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Fosterhemsplacerade barn 

Allmänt I samband med barnavårdsutredningen kontaktar socialsekreterare den tandvårdskli-

nik som barnet tillhör. Socialsekreteraren ska informera tandvårdskliniken om barnet 

kommer att flytta/har flyttat, till vilken adress och vilken tandvårdsklinik som är ak-

tuell på den nya orten (OBS! gäller inte vid skyddade personuppgifter/hemlig vistel-

seort). Socialsekreteraren lämnar sina kontaktuppgifter.  

Observera att det alltid är Socialtjänsten i den kommun som beslutat om placering 

som är fortsatt ansvarig för barnet. 

Barn som placeras inom 
Värmland 

•  Ta fram barnets journal och skriv in kontaktuppgifter på ansvarig social-

sekreterare samt till vilken klinik patienten överförs.  

• Tandläkaren ger en vägledande bedömning till socialsekreteraren, se Kon-

sultationsdokument till tandvården i samband med barnavårdsutredning.  

• Nuvarande tandvårdsklinik ansvarar för att socialsekreteraren får konsul-

tationsdokumentet samt att ev. övrig dokumentation (modeller, rtg) överförs 

till mottagande tandvårdsklinik (inom FTV Värmland är det samma journal-

system). Om barnet är i behov av behandling tidigare än årlig undersökning 

ska detta framgå av konsultationsdokumentet.  

• Vid behov av tandvårdsundersökning tidigare än ordinarie årliga kontroller 

kallas barnet till mottagande tandvårdsklinik enligt information i konsultat-

ionsdokumentet. Resultatet av tandvårdsundersökningen ska framgå av Intyg 

om tandvård till Socialtjänsten. Intyget skickas till ansvarig socialsekrete-

rare. 

Barn som placeras utan-
för Värmland eller hos 
privattandläkare 

Om barnet kommer att placeras på ort där en privat vårdgivare i Värmland tar över 

behandlingsansvaret för barnet eller om barnet placeras utanför Värmland, skrivs 

journalkopior ut och skickas till den mottagande vårdgivaren. Medsänd också ifyllt 

Konsultationsdokument till tandvården i samband med barnavårdsutredning. 

Om barnet har skyddade 
personuppgifter eller 
hemlig vistelseort 

Om barnet kommer att placeras på ort där en privat vårdgivare i Värmland tar över 

behandlingsansvaret för barnet eller om barnet placeras utanför Värmland, skrivs 

journalkopior ut och skickas till den mottagande vårdgivaren. Medsänd också ifyllt 

Konsultationsdokument till tandvården i samband med barnavårdsutredning. 

Om barnet uteblir från 
tandvårdsbesöket 

 

• Om barnet inte kommer till tandvården vid första kallelsen kontakta bar-

nets ansvarige socialsekreterare och familjehemmet  

• Om barnet uteblir vid upprepade tillfällen får familjehemmet information 

om att anmälan görs till Socialtjänsten enligt Folktandvårdens riktlinjer för 

Barn som far illa  
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• Anmälan görs till Socialtjänsten i den kommun som genomfört och ansva-

rar för placeringen  

• För kännedom skickas anmälan även till Socialtjänsten i vistelsekommu-

nen 

 


