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Hälsoundersökningar av barn och unga, som 
vårdas utanför det egna hemmet 
Barn och unga, som vårdas i familjehem och på institutioner för barn och 
ungdomar (HVB), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov av såväl 
fysisk som psykisk art och även tandhälsa. Tidigare separationer och uppbrott 
kan ha tagit uppmärksamhet i anspråk.  

Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en 
hälsoundersökning i samband med en placering (Socialtjänstlag 2001:453, 11 
kap. 3a§). 

Vårdcentralen ska erbjuda tid för hälsoundersökningen skyndsamt. Om det 
redan i ett tidigt skede framkommer behov av remittering till specialistenhet, 
ska detta ske utan dröjsmål. 

Syftet med hälsoundersökningen är att identifiera aktuella och tidigare 
försummade hälso- och sjukvårdsbehov samt tandvårdsbehov för att 
möjliggöra åtgärder och fortsatt medicinsk uppföljning av barnet eller den 
unge. Tecken på fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska 
också uppmärksammas. Det är också viktigt att tid avsätts för förberedelser 
innan besöket och dokumentation efteråt.  

Hälsoundersökningen i anslutning till en placering utanför hemmet har ett 
bredare syfte och ska vara mer heltäckande än läkarundersökningen enligt 
LVU. En LVU-undersökning ersätter således inte en planerad 
hälsoundersökning i anslutning till en placering. 

Om det framkommer misstanke att barnet den unge på något sätt far illa ska 
en orosanmälan göras. 

Barn och ungdomar som finns i samhällsvård har ofta: 

• Hög nivå psykisk ohälsa 
• Låg vaccinationstäckning 
• Stort bortfall i hälsokontroller (syn, hörsel m.m.) både på BVC och 

inom elevhälsan. 
• Tandvårdsrädsla och tandbehandlingsproblem samt brister i 

uppföljning av tandhälsa. 

• Förbisedda eller obehandlade kroniska somatiska tillstånd såsom: 
astma, allergi, syn- och hörselproblem. 

• Tonåringar: alkohol, droger, rökning. 
 

  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/23133/Barn%20under%2018%20%c3%a5r%20som%20far%20illa%20eller%20riskerar%20att%20fara%20illa.pdf?a=false&guest=true
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Inför undersökningen bör uppgifter alltid hämtas från: 

• den förlossningsjournal som avser barnet eller den unge, 
• barnhälsovårdsjournal, 
• journal från elevhälsan,  
• journal från barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet,  
• journal från barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet, och 
• socialnämndens personakt om barnets eller den unges fysiska och 

psykiska hälsa. 

Hälsoundersökningen anpassas till barnets/den unges ålder, mognad och 
eventuellt behov av kommunikationsstöd. Om det finns anledning att anta att 
barnet/den unge kan ha varit utsatt för omsorgsbrister, övergrepp eller 
trauma bör detta beaktas vid hälsoundersökningen. För traumascreening se 
RMR Trauma- och stressrelaterade tillstånd för barn och ungdom Trauma- 
och stressrelaterade tillstånd för barn och ungdom.pdf (vgregion.se) 

Det är angeläget utifrån barnkonventionen att undersökningsbetingelserna 
utformas så att barnet/den unge själv ges tillfälle att ge sin beskrivning och få 
möjlighet att med egna ord ta upp viktiga frågor och funderingar om sin hälsa. 

 

Följande checklista kan användas för hälsoundersökningen: 

• Barnet/den unge är informerad om syftet med undersökningen. 
• Vilka är närvarande vid undersökningen? 
• Plats, tidpunkt och tidsåtgång. 
• Aktuella barnhälsovårdsjournaler, elevhälsovårdsjournaler eller 

sjukvårdsjournaler. 
• Frågeställning. 
• Anamnes: Ange i tillämpliga delar hereditet, förhållanden under 

graviditet, förlossning. Tidigare sjukdomar, vaccinationer, 
medicinering, kontakt med barn- och ungdomspsykiatri, sociala 
förhållanden. Kontakter med tandvård. Ställ frågor rutinmässigt kring 
våld, sexuella övergrepp, utsatthet på nätet, i skolan eller fritiden. 

• Tonåringar: alkohol, droger, rökning. 
• Undersökningen skall innehålla relevanta delar i barnets fysiska och 

psykiska hälsa, tillväxt, utveckling och eventuella funktionshinder. 
Viktigt är att dokumentera eventuella tecken till fysisk eller psykisk 
misshandel, vanvård eller självdestruktivt beteende.  

o Allmäntillstånd,  
o längd/vikt, tillväxtdiagram  
o psykiskt status,  
o somatiskt status 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31408/Trauma-%20och%20stressrelaterade%20tillst%c3%a5nd%20f%c3%b6r%20barn%20och%20ungdom.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31408/Trauma-%20och%20stressrelaterade%20tillst%c3%a5nd%20f%c3%b6r%20barn%20och%20ungdom.pdf?a=false&guest=true
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o lab. 
o Eventuell drogscreening (urin eller saliv) 

• Sammanfattning. 
• Bedömning 
• Hälsoundersökningen ska mynna ut i ett intyg till socialtjänsten med 

en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår vårdplan och 
förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning 
inklusive eventuella undersökningar och remisser (barn- och 
ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicin, tandvård, 
röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral mm). En 
journalkopia är inte ett intyg i det här avseendet. 

• Hälsoundersökningen registreras i journalen med diagnoskod Z13.9 

 

Hälsoundersökningen är kostnadsfri för den undersökte och kommunen. 

 

Referens  
• Samverkan för barns och ungas hälsa, Västkom 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet (HSLF-FS 2019:19) 

• Socialstyrelsen, meddelandeblad. 
• Dokumentet är framtaget i samverkan med Primärvårdsrådet, 

Samordningsrådet för barn- och ungdomsmedicin samt 
Samordningsrådet för barn- och ungdomspsykiatri. 

• Dokumentansvarig: Kunskapsstöd för psykisk hälsa 
kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/848ddb47-7cca-4b51-ba6b-0b210f23a14a/%c3%96verenskommelse%20Samverkan%20f%c3%b6r%20barns%20och%20ungas%20h%c3%a4lsa_slutversion.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2020-1-6546.pdf
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