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Hälsoundersökning av barn och ungdomar i samband med 

socialtjänstens utredning. 

 

 

 

1. Syfte 

Både socialtjänst och hälso- och sjukvård har ett ansvar att samverka kring barn som 

far illa enligt 5 kap 1a § SoL och 2f § HSL. Personal inom hälso- och sjukvården och 

tandvården är skyldiga att lämna uppgifter till socialtjänsten i samband med pågående 

utredning, enligt 14 kap. 1 § SoL. Detta kan göras utan samtycke från vårdnadshavare. 

 

Samverkan kring hälsoundersökningar och planering och uppföljning av 

socialtjänstens insatser kring  den enskilde, sker huvudsakligen genom samtycke från 

vårdnadshavare. Undantag är när barn eller unga omhändertas enligt LVU. 

 

Syftet med hälsoundersökningar är att lägga grunden för en medicinsk bedömning om 

behov av vårdinsatser och tandvård för barnet/den unge.  

 

 

2. Hälsocentralens ansvar 

• Socialtjänsten vänder sig i första hand till den hälsocentral inom Region 

Norrbotten där barnet/den unge är listad på.  

• Hälsoundersökningarna omfattar barn/unga i åldern 0–20 år. 

• Hälsocentralen avgör vilken yrkeskategori som utför hälsoundersökning mm. 

• Hälsocentralen bedömer och ansvarar för insamling av bakgrundsmaterial. 

Socialtjänsten bistår med uppgifter då barnet varit bosatt utanför länet. 

 

3. Information till socialtjänsten från hälsocentralen 

Muntlig och skriftlig information sker enligt BBIC ”Barns behov i centrum”.  

Socialtjänsten avgör om informationen ska vara muntlig eller skriftlig.  

 

Vid muntlig information används konsultationsdokument som stöd  

• Konsultation med BVC och elevhälsa   bilaga 1 

• Konsultation med tandvården   bilaga 2 

• Konsultation med barnets pågående vårdkontakter  bilaga 3 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-BVC-och-elevhalsa-konsultation.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-tandvard-konsultation.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-barnets-vardkontakter-konsultation.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-BVC-och-elevhalsa-konsultation.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-tandvard-konsultation.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-barnets-vardkontakter-konsultation.pdf
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Vid skriftlig information, efter konsultation eller genomförda undersökningar kan 

utlåtanden enligt nedan användas. Alternativt att sid 2-3 fylls i, och övriga uppgifter 

lämnas i form av kopior bhv-journal, tillväxtkurva, VAS-journal med lab- och 

läkemedelslista vid behov, samt vaccinationsjournal från Svevac. 

• Utlåtande till socialtjänsten från hälso- och sjukvården bilaga 4 

• Utlåtande till socialtjänsten från tandvården  bilaga 5 

 

Checklista för vad en hälsoundersökning kan och ska omfatta, är ett stöd för 

sjuksköterskor inom barnhälsovård eller skolsköterskor inom elevhälsan, alt av 

undersökande läkare. Journalen utformas så att tillämpliga delar av checklistan 

besvaras (se också bilagorna 4 och 5 ovan) 

• Hälsoundersökning    bilaga 6 

 

Om barnet/den unge är föremål för vård enligt LVU finns särskild information. 

• Information vid LVU    bilaga 7 

 

4. Avgift 

Konsultation, undersökning, bedömning och dokumentation är kostnadsfri för 

socialtjänsten. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-halso-och-sjukvard-utlatande.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-tandvard-utlatande.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-halso-och-sjukvard-halsoundersokning.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-LVU.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-halso-och-sjukvard-utlatande.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-tandvard-utlatande.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-halso-och-sjukvard-halsoundersokning.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-LVU.pdf

