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1. Bakgrund
En stor del av de barn och unga som placeras i familjehem och på hem för vård eller boende
(HVB) är som grupp överrepresenterade när det gäller hälsoproblem av både fysisk och
psykisk karaktär. Barn som växer upp i samhällsvård har också brister i sitt vaccinationsskydd
och de har inte deltagit i samma utsträckning som andra barn vid de kontroller som erbjuds
inom barnhälsovård och skolhälsovård. Gällande regelbundna besök hos tandläkare visade
en journalstudie som genomfördes i Malmö 2008 - 2010 att det fanns en tydlig skillnad
mellan barn som var placerade i familjehem och kontrollgruppen. I kontrollgruppen hade
90 % av barnen återkommit på de kontroller som tandvården erbjöd, medan av de
familjehemsplacerade barnen kom endast cirka 60 % på återbesöken. Behovet av remiss till
specialisttandläkare var mer än fördubblat i gruppen av familjehemsplacerade barn1.
I BBIC (Barn behov i centrum), det system för utredning, planering och uppföljning av den
sociala barn- och ungdomsvården som så gott som samtliga kommuner i Sverige använder
sig av, ingår därför bestämmelser om läkarundersökning inför placering av barn i familjehem
och hem för vård eller boende (HVB). I anvisningarna för läkarundersökning enligt BBIC
framgår att ”särskild uppmärksamhet bör ägnas åt tandstatus”. I Sörmland ska bedömningen
av tandhälsan göras av patientansvarig tandläkare.
Sedan den 1 januari 2013 är socialnämndens ansvar för de placerade barnens hälsa
förtydligat i socialtjänstlagen (SoL). Socialnämnden ska enligt 6 kap. 7 § 3 p SoL 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. Tandvården har en skyldighet att samverka med
socialtjänsten kring barn som far illa eller riskerar att fara illa (6 kap. 5 § PSL).
Syftet med att låta barn såväl läkarundersökas som att få sin tandhälsa bedömd inför
placering är att upptäcka aktuella och tidigare försummade hälso- och sjukvårdsbehov samt
tandvårdsbehov som barnet kan ha. Undersökningarna ger underlag för åtgärder och
fortsatt uppföljning. Vad som kommer fram av undersökningarna ger också barnets nya
omsorgspersoner (familjehemsföräldrar, personal på HVB) en ökad möjlighet att hjälpa
barnet till en bättre hälsa.
Denna samverkansrutin mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i Sörmland syftar till
att tydliggöra varje parts uppgift i samband med att barn och unga ska få sin tandhälsa
bedömd inför placering.

1

Kling, S. (2010) Fosterbarns hälsa – det medicinska omhändertagandet av samhällsvårdade barns hälsa i
Malmö. Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap.

4

1. Inför bedömning av tandhälsan
1.1 Allmän information om tandvårdens undersökningar av barn
Samtliga barn och ungdomar 3-19 år som är folkbokförda i Sörmland 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 två år.

1.2 Vårdnadshavarens samtycke till undersökning
I de fall som undersökning av tandhälsan görs i samband med en placering enligt
socialtjänstlagen (SoL) krävs vårdnadshavares samtycke, se bilaga 3. Om placeringen sker
med stöd av lagen om vård av unga (LVU), får socialnämnden besluta om undersökningen.

1.3 Socialtjänstens begäran av utlåtande av tandhälsan
Socialsekretaren ska så tidigt som möjligt 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 Landstinget Sörmlands
tandvårdsenhet kontaktas:
Tandvårdsenheten
Landstinget Sörmland
611 88 Nyköping
0155 24 53 23
Begäran om utlåtande av barnets tandhälsa ska göras skriftligt till barnets vårdgivare
(bilaga 1).

1.4 Samråd och planering med barnets vårdnadshavare och med barnet
Att hämta in och lämna ut journaler kräver inte vårdnadshavarens samtycke, i de fall detta
sker inom ramen för en utredning av ett barns behov av skydd eller stöd. Det är dock
eftersträvansvärt att i möjligaste mån samråda och planera med barnets vårdnadshavare
och med barnet, med hänsyn till barnets ålder och mognad, inför undersökningen.
Att hämta in och lämna ut journaler efter det att en utredning är avslutad, kräver att barnets
vårdnadshavare och barn från 15 år lämnar sitt samtycke (bilaga 3).

1.5 Samråd utredande socialsekreterare – patientansvarig tandläkare
Inför barnets besök inom tandvården bör socialtjänsten lämna information till den
tandläkare som ska undersöka barnet om vem som i förekommande fall kommer att följa
med barnet till undersökningen (namn, relation till barnet).
Samrådet kan även behövas utifrån ett barns individuella behov och situation, och kan
initieras av både socialsekreteraren och tandläkaren.
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2. Genomförande av undersökning
2.1 När ska undersökning göras?
Barnet kallas omgående för en ny undersökning om:
- det har gått mer än ett år sedan föregående undersökning
- datum för nästa planerade undersökning har passerats
- patienten tidigare inte har varit på undersökning hos den ansvarige vårdgivaren.
I övriga fall hämtas uppgifter från den senaste undersökningen och eventuella
daganteckningar därefter. Med undersökning avses fullständig undersökning av tandläkare
eller tandhygienist.

2.2 Förutsättningar
Ett helhetsperspektiv med barnet och hela dess livssituation i centrum bör karaktärisera
undersökningen. 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. 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.

3. Bedömning, planerade åtgärder och uppföljning
Bedömning, planerade åtgärder och uppföljning sammanfattas i Utlåtande till socialnämnd
Bedömning av tandhälsa inför placering i familjehem/HVB (bilaga 2).

3.1 Vad som ska framgå av bedömningen
Den mall som finns framtagen för ifyllande av uppgifter ger vägledning om detta. Utlåtandet
ska fyllas i sin helhet. Saknas uppgifter bör anledningen framgå.
Utlåtandet ska vara den socialtjänst som har beställt intyget tillhanda så snart som möjligt,
eller senast tio dagar efter det att eventuell undersökning har ägt rum, om inget annat
avtalas.
Följande uppgifter ska finnas med i det underlag som skickas till socialtjänsten:
1. Datum för senaste undersökning
2. Sammanfattande beskrivning:





barnets förmåga att medverka och kommunicera
förekomst av tandvårdsrädsla
munstatus: t.ex. mycket initialkaries, bettförhållande som kan kräva TR-behandling
risk för tandsjukdom: anges som låg, måttlig eller hög risk för tandsjukdom
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identifierade riskfaktorer: t.ex. hög läskkonsumtion, bristande munhygien etc.
eftersatta tandvårdsbehov
övrigt: t.ex., frekventa uteblivanden, orosanmälan gjord.

3. Åtgärder och planering



datum för nästa besök hos tandvården
behandlingsplanering: behandling på klinik t.ex. fluorlackning x antal gånger per år,
fyllningsterapi, egenvård.

3.2 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.

Kostnad
Besöket hos vårdgivaren är kostnadsfritt. Vårdgivaren ska inte debitera kommunen.
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Bilaga 1
Plats för logga

BEGÄRAN OM BEDÖMNING
av barns tandhälsa
i samband med placering i familjehem eller hem för
vård eller boende (HVB)

Bedömningen avser
Barnets namn

Personnummer

Beställare av utlåtandet
Socialnämnd (kommun)
Utredare
Telefon
Utlåtandet kommer att ingå som del av socialnämndens ansökan i domstol om vård enligt LVU
☐ ja
☐ nej

Information till socialtjänsten
Utredare ska så tidigt som möjligt i utredningen hämta in uppgifter om barnets tandhälsa från den
folktandvård eller privata vårdgivare där barnet har sin tandvård. Om det finns osäkerhet om vilken
vårdgivare barnet tillhör kan Landstinget Sörmlands tandvårdsenhet kontaktas:
Tandvårdsenheten
Landstinget Sörmland
611 88 Nyköping
0155 24 53 23
Information till tandvården
Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barn skydd eller stöd får
socialnämnden enligt 11 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de
kontaker som behövs. De som omfattas av anmälningsskyldigheten i 14 kap. 1 § SoL är skyldiga att
lämna ut alla de uppgifter till socialnämnden som kan vara av betydelse för att socialnämnden ska
kunna utreda ett barns behov av skydd eller stöd. Personal inom tandvården omfattas av denna
skyldighet att på begäran från socialnämnden lämna ut uppgifter.
Inför placering av ett barn i familjehem eller hem för vård eller boende ska socialnämnden inhämta
uppgifter om barnets tandhälsa.
För den skriftliga bedömningen till socialtjänsten ska dokumentet Utlåtande till socialnämnd
bedömning av barns tandhälsa i samband med placering användas.
I dokumentet Länsgemensam överenskommelse och samverkansrutin. Bedömning av tandhälsa i
samband med att barn placeras i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) finns ytterligare
information. I de fall barnet bedöms i behov av förnyad undersökning ska kopia på kallelsen sändas
till undertecknad.
_____________________________________
Underskrift, utredare

Bilaga 2

UTLÅTANDE TILL SOCIALNÄMND
Bedömning av tandhälsa
inför placering i familjehem
eller hem för vård eller boende
(HVB)

Plats för logga

Utlåtandet utfärdat den

Utlåtandet ingår i socialnämndens ansökan om vård enligt
LVU (se uppgift om detta i socialnämndens begäran om
bedömning) ☐ ja
☐ nej

Barnet
Namn

Personnummer

Beställare av intyget
Socialnämnd

Utredare

Patientansvarig tandläkare, arbetsplats
Namn

Tandvårdsklinik

Bedömning av barnets tandhälsa
För uppgift om vad som bör ingå i utlåtandet, se sista sidan.
Undersökning
Datum för senaste undersökning

Sammanfattande beskrivning
Barnets förmåga att medverka och kommunicera
Förekomst av tandvårdsrädsla
☐ Ja
☐ Nej
Munstatus
Risk för tandsjukdom
☐ Låg
☐ Måttlig
Identifierade riskfaktorer
Eftersatta tandvårdsbehov
Övrigt

☐ Hög

Åtgärder och planering
Datum för nästa besök hos tandvården
Behandlingsplanering

Barnets egna synpunkter
Utifrån ålder och mognad ska barnets egna synpunkter gällande undersökningen och dess resultat
redovisas i utlåtandet.

Datum

Tandvårdsklinik

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Datum för senaste undersökning

Barnet kallas omgående för en ny undersökning om:
- det har gått mer än ett år sedan föregående undersökning
- datum för nästa planerade undersökning har passerats
- patienten tidigare inte har varit på undersökning hos den ansvarige vårdgivaren.
I övriga fall hämtas uppgifter från den senaste undersökningen och eventuella
daganteckningar därefter. Med undersökning avses fullständig undersökning av tandläkare
eller tandhygienist.
Sammanfattande beskrivning









barnets förmåga att medverka och kommunicera
förekomst av tandvårdsrädsla
munstatus: t.ex. mycket initialkaries, bettförhållande som kan kräva TR-behandling
risk för tandsjukdom: anges som låg, måttlig eller hög risk för tandsjukdom
identifierade riskfaktorer: t.ex. hög läskkonsumtion, bristande munhygien
eftersatta tandvårdsbehov
övrigt: frekventa uteblivanden, orosanmälan gjord.

Åtgärder och planering




datum för nästa besök hos tandvården: för behandling eller undersökning
behandlingsplanering: behandling på klinik t.ex. fluorlackning x antal gånger per år,
fyllningsterapi, egenvård.

Bilaga 3
Plats för logga

SAMTYCKE
till läkarundersökning och bedömning av
tandhälsa, inhämtande av journalkopior,
samt överföring av uppgifter till BVC/SHV
i samband med läkarundersökning/bedömning av
tandhälsa vid placering i familjehem eller hem för
vård eller boende (HVB)

Samtycket avser
Barnets namn

Personnummer

Jag/vi ger härmed samtycke till att socialtjänsten i _____________________ kommun i samband
med placering i familjehem/HVB av mitt/vårt barn_______________________ genomför en
läkarundersökning enligt anvisningarna i BBIC samt en bedömning av tandhälsan.
Jag/vi ger samtycke till att socialtjänsten överför information till BVC/skolhälsovård efter det att
läkarundersökningen/bedömningen av tandhälsa är genomförd.
Inför läkarundersökningen och bedömningen av tandhälsan ger jag/vi samtycke till att socialtjänsten
rekvirerar journalkopior enligt nedan, om detta bedöms som nödvändigt:
☐ Förlossningsjournal (FV 2)
☐ Komplett BVC- journal (dvs. inklusive tillväxtkurva, vaccinationsblad, kopia av skickade remisser
och remissvar)
☐ Komplett skolhälsovårdsjournal (dvs. inklusive tillväxtkurva, vaccinationsblad, kopia av skickade
remisser och remissvar)
☐ Övriga journalkopior (t.ex. om barnet har en kronisk sjukdom eller pågående behandlingskontakt)

______________________________________________
Ort och datum

_______________________________
Vårdnadshavare

_______________________________
Barnet (Barn från 15 år ska ge sitt samtycke)

_____________________________
Ansvarig utredare, socialtjänsten

________________________________
Vårdnadshavare

