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BBIC - rutin för läkarundersökning
1 Inledning

BBIC är en förkortning för Barns Behov I Centrum. Barnets hälsa är en viktig del
i socialtjänstens utredning och som komplement i utredningen kan en
hälsoundersökning erbjudas barnet. På Socialstyrelsens hemsida
www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic finns ytterligare information.

2 Målgrupp
Barn som ska placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om vård av unga
(LVU). Ensamkommande asylsökande barn under 18 år är undantagna denna
rutin. De erbjuds inledande hälsoundersökning på vårdcentral och remitteras till
barn- och ungdomskliniken vid behov.

3 Begäran om undersökning
Utförs av ansvarig socialsekreterare på särskild blankett. Socialtjänsten ansvarar
för att nödvändig bakgrundsinformation bifogas. Journalanteckningar från BVC,
elevhälsa och övriga vårdkontakter ska skickas med om barnet haft kontakter
utanför Region Kronoberg. Läkarundersökning bör erbjudas inom två veckor från
det att komplett ifylld beställning och eventuella journalkopior inkommit. Om
ärendet behöver påskyndas kan socialsekreterare ringa barn- och
ungdomsmottagningen 0470-58 84 26 i samband med att beställningen skickas.
Vid misstanke om aktuell misshandel, sexuellt övergrepp eller självskadebeteende
ska handläggaren ringa bakjour, 0470-58 87 80.

4 Registering
Begäran om BBIC registreras som:
 ny privat vårdbegäran
 mottagande enhet: Barn- och ungdomsmottagningen
 skapa nytt vårdåtagande




klassificering: Vaccination/hälsoundersökning
diagnos o anamnes: BBIC, fyll i tolk och språk. Acceptera.
Fyll i bokningsunderlag: Kategori BBIC-barn, besökstyp: Nybesök

Diagnos: Hälsoundersökning – BBIC Z02.8

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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5 Uppföljning

Uppgifter om barnets hälsa, vanligen i form av kopia på journalanteckning,
skickas till beställande socialsekreterare.
Om barnet remitteras av barnläkare till annan klinik ska det i remissen skrivas att
kallelse ska gå till både socialtjänsten och till barnets vistelseadress.
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