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Råd och information från barnhälsovårdsöverläkaren 

 
Angående samverkan mellan barnhälsovården och tandvården 

 

Bakgrund 
Behandling och bemötande av barn 0 - 2 år ska, oavsett vårdgivare, vara likvärdig i länet. För att 
underlätta för såväl barnhälsovården som tandvården har rutiner tagits fram i samverkan mellan de 
båda aktörerna. Nedan ges en sammanfattning av rutinerna, och hela texten bifogas. 
 
 

Sammanfattning  
 
• BVC ansvarar för att tandvården kontaktas såväl inför föräldramöten i grupp som när 

tandhälsoproblematik misstänks hos enskilt barn. 

• Tandvården ansvarar för att meddela BVC namnet på tandvårdens kontaktperson. 
Barnhälsovården anger kontaktpersonernas namn och telefonnummer i broschyren 
Barnhälsovården i Halland. 

• Landstingskontoret ansvarar för att initiera ett nätverk i länet mellan BVC-personal och 
tandvårdens kontaktpersoner. Detta för att säkerställa utbyte av information och, i vissa delar, 
gemensam utbildning. 

 
 
 
Kungsbacka den 30 januari 2008 
 

Bernt Alm 
Barnhälsovårdsöverläkare 
 
 
Bilaga: PM LK Folkhälsoenheten 2007-11-08, Rutiner för samverkan om barn 0 - 2 år mellan barnhälsovården (BVC) och 
tandvården i Landstinget Halland 
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Rutiner för samverkan om barn 0 - 2 år mellan barnhälsovården 
(BVC) och tandvården i Landstinget Halland 
 
Bakgrund 
Behandling och bemötande av barn 0 - 2 år ska, oavsett vårdgivare, vara likvärdig i 
länet. För att underlätta för såväl barnhälsovården som tandvården har nedanstående 
rutiner tagits fram i samverkan mellan de båda aktörerna. 
 
Rutiner för samverkan 

• BVC ansvarar för att tandvården kontaktas såväl inför föräldramöten i grupp 
som när tandhälsoproblematik misstänks hos enskilt barn.  

• Tandvården ansvarar för att meddela BVC namnet på tandvårdens 
kontaktperson. Barnhälsovården anger kontaktpersonernas namn och 
telefonnummer i broschyren Barnhälsovården i Halland.  

• Landstingskontoret ansvarar för att initiera ett nätverk i länet mellan BVC-
personal och tandvårdens kontaktpersoner. Detta för att säkerställa utbyte av 
information och, i vissa delar, gemensam utbildning. 

 
Det praktiska genomförandet 
Barn 0 - 1 år 
BVC kallar till föräldrautbildning i grupp och tandvården deltar som 
utbildningsresurs. Utbildningen ska ske i samband med 8-, 10- eller 12-
månaderskontrollen - dock innan barnet fyllt 1 år. Tidpunkten avgörs av BVC.  
 
Barn 1- 2 år 
BVC ansvarar för att vid 18-månaderskontrollen ta upp tandhälsofrågor och 
meddelar tandvården om observerade riskbarn. Med riskbarn avses - förutom 
avseende tandohälsa -  
– avvikelser i vikt (såväl över- som undervikt) 
– barn som ammas/får nappflaska > 12 månaders ålder, speciellt nattetid  
– barn med allmänsjukdomar och därmed förbunden medicinering 
– barn med sviktande föräldrastöd 
 
Generellt - barn 0 - 2 år 
BVC-personalen meddelar uppgifter om barn vars föräldrar inte någon gång deltagit i 
föräldrainformation. Tandvården kallar dessa förändrar individuellt.   
 
 
Folkhälsoenheten 
Bernt Alm Britt-Inger Norlén 
Barnhälsovårdsöverläkare Tandläkare/Utvecklare 


