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BESTÄLLNING AV LÄKARUNDERSÖKNING OCH UTLÅTANDE OM
HÄLSOTILLSTÅND (18-20 ÅR)
För beställning av läkarundersökning ring regionens växel på telefonnummer, Växjö 0470-58 80 00 eller Ljungby 0732-58 50
00. Be om att få bli kopplad till tjänstetelefon på den vårdcentral där personen är listad. Boka tid och kom överens om var
denna blankett ska skickas.

Uppgifter om den unge
Personnummer

Namn

Ange lagrum utifrån vilket den unge ska placeras (om placering är aktuell)

LVU

Omedelbart LVU

SoL

Skyddat boende/sekretessbelagda uppgifter

Ja

Nej

Orsak om begäran till läkarundersökning

Läkarundersökning avseende hälsa/kronisk sjukdom (tex Diabetes, Epilepsi mm) inför akut placering
Läkarundersökning enligt BBIC
Finns behov av tolk?

Ja

Om ja, ange språk

Nej

Vem följer med den unge till undersökningen? (personen skall ha god kännedom om den unge alternativt vara ansvarig socialsekreterare)
Prioritering – när behöver utlåtande från hälsoundersökningen senast vara beställande socialtjänst tillhanda (ÅÅÅÅ-MM-DD)?

Vänligen observera att vårdcentralerna behöver så god framhållnings som möjligt då antalet undersökningstider är begränsade.

Uppgifter av betydelse för undersökningen
Som ett underlag inför hälsoundersökningen ska vårdgivaren hämta in uppgifter om barnets eller den unges fysiska och
psykiska hälsa, detta i enlighet med HSLF-FS 2019:19, 5§. För att underlätta vårdgivarens uppgiftsinhämtning ska beställande
socialtjänst delge vårdgivaren den information om den unges fysiska och psykiska hälsa som finns i socialnämndens
personakt samt ange om den unge varit bosatt i andra län.
Har den unge bott utanför länet?

Ja

Om ja, i vilket/vilka län?

Nej

Bifogas information från socialnämndens personakt om den unges fysiska och psykiska hälsa?

Ja

Nej – finns ingen tidigare info

Övrig information som bedöms vara relevant för vårdgivaren

Övrigt
Kallelser till uppföljande besök skickas till

Utlåtande/utdrag ur medicinsk journal ska efter undersökningen skickas till beställande socialtjänst:

Mottagare av utlåtande (Titel, namn, telefonnummer och e-post

Adress

Kontaktuppgifter till ansvarig socialsekreterare/närmaste chef vid brådskande frågor från undersökande vårdgivare (telefon och e-post)

SoL 11 kap. 3 a § Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta landstinget om att ett barn eller en ung person i
åldern 18-20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan hälsoundersökning som
avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Denna lag innebär för regionens del att:
1 § Landstinget ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ
av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung
person i åldern 18-20 år inleds.
Förtydliganden av lagarna finns i HSLF-FS 2019:19 samt i Socialstyrelsens Meddelandeblad nr.1 2020
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