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Introduktion 

• Ca 4 % av svenska barn är i samhällsvård

• Dålig somatisk och psykisk hälsa

• Hälsofrågor prioriteras lågt av socialtjänsten

• Enligt brittisk förlaga har Socialstyrelsen introducerat en
utredningsmodell ”Barns behov i centrum” (BBiC) 

• I modellen ingår en systematisk ‘’hälsoundersökning
enligt BBiC’’

• BBiC modellen infördes i Region Skåne 2012





• Samtliga barnkliniker i 3 sjukvårdsförvaltningar i Skåne
• Retrospektiv granskning av BBiC anteckning: 

- Sammanfattande information från hälsovård, sjukvård
och tandvård
- Aktuell bedömning av somatiskt och psykiskt status 
vid tidpunkten för BBiC undersökningen

• Fördefinierade studievariabler
• Godkänd av etikprövningsnämnden

Studie 



Hälsoundersökning enl BBIC i Skåne 
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KÖN n (%)
Kvinna 203 (50%)
Man 206 (50%)
ÅLDER, år

0 - 6 179 (44%)
7 - 12 156 (38%)

13 - 18 74 (18%)

Resultat 



TYP AV PLACERING n (%)
SoL 228 (56%)
LVU 181 (44%)

Resultat 



FAMILJEBAKGRUND n (%)
Föräldrar födda i Sverige 190 (47%)
Utlandsfödda föräldrar 149 (36%)
Utlandsfött barn 70 (17%)

Resultat 



• Ingen eller dålig närvaro i förskola 46 %
• Omfattade skolfrånvaro 43 % 
• Uteblivit från BVC 39 %
• Uteblivit från tandvård 36 %
• Ofullständig vaccinationstäckning 36 %
• Dålig tandhälsa 30 %
• Nedsatt syn 20%
• Fetma 9%
• Nedsatt hörsel 7%

Resultat 



• Tidigare traumatiska skador som krävt sjukvård 24 %
• Aktuella tecken på misstänkt fysisk misshandel 17 %

• Tidigare kontakt med BUP 38%
• Depression eller ångest 29%
• Neuropsykiatrisk diagnos 24%

Resultat 



Jämförelse mellan SoL och LVU 

• Upplevt våld i nära relationer (p < 0.001)
• Uppvisat tecken på misstänkt fysisk misshandel (p < 0.001)

• Oftare ofullständigt vaccinerade
• Fler specialistremisser efter BBiC undersökning
• Oftare gått om en årskurs i skolan

LVU  > SoL

SoL > LVU

Resultat 



Andelen barn i samhällsvård i Skåne som genomgått
en hälsoundersökning enligt BBiC

2012 2013 2014 2015
SoL 2228 2267 2019 1883
LVU 721 762 785 748
Total 2949 3029 2804 2631
BBiC 117 143 168 241

4,0% 4,7% 6,0% 9,2%

Resultat 

Socialstyrelsen, Region Skåne 



• 1,6% remitterades av socialtjänsten till en
hälsoundersökning enligt BBiC hos barnläkare

• 1164 ensamkommande barn kommunplacerades
i Skåne mellan 2012 – 2015 

Resultat 

Andelen ensamkommande barn i Skåne som genomgått
en hälsoundersökning enligt BBiC

Migrationsverket, Region Skåne 



• En liten andel (6%) av barnen i samhällsvård i Skåne
remitterades av socialtjänsten för hälsoundersökning
enligt BBIC

Sammanfattning 

• Stora hälsoproblem hos barn i samhällsvård oavsett om 
placeringen skett enligt SoL eller LVU

• Ett fåtal (1,6%) av ensamkommande asylsökande
remitterades för hälsoundersökning enligt BBIC



Rekommendation 

• Obligatorisk bedömning av hälsostatus inför
varje placering i samhällsvård:

- somatisk hälsa
- psykisk hälsa
- tandhälsa

• Screening av psykisk hälsa med validerade
protokoll bör ingå i BBiC utredningen
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