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Når er det grunn til å tro?

Symptomer og tegn på mishandling av de 

minste barna. 

Arne K. Myhre

Barne- og ungdomsklinikken

St. Olavs hospital

NTNU
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Andre funn

• Hevelse i beinhinna høyre lårbein

• Bløtdelshevelse i venstre hofte

• Knusningsskade i lever

Videre forløp

Innlagt BI

Politi og BV varslet

Beredskapshjem
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Vekst utvikling
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Hovedpoeng

• Sammensatt bilde med vage og uspesifikke symptomer

• Funn av skader er ofte det som gjør at diagnosen stilles

Oftest bloduttredelser



5

Child maltreatment: Vold, overgrep

og omsorgssvikt

brudd FYSISK mat / klær

hjerneskader skole

bløtdelsskader sikkerhet

forbrenninger medisinsk tilsyn

(SEKSUELT) OMSORGSSVIKT

OVERGREP kjærlighet

terrorisere støtte

dumme ut anerkjenne

sammenligne stimulere

fornærme

PSYKISK

Polyvictimisering – barnet utsatt for flere typer traumer

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=emotional+abuse&source=images&cd=&cad=rja&docid=9FNYL-7uJj9lrM&tbnid=u7ZzPmTnIBKNfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nicwa.org/resources/booklets/?p%3DBooklets_35&ei=CJIsUZZIh77RBePGgegH&bvm=bv.42965579,d.d2k&psig=AFQjCNFE4s1v1njrtbSOChIXG5oZiAtLCw&ust=1361961777858022
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Sammenheng mellom  belastende hendelser i 

barndom og senere plager

Depresjon Selvmordsforsøk Fedme

Hjerte/kar 

sykdom
Rusmisbruk

Generell helse
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The Adverse Childhood Experiences 

Study (ACE)

Acestoohigh.org

Jo flere  ACEs, jo 
høyere risiko for 
varige helseplager.

6 ACEs – 20 år 
kortere levetid
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Implikasjoner for helsevesenet.

• Må tenke på CM i en rekke sammenhenger

Ikke bare en eksklusjonsdiagnose, men 

en årsaksforklaring en aktivt må 

vurderer på linje med andre forklaringer.
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Når skal en tenke på «Child maltreatment» 

hos små barn?

• Tilknytnings- og reguleringsvansker

• Annen type utsatthet / krenkelser

• Foreldrepatologi – psykisk helse, familievold, tidligere 

overgrepshistorie!!

• Mistanke knyttet til søsken

• Diverse somatiske forhold

Sjelden at CM gir kun somatiske plager – vanligvis i kombinasjon 

med annet.
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Skader

• Blåmerker

• Brudd

• Hodeskader

• Brannskader

• Misforhold mellom historie og funn!!
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Blåmerker

• Må sees i forhold til motorisk utvikling

• Svært uvanlig med blåmerker hos babyer som 

ikke kan forflytte seg (<1%)

• En finner blåmerker hos:

– 17% av småbarn som har begynt å forflytte seg

– 53% av de som har begynt å gå 

– De fleste skolebarna
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Accidental bruising patterns.

Maguire S Arch Dis Child Educ Pract Ed 2010;95:170-177

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & Royal College of Paediatrics and Child Health. All rights reserved.
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Abusive bruising patterns.

Maguire S Arch Dis Child Educ Pract Ed 2010;95:170-177

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & Royal College of Paediatrics and Child Health. All rights reserved.
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TEN – 4: Bruising clinical decision 

rule

Torso

Ear

Neck 

Children < 4 yrs, 

Any bruise < 4 months

Now developed into TEN – 4 FACES p

Frenulum

Angel of jaw

Cheek

Eylid

Subconjunctival

Pattern
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Brudd

• Vanlig funn generelt hos barn

• Vanlig hos mishandlede barn

• Men uvanlig funn hos barn i alderen 0-2 år

Hos friske barn under 18 måneders alder:
– Multiple brudd av ulik alder 

– Brudd i de lange rørknoklene hos barn under 18 måneder

– Multiple ribbensbrudd, spesielt baktil hos spebarn  

– Metafysære frakturer (bøttehankfrakturer) 
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Lårbeinsbrudd

Spiral, torus, tverr og skråbrudd
Mary Clyde Pierce, Gina E. Bertocci, Eva Vogeley, Morey S. Moreland,

Evaluating long bone fractures in children: a biomechanical approach with illustrative cases,

Child Abuse & Neglect,Volume 28, Issue 5,2004,Pages 505-524,
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Ved utreding av brudd, tenk på

Forskjellige tilstander med økt bruddtendens:

• Beinskjørhet i familien

• Osteogenesis imperfecta

• Osteoporose av forskjellige årsaker

(immobilisering, medikamenter, 

prematuritet).

• Ernæring og vitamin D mangel.

• Sjeldne metabolske tilstander.
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Brannskader

• Skoldingsskader vanligst

• Mange skyldes uhell

• Der det skjer flere uhell, tenk på omsorgssvikt
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Brannskader

• Skade vs. sykehistorie

• Mønster eller symmetri

• Utbredelse på kroppen

• «Hanske-» eller «sokk-» utbredelse
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Epidemiologi ved hodeskader

◼ 1 av 4000-5000 barn under ett år blir hvert år påført 

alvorlige hodeskader (tilsvarer 12-15 barn per årskull i 

Norge)

◼ Ved BUK ett tilfelle pr. 1 – 2 år.

◼ Kraftig risting av eventuelt i kombinasjon med slag og støt, 

er vanligste mekanisme ved påførte hodeskader –

kontrovers rundt dette

”Shaken Baby Syndrom” «Shaken – impact trauma»

«Abusive head trauma» (AHT) 
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Symptomer

• Ofte få eller ingen ytre tegn til hodeskader

• Symptomer kan være:

– nedsatt bevissthet og/eller endret bevissthet
- irritabilitet
- sløvhet 

– kramper og anfall 

– uregelmessig respirasjon og pustestans 

– oppkast og spisevansker 

– raskt økende hodeomkrets
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Utredning av vold

Skadedokumentasjon bør skje så raskt som mulig.

Lav terskel for rtg totalskjelett, cerebral CT og øyenlegeundersøkelse hos 

barn < 2 (til 3) år. Eventuelt gjenta rtg. totalskjelett etter 14 dager. 

Relevante prøver i forhold til problemstilling
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Tverrfaglig samarbeid

Bekymringsmelding
Meldepliktig til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn 
blir utsatt for mishandling eller alvorlig omsorgssvikt. Også ved alvorlige 
atferdsvansker.
Selvstendig plikt som pålegges hver enkelt.
Skal ikke være sikker, holder med en begrunnet mistanke.

Avvergeplikt til politi (eller på annen måte)
Forhindre en eventuell framtidig straffbar handling.
Sikkert eller mest sannsynlig at en straffbar handling er/vil bli begått.
Du kan straffedømmes for å unnlate å varsle politiet.
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Avgjørende med tidlig intervensjon / 

forebygging

”It is easier to build strong children than to repair 

broken men”

Frederick Douglass

American social reformer, writer and statesman

(1817-1895)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Motto_frederick_douglass_2.jpg

