
Dokumentasjon 

•Unngå fortolking av utsagn og 

observasjoner. 

•Høyt detaljnivå ved beskrivelse av skader. 

•Ta bilder med egnet kamera og lys, 

målestokk. 

•Dokumentér også gamle skader og arr. 

•Anledning til separat, skjermet journal for 

sensitive opplysninger, med kort notat i 

ordinær journal. 

Utdrag fra lege Rafea Qadoris innlegg (barneavdelingen)

FAGKONFERANSE LEGEVAKTENE I ØSTFOLD, 2016



Sykehistorien 

•Hva skjedde? 
•Hvordan skjedde det? 
•Hvor skjedde det? 
•Når skjedde det? 
•Hvem så det, og hvem var tilstede? 
•Hva ble gjort etterpå? 
•Hvordan reagerte man? 



Følgende trekk bør vekke mistanken:

• Barnet eller annen person forteller at skaden er 

påført.

• Skade uten forklaring :

– Skade med usannsynlig forklaring: Beskrevet 

skademekanisme med lav energi ved alvorlige 

skader som brudd eller hjerneskade. Barnets 

utviklingsnivå gjør forklaringen usannsynlig. Skade 

som forklares med søskenvold.

– Beskrivelsen av hendelsesforløpet endrer seg 

under samtalen eller flere vitner til ulykken avgir 

forskjellige forklaringer.

– Foreldre angir at barnet ikke har hatt symptomer 

eller tegn til smerte eller ubehag.

– Oppsøker helsehjelp sent.





Blåmerker 
• Blåmerker med form som tyder på slag 

med hånd eller gjenstand, håndgrep eller 

bitt.

• Blåmerker hos spedbarn eller andre barn 

som ikke kan forflytte seg selv.

• Flere store blåmerker og blåmerker i 

grupper eller flere blåmerker med lik 

form/størrelse.

• Blåmerker over bløtdelsområder: kinn, ytre 

øre, hals, overarmer, rygg, innsiden av

lår, håndflater, fotsåler, genitalia, sete og 

ellers utenfor benete fremspring.





Hudmisfarging (blåmerke) på venstre kinn, 10 uker gammel gutt, 
ingen forklaring



Hudmisfarging (blåmerke) på venstre lår, 10 uker gammel gutt, ingen 
forklaring



Gutt 11 år, banket opp av farmors kjæreste, hudmisfarging (blåmerke) på hake etter slag 
mot ansikt.



Gutt, 5 år, gjentatte episoder med fysisk mishandling, parallelle striper med 
hudmisfarging (blåmerker) av ulik alder samt sår/skorper på seteballene tyder på 
gjentatte slag med gjenstand over tid.





Rifter, kutt, hudavskrap og arr

• Obs igjen inadekvat forklaring. 

• Hos immobile spedbarn

• På hudområder som vanligvis er tildekket

• Ved multiple skader

• I øye-/øreregionen og på kinn

• På hals/nakke, rundt håndledd og ankler med 
”snøre”-mønster



Brannskader :
• Skaden mangler forklaring eller forklaringen er 
usannsynlig
• Skåldeskader som indikerer tvang f. eks: Skålding av 
rumpe, perineum eller ben, hanske eller strømpe 
distribusjon, symmetrisk distribusjon, skarp 
avgrensning, skade på et område som en ikke 
forventer at vil komme i kontakt med varme 
gjenstander eller væsker ved en ulykke (f. eks, 
baksiden av hendene, fotsåler, rumpe eller rygg).
• Hos barn som ikke kan forflytte seg selv.
• Merker etter redskaper eller objekt (f. eks 
strykejern, krølltang, sigarettmerker).
• Brannskade pluss andre ferske eller gamle skader.





Gutt, 15 md, angivelig skåldeskade i forbindelse med at tekopp veltet. Brannsårs 
form/utbredelse/utseende imidlertid preg av avtrykk etter direkte kontakt med varm 
gjenstand, muligens strykejern.



Gutt, 8 md, ifølge foreldre rullet han ved et uhell ned fra sofa og kom i kontakt med 
varmt strykejern som mor hadde satt fra seg på gulvet.



Bruddskader
• Brudd, spesielt hos barn under 18 måneder, 
hvor sykehistorien ikke harmonerer med 
skadene skal gi mistanke om mishandling.
• Multiple brudd, ribbensbrudd og femurfraktur 
før barnet kan gå.
• Brudd gjennom skulderblad, ryggvirvler, 
brystbein, bekken og fingre/tær.
• Brudd av ulik alder .
• Anslagsvis 12% av frakturer hos barn som 
oppsøker skadepoliklinikk skyldes mishandling 
• 2/3 av bruddskader i bena hos barn <18 
måneder er påført 



• Det er per i dag holdepunkter for å si at hos 

ellers friske barn under 18 måneders alder 

er multiple brudd, ribbensbrudd og 

lårbensbrudd før barnet kan gå mer vanlig 

ved mishandling enn ved ulykker. 

• Ribbensbrudd kan tilskrives mishandling i 

70 % av tilfellene, 

• overarmsbrudd hos barn under tre år i 50 

% av tilfellene, lårbensbrudd i 25-35 % av 

tilfellene og 

• skallebrudd hos små barn i en tredjedel av 

tilfellene.







Påførte hodeskader
• Alvorlige hodeskader som følge av 

mishandling forekommer hyppigst hos de minste 

barna (< 2 år). Kraftig risting av barnet eventuelt 

i kombinasjon med slag og støt mot hode, er 

vanligste mekanisme ved påførte hodeskader, 

derav utrykket ”Shaken Baby Syndrom”. 

• Alvorlig påførte hodeskader gir ofte skade på 

hjernevevet og har en dårlig prognose med 

dødelighet på over 10 %, og nevrologisk 

seinskader hos 60–70 % av de overlevende.





Symptomer og funn
• Symptomer på hodeskader hos små barn kan 

mistolkes som sykdom dersom det ikke 

foreligger informasjon om skade. Ofte er det få 

eller ingen ytre tegn til skaden.

• Nedsatt eller endret bevissthet/irritabilitet.

• Kramper og anfall.

• Uregelmessig respirasjon og pustestans.

• Økt fontanele spenning.

• Oppkast og spisevansker.

• Økende hodeomkrets (skjærer sin HO-

vekstkanal), suturdiastase.

• Fokale nevrologiske funn forekommer sjeldent.



• Oppgitt skademekanisme ikke kan forklare 

skadeomfanget, er uklar eller usannsynlig 

– Det er usannsynlig at fall fra høyder under 1 

m skal gi alvorlige hodeskader. 

• Funn av subdural hematom, mistanken styrkes 

ved: 

– Funn av retinale blødninger

– Funn av flere hematomer

– Ledsagende hypoksiforandringer

– Funn av andre skader som er forbundet 

med mishandling.



• Akutte seksuelle overgrep defineres som skjedd 
innenfor 72 timer.
• Overgrep som har skjedd innenfor de siste 2 uker 
bør også undersøkes raskt .
• Utredning av seksuelle overgrep er sentralisert til 
barneavdeling/barnehus med erfaring.
• Deretter anamnese med barn (og ev. pårørende). 
Forsiktighet ved utspørring av barnet dersom det 
ennå ikke har vært til dommeravhør. Unngå ledende 
spørsmål. Forbered barnet på undersøkelsen (hva 
skal gjøres, hvordan, ev. demonstrere på dukke).

Seksuelle overgrep



• Aktuell jus 
• •Helsepersonelloven §21 (varsling barnevern) 
• •Helsepersonelloven §33 (varsling barnevern) 
• •Lov om barnevernstjenester §4-10, §4-11, §4-12 
(opplysningsplikt, opplysningsrett og meldeplikt) 
• •Forvaltningsloven §19c (info til foreldre) 
• •Pasientrettighetsloven §3-2 (info til foreldre) 
• •Helsepersonelloven §23 og 31 (varsling politi) 
• •Straffeloven §139 (varsling politi) 
• •Helsepersonelloven § 15 og 27 (legeerklæringer, 
attester) 
• •Etiske regler for leger (dokumentasjon) 



• •Barnemishandling, en veileder for helsepersonell. 
K.Aslaksen, UM.Køpp, 2005 
• •Veileder i akutt pediatri; kapittel 12 Sosialpediatri. Norsk 
Barnelegeforening. 
• •”Oppdager sykehusene barnemishandling?” NKVTS 2010. 
• •”When to suspect child maltreatment” NHS/NICE 2009. 
• •”Update on child maltreatment.” Newton AW, Vandeven
AM, 2009 
• •”Overgrepsmottak, veileder for helsetjenesten,” SHDir IS-
1457, 07/2007 
• •”Veileder for behandlere som skal dokumentere skader som 
kan ha strafferettslige konsekvenser,” Den rettsmedisinske 
kommisjon: http://www.sivilrett.no/arsmeldinger-og-
veiledere.307106.no.html 
• •Norsk Helseinformatikk, barnemishandling og omsorgssvikt; 
NHI.no 
• •Norsk Kompetansesenter mot Vold og Traumatisk Stress; 
NKVTS.no 
• •Stine Sofies Stiftelse; Stinesofiesstiftelse.no 


