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Praktiska anvisningar munhälsoundersökning placerade 
barn och unga, 0–20 år 

Fysiska och psykiska hälsoproblem är kraftigt överrepresenterade hos barn som far illa i sin 
hemmiljö eller placeras på grund av eget beteende, jämfört med övriga barn. De barn och 
unga som placeras i familjehem eller på Hem för vård eller boende (HVB) är därför att 
betrakta som en högriskgrupp både vad gäller aktuella men också eventuella framtida 
hälsoproblem. 
Hälso- och munhälsoundersökningens syfte är att ge ett underlag för medicinsk bedömning av 
behovet av hälso- och sjukvård och tandvård, hur socialnämnden ska verka för att barnet eller 
den unge ska få sitt behov av hälso- och sjukvård och tandvård tillgodosett, samt klargöra 
hälso- och sjukvården och tandvårdens fortsatta kontakt med barnet. 

Tidsbokning munhälsoundersökning  
• Bokning av tid görs av socialsekreteraren som ringer den tandvårdsklinik som barnet 

eller den unge tillhör eller är placerad, inom länet.  
• Socialtjänsten ansvarar även för att kontakt etableras med tandvårdsklinik när barnet 

eller den unge är placerad, eller ska placeras, utanför länet.  
• Socialsekreteraren informerar barnet eller den unge samt vårdnadshavare om tiden, 

men tandvårdskliniken skickar även formell kallelse.  
• Var observant på den automatiska kallelsefunktionen gällande brev och sms så att rätt 

person får kallelsen och vistelseort inte röjs för vårdnadshavare om sådant beslut finns.  
• Om det är barnets eller den unges önskan ska socialsekreteraren ombesörja att någon 

som känner barnet eller den unge väl och/eller socialsekreteraren, är med vid 
undersökningarna samt inhämta barnet samtycke till detta.  

Samråd  
Gemensamt ansvar för att samråd sker om det finns behov  
Inför barnet eller den unges besök inom hälso- och sjukvården och tandvården kan det finnas 
behov av samråd mellan socialsekreteraren och läkaren/tandläkaren utifrån barnets eller den 
unges individuella behov och situation. Samrådet kan initieras av både socialsekreterare och 
läkare/tandläkare. 

Munhälsoundersökning  
För munhälsoundersökning tillhandahåller Region Kalmar län ansvarig tandläkare vid den 
tandvårdsklinik som barnet eller den unge tillhör eller placeras.  
En munhälsoundersökning i tandvården innebär en revisionsundersökning utförd av 
legitimerad tandläkare. Vid dessa undersökningar ska barnet eller den unge betraktas som 
högriskpatient.  
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I munhälsoundersökningen ska ingå:  

• en genomgång av de uppgifter som hämtats in om barnets eller den unges munhälsa,  
• de undersökningar av och provtagningar på barnet eller den unge som behöver göras, 

samt  
• ett samtal med barnet eller den unge.  

Undersökningen bör anpassas till:  

• barnets ålder och mognad,  
• barnets eller den unges behov av kommunikationsstöd,  
• kontinuiteten i tidigare tandvårdsbehandling, och  
• barnets eller den unges förmåga att kunna samarbeta vid undersökningen.  

Om det finns anledning att anta att barnet eller den unge kan ha varit utsatt för omsorgsbrister, 
övergrepp eller trauma bör detta beaktas vid undersökningen.  
I bedömningen bör ingå om barnet eller den unge har:  

• extraorala avvikelser  
• orala sjukdomar  
• risk- och orsaksfaktorer för orala sjukdomar, och  
• avvikelser i bettet eller bettutvecklingen.  

Behandlaren ska med undersökningen som underlag göra en bedömning av vilket vårdbehov 
barnet eller den unge har. Om vårdgivaren inte kan ge den vård som behövs, ansvarar 
vårdgivaren för remiss till aktuell annan vårdgivare. 
Bedömningarna ska dokumenteras i ett utlåtande som socialnämnden ska få ta del av om det 
inte finns lagliga hinder.  

Journaler  
Som ett underlag inför munhälsoundersökningen ska vårdgivaren (Region Kalmar län) hämta 
in uppgifter om barnets eller den unges orala hälsa.  
I enlighet med Allmänna råd bör uppgifter hämtas in från  
– tandvårdsjournal,  
– barnhälsovårdsjournal, och  
– socialnämndens personakt om barnets eller den unges orala hälsa.  
Tandläkare rekvirerar dessa journaler från Folktandvården alternativt privat vårdgivare inom 
Region Kalmar län. Socialtjänsten inhämtar behövliga journaler avseende munhälsa från 
andra regioner.  
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Tidsgräns för hälso- och munhälsoundersökning  
• Undersökningen ska ske inom 4 veckor från det datum då socialnämnden begärt den.  
• Senast 7 dagar innan bokat besök ska socialnämnden överlämna inhämtade 

journaler/handlingar till ansvarig klinik.  
• Utlåtandet ska vara socialnämnden tillhanda senast 10 dagar efter slutförd 

undersökning.  

Tidsgräns vid omedelbart omhändertagande  
• Socialnämnden ska skyndsamt överlämna begäran om undersökning till hälso- och 

sjukvård respektive tandvård.  
• Undersökning ska ha genomförts och utlåtande ska vara socialnämnden tillhanda 

senast 3 veckor från det datum som socialnämnden begärt undersökningen.  

Uppföljning  
Gemensamt ansvar för uppföljning och genomförande av eventuella åtgärder.  
Den uppföljning och de åtgärder som berör hälso- och sjukvård/tandvård ansvarar 
undersökande läkare/tandläkare för återbesök alternativt att remittera till annan vårdgivare. 

Administrativa uppgifter  
Om barnet har skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort  
Åtgärder för att säkerställa ett barns eller ung persons behov av skydd av personuppgifter eller 
andra uppgifter ska vidtas enligt gällande regler och rutiner för hantering av journaler och 
annan informationsöverföring.  

Socialtjänsten  
Socialtjänsten ska registrera beslut om hälsoundersökning respektive munhälsoundersökning, 
när dessa är gjorda samt om de ledde till ytterligare åtgärder och när dessa åtgärdats.  

Tandvårdens registrering i journal (T4)  
När munhälsoundersökningen är genomförd ska det registreras i tandvårdens journal (T4) 
med särskild åtgärdskod.  
Åtgärdskod 9019 Munhälsoundersökning barn och unga placerade enligt socialtjänstlagen  

Kostnad och fakturering  
Både hälso- och munhälsoundersökning är kostnadsfri. 

Ändringshistorik 
Datum Ändring Utförd av 
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