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Rutin Hälsoundersökning på begäran av 

socialtjänsten 

Gäller för vårdcentral, barnmottagning och tandvårdsklinik. 

Hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 

enligt socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2019:19 är en hälsokontroll med 

syfte att identifiera aktuella hälso- och sjukvårdsbehov för att möjliggöra 

åtgärder och fortsatt uppföljning. Det berör barn och unga som är 

folkbokförda eller som vistas stadigvarande i Dalarna. Om barnet har 

skyddat boende bör sjukvården omedelbart informeras om detta.  

Undersökningarna sker på en tidsbeställd mottagning och utförs aldrig 

”akut”. Enligt anvisningar ansvarar socialsekreterare för att journaler och 

dokument enligt nedan rekvireras i god tid innan undersökningen ska äga 

rum.  

Socialtjänsten ska alltid medfölja vid besöket. Vid avbokning/ändring av 

bokad tid bör detta meddelas mottagningens sekreterare i god tid.  

 

Gör så här för hälso- och sjukvård: 

1. Kontakta för skolbarnen en vårdcentral i den aktuella kommunen och för 

förskolebarn Barnmottagningen i Falun eller Mora för att reservera datum 

och tid för undersökningen.  

2. Ifylld blankett ”Remiss hälsoundersökning BBIC” skickas till aktuell 

Vårdcentral/Barnmottagning för att bekräfta att den reserverade tiden 

bokats. 

3. Beställ kopior av nedanstående journaler. Skicka kopior i förväg till 

aktuell  Vårdcentral/Barnmottagning.  

Socialsekreterare beställer kopior av nedanstående journaler från 

respektive enhet: 

- Komplett skolhälsovårdsjournal (inklusive tillväxtkurva, vaccinationsblad) 

- Journal från privat vårdgivare 

- Journal från vårdinrättningar utanför Region Dalarna. 

Vårdcentral och Barnmottagning har tillgång till och inhämtar själva: 

- FV2 från Förlossningsjournal 

- Komplett BHV-journal  

- Övriga journalkopior där barnet vårdats inom Region Dalarna. 

Kontaktuppgifter: Växel till Region Dalarna: 023-490000. Barnmottagningen 

i Falun 023- 491921 och i Mora 010-249 00 50. 
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Gör så här för tandvårdsundersökning: 

1. Kontrollera om barnet idag har en fungerande vårdplan med en 

tandvårdsklinik. Om ej, eller om nuvarande klinik ej kan nyttjas kontakta 

Tandvårdsstödet Dalarna: tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se eller  

tel: 010-2494202.  
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