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Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar
av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten
kostnadsfritt
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting har vid sammanträde i oktober 2017
beslutat rekommendera landsting/regioner att kostnadsfritt återkoppla medicinska
bedömningar, från hälsoundersökningar av barn och unga när samhällsvård inleds,
till socialtjänsten.

För att säkerställa att barn och unga personer som vårdas utanför hemmet får ta del av
samma goda förebyggande hälsovård som andra barn har en ny bestämmelse införts i
socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska underrätta landstinget om att ett barn
eller ung person 18–20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska
erbjudas en hälsoundersökning. Samtidigt infördes en ny lag som reglerar landstingets
skyldighet att erbjuda hälsoundersökning av barn och unga vid placering, lag (2017:209)
om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Landstingen tillförs enligt den kommunala finansieringsprincipen 10 miljoner årligen
för att utföra hälsoundersökningarna, motsvarar ca 100-150 000 kronor för Region
Jämtland Härjedalen. Lagändringarna bedömdes inte orsaka kommunerna extra
kostnader.
För att de barn som vårdas utanför hemmet ska säkerställas samma goda vård
som sina jämnåriga och för att socialtjänsten ska kunna uppfylla de lagkrav som
ställs på dem behöver hälso- och sjukvården överföra resultaten från
hälsoundersökningar till socialtjänsten. Landstingen föreslås göra detta
kostnadsfritt.
För närvarande finns en länsövergripande överenskommelse om
hälsoundersökning för placering i familjehem eller hem för vård och boende
gällande från 1 december 2013. Den är just nu under revidering. Varken i
nuvarande överenskommelse eller i samtal i anslutning till revideringen
diskuteras de ersättningar som SKLs rekommendation avser, dvs Region
Jämtland Härjedalen gör redan detta kostnadsfritt.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen antar SKLs rekommendation om att kostnadsfritt
återkoppla medicinska bedömningar, från hälsoundersökningar av barn och unga
när samhällsvård inleds, till socialtjänsten.
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