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Covid-19 och socialtjänsten 

Att placera barn enligt SoL eller LVU, och misstanke om Covid-19 

Bakgrund 
Socialtjänsten har ansvaret att göra skyddsbedömningar när barn (misstänks) fara illa, 

Covid-19 pandemi kan göra att rutiner behöver anpassas och att extra åtgärder behöver 

göras i samarbete med Hälso- och sjukvården i Skaraborg.  

 

Vad ska socialsekreterare ta reda på? 
Det viktigaste för socialsekreterare är att så snabbt som möjligt (helst innan man träffar 

barn och familjer) ta reda på om barn i familjen kan vara smittade.  

Barn som har något av följande symtom: 

 Feber 

 Exponering för Covid-19? (kontakt med någon person med bekräftat Covid-19?) 

 Andningssvårigheter 

 Hosta, heshet eller snuva, halsont 

kan vara smittade av Covid-19, men även av andra vanliga virusinfektioner.  

 

När ska kontakt tas med hälso- och sjukvården? 
Om barnet behöver placeras (enligt SoL/LVU) i samhället där vetskap om eventuell 

smittsamhet är avgörande för placeringen kan kontakt tas med Barn- och ungdomsmedicin 

avdelningen i Skövde, 0500xxxxxx. 

Efter bedömning av en barnläkare bestäms om provtagning för Covid-19 är nödvändigt 

eller om andra åtgärder kan tas för att undvika smittspridning.  

Låt inte barnets säkerhet och rätt till skydd fördröjas av Covid-19 provtagning! 

Åk inte till sjukhuset utan att ha haft kontakt med läkare på sjukhuset! 

 

Vilka skyddsåtgärder kan socialsekreterare vidta vid omedelbart 
omhändertagande? 
Socialtjänster rekommenderas att ha tillgång till enkla munskydd som barnet kan ha på sig 

vid transport till sjukhuset fram tills svaret på provet föreligger. Om barnet inte klarar av 

ett sådant skydd kan socialsekreterare använda munskydd/visir. 

Hål avstånd på 1,5 meter om möjligt. 

 

Svar på provtagning Covid-19 
Svar på provtagning kan i nuläget komma på samma dag om provet tas innan klockan 

16:00, annars kommer svaret nästa dag.  

 

Vad kan hälso- och sjukvården hjälpa till med? 
Skaraborgs sjukhus kan bistå med provtagning och råd. Enbart barn- och ungdomar som 

behöver sjukhusvård kommer kunna läggas in på avdelningen.  


