BESTÄLLNING AV TANDHÄLSOUNDERSÖKNING ENLIGT BBIC

En lagstiftning från 170415 (lag 2017:209) ställer nya krav på att socialnämnden ska underrätta regionen om barn
under 20 år är eller blir placerade i annat hem eller boende utanför det egna hemmet.
Syftet med lagstiftningen är att identifiera aktuella hälso-, tand- och sjukvårdsbehov, för att möjliggöra insatser och
fortsatt uppföljning av dessa insatser.
Syftet är också att se om det finns ytterligare behov av psykisk eller somatisk karaktär som kräver anpassning
familjehemmet eller HVB boendet (hem för vård och boende).
Förfrågningar om var barnet är listat kan göras till tandvårdsstrateg Gunnel Håkansson telefon: 076-7684162, e-post:
gunnel.hakandsson@kronoberg.se.
Blanketten sänds till ansvarig tandläkare/tandklinik.

Socialnämnden begär utifrån detta en tandhälsoundersökning av barnet
Namn på barnet

Personnummer

OBS! Om barnet har skyddat boende måste tandvården omedelbart informeras om detta så att kallelse inte
skickas till vårdnadshavaren.
Aktuellt barn har sekretessbehov/skyddat boende

Ja

Nej

Barnet har haft följande tandvårdskontakter där journalkopior kan rekvireras

När aktuella journalkopior har inhämtats och det är dags för tandhälsoundersökning bör följande personer kallas tillsammans
med barnet/den unge.
Socialsekreterare

Adress

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare

Familjehemmet/jourhemmet

Adress

Behov av tolk, språk

När resultatet av tandhälsoundersökningen är klar skickas den tillsammans med ett utlåtande tillbaka till undertecknad.

Kontaktuppgifter till socialsekreterare
Namn

Adress

E-postadress

Telefonnummer

Vårdnadshavare har samtyckt till tandvårdsundersökning

Ja
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Nej

Ej nödvändigt

Vi är tacksamma för skyndsam handläggning!

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning, Socialsekreterare

Namnförtydligande

SoL 11 kap. 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.
Denna lag innebär för regionens del att:
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.
Förtydliganden av lagarna finns i HSLF-FS 2019:19 samt i Socialstyrelsens Meddelandeblad nr.1 2020.
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