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  Om 
   rapporten

Rapporten redovisar en kartläggning, som hade sy  et 
a   följa upp hur många av de barn och unga som plac-
eras för vård utanför det egna hemmet som genomgår 
en hälsoundersökning i anslutning  ll placeringen.

Hela rapporten fi nns på: 
www.fou.sormland.se/materialpublicerat/rapporter/
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Bakgrund och syfte
Barn och unga som placeras i vård utanför 
det egna hemmet har som grupp betraktat en 
sämre hälsa än genomsni  et. När barn och 
unga ska placeras är det därför vik  gt a   de-
ras behov av hälso- och sjukvård samt tand-
vård uppmärksammas i högre grad än vad som 
har ske    digare. Socialtjänsten, hälso- och 
sjukvården samt tandvården behöver utveckla 
sin samverkan för a   alla barn och unga ska få 
sina behov upptäckta och åtgärdade.  

Sy  e: Nämnden för samverkan kring socialt-
jänst och vård (NSV) i Sörmland sa  e som mål 
för 2018 a   75 procent av barn och unga som 
placeras ska ha blivit hälsoundersökta. U  från 
det fi ck FoUiS i uppdrag a   göra en kartlägg-
ning för a   följa upp hur många av de barn och 
unga som placeras för vård utanför det egna 
hemmet som genomgår en hälsoundersökning 
i anslutning  ll placeringen. 
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Kartläggning och Resultat

Resultat
Den genomförda kartläggningen visar a   
16 % av placerade barn och unga (ej ensam-
kom-mande) är hälsoundersökta i Sörm-
land. En högre andel barn och unga blir 
hälsoundersökta om placeringen sker enligt 
LVU än om den sker enligt SoL .

Av hälsoundersökta barn och unga uppvisar 
15 % behov av fortsa   insats av hälso- och 
sjukvård. Totalt har tre % (13 personer) av 
undersökta barn- och unga (ej ensam-
kommande) få   sin tandhälsa undersökt i 
anslutning  ll placeringen.  

Tre av 96 placerade ensamkommande barn 
och unga har hälsoundersökts. Av de tre en-
samkommande barnen och unga personerna 
uppvisade två behov av vidare insats av häl-
so- och sjukvården. Två av de 96 placerade 
ensamkommande hade blivit tandhälsound-
ersökta. Av de två som hade blivit tandhäl-
soundersökta hade båda behov av vidare 
insats inom tandvården. 

Kartläggningen visar även e   fortsa   behov 
av implementeringsstöd av länets överens-
kommelse om samverkansru  ner i kommun-
erna för a   dessa ska leda  ll a   alla barn 
och unga får sin hälsa undersökt i anslutning 
 ll placering. 

Tandhälsan behöver särskilt uppmärksam-
mas i de  a sammanhang, likaså andel barn 
och unga som vid hälsoundersökningen upp-
visar behov av fortsa   insats från hälso- och 
sjukvården.

KARTLÄGGNINGEN

Riktade sig  ll alla nio kommuner 
i Sörmland och genomfördes som 
en enkätundersökning. Mätperiod-
erna var 1 januari – 30 juni, samt 1 
juli – 31 december 2018. 

Kartläggningen avser samtliga barn 
0–17 år och unga personer 18–20 
år som under 2018 placerades för 
vård i: 
• jourhem 
• familjehem 
• stödboende 
• eller hem för vård eller boende 

(inklusive SiS-ins  tu  oner). 

Enkäten bestod av två delar: 
• Del 1 som omfa  ade plac-

erade barn och unga, ej en-
samkommande 

• Del 2 som omfa  ade ensam-
kommande barn och unga   

Kartläggningen genomfördes i länets samtliga kommuner i Sörmland vid 
två tillfällen (augusti 2018 och januari 2019) som en enkätundersökning. 
Denna slutrapport omfattar båda mätperioderna.


