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BEGÄRAN OM 
TANDHÄLSOUNDERSÖKNING  
Konsultation och hälsoundersökningar för barn aktuella 
inom socialtjänsten är en överenskommelse med 
samverkansrutin som är tagen av regionen och samtliga 
kommuner i Västerbotten. Information om hur 
tandhälsoundersökningen ska genomföras finns reglerat i 
Socialstyrelsens allmänna råd HSFL-FS 2019:19. 
Föreskrifterna, rutiner och annan information finns på 
www.regionvasterbotten.se/halsoundersokningifo  

 
Tandhälsoundersökningen avser 

Barnets namn  
 

Personnummer  

Gatuadress  
 

Ort 

 

Ansvarig kommun 
Socialnämnd (kommun) 

Socialsekreterare 

Telefon E-mail 

Information om barnet varit aktuell hos annan utförare utanför Region Västerbotten. 

 

 

Kontaktinformation till tidigare utförare som undersökande tandläkare kan kontakta. 

 

 

Information om vad som gäller kring ansvarsfördelning familjehem/institution, socialtjänst och 
vårdnadshavare, om det finns särskilda restriktioner som är viktiga att känna till med hänsyn till 
barnets säkerhet. 

 

 

 

Annan information som kan vara av vikt inför tandhälsoundersökningen 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regionv%C3%A4sterbotten.se/halsoundersokningifo


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Barnets namn: 
	Personnummer: 
	Gatuadress: 
	Ort: 
	Socialnämnd kommun: 
	Socialsekreterare: 
	Telefon: 
	Email: 
	Information om barnet varit aktuell hos annan utförare utanför Region VästerbottenRow1: 
	Information om barnet varit aktuell hos annan utförare utanför Region VästerbottenRow2: 
	Kontaktinformation till tidigare utförare som undersökande tandläkare kan kontaktaRow1: 
	Kontaktinformation till tidigare utförare som undersökande tandläkare kan kontaktaRow2: 
	Information om vad som gäller kring ansvarsfördelning familjeheminstitution socialtjänst och vårdnadshavare om det finns särskilda restriktioner som är viktiga att känna till med hänsyn till barnets säkerhetRow1: 
	Information om vad som gäller kring ansvarsfördelning familjeheminstitution socialtjänst och vårdnadshavare om det finns särskilda restriktioner som är viktiga att känna till med hänsyn till barnets säkerhetRow2: 
	Information om vad som gäller kring ansvarsfördelning familjeheminstitution socialtjänst och vårdnadshavare om det finns särskilda restriktioner som är viktiga att känna till med hänsyn till barnets säkerhetRow3: 
	Annan information som kan vara av vikt inför tandhälsoundersökningenRow1: 
	Annan information som kan vara av vikt inför tandhälsoundersökningenRow2: 
	Annan information som kan vara av vikt inför tandhälsoundersökningenRow3: 
	Annan information som kan vara av vikt inför tandhälsoundersökningenRow4: 
	Annan information som kan vara av vikt inför tandhälsoundersökningenRow5: 
	Annan information som kan vara av vikt inför tandhälsoundersökningenRow6: 


