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BHVi 
 

Råd och information från barnhälsovårdsöverläkaren 
 

 
Angående åtgärder vid upprepade uteblivna kontroller på BVC 

 

Bakgrund 

Alla barn har rätt till kostnadsfri barnhälsovård, men samtidigt har föräldrarna rätt att 
avgöra var och av vem detta skall utföras. Detta kan leda till oklarheter i enstaka fall där 
familjen inte kommer med barnet till planerade hälsokontroller på BVC. I dessa fall kan 
vi inte veta om barnet får sin hälsovård på annat sätt, eller om det rör sig om en bristande 
omvårdnad från föräldrarnas sida. I det förra fallet måste förhållandet utredas och 
antecknas i journalen, som eventuellt skall skickas (i original eller i förekommande fall i 
kopia) till annan mottagning. I det senare fallet blir det fråga om en anmälan till sociala 
myndigheter om att barnet löper risk att fara illa genom att inte erhålla den barnhälsovård 
det har rätt till. 
 
För att få en enhetlig hantering av dessa fall i Halland, har Barnhälsovården tillsammans 
med landstingsjuristen utarbetat en handlingsplan och en brevmall som kan användas i 
kontakt med föräldrar i de fall där sedvanliga åtgärder inte har givit resultat. 
 

Åtgärder 

Innan man använder sig av den bifogade brevmallen, är det naturligtvis angeläget att man 
gjort så mycket man kan för att försäkra sig om att föräldrarna förstått att det är viktigt 
att barnet får den förebyggande hälsovård det har rätt till. Kontaktförsök med båda 
vårdnadshavarna måste göras per telefon. Se till att alla tillgängliga telefonnummer har 
kontaktats. Vårdnadshavarna skall även kontaktas per brev, lämpligen av både BVC-
sjuksköterska och BVC-läkare. I detta brev bör vår skyldighet att anmäla inte tas upp, 
utan man bör endast påtala att det är viktigt att barnet får sin hälsovård. Om barnet trots 
detta inte får sitt behov av barnhälsovård tillgodosett, har vi skyldighet att kontakta de 
sociala myndigheterna. Innan en sådan anmälan göres skall föräldrarna meddelas, och vi 
rekommenderar då att bifogade brevmall användes. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Sammanfattning 

● Alla barn har rätt till barnhälsovård 

● Om barnet inte får detta, har vi skyldighet att anmäla till sociala 

myndigheter 

● Innan sådan anmälan göres, skall vårdnadshavaren meddelas per brev 

● Brevmall för detta ändamål medföljer som bilaga 

 

 
 
 

Kungsbacka den 25 februari 2009 
 

 
 
      Barnhälsovårdsöverläkare 
 



  
……………… 

(Datum) 
 
 
 
 
Till vårdnadshavaren för …………………………………………………………………………….. 

(namn och personnummer) 
 

.............................. har uteblivit från följande erbjudna tider: ……………………………….. 
 
 
Vi vill därför att du/någon av er vårdnadshavare kontaktar oss snarast (senast inom 4 

veckor), så att vi kan reda ut hur han/hon får sin barnhälsovård. Om Ni besöker annan 

barnavårdscentral, så måste vi få reda på detta eftersom vi är skyldiga att erbjuda 

hälsokontroll. 

 

Enligt lag har alla barn rätt till fri barnhälsovård som en del i deras omsorg och utveckling. 

Vid misstanke om att ett barn inte får den vård och omsorg det har rätt till, har jag som 

barnhälsovårdspersonal skyldighet att kontakta sociala myndigheter. Därför är det viktigt att 

du/någon av er vårdnadshavare snarast tar kontakt med mig, så att vi tillsammans kan 

diskutera ditt/ert barns barnhälsovård. Om du/ni inte hör av dig/er senast inom 4 veckor, 

måste vi överväga om en anmälan till socialtjänsten ska göras. 

 

Med vänlig hälsning 

 

…………………………………………… 

(namn) 

 

BVC: ………………………………………………………………………… 

Adress: ………………………………………………………………………… 

Postadress: ………………………………………………………………………… 

Tfn: ………………………………………………………………………… 


