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Børnehus forløb afsluttet 2020



Abusive head trauma AHT 

Ruskevold

Shaken baby syndrome SBS



Childabuse and neglect, 2006



Acta Paediatrica 2008



Ugeskrift for læger 2021

CASE HØJRISIKO

følges i Familieamb.

• Eksposition rusmidler i graviditet

• For tidlig født

• Reguleringsvanskeligheder

• Sansesart – let overstimuleret

• Forældre ADHD, PTSD, rusmidler



Fysisk overgreb 

Abusive headtrauma AHT 

• prevalens ca. 20-30/100,000 børn årligt

• hyppigere end cancer

• hyppigere end Diabetes Mellitus type 1

• Median alder er 4 mdr.

Duhaime og Christian, 2009

OBS BIAS

• Carole Jenny (1997) found missed cases were more likely white, middle class, intact families with 
milder symptoms

• Carole Jenny (1999) Missed abusive head trauma – prior episodes of unexplained vomiting /  
decreased level of unconsiousnes





Uforklarlige blå mærker hos det ”non-cruising” 
spædbarn har høj prædiktiv værdi for kommende 
skader, hvoraf nogle vil være fatale.

• TEN-4-FACESp er højrisiko-
indikator for NAI

• Sensivitet 95 %

• specificitet  84 % for NAI

Hindsgavl 2022



Uforklarlige blå mærker    

og på steder de normal  

ikke forekommer

Acta Orthopaedica 2020 



Manifestationer ved fysiske overgreb 

(Non accidental injury NAI)

• 80 % af alle brud forårsaget af NAI sker hos børn < 18 mdr.

• 25 % af brud på de lange rørknogler (femur, humerus)  hos børn < 2 år skyldes NAI

• 10 % har intraabdominale skader

• hudmanifestationer hos 90 % 

• 14 % af brandskader skyldes overgreb

Acta Orthopaedica 2020



• Acta Orthopaedica 2020



RADIOLOGISKE 

FUND

Paul K. Kleinmann: diagnostic imaging



Red flags anamnese – undren ? 

• Akutte bevidsthedspåvirkede børn uden forklarende årsag, apnø, 

kramper

• Usammenhængende eller skiftende forklaring 

• Forsinkelse i henvendelse til læge

• Ingen der har set traumet / søskende / hund

• Udviklingsmæssigt ikke muligt at få traumet

• diskrepans mellem traumemekanisme og fund

• Fald fra puslebord (svære symptomer/frakturer ved fald <1,5m)

• ”if you can´t cruise, you rarely bruise”





- Diagnostik & behandling

- Udelukke underliggende    

sygdom

- Dokumentation

- Beskytte barnet



Udredningsprogram  < 2 år

Nationale retningslinjer (DPS) 
• ALT TØJ AF BARNET

• akut CT scanning ved symptomer – MR scanning 3-5 dag

• Røntgenundersøgelse

• Blodprøver

• Urin stix

• Dokumentation og sporsikring – klinisk foto

• Øjenlægeundersøgelse for blødninger i øjenbaggrund

• røntgen af totalskelet (gentaget efter 14 dg ) 

• CT af abdomen ved mistanke om traume mod truncus

• Udviklingstrin

• Evt. genetisk undersøgelse 

• Gennemlæsning af tidl. journalmateriale

• OBS FLERFOLDSGRAVIDITETER og SØSKENDE UNDER 2 ÅR



14 dages røntgenkontrol af totalskelet

• < 2 år og vedvarende mistanke om fysisk overgreb

• abnorme eller tvetydige fund på primære røntgenbilleder

• bringer ny information i 14 – 61 % af tilfældene

• identificerer nye brud ( 62-91% ribbensbrud eller CML)

• bekræfter mistanke om brud

• opklarer fund af normal anatomisk variant

• bibringer information om alder på brud



Non fatale skader  AHT 

• 30% kommer sig

• 30- 50% - significante cognitive eller neurologiske deficits 

(mental retardering, indlæringsvanskeligheder, anfald, blindhed, irritabilitet)

• ca. 7 - 30% dør

Mary E. Case, 2022

• 68 % af dem som overlever, har udvikling eller adfærdsmæssige forstyrrelser i 2-5 års alder.

Susanne B. Hayney 2022



MEDICINSK BØRNEMISHANDLING (MCA)

Munchhausen Syndrom by Proxy (MBP)

 MCA sker når et barn modtager unødvendig og skadelig eller potentiel 
skadelig medicinsk behandling under tilskyndelse af omsorgsperson (oftest 
mor - 90 % kvinder)

 Incidens 0,5 – 2,0 per 100.000 børn < 16 år 
Flaherty & MacMillan, 2013

 Moderen stiller herefter krav om undersøgelse og behandling af barnet 

 Lægen bliver instrument



MEDICINSK BØRNEMISHANDLING (MCA)

Münchhausen Syndrom by Proxy (MBP)

Børnelægens vigtigste redskab  = detaljeret medicinsk anamnese fra 
forælder

Spektrum

 overdrivelse af sympt. -> fabrikere sympt. -> inducere

 falsk information gives

 tilbageholdelse af information

 undlade behandling for reelle tilstande (medicin, ernæring)

Chr. Bass, The Lancet 2014



451 tilfælde af MBP fra 154 artikler
(Sheridan, 2003) 

• Børnene kan være af begge køn, sædvanligvis 4 år eller yngre. 

• Der forløb i gennemsnit 21,8 måneder fra manifeste symptomer til diagnosetidspkt.

• 6 % af ofrene var døde, og 7,3 % havde pådraget sig langvarig eller permanent skade. 

• 25 % af ofrenes identificerede søskende var døde. 

• 61,3 % af søskende havde sygdomme, der mindede om ofrets, eller sygdommene gav 

mistanke om Münchhausen by Proxy

• polyvictimization + gentagelsesrisiko (generationer og søskende)



Medicinsk børnemishandling

www.paediatri.dk (Mødre der udsætter…)

http://www.paediatri.dk/


Faldgrupper MCA

 usædvanlige kliniske præsentationer 

 inkonsekvente fund

 overraskende respons til behandling

 forekommer samtidig med sygdomme og andre typer overgreb

 faldgrube: flere afd./hospitaler / kopi-paste i journal
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Medicinsk Børnemishandling
 epilepsi/anfald   42 %

 apnø/cyanose

 astma og allergi

 spisevanskeligheder/ernæring/sult

 feber/smerte 

 psykiatriske lidelser (ofte selvrapporterede symptomer)

 trivsel / udvikling / neglect

 kvælning

The Lancet 2014

 anæmi / åreladning

 injektion af blomstervand, urin mm.

 SoMe !!





Diagnose MCA

 Det kan være nødvendigt at adskille barn og forældre for at 

bekræfte diagnosen

 forbedring i tilstand, når væk fra hjemmet

 tilståelser

 videooptagelser

 laboratorie fund

 AT TURDE TÆNKE TANKEN



• Arbejd som multidisciplinært team MDT

• Involver alt medicinsk personale

• Kommuniker med uafhængige observatører

• Grundig dokumentation

• Barnets sikkerhed er første prioritet

• Underretning mundtligt og skriftligt

• Politianmeldelse

Koordineret indsats MCA



Mistanke om Seksuelle overgreb

• udsagn fra barnet ? 

• nyopståede somatiske problemstillinger ? 
(blødning, udflåd, smerter, inkontinens, funktionelle symptomer, mistrivsel)

• adfærdsændringer ? 
(døgnrytme, appetit, humør, seksualiseret adfærd, skolefravær)



Typer af seksuelle overgreb

• Overgreb uden fysisk kontakt 
(pornobilleder, fotos, blotten, obs. grooming og virtuel krænkelse)

• Overgreb med fysisk kontakt  
(kysse, beføle, berøre)

• Overgreb med forsøg på samleje/fuldbyrdet samleje incl. 

digital/instrumental penetration (oralt, vaginalt, rektalt)



Seksuelle overgreb  - Nationale retningslinjer DPS



Klinisk undersøgelse m. fokus

• Conjunctiva, mundhule, tunge og læbebånd

• Tandstatus

• Tegn til selvskadende adfærd

• Anogenital inspektion 

• Behandlingskrævende blødning ?

• obs. sikre vandladning mulig

• Højde/vægt/Tanner stadie

• Udvikling/kontakt/reaktion på us.





Seksuelle overgreb  - Nat. retningslinjer DPS 2022



Seksuelle overgreb  - Nat. retningslinjer DPS 2022





Verden er stor

Kaldes Moder Jord

Der findes børn der må flygte

men du har intet at frygte

Ingen skal mishandle dig

håber jeg

-Benny Andersen



Overgreb og forebyggelse

Troels Græsholt-Knudsen, Post Doc, læge
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Stress vs ressourcer

Belsky. Etiology of Child Maltreatment. 1993





World Health Organization, INSPIRE: Seven strategies for ending violence 

towards children. 2016



Individ og relationer



Fællesskaber



“Forleden vedtog folketinget så med én stemmes 
flertal afskaffelse af revselsesretten. Derved blev 
det slut med forældres ret til at bestemme over 

deres børn – og forældres ret til at opdrage deres 
børn. … Og så snart vi får bare et minimum af 
politisk indflydelse i Folketinget, vil sagen blive 

rejst igen.”
- Pia Kjærsgaard, Grundlovstale, 1997

Fællesskaber og samfund



“Vi ønsker bestemt ikke revselsesretten genindført 
i dag.”

- Pia Kjærsgaard, 25/4 2022, Kristeligt Dagblad

Fællesskaber og samfund







Fællesskaber og samfund



Emily Brown. 

Assessment of 

Rates of Child 

Maltreatment in 

States With 

Medicaid 

Expansion vs 

States Without 

Medicaid 

Expansion. 2019







Børns vilkår, 2022 Stoltenborgh, 2015

Danmark Internationalt







Individ

UNICEF 

Ethiopia



Relationer

Carina T, Wikimedia 

Commons
Myling, Wikimedia Commons
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Fællesskaber
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Commons



Samfund



Relationer

Carina T, Wikimedia 

Commons
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Forældres fysiske helbred

Duncan Rawlinson, 

Flickr



Mit studie

2,705,770 børn og deres registrerede 

forældre, 1997-2018

Justeret for alder, kalenderår, 

socioøkonomisk status, forældres stof-

eller alkoholmisbrug, etnicitet



Forældres fysiske helbred
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Stress vs ressourcer





Forældres fysiske helbred

Patrick J. Lynch, Wikimedia Commons
Nevit Dilmen, Wikimedia 

Commons



Forældres fysiske helbred

openfoodfacts.org



Forældres fysiske helbred
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tgkn@forens.au.dk
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