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Barns behov i Centrum

Hälsoundersökning 
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-ett regionalt uppdrag
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Vad är BBIC?
• BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, men beskriver i första hand ett arbetssätt. Den 

ger inte en heltäckande beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i 

socialtjänsten. 

• BBIC är inte en metod. 

• BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. BBIC utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. 
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Varför hälsoundersökning? 
• Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att fortlöpande säkerställa att barn och unga som placeras i 

samhällsvård har tillgång till behövlig hälso- och sjukvård samt tandvård.

• Tidig upptäckt och samordnade insatser är av största vikt för barnens hälsa. Socialstyrelsen har 

därför förtydligat socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för 

vård eller boende (HVB) i föreskrift att socialnämnden skall verka för att placerade barn och unga 

får den hälso- och sjukvård och tandvård som de har rätt till. 

• Socialnämnden har i uppdrag att utreda barnet före eller i samband med en placering. Nämnden 

är även skyldig att verka för att alla barn som placeras utanför det egna hemmet får en god hälso-

och sjukvård. Hälsoundersökningen är en del i utredningsprocessen. 

• I dag finns det dock bara krav på läkarundersökning (om det av särskilda skäl inte är obehövligt) 

om barnet placeras enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), trots att 

majoriteten av de barn som placeras blir placerade med stöd av socialtjänstlagen (SoL). 
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Hälsoproblem hos barn som placeras i 

samhällsvård 

• Stort bortfall i hälsobesök BVC/ elevhälsa

• Fördröjd/ utebliven vaccination

• Tillväxtavvikelser

• Obehandlade kroniska tillstånd

– astma, allergi, eksem

– syn- och hörselproblem. 

• Bristfällig tandhälsa 

• Neurologiska avvikelser och 

utvecklingsförsening

• Psykisk ohälsa:

– emotionella & beteendeproblem 

– ångest och depressiva tillstånd 

– självmordsförsök och självmord

• Missbruk

Källor:  Chernoff et al, 1994. ,Halfon et al, 1995., Nelson et al, 2011. 

Källor: McCann et al, 1996, Katz et al, 2011, Köhler et al. 2015, Kling 

et al. 2016 mfl.
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Hälsoundersökning enligt BBIC- syfte

• En hälsofrämjande kartläggning av barnets hälsa

• Delaktighet

• Upptäcka hälso- och sjukvårdsbehov 

– Skicka remisser

– Planera uppföljning

• Upptäcka eventuella hälsoproblem som kräver 

anpassade förhållanden vid mottagande i familjehem 

eller HVB

MÅL REGIONALT UPPDRAG BBIC

Att öka antalet  

hälsoundersökningar enligt BBIC 

samt säkerställa 

en god kvalitet av dessa.
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• Samverkan

– Referensgrupp

• dokument mm.

– Tandvård

• Hemsida

• Utbildningar

– Socionomer

– Läkare

– Annan HoS personal

• Film

• Broschyrer

www.skane.se/bbic 
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TACK!
Saera.khan@kfsk.se

liv.lynga-vonfolsach@skane.se


