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EPIKRIS - SAMMANFATTNING
Epikris omfattar en sammanfattning av barnets hälsa och välbefinnande, den hälsovård
som givits under vårdtiden samt eventuella behov av fortsatta åtgärder.
Vid utskrivning från BVC eller vid flytt till annan BVC skrivs EPIKRIS:
•

på pappersjournalens sista sida med sökord enligt nedan.

•

I BHV-journal Growth lägg till (+) flik DAGANTECKNING och dokumentera med
sökord enligt nedan.

Familje- och barnomsorg uppdateras i BHV-journalen.
Sammanfattande bedömning
Om inga avvikelser eller problem skriver man ”Normal BVC-period”. och ”Utskriven från
Barnhälsovården” (vid skolstart) eller ”Utskriven från BVC X” (vid flytt till annan BVC).
Vid varje sökord nedan kommentera med ett NEJ.
Har det varit avvikelser, problem, ev. konsultationer/remisser med betydelse för barnets
hälsa och utveckling dokumenteras det vid varje aktuellt sökord med ett JA (med
kommentar).

Hälsoproblem
•

Somatiska svårigheter/problem av betydelse?

•

Ange gestationsålder om barnet är fött i graviditetsvecka 33 eller tidigare!

Astma/allergi/överkänslighet
Tillväxt
Psykomotorik
•

Tal/språk? Haft logopedkontakt?

•

Motorik?

•

Kognitiv utveckling/koncentration?

•

Kontakt/samspelsförmåga?

Syn/hörsel
•

Nedsatt syn? Visus 4 år?

•

Nedsatt hörsel? Lekaudiometri 4 år?

Tandhälsa
Vaccinationer
•

Finns det behov av kompletterande vaccination/vaccinationsplanering?

•

Reaktioner mer än normala?
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Övrigt
•

Något kring barnets hälsa/sociala situation som är viktigt för elevhälsan att känna till?

•

Rekommenderas det en tidigare uppföljning av barnet inom elevhälsan?

•

Finns det behov av muntlig överrapportering?

UTSKRIVNING FRÅN BVC
På BHV-journalen vid Utskriven från Barnhälsovården anges Datum och Till vilken skola/
BVC. Vårdnadshavaren skriver under med datum. Föräldrarna bör ha läst igenom barnets
journal med epikris i barnets journal innan de ger sitt medgivande till att informationen
överförs till annan vårdgivare. Informera även om att eventuella remissvar som ännu
inte inkommit eftersänds till den av vårdnadshavaren angivna skolan.
Med förälders samtycke överlämnas journalen till skolan vid skolstarten/annan BVC enligt
lokala rutiner. Vid behov görs en muntlig överrapportering.
I och med att barnet börjar i förskoleklass tar elevhälsans medicinska insats över
hälsovårdsansvaret.
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