
Till Samtliga IFO chefer och medarbetare.    2021-06-28 
 
Hej!  
Tillsammans i Västerbotten jobbar vi för att alla barn och unga aktuella inom socialtjänsten ska få sina hälsobehov uppmärksammade, bedömda och vid behov 
åtgärdade. Som ett led i detta genomförde vi under våren uppföljningen som visade på att många barn har fått sina hälsobehov uppmärksammade och bedömda, 
men att det varierar mellan kommunerna i vårt län.  
 
Tillsammans med SKR planerar vi för en länsdialog den 20 oktober. Det har visat sig att det är många kommuner i landet som har svårt att komma i gång med 
rutinerna kring hälsoundersökningarna, så som ett ytterligare stöd erbjuds dessa länsdialoger.   
 
Länsdialogen sker digitalt uppdelat i tre pass under förmiddagen.   
Pass 1: SKR ger oss historiken, lagstiftningen, forskningen - kartläggningarna på nationell och länsnivå – samt svarar på juridiska och praktiska frågor ca 45 min 
Pass 2: FoU Socialtjänst går igenom länets förutsättningar med kort redovisning av uppföljningen. Ett tillfälle där ni kan dela med er av möjligheter och svårigheter 
ca 45 min 
Pass 3: Är vikt för att ni lokalt ska få möjlighet att komplettera, diskutera och få i gång hållbara rutiner. Vilka deltagare ni bjuder in beror var i processen just er 
kommun befinner sig.  
 
Inför länsdialogen uppmanar SKR er i kommunen att:    
Ta fram eller uppdaterade rutinbeskrivning på kommunnivå som innehåller: 

1. Hur ni går till väga för att genomföra en hälsoundersökning enlig 2019:19 och hur ni följer upp dessa. 
2. Vem som ansvarar för att hälsoundersökning blir genomförd, för att uppföljning blir genomförd och hur och vem som ser till att detta 

efterföljs inom socialtjänsten. 
3. Hur dokumentation av om hälsoundersökningarna har blivit genomförda och om det finns en motivering till varför ifall de inte har blivit 

det. (Förslagsvis i det första övervägandet/omprövningen under Hälsa) 

Barn och unga som placeras enligt SoL och LVU har en lagstadgad rättighet enligt Lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det 
egna hemmet, att bli erbjuden hälsoundersökningen, vilket också innebär att rutinerna kan bli föremål för en granskning av IVO. 
 
Ni avgör vilka ni bjuder in i er kommun, det beror ju som sagt var i processen ni är. Allt från ansvariga chefer, socialsekreterare och politiker inom kommunen men 
också kanske representant från hälsocentralen kan vara aktuella. SKR kommer dock inte att ha någon representant från hälso- och sjukvården i sitt pass. Har ni 
frågor och funderingar kring rutinbeskrivningen eller kommundialogen är ni välkomna att kontakta oss. 
 
Vi hörs av inför den 20 oktober! 
 
Hälsningar  
Disa Edvall Malm     Nanna Forsgren   
Forskningsledare, FoU Välfärd   Utvecklingsledare barn och unga, FoU Välfärd 
070-600 63 88    070-258 57 33 
disa.edvall.malm@regionvasterbotten.se  nanna.forsgren@regionvasterbotten.se 
 
Länk till hemsidan med materialet:  
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/samverkan/halsoundersokningar-pa-begaran-av-socialtjansten 


