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Länsöverenskommelse  

Läkarundersökning, tandläkarundersökning, samarbete barn- och ungdomspsykiatrin 

 

CHECKLISTA och telefonnummer 

Flöde Läkarundersökning  
enligt BBIC 

Tandläkar- 
undersökning 

Samarbete med BUP 

Före 
begäran: 

Konsultation BVC/skolsköterska: 
muntlig genomgång utifrån 
konsultationsdokumentet, som BVC-
sjuksköterska/skolsköterska fyller i. 
(ska finnas tillgängliga hos 
BVC/skolhälsovård eller via länk till 
Region Värmland) 
 
Rekvirera BVC-
journal/skolhälsovårdsjournal 

Socialsekreteraren konsulterar 
muntligt aktuell mottagning 
(utifrån 
konsultationsdokument), 
informerar om barnets 
placering och situation, samt 
meddelar sina 
kontaktuppgifter 

Möjlighet till 
konsultation 

Vid 
begäran: 

Kontakta per telefon den barn- och 
ungdomsmedicinska mottagning 
som kommunen tillhör (se sid 2), för 
att få en tid bekräftad och meddela 
vilket barn det gäller samt om barnet 
är aktuellt hos fler vårdgivare. 
Meddela att begäran och 
information från socialtjänsten 
kommer att postas/faxas 
tillsammans med:  
- Konsultationsdokument 
BVC/skolhälsovård  
- Journaler från BVC/skolhälsovård 
Undersökande läkare skall ha 
materialet några dagar innan 
undersökningstillfället  
OBS! Meddela vilket telefonnummer 
som läkaren kan nå dig på. 

Tandvården fyller i 
konsultationsdokument, med 
bedömning om barnets behov 
av tandvård (akut eller enligt 
årlig planering) 
Tandvården överför journaler 
och konsultationsdokument 
till nya mottagningen samt 
skickar 
konsultationsdokument till 
socialsekreteraren 
 

Se nedan 

Innan 
under-
söknings-
dagen: 

Undersökande läkare kontaktar 
socialsekreteraren för mer 
information om barnet och aktuell 
situation inför undersökningen  

Se ovan Läkaren har 
möjlighet att 
konsultera BUP 

Efter under-
sökningen: 

Undersökande läkare kontaktar 
socialsekreteraren och går igenom 
resultatet av undersökningen utifrån 
intyget. Ni planerar tillsammans 
fortsättningen, antingen via tel. eller 
i gemensamt möte. Kortsiktig och 
långsiktig planering samt ev. behov 
av remiss till BUP och/eller SIP  

Tandvården återkopplar till 
socialsekreteraren i form av 
intyg.   
 

Vid remiss till BUP, 
tid inom två veckor 
och direkt fortsatt 
stöd och behandling 
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Direktnummer till Barn och ungdomsmedicinska öppenvårdsmottagningen i: 
 
Arvika: 0570-712725 eller 0570-712726 
 
Gripen, Karlstad: 054-616645 
 
Kristinehamn: 0550-86128 eller 0550-86127 öppen 80 % 
 
Kronoparken, Karlstad: 054-616855 (har ej någon sekreterare men en mottagning som är öppen 50% 
och med röstbrevlåda) 

 

Telefonnummer till respektive kommun, i de fall läkaren inte har fått direktnummer till 

socialsekreteraren. (Hänvisa till att samtalet med socialsekreteraren gäller läkarundersökning vid 

placering.) 

Arvika Gripen Kronoparken (Karlstad) Kristinehamn 
Arvika 0570-816 00  Forshaga 054-17 20 00 Kronoparken Filipstad 073-270 39 48 

Eda 0571-651 01 Grums 0555-422 82 Rud Kristinehamn 0550-880 00 
Sunne 0565-162 60 
Årjäng 0573-141 55 

Hammarö 054-51 50 00 
Hagfors 0563-185 00 

Skattkärr Storfors 0550-651 01 

 Karlstad 054-540 50 20   
 Kil 0554-194 50 

Munkfors 0563- 54 10 00 
  

 Säffle 0533-68 16 77 
Torsby 0560-162 00 

  

 


