Først blir de sviktet av sine egne omsorgspersoner.
Så blir de sviktet av helsepersonell som ikke vil
se…

(Tingberg, 2010)

En barndom kommer ikke i
reprise!

Legevakta i Oslo-En dør inn
• Sykdom, skader, overnatting, psykiatri, voldtektsmottak, sosiale behov
osv.
• 250 000 pasient konsultasjoner 2016.
• 700 per døgn

Vold mot barn- hva gjør vi?
Når kontaktes politi, barnevern/barnevernsvakt?
«Det var Oslo legevakt som først varslet barnevernet
om at noe var galt i familien der en 10 år gammel gutt i fjor døde av sult hjemme»

Vold mot barn- Hvilke alternativer?
• Observasjon på sykehus

Vold mot barn- hva gjør vi?
• Bekymringsmelding til barnevernet
Eksempler:
• Baby som har falt under bading
• Samspill foreldre barn
«ikke slå meg»

Vold mot barn- hva gjør vi?
Bekymringsmelding til barnevernet
• 253 saker meldt i 2016
• 178 fra allmenn
I alle hovedsak rus, vold i nære relasjoner og psykiatri
• 75 saker meldt fra skaden
I alle hovedsak vold i nære relasjoner, samspill mellom skadet barn og foreldre
og «unormale» skader på barn

Vold mot barn- hva gjør vi?
Ny kontroll/tett oppfølging

Vold mot barn- hva gjør vi?

PULED ELBOW
En subluksasjon
i albuen
er veldig vanlig
hos almuen,
men rammer bare
de søte små
som må bli leiet
når de skal gå
352 barn i 2016

LILLE PERNILLE
Pernille og Per
de er bestevenner
og smiler og ler
med små melketenner.
Men stemningen snur
når Pernille biter
og Per som blir sur
må gråte en liter.
63 bittskader i 2016

Hvordan kan sykepleier bidra til å forhindre at barn utsatt for barnemishandling blir
oversett som pasient på en legevakt?
Og hvorfor er dette så viktig å ha kunnskap om/ relevans' for dere?
• Fordi: 5 – 10 barn i «trygge» Norge dør hvert år som resultat av påført vold fra
nærmeste pårørende. Estimert 8000 - 22000 barn i Norge hvert år utsettes for
barnemishandling . Trolig store mørketall.
• Studier i Norge avdekker – 1. linjetjenesten, landets legevakter melder svært få
bekymringsmeldinger til barnevern. Hvorfor?
• Hvorfor har vi ikke som sykepleiere og leger like mye kunnskap om symptomer på
barnemishandling, som f eks viktigheten av mobilisering? Konsekvensene ved å
overse barnemishandling er vel så kostbart for samfunnet og representerer stor fare
for barnet.
• « Alles barn er alles ansvar, og det er alles plikt å verne barna mot de voksnes råskap»
(Storberget, 2007, s.153).
Så enkelt og så vanskelig.

Konkrete fakta:
Anmeldelser av vold mot barn under 12 år har økt; fra 470 i 2006 til 3450 anmeldelser i
2016. Fokus på barnemishandling nytter!
Alvorlig fysisk barnemishandling (BM), rammer oftest barn under ett år. De svakeste, uten
språk og styrke.
Barnemishandling de første fire leveår gir særlig høy risiko for senere alvorlig funksjonssvikt.
Hodeskader kan gi barna varige skader, som lammelser, blindhet, redusert hjernefunksjon, i
verste fall fatale følger. Dette er Norge i dag……. Kanskje kunne vi sett andre tegn før det ble
fatalt for barnet?
Svensk studie viser at hvert 3. barn utsatt for BM blir oversett ved første legekonsultasjon,
men at helsepersonell overser dobbelt så mange BM saker blant «velfungerende» foreldre
som blant belastede.
BM er en enorm samfunnskostnad:
Beregnet kost pr. barn per år (2010) kalkyle = 1,8mill. De tragiske skjebners kost kommer i
tillegg. Barnet og samfunnet har stor gevinst av at vi tørr å se disse barna.

Begreper:
Barnemishandling:
Barn som er utsatt for fysisk vold fra nære relasjoner. Barnet utsettes for en kroppslig skade, sykdom,
smerte, opplevelse av maktesløshet (Øverlien,2012).
Eksempel: Blitt slått, sparket, klypet, dyttet, ristet, brent, kvalt, forgiftet. Alt dette med eller
uten våpen/redskaper.

De minste barna er de som er mest utsatt.
I 80 -90 % av de alvorligste tilfellene er barna yngre enn 4 år. De under 1 år har størst
risiko for fatale utfall.
De minste barna er helt avhengig av at sykepleierne klarer å fange de opp.

Rettsmedisiner Stray-Pedersen uttaler til helsepersonell: Enkle ting å se etter om man
tørr!
Tegn som bør få varsellampen til å blinke:
Generelt ustelthet, dårlig tannstatus, dårlig hygiene.
Gamle blåmerker/blåmerker på uvanlige steder (skal forklare mer etterpå  ).
Sår som ikke synes å gro, eks gamle brannskader, bittskader
Arr etter eldre skader/gamle brudd som dukker opp på rtg.
Generelle skader hvor skadeomfanget ikke stemmer overens med foreldrenes
beskrivelse av ulykken, eller ikke samsvarer med det aktivitetsnivået du ser på barnet.
Bruk magefølelse kombinert med kunnskap og erfaring!

Hvorfor så vanskelig å oppdage … ?
Barnemishandling kommer ofte i forkledning… Vage symptomer? Ja…..om vi ikke har kunnskap
om hva vi skal se etter.
Tid = en utfordring. Vi har vel alt for ofte dårlig tid…….
Ofte kan de oppsøke legehjelp for noe annet enn BM skaden. Dette kan forvirre oss. Barn utsatt for
BM er ofte sykere enn andre barn, har nedsatt immunforsvar, ofte i form av øre, nese, hals
infeksjoner, luftveisinfeksjoner, magevondt. Særs relevant kunnskap for
allmennlegevakten/fastleger.
Små barn kan ikke forklare seg. Vi må se de!
Barn som er blitt utsatt for BM forteller som voksne, at deres foreldre var svært gode på å lyve,
manipulere, være tillitsskapende. Når de endelig kunne fortelle, ble de ikke trodd fordi deres
foreldre hadde opparbeidet tillit hos lærere, naboer, venner etc.
Norske og utenlandske studier viser at helsepersonell og andre innehar en psykologisk
beskyttelsesfaktor – vi velger ofte å ikke se det vi ikke tror noen kan gjøre mot sine barn. Vi orker
ikke ta det innover oss.

Tegn på barnemishandling
Håndbok for Helsepersonell ved mistanke om fysisk mishandling (utarbeidet av nasjonalt
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS), sier at alle burde stille seg spørsmålet:
Kan dette være barnemishandling? Særs i møte med barn, hvor skadehistorikk ikke samsvarer
med skademekanisme.
Denne håndboken er svært konkret og nyttig. Anbefales!
Vi plikter å være faglig oppdatert.
Symptomene er ofte skjult under klær, og diffuse hos de minste. Foreldre kan gi ulike forklaringer
på ett symptom. Små barn som ikke krabber skal ikke ha blåmerker. HUSK - A child who don’t
cruise, don’t bruise!!
Vær obs på at uttrykksform varierer med barnets alder, temperament og utvikling. Det vil si,
basiskunnskap om hva som er normalt for alderen er bra å ha for å kunne vite om/når noe
avviker.

Om man er sykepleiere på sengepost, legevakt, fastlegekontor vil man før eller siden møte på
barn utsatt for vold og omsorgssvikt. Tenk igjennom, hva ville du gjort, og hvordan ville du
håndtert dette. Finnes det en rutine for slikt på din avdeling?

Blåmerker

Ofte de letteste tegn å se, men som blir oversett. Hvorfor?
Fordi vi har fokus –lege og hele, og ikke se skade historikken i sammenheng med
skademekanisme? Og, det er lett å overse blåmerker. Friske barn har vel blåmerker?
Studie fra USA 2009 viser at opptil 75% av BM tilfellene ikke ble oppdaget på legevakten fordi
personell manglet denne kunnskapen.
Den gode nyheten er at dette er enkel kunnskap å tilegne seg! Kunnskap om blåmerker kan
utrolig nok redde liv!

Brudd
Under hvilke omstendigheter og traumets art? Stemmer kart og terreng?
Brudd, spesielt hos barn under 18 måneder, hvor sykehistorien ikke harmonerer med skadene ,
skal gi mistanke om mishandling.
Multiple brudd, ribbensbrudd (gir ofte lite smerte hos de små, og krever god rtg teknikk), og
femurfraktur før barnet kan gå er mer vanlig ved mishandling enn ved ulykker.
Brudd gjennom skulderblad, ryggvirvler, brystbein, bekken og fingre/tær forekommer sjelden
hos yngre barn og slike skader gir sterk mistanke om mishandling dersom ikke annen god

Brudd av ulik alder, og funn av brudd på røntgen som ikke er tidligere kjent tyder
også på mishandling.
Underliggende skjelettsykdom, og da spesielt beinskjørhet, må utelukkes.
Ved mistanke om bruddskade etter barnemishandling må barneverntjenesten og
politiet varsles.
Forskning viser at 2/3 av bruddskader i bena hos barn under 18 mnd. er påført. Tall
fra USA viser at halvparten av barn under ett år med bruddskader er mishandlet.
Ribbensbrudd – Hos barn under 2 år er det en så forhøyet risiko for at brudd er
påført, at fagpersonell er enige om at barnemishandling burde utredes for
barnemishandling som fast standardprosedyre. Brudd i lange rørknokler hos barn
som ikke går / < 18 mnd. Sterk mistanke om BM.
Bukskader – Slag i magen? Det er anslått att mellom 2-10 % av alla abdominale
skader hos barn er påført. Noe vanligere hos gutter, og snittalder er 2 år. Høy
mortalitet, da disse barna ofte ikke kommer inn til behandling før det gått en stund,
og grunnet høy gjentakelses risk.
Hodeskader - Falt fra stellebord 3 uker gammelt???? Oppgir fall på 50 cm høyde,
men barnet har flere type brudd og i verste fall hodeskade. Ulykke???

Jente 6 uker. Fall fra seng ned på teppe. Rtg. kranium viste skallefraktur (piler). CT
caput viste stort subduralt hematom.

Blåmerke på låret på en 10 uker gammel gutt.
Foreldrene har ingen forklaring. Slike merker er
lette å overse om foreldrene oppsøker lege av
kanskje helt andre grunner.

Ved slag mot ansikt, biter man
seg ofte i munnen.

Gutt fem år.
Gamle og nye sår/merker tyder på mishandling over lengre tid.

Gutt fem år, slått
gjentatte ganger
mishandling. Se
Blåmerke (gult) på
kinn.

Hudmisfarging skinn, 10 uker gammel gutt. Foreldre har ingen
forklaring….

Spebarn med hodeskade

Vurdering om hodeskade kan ha vært påført bør vurderes når det ikke har vært
andre vitner til ”ulykken” enn omsorgspersonene. På Skaden tar vi dette seriøst, og
konfererer med Ullevål, og får barnet videre om vi har mistanke om BM.
Dessverre viser forskning at legevakter ofte ikke avdekker eller mistenker påført
hodeskade. Eller har vi så dårlig tid at vi overser viktige symptomer på BM?
Shaken baby syndrom: 1/3 av tilfellene får varig hjerneskade. Dette er de minste
barna. 10 – 15 babyer ristes så kraftig hvert år i Norge at de utvikler Shaken baby
syndrom, og ca. 5 av disse barna dør av skadene etter ristingen. Alvorlige
Symptomer: Skjelvinger, brekninger, urolig/sløv, uregelmessig respirasjon.
Kartleggingsstudie 2007: Av 91 barn som kom til Ullevål med hodeskader, under 3 år:
20 % (17 stk) var mishandling. Hos 39 barn klarte de ikke fastslå/bevise årsak. Dr.
Myhre mener med basis i de 39 barna å kunne hevde at mørketallene er store.
Myhre har i en senere studie avdekket at 2 av 3 hodeskader som har blødning som
komplikasjon er påført av foreldre eller andre.

Brannskader
Viser seg å ha et høydepunkt i barnets 3.år. Vært hos oss tidligere med
brannskade? Kan man se arr etter tidligere brannskader på kroppen?
Hva skal vi se etter?

Brannskade/
omstendigheter

Ulykke

Anamnese
Husk! Flest BM
brannskader på barn
under tre år.

Skaden samsvarer med
oppgitt skadehistorikk og
skademekanisme

Hvor på kroppen er
skaden lokalisert?

Utseende på brannsår

Mishandling

Skade og
skademekanisme
samsvarer ikke med
forklaringen på hva som
har skjedd.
Vanligst å ha brannskader Setet (straffer barnet ved
på fremsiden av kroppen å sette det ned i en bøtte
med kokevann),
perineum, genitalier,
håndflater, fotsåler, ledd
på føttene.
Et enkelt brannsår,
Flere symmetriske sår,
Asymmetrisk.
eks sigarettmerker. Små
Uregelmessig skvetting
jevne merker over flere
etter skolding
flater, brennmerker etter
ting, eks strykebrett.

Blåmerker:
Ser man flere blåmerker på kroppen? Er blåmerkene blitt gule, og
dermed mer enn 18 timer gamle? Stemmer dette overens med at
foreldrene oppgir at det er en fersk skade?
Blåmerker på «feil» sted på små barn, er et alvorlig tegn som sterkt
indikerer alvorlig BM. Dette er basiskunnskap som kan redde små
barns liv!
Blåmerkets
lokalisering

Ulykke

Mishandling

Hodet /ører

Panne og under hake

Armer

Underarmer

Ansiktets myke partier, skinn,
ytre øre, hals. Blåmerke ører
kan skyldes oralsex.
Overarmer, om man eks ser
tegn etter fingertupper som har
holdt. Klypemerker .

Resten av kroppen

Hofte, skinnebena, knær. Rygg, flankene, mageregionen,
Typiske harde
sete, genitalier, håndflater.
støtsteder på kroppen. Fremsiden og utsiden av lår.
Fotsåler.

Og – andre type sår, eks
bitt, klor? Et sår som
ikke vil gro kan eks
være et bitt.

Hvem er de mest utsatte? Hvem ser vi etter?

Forskning viser økt risiko for BM:
• Om barnet er mindre enn 4 år.
• Barn mindre enn 1 år, størst risiko for alvorlig BM
• Guttebarn er overrepresentert, også i forhold til svært alvorlig skade og med
fatale utfall
• Barn med kroniske sykdommer
• Barn med funksjonsnedsettelser, type ADHD, Asberger, Autisme. Fordi de
krever mer?
• Premature barn
• Sosioøkonomiske faktorer som; fattigdom, arb.ledighet, mange søsken,
foreldre som selv har vært utsatt for BM, unge mødre. Stefedre. Mangel på
kunnskap.
• Men husk! Dette skjer i alle mulige familier: hvite, mørke, vestkant, østkant,
fattig og rik. Ved å stigmatisere, kan man overse BM.

• Hva er det det som gjør at sykepleiere kvier seg for å melde? Hva kunne
ha gjort dette lettere? Studier viser:
• Ville ha meldt ifra oftere….. om man som helsepersonell kunne vært anonym
når man meldte en bekymring. England og Nederland drøfter om dette kan
endres
• Spl. etterlyser tydeligere, mer konkret lovtekst. Regelverket oppfattes som
diffust, og gir åpning for ikke å melde i frykt for å gjøre noe feil…..
• Trenger/etterlyser sikre prosedyreverktøy som skal brukes som standard
prosedyre for å avdekke. Eks kartleggingsverktøy som skal brukes på alle barn
under 5 år. Forskning viser at slike verktøy gir sykepleier større trygghet til å
gripe tak i situasjonen og gir bedre dokumentasjon!
• Ingen dokumentasjon = så å si umulig å straffeforfølge.

Hvilke verktøy finnes i andre land?
Screening – gir resultater! Nederland screenet 104 028 barn under 18 år som
oppsøkte en legevakt. Studien skulle vise om screening og kompetanseløft hos spl
ga høyere rate for å oppdage BM. Resultatet var signifikant. Nederland nå innført
obligatorisk opplæring for alle spl om BM, og obligatoriske screeningsverktøy (
statelig krav) ved alle legevakter. Stor suksess.
Blåmerke - diagnose verktøy: Stort studie fra USA viste: Om blåmerke satt på 1
av følgende 10 steder:
Øre-hals-hender-overarm-bryst - mage-rygg-lår-underliv, - utløste det
kontrollspm. Om ja på et av spm – alle varsellamper på. Ved denne metoden
avdekket de 32 av 33 barn utsatt for barnemishandling (USA). Å se etter
blåmerker på «feil» sted er VIKTIG og enkelt.

Nederland/England – Åpnet opp for mer innsyn i journaler mellom etater. Eks.
sykepleier på legevakt vil under registrering se på et barns fødselsnr om de har
historikk hos barnevern. Taushetsplikten i Norge står sterkt, men hvem beskytter
den i dag? Overgriper?

Relevante lover og retningslinjer: Den vanskelige jus?
Husk!
Du skal oppdage og avdekke, IKKE avhøre og behandle situasjonen! Drøft anonymt
med enten barnevern, Barnevernsvakta (tilgjengelig 24/7 ), Statens barnehus og politi
om du er i tvil.
NB! Ved mistanke om BM har vi opplysningsplikt, IKKE taushetsplikt.
Sykepleiere må være på! Det er ofte vi som prater lengst og mest med barnet og
pårørende. På skaden (OUS) har vi mange turnusleger som kanskje ikke har mest
fokus på å avdekke BM den første tiden?
Vurder om bekymringen utløser meldeplikt til BV og eventuelt politi ut ifra:
Helsepersonelloven, barnevernsloven, meldeplikt og /eller som opplysningsplikt til
barneverntjenesten.
Straffbart å ikke melde, med strafferamme på inntil 1 år.
Barnevern og politi leter ikke etter disse barna. De finner de ikke om vi ikke bekymrer
oss!

Melding til politi (hpl §31)

Ved mistanke om grov vold og eller seksuelle overgrep skal saken meldes til
barnevern og politi uten å varsle foresatte på forhånd –
Dette for å hindre gjentagelse – Sikre bevis – og forhindre bevisforspillelse (på
åsted), samt sikre profesjonelt avhør av barnet og mistenkte.
Statens barnehus, politiets samarbeidspartner mener at man oftere burde
melde direkte til politi for å sikre bevis/etterforskning/domfelle.
Tenk derfor igjennom hvem du skal melde ifra til først utfra hva som vil ivareta
barnets sikkerhet nå og i fremtiden.
Tenk på at barn som lever under mishandling vil fortsette å bli mishandlet, til noen
griper inn.

• Som privatperson er du moralsk ansvarlig i forhold til å melde. Som
offentlig ansatt er du juridisk forpliktet til å melde.
• Du er også forpliktet til å melde, om du har en bekymring, som ikke din leder
vil melde.
• Bydel Oslo – antall bekymringsmeldinger til barnevern, sammenlagt alle type
institusjoner i 2012 = 771, kun 122 av disse ble henlagt.
• Antall 2015 bekymringsmeldinger sendt barnevern, kun fra
lege/sykehus/tannlege = 3538, - 80 % av disse bekymringsmeldingene ble
undersøkt. Det viser at det er VIKTIG å melde.

Avslutning:
Hvordan kan sykepleier bidra til å forhindre at barn utsatt for barnemishandling blir
oversett som pasient?
• Komplekst, men håp. Kunnskap om hvilke tegn vi raskt skal se etter i de korte
pasientmøtene på en legevakt eller andre institusjoner kan gjøre store forskjeller.
•
•
•
•

Sykepleiere må være barnets advokat, og Forsøke å se barnas reelle helhetsbilde,
tørre å spørre de nødvendige spørsmål for å avdekke
Tørre å varsle

• BRUK :
www.nkvts.com sin Håndbok for helse og omsorgspersonell ved mistanke om
barnemishandling.
Håndboken tar for seg alt – tegn, dokumentasjon, melde til hvem når etc. Ha den liggende på
pc skrivebordet!

• Christoffer Kihle døde i 2005, bare 8 år gammel. Drept av skadene hans stefar hadde påført
han over flere år. Funnet på sitt rom, med papir i nese og svelg, kvalt. Obduksjonsrapport
viste 17 cm kraniebrudd.
• Alle kjente på magefølelsen, alle så. Ingen reagerte, alle håpet på at noen andre tok ansvar.
• Når voksne spurte Christoffer om hvordan de nye blåmerkene hadde kommet, svarte han; Jeg
tenker nok du skjønner det sjøl……… Tenk på Christoffer om dere lurer på om dere skal eller
ikke skal sende en bekymringsmelding eller ringe politi.

• Hummelvoll (2012); Det første man oppdager er ikke sitt eget ansvar, men overraskelsen
over sin egen uansvarlighet…….. !!

Takk for oppmerksomheten

http:///www.nrk.no/video/vold_mot_
barn/BDEAF11775F3BB7C
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