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• Mellom åtte og ti barn dør hvert år som 
følge av grov omsorgssvikt, mishandling 
og drap 

• Et lignende antall får livsvarige fysiske 
skader 

• Psykososiale langtids skadevirkninger 
rammer langt flere 



Alvorlig fysisk vold fra foresatte

Ole K Hjemdal
Vold mot barn –
omfangstudie
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Mishandlet:

5%  av barn < 5år brakt til akuttmottak med skader 

50% av spedbarn < 1 år med bruddskader

20% av 1-2 åringer  med  bruddskader

5%  av 2-3 åringer   med bruddskader

Johnson 1996 ,USA
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Tegn på mishandling:

blåmerker
skader
sår
arr
ustelthet
dårlig tannstatus
dårlig intimhygiene

-> uten god forklaring!



Blåmerker ved lek og uhell

Blåmerker ved mishandling

Lokalisasjon:





Etter 5 minutter Etter 24 timer

Etter 48 timer Etter 5 dager



Antall	blåmerker	på	barn	0-4	år:	42	tilfeller	av	mishandling	og	53	ulykkestilfeller

Flest	blåmerker	på	mishandlede	barn





Datering av blåmerker
Fargen endrer seg med tiden: 
blåfiolett ® blåbrun ® grønnbrun ® grønn ® gul

Gulfarging tyder på at lesjonen er eldre enn 18 
timer gammel. Jernpigment-makrofager sees 
først etter 2 døgn.
Umulig å si om en blødning er ferskere enn 24 
timer  (makroskopisk)

Stump vold



Bedre metoder for aldersbestemmelse 
av blåmerker trenges!





Antall meldinger til barnevernet per år i Norge:

52.996
Påbegynte saker:          41.967 (79,2%)
Avsluttet med vedtak:     17.300 (32,7%)

6 av 10: høykonflkt saker
4 av 10  voldssaker

11% vannskjøtsel
13% seksuelle overgrep



Barnemishandling	i	Norge	- politianmeldelser

Justisminister	Storberget,	februar	2007:	
10%	av	alle	barn	utsatt	for	vold	(100.000)

Norsk	retrospektiv	studie

91	barn	innlagt	med	hodeskader	ved	Ullevål	USH
i	perioden	1995	– 2005

19%	påført
38%	uavklart

Myhre,	Grøgaard,	Dyb,	Sandvik,	Nordhov,	2007

Barnemishandling	i	Norge

2004:			342 anmeldte	tilfeller	av	vold	mot	barn	<	12	år

2009:		 957 anmeldte	tilfeller	av	vold	mot	barn	<	12	år

2013:	1700 anmeldte	tilfeller	av	vold	mot	barn	<12	år

2015:  >2000
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Fatalt fall fra sofa?
Småbarn  (16 mnd) skal ha dratt 1 mnd baby
ned fra sofaen – 45 cm fallhøyde

45 cm





Ulykke Påført 
skade

Problemstilling:

Når spedbarn og småbarn bringes til lege eller sykehus:

Stemmer historien?



Fatalt fall fra sofa?
Småbarn  (16 mnd) skal ha dratt 1 mnd baby
ned fra sofaen – 45 cm fallhøyde

45 cm





Litteraturgjennomgang:

Viktig spørsmål:
Er dødelige hodeskader mulig
etter fall fra lave høyder? or
when adults fall on top of 
infants?



Sjelden alvorlige skader:

Lyan&Oates 1993
207 barn <6 år, 
fall fra seng (0,6-1,35m):         - Ett skallebrudd

- Ingen livstruende skader

Nimityongsku&Anderson 1987
76 barn, fall fra lave høyder:   - Ett skallebrudd 

- Ingen dødsfall

Chadwick et al 1991
118 barn, fall fra 3 – 13,4m      - Ett dødsfall

100 barn, fall fra <1,2m            - 7 dødsfall

Dersom historiene er sanne: 8 ganger farligere 
å falle fra lave høyder enn fra store høyder...



Litteraturgjennomgang:

Skallebrudd kan forekomme ved fall fra bordhøyde

Omregnet fra amerikansk metastudie
vil vi i Norge forvente < 1 dødsfall hvert 17. år   

Chadwik DL, Bertocci G, Castillo E, et al. 
Annual risk of death from short falls among young children: 
Less than 1 in 1 million. Pediatrics2008; 121:1213-1224
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Shaken impact Syndrome

Triade:

1. Blødning under den harde hjernehinnen 
(Subdural blødning)

2. Netthinneblødning 

3. Hjerneskade (diffus aksonal skade)

Dessuten ofte brudd av ribben og/eller arm- og benbrudd



Forekomdst

• USA: 
– 1000 tilfeller og 250 dødsfall per år

(Lazoritz og Palusci, 2001)

• Norge
– 8-10 tilfeller and 2-3 dødsfall per år

(estimat)



• Symptomer

– sløvhet, irritabilitet, redusert bevisthet 
epilepsi, rykninger, slappe muskler
(hypotoni), oppkast, forandret åndedrett
>50 % alvorlige neurologiske symptomer 

– Krampeanfall
Hahn 1983,Johnson 1995 

Filleristing syndrom 
“Non-accidental head trauma”



Senehinnen
Den harde hjernehinnen

Brosamleårer

Hjerne

Spinnehinnen
Den bløte hjernehinnen









Den harde hjernehinne 
(senehinnen)

Subdural blødning
(under senehinnen)

Hjernen

Intrakraniell blødning



1. Blødning under senehinnen

2. Hjerneskade

akselerasjons-
decelerasjons-
rotasjons-krefter

Nervetrådskade
(diffus aksonal
skade)



1. Blødning under senehinnen

2. Hjerneskade

akselerasjons-
decelerasjons-
rotasjons-krefter

Nervetrådskade
(diffus aksonal
skade)

Pustestopp-
episoder
(apneér)

Diffus 
oksygenmangel 
hjerneskade

Hjerneoppsvulming
(hjerneødem)

Død
blivende skader ⅓
helbredelse ⅓

⅓



2. Hjerneskade

3. Netthinneblødning

1. Blødning under senehinnen



• Symptomer

–Døsighet,	irritabilitet,	redusert	bevissthet,	
epileptiske	anfall,	hypotonus,	oppkast,	
endret	pustemønster
>50	%	betydelige	nevrologiske	symptomer	

–Manglende	kontaktbarhet,	kramper
Hahn	1983,Johnson	1995	

Shaken-baby	syndrome	
“Non-ackcidentelt hodetraume”



Shaken baby syndrome 
– mishandlingsbetinget hodeskade:

Alvorlig prognose:

1/3 dør

1/3 får blivende skader:
Cerebral parese, epilepsi, 
synstap, forsinket mental utvikling

1/3 helbredes uten men



Støtter diagnosen: 
-ribbebrudd
-bøttehankbrudd



Shaking-impact	syndrome	
“Non-accidentelt	hodetraume”

Duhaime,	N	Eng	J	Med,	1998

Shaken baby syndrom



Leestma, 2005: 
Treffskade i 43 av 54 
bevitnede tilfeller

Oemichen et al,2008: 
Treffskade i 6 av
18 tilfeller 



Shaking-impact syndrome:

Differentialdiagnoser (alternative forklaringer):

- Alvorlige infeksjoner
- Leukemi
- Benskjørhet – osteogensis imperfecta: vevskultur
- Blodlevringsforstyrrelser
- Stoffskiftesykdommer
- Få uker etter fødsel: blødning under senehinnen

netthinneblødning
ved hard fødsel – særlig forløsning ved sug

- (Knapt etter gjenopplivning)



Blodansamling under senehinnen 
hos 14% av nyfødte

Alle blodansamlingene borte 
etter 4 uker

Whitby et al, Lancet 2004,

MR 48 timer etter  fødsel – kontroll etter 4 uker



Netthinneblødning– etter fødsel

34 % (18/53) hadde netthinneblødn. etter fødsel
16 av disse 18 ikke tilstede etter to uker



• Symptomer

–Døsighet,	irritabilitet,	redusert	bevissthet,	
epileptiske	anfall,	hypotonus,	oppkast,	
endret	pustemønster
>50	%	betydelige	nevrologiske	symptomer	

–Manglende	kontaktbarhet,	kramper
Hahn	1983,Johnson	1995	

Shaken-baby	syndrome	
“Non-ackcidentelt hodetraume”
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Dokument 8 forslag enstemmig vedtatt av Stortinget (2015) ber om at 

regjeringen: 

styrker Barnevernstjenesten med medisinsk kompetanse. 

….eksperter i klinisk rettsmedisin

….sikrer nødvendig tilgang til helsepersonell med særlig klinisk 

rettsmedisinsk kompetanse for å undersøke og vurdere skader som kan 

skyldes vold og overgrep. 

…..ber regjeringen sette i verk incentiver for å 

sikre at flere leger tar sosialpediatrisk og klinisk rettsmedisinsk 

spesialisering. 



Barnevoldsutvalget 
(leder: Ann Kristin Olsen):

Skal analysere mishandlingssaker 
for å finne ut hva som hadde gått galt



Takk for merksomheten!


