OBS!
Vid misstanke om att barnet far illa i familjehemmet eller HVB, i
samband med umgänge med vårdnadshavare/föräldrar, eller på
grund av eget beteende, skall förskola/skolan och hälso- och
sjukvården enligt anmälningsskyldigheten (14 kap. 1 § SoL), göra en
anmälan till socialtjänsten i den kommun som genomfört placeringen.
En kopia av anmälan skickas till socialtjänsten i vistelsekommunen
för kännedom.

15 Checklista och bilagor
Checklista 1; Socialtjänstens checklista vid placering i familjehem eller hem för
vård eller boende
Bilaga 1; Handlingsplan vid skyddade personuppgifter/hemlig vistelseort
(enligt skolverkets förslag i skriften ”Unga med skyddade personuppgifter”).
Bilaga 2; Anvisningar för läkarundersökning - beställning av inledande
hälsoundersökning av asylsökande ensamkommande barn på vårdcentral
eller flyktinghälsa
Bilaga 3; Beställning av barnläkarundersökning och utlåtande om hälsotillstånd 0 – 18 år
Bilaga 4; Beställning av läkarundersökning och utlåtande om hälsotillstånd 18 – 20 år
Bilaga 5; Samtycke till det svenska barnvaccinationsprogrammet

Samverkansrutinen är framtagen av representanter från Tvärgrupp barn;
Birgitta Bergsten, Chef för elevhälsa och mångfald Barn- och utbildningsförvaltningen Ljungby
kommun
Charlotta Brag, avdelningschef, Avdelning Barn och familj, Arbete och välfärd, Växjö kommun
Helena Nyström Barnhälsovårdssamordnare Familjehälsan Barn- och ungdomskliniken,
Region Kronoberg
Jenny Smedberg områdeschef individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen Älmhults
kommun
Jessica Sakshaug verksamhetschef vårdcentralen Braås, Region Kronoberg

Gemensamma samverkansrutinen är beslutad av ledningsgruppen för samordning av länets
hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt i förvaltningschefsnätverket för skola/barn och gäller
från och med 2019-01-11

Checklista 1

Socialtjänstens checklista vid placering i familjehem eller hem för vård
eller boende

Barn tillhörande BHV, förskola/skola
Eventuell handlingsplan för skyddade
personuppgifter eller hemlig vistelseort
Samtycke inhämtas och skickas till
förskola/skola och BHV
Information till avlämnade förskola/skola och
BHV om förestående flytt.
Vid behov görs ansökan till förskola/skola
Vid placering i HVB-hem i annan kommun
informeras alltid utbildningsförvaltningen
SIP-möte hålls inom tre månader. Kallelse
skickas direkt vid placering.
Journalhandlingar som begärts in för
läkarundersökning/ bedömning tandhälsa och
sammanfattning av läkarundersökningen skickas
till mottagande
Informerar folkbokföringskommun om SIP-mötet
BHV/SHV
Informerar om stadieövergångar till
folkbokförings-kommun

Information
inför placering

Bilaga 1
Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem och HVB
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HANDLINGSPLAN VID SKYDDADE PERSONUPPGIFTER / HEMLIG VISTELSEORT
(Enligt Skolverkets förslag i skriften Unga med skyddade personuppgifter)

Allmän information
Barnets/elevens namn:
Barnets/elevens personnummer:

(Viktigt för att kunna använda Skatteverkets postförmedling.)

Grupp/ klass:
Barnets/elevens vårdnadshavare 1:

vårdnadshavare 2:

Om barnet/eleven ska ha en kontaktperson, dennes namn:

Skyddet
Vem/vilka i familjen omfattas av skyddet?

Vilken typ av skydd har de?

Vem/vilka skyddas barnet/eleven från?
Finns det några särskilda risker som verksamheten måste beakta?
Är det något som personalen ska vara uppmärksam på?
Hur tar sig barnet/eleven till skolan?
Vid behov – vem kontrollerar och bekräftar att barnet/eleven kommit fram?
Vem får hämta barnet/eleven?

Vilka ska informeras om barnets situation och vad ska de veta?
Rektorn/förskolechef:
Kontaktperson:
Mentor/klassföreståndare:
Vilken information ska övrig personal få?
Har ni diskuterat med vårdnadshavaren och barnet/eleven hur man ska förhålla sig till frågor från exempelvis kamrater?
Nej

Ja

Hur ska kontakten mellan förskolan/skolan/fritidshemmet och hemmet gå till?

Hur ska kontakten mellan verksamheten och vårdnadshavaren eller den myndiga eleven gå till?
Vad ska kontaktpersonen ha för uppgift?
Finns det en kontaktgrupp?
Vilka är i så fall med i den?

Ja

Nej
Vad är gruppens roll?

Kodord?
Hur ska vårdnadshavaren eller eleven göra en sjukanmälan?
Hur ska skolan rapportera till vårdnadshavaren om eleven är oanmält frånvarande från skolan?
Hur ska vårdnadshavaren eller den myndiga eleven meddela verksamheten om situationen förändras (om skyddet ändras eller
upphör, om familjen flyttar etc.)?

(2)3
Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem och HVB

Stöd och hälsa
Behöver barnet/eleven stöd i form av kurator, psykolog etc?

Ja

Nej

Vilket stöd behövs
Behöver barnet/eleven en stödperson?

Ja

Nej

Vem i så fall?

Hur har barnets/elevens förskoletid/skolgång sett ut hittills?
Behöver barnet/eleven någon form särskilt stöd?

Praktiska frågor i verksamheten
INTERNET/DATORER
Ska barnet/eleven kunna logga in på skolans datorer?
Ska barnet/eleven ha tillgång till e-post?
Ska barnet/eleven ha dold adress?

Ja

Ja

Ja

Nej

Med vilket namn?

Nej Hur ska kontot fungera?

Nej Med vilket namn?

Ska barnet/eleven kunna logga in på en lärplattform?
Får barnet/elevens namn finnas med på Internet?
åt uppgifterna.)

Ja
Ja

Nej Med vilket namn?
Nej (Även om det krävs inloggning för att komma

SKOLSKJUTS, BUSSKORT OCH BIBLIOTEKSKORT
Har eleven rätt till skolskjuts?

Ja

Nej Vem registreras kortet på?

Ska eleven ha bibliotekskort?

Ja

Nej Hur registreras det?

NÄRVAROLISTOR/KLASSLISTOR
Får barnet/eleven finnas med på närvarolistor/klasslistor?

Ja

Nej Hur ska det gå till?

Ja

Nej

Vilken information ska finnas med?
UTFLYKTER, STUDIERESOR ETC
Får barnet/eleven följa med på utflykter eller studieresor?
Vad ska personalen tänka på?
Vill vårdnadshavaren få information inför varje utflykt, studiebesök?

Ja

Nej Hur i så fall?

DOKUMENTATION
Finns det någon tidigare dokumentation av barnets/elevens kunskaper, utveckling etc?
(Individuell utvecklingsplan, individuell studieplan, notering om hälsobesök, utredningar,
åtgärdsprogram, beslut om anpassad studiegång m.m.?)
Ja
Nej Om ja – har familjen med sig den?
Om inte – vem kontaktar den verksamhet som barnet/eleven tidigare varit inskriven i?
Hur ska elevens betyg hanteras?
Vill familjen regelbundet få kopior av den dokumentation som rör barnet/eleven?

Ja

Hur ofta?
FOTOGRAFERING
Får barnet/eleven finnas med i en skolkatalog eller gruppfotografier?

Ja

Nej

Nej
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AKUTA SITUATIONER
Vad ska personalen göra om en hotfull situation uppstår?

Vem ska kontaktas?

Hur?

Vill vårdnadshavaren kontaktas när någon begär ut uppgifter (även när uppgifter inte lämnas ut)?

Ja

Nej

Vad ska barnet/eleven göra om den som hotar kommer till verksamheten?
Har barnet/eleven fått information om hur hon eller han snabbt kan komma i kontakt med någon i personalen?
Ja
Nej

VILKEN INFORMATION HAR VÅRDNADSHAVAREN/BARNET/ELEVEN FÅTT?
Har vårdnadshavaren eller den myndiga eleven fått information om gällande sekretessbestämmelser?
Ja
Nej
Har vårdnadshavaren eller den myndiga eleven fått information om verksamhetens rutiner för hantering av skyddade
personuppgifter?
Ja
Nej
Har eleven fått en rundvandring på skolan?

Ja

Har eleven fått information om hur rastvakterna ser ut?

Nej
Ja

Nej

DATUM OCH UNDERSKRIFT

Ansvariga för sammanställningen
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Namn och titel

Namn och titel

Bilaga 2
2015-12-15

För beställning av inledande hälsoundersökning av asylsökande ensamkommande barn på
vårdcentral eller flyktinghälsa
Socialtjänsten fyller i och skickar denna blankett till den vårdcentral eller flyktinghälsa som barnet
tillhör, enligt primärvårdens geografiska områdesindelning (barnets vistelseadress gäller).
Uppgifter om barnet
Födelsedatum_________________________LMA/dossiernummer______________________________
Namn:_________________________________________________________________________________________
Adress:________________________________________________________________________________________
c/o adress____________________________________________________________________________________
God man, namn och telefonnummer_______________________________________________________
Uppgifter av betydelse för undersökningen:______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Vem kommer med barnet till undersökningen? __________________________________________
Vilket land kommer barnet från:___________________________________________________________
Vid behov av tolk, ange språk: _____________________________________________________________
Mottagare av journalkopia (elevhälsa):___________________________________________________
Beställares namn(socialtjänst), tel.nr. och e-post:_________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Ta med LMA-kort eller LMA-kvitto, vaccinationskort och eventuella tidigare journalhandlingar.

Bilaga 3
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BESTÄLLNING AV BARNLÄKARUNDER- SÖKNING OCH
UTLÅTANDE OM HÄLSOTILLSTÅND (0 – 18 år)
För beställning skickas denna blankett till Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet, Strandvägen 8, 352 85
Växjö. eller Barn- och ungdomsmottagningen, Lasarettet, 341 82 Ljungby. Tid bokas på telefon 0470-58 84 23
alternativt 0372-58 53 60.
För överenskommelse om läkarundersökning vid misstanke om misshandel, självskadebeteende och sexuella övergrepp kontaktas Barn- och
ungdomsklinikens bakjour på telefon 0470-58 87 80 (vardagar kl 8-16:30), övrig tid kontaktas Barn och ungdomsklinikens primärjour på
telefon 0470-58 84 42. Blanketten ”Begäran om läkarundersökning när det föreligger misstanke om att barn far illa” faxas.
Om barnet har skyddat boende/sekretessbelagda uppgifter skall sjukvården informeras om detta. Vårdnadshavare har tillgång till barnets
journal via 1177. SMS påminnelse/kallelse angående besöket skickas. Hälso- och sjukvården kan vid behov blockera journalen via 1177.se för
vårdnadshavare och plocka bort SMS-påminnelse.

Uppgifter om barnet
Personnummer

LVU

Namn

SoL

Skyddat boende/sekretessbelagda uppgifter

Ja

Nej

Vårdnadshavare som gett samtycke
Orsak om begäran till läkarundersökning

Läkarundersökning avseende hälsa/kronisk sjukdom (tex Diabetes, Epilepsi mm) inför akut placering
Läkarundersökning enligt BBIC
Vid behov av tolk, ange språk
Vem kommer med barnet till undersökning (personen skall ha god kännedom om barnet/ kunna bidra till bakgrund alt följer socialsekreterare med)?

Uppgifter av betydelse för undersökningen
Orsak till placering
Journal (elevhälsojournal från skola bifogas vid ålder över 6 år) finns i andra landsting och bifogas (krävs ej inför akut placering)

Ja

Nej

Övrigt

Kallelser till uppföljande besök skickas till (adress om kallelse ej skall skickas till vårdnadshavare)

Utlåtande/utdrag ur medicinsk journal ska efter undersökningen skickas till beställande socialtjänst:

Mottagare av utlåtande

Titel, namn, telefonnummer och e-post

Adress

3 a § Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta landstinget om att ett barn eller en ung
person i åldern 18-20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas
en sådan hälsoundersökning som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn
och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Lag (2017:210).
Hälso- och sjukvården har i sin tur en skyldighet att erbjuda en undersökning enligt ”Lag (2017:209) om
hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet” som lyder:
1 § Landstinget ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen
(1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att
vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år inleds.

LÄKARUNDERSÖKNING AV
UNGDOMAR 18-20 ÅR

BILAGA 4

För beställning av läkarundersökning ring regionens växel på telefonnummer, Växjö 0470-58 80 00 eller Ljungby 0732-58 50
00. Be om att få bli kopplad till tjänstetelefon på den vårdcentral där personen är listad. Boka tid och kom överens om var
blanketten med förhandsinformation ska skickas.
Utlåtande alternativt utdrag ur journal ska efter undersökningen skickas till beställande socialtjänst: _____________________

Uppgifter om personen
Personnummer

Namn

LVU

SoL

Skyddat boende/sekretessbelagda uppgifter

Ja

Nej

Orsak om begäran till läkarundersökning

Läkarundersökning avseende hälsa/kronisk sjukdom (tex diabetes, epilepsi mm) inför akut placering
Läkarundersökning enligt BBIC (Barnens Bästa I Centrum)
Vid behov av tolk, ange språk

Vem följer med den som ska undersökas? (Bör vara person med god kännedom om den undersökte och bakgrunden alternativt vara vederbörande socialsekreterare)

Uppgifter av betydelse för undersökningen
Orsak till placering

Journal (elevhälsojournal från skola bifogas vid ålder över 6 år) finns i andra landsting och bifogas (krävs ej inför akut placering)

Ja

Nej

Övrigt

Kallelser till uppföljande besök skickas till

Utlåtande/utdrag ur medicinsk journal ska efter undersökningen skickas till beställande socialtjänst:

Mottagare av utlåtande

Titel, namn, telefonnummer och e-post

Adress

3 a § Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta landstinget om att ett barn eller en ung person i åldern 18-20
år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan hälsoundersökning som avses i lagen
(2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Lag (2017:210).
Hälso- och sjukvården har i sin tur en skyldighet att erbjuda en undersökning enligt ”Lag (2017:209) om hälsoundersökning av
barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet” som lyder:
1 § Landstinget ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ
av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung
person i åldern 18-20 år inleds.

Bilaga 5

Samtycke till barnvaccinationsprogrammet
I Sverige erbjuds alla barnvaccinationer enligt program nedan.

Dessa sjukdomar kan ge allvarliga komplikationer både vid sjukdomen men också
mer långsiktigt. Vid vaccination får man ett bra grundskydd mot dessa infektioner.
Gällande barn:
Personnummer:

□
□
□

Ja, jag samtycker till att mitt barn vaccineras enligt ordinarie program
Jag vill att mitt barn får utvalda delar av vaccinationsprogrammet enligt nedan,
Nej, jag vill inte att mitt barn vaccineras

Ort:

Datum:

Förälders/vårdnadshavares namnteckning

Förälders/vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Undertecknas av båda vårdnadshavarna om vårdnaden är gemensam

