
 

 

 BEGÄRAN OM LÄKARUNDERSÖKNING  
ENLIGT ANVISNINGARNA I BBIC  
i samband med placering i familjehem eller 

hem för vård eller boende (HVB) 

Läkarundersökningen avser 

Barnets namn Personnummer 

 

 

Beställare av utlåtandet 

Socialnämnd (kommun) 

 
Utredare 

 
Telefon 

 
Utlåtandet kommer att ingå som en del i socialnämndens ansökan om vård enligt LVU 

☐ Ja    ☐ Nej 

 

Information till socialtjänsten  

Utredare ska så tidigt som möjligt i utredningen beställa tid för läkarundersökningen genom att 

kontakta Barn- och ungdomskliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås med fax via 021-17 45 91. 

Utredaren ansvarar för att skriftlig begäran når vårdgivaren inför läkarundersökningen. 

Information till tandvården  

Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barn skydd eller stöd får 

socialnämnden enligt 11 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de 

kontaker som behövs. De som omfattas av anmälningsskyldigheten i 14 kap. 1 § SoL är skyldiga att 

lämna ut alla de uppgifter till socialnämnden som kan vara av betydelse för att socialnämnden ska 

kunna utreda ett barns behov av skydd eller stöd. Personal inom tandvården omfattas av denna 

skyldighet att på begäran från socialnämnden lämna ut uppgifter.  

Inför placering av ett barn i familjehem eller hem för vård eller boende ska socialnämnden inhämta 

uppgifter om barnets behov av hälso- och sjukvård. För den skriftliga bedömningen till socialtjänsten 

ska dokumentet Utlåtande till socialnämnd. Läkarundersökning i samband med placering användas.  

I dokumentet Länsgemensam överenskommelse och samverkansrutin. Läkarundersökning, 

bedömning av tandhälsa samt former för samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin i samband 

med att barn placeras i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) finns ytterligare 

information. I de fall barnet bedöms i behov av förnyad undersökning ska kopia på kallelsen sändas 

till undertecknad.  

 

_____________________________________  

Underskrift, utredare 
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