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Abstrakt 

Tecken på barnmisshandel 

En litteraturstudie om radiologiska fynd som kan indikera barnmisshandel. 
 

BAKGRUND: Kunskapen om barnmisshandel hos vårdpersonal har börjat kritiseras i 

Sverige. Röntgensjuksköterskan är skyldig att rapportera vid misstänkt barnmisshandel 

och behöver därför kunna identifiera dessa fall.  

SYFTE: Syftet var att beskriva radiologiska fynd som kan indikera barnmisshandel. 

METOD: Studierna i denna litteraturstudie kvalitetsgranskades, analyserades och 

bearbetades för att sammanställa ett resultat. Tio kvantitativa studier ingick i resultatet 

för litteraturstudien. PubMed och CINAHL användes som sökdatabaser. 

RESULTAT: Resultatet presenterades i tre kategorier: hjärnskador och blödningar, 

frakturer och ligamentskador. 

KONKLUSION: Vanliga radiologiska fynd som kan indikera barnmisshandel är 

subduralblödningar, revbensfrakturer och rörbensfrakturer. Vidare forskning bör 

utföras för att undersöka prevalensen av frakturer i händer och fötter samt 

ligamentskador i halsryggen vid misstänkt barnmisshandel. 

NYCKELORD: radiologi, barnmisshandel, frakturer, ligamentskador, hjärnskador, 

blödningar 

  



Abstract 

Signs of child abuse 

A literature review about radiological findings that might indicate child abuse. 

 
BACKGROUND: Swedish health care professionals’ knowledge about child abuse has 

lately been criticized. The radiographer is obligated to report on suspected child abuse 

and therefore needs to be able to identify these cases.  

AIM: The aim was to describe radiological findings that might indicate child abuse. 

METHOD: The studies in this literature review were quality assessed, analyzed and 

processed to compile the results. The results consisted of ten quantitative studies. 

PubMed and CINAHL were used as search databases.  

RESULTS: The results were presented in three categories: brain injuries and 

hemorrhages, fractures and ligamentous injuries.  

CONCLUSION: Common radiological findings that might indicate child abuse are 

subdural hemorrhages, rib fractures and long bone fractures. Continued research should 

be conducted to investigate the prevalence of fractures in hands and feet, and also 

ligamentous injuries of the cervical spine in suspected child abuse. 

KEYWORDS: radiology, child abuse, fractures, ligamentous injuries, brain injuries, 

hemorrhages 

  



INNEHÅLL 
 

INLEDNING ............................................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................................. 1 

DEFINITIONER OCH HISTORIK................................................................................................ 1 

UTREDNING ....................................................................................................................................... 3 

SYFTE ..................................................................................................................................................... 4 

METOD ...................................................................................................................................................... 5 

SÖKMETODER ................................................................................................................................... 5 

URVAL ................................................................................................................................................... 5 

ANALYS ................................................................................................................................................. 6 

FORSKNINGSETIK ........................................................................................................................... 7 

RESULTAT ............................................................................................................................................... 7 

HJÄRNSKADOR OCH BLÖDNINGAR ...................................................................................... 7 

FRAKTURER ..................................................................................................................................... 10 

LIGAMENTSKADOR ...................................................................................................................... 12 

DISKUSSION ......................................................................................................................................... 12 

RESULTATDISKUSSION ............................................................................................................. 13 

Hjärnskador och blödningar .................................................................................................. 13 

Frakturer ........................................................................................................................................ 14 

Ligamentskador ........................................................................................................................... 16 

Röntgensjuksköterskans roll ................................................................................................. 17 

METODDISKUSSION .................................................................................................................... 18 

FORSKNINGSETISK DISKUSSION ......................................................................................... 21 

KONKLUSION ...................................................................................................................................... 22 

REFERENSER ....................................................................................................................................... 23 

 

BILAGA 1: Söktabell över inkluderade resultatartiklar 

BILAGA 2: Granskningsmall 

BILAGA 3: Artikelöversikt med kvalitetsbedömning 

 



 

 

INLEDNING 

Anmälningar om misshandelsbrott mot barn har i Sverige ökat de senaste åren, och det 

främst från personal på skolor och förskolor. Enligt brottsförebyggande rådet [Brå] 

(2017, s. 8) gjordes 23 500 anmälningar om barnmisshandel under 2016, vilket är en 

ökning på 14 procent från det föregående året. Samtidigt som anmälningarna ökar inom 

skolorna har bristande kunskap om barnmisshandel hos sjukvårdspersonal börjat 

uppmärksammas i Sverige. Röntgensjuksköterskor befinner sig i betydande positioner 

när det gäller att upptäcka skador och sjukdomar hos patienter, och därmed även hos 

barn. Denna yrkesgrupp är bland de första i vårdkedjan som träffar dessa barn och 

deras föräldrar eller vårdnadshavare och har därför en nyckelroll i att tidigt upptäcka 

barnmisshandel. 

 

BAKGRUND 

DEFINITIONER OCH HISTORIK 

Ellis (1997) skrev att “a child is regarded as being abused if he or she is treated in a 

manner that is considered to be unacceptable in a given culture at a given time” (s. 

114). Denna definition visar på att barnmisshandel är ett begrepp med många olika 

innebörder, beroende på var i världen vi befinner oss. Sverige var år 1979 det första 

landet i världen att förbjuda barnaga. Föräldrabalken (SFS 1949:381) säger att ”barn 

har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn skall inte behandlas med 

aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller 

annan kränkande behandling” (6 kap. 1 §). Med barn menas i Sverige alla människor 

som är under 18 år (Socialtjänstlag [SoL], SFS 2001:453, 1 kap. 2 §). 

 

World Health Organization [WHO] (2006) nämner fyra olika typer av barnmisshandel. 

Dessa är fysisk misshandel, psykisk misshandel, sexuella övergrepp och försummelse. 

Fysisk misshandel innebär att barnet utsätts för någon typ av fysiskt våld som kan vara 

skadligt för barnets hälsa. Fysisk barnmisshandel kan innefatta bland annat slag, 

sparkar och skakningar och sker ofta i syfte att straffa barnet. Psykisk misshandel 

definieras ofta av ett tvingande eller nedvärderande beteende hos en förälder eller 
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vårdnadshavare som kan störa barnets känslomässiga eller psykosociala utveckling 

(Wissow, 1995). Sexuella övergrepp eller sexuellt utnyttjande innebär att barnet utsätts 

för någon sexuell aktivitet som barnet inte kan förstå eller ge samtycke till eller som 

bryter mot lagen (Krugman, Wissow, & Krugman, 1998). Sexuell aktivitet kan innefatta 

blottning, smekningar, våldtäkt eller exponering för pornografi (Lahoti et al., 2001). I 

Brottsbalken (SFS 1962:700) står det att ”den som har samlag med ett barn under 

femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot 

barn[...]” (6 kap. 4 §). Försummelse innebär att föräldrar eller vårdnadshavare inte 

tillgodoser barnets grundläggande behov, till exempel att förse barnet med mat, kläder, 

sjukvård eller tak över huvudet (Wissow, 1995; Kemoli & Mavindu, 2014). Försummelse 

kan också innebära att barnet inte får den kärlek och trygghet som behövs under 

uppväxten och är den form av misshandel som enligt Ellis (1997) kan vara svårast att 

upptäcka. Då denna litteraturstudie är begränsad till radiologiska fynd kommer 

hädanefter begreppet barnmisshandel endast syfta på fysisk misshandel.  

 

En viktig person inom forskning kring barnmisshandel och radiologi var barnradiologen 

John Caffey. Han publicerade redan år 1946 en artikel där han visade på ett samband 

mellan subduralt hematom och rörbensfrakturer hos barn. Caffey menade att skadorna 

var av traumatisk karaktär, trots att flera av fallen inte hade rapporterats som trauman 

(Caffey, 1946). Kempe et al. (1962) introducerade begreppet ”the battered-child 

syndrome”, ett tillstånd hos barn som utsatts för fysisk misshandel. I studien beskrivs 

subduralt hematom som ett mycket vanligt symptom för detta. Guthkelch (1971) 

föreslog att subdurala och retinala blödningar, skador i hjärnparenkymet samt frakturer 

kunde vara ett resultat av att barnet skakats. Caffey (1974) instämde med denna teori 

och myntade begreppet ”whiplash shaken infant syndrome” som senare kom att kallas 

för ”shaken baby syndrome”. Denna samling av skador innefattar subduralblödningar 

(SDH), retinalblödningar och encefalopati. År 2009 introducerade American Academy 

of Pediatrics [AAP] ett bredare begrepp, ”abusive head trauma” (AHT), som innefattar 

all form av fysiskt våld mot huvudet (AAP, 2009).  
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UTREDNING 

Barnmisshandel kan vara svårt att upptäcka, då förövaren och barnet ofta är de enda 

som kan vittna om det som skett. Det är sällan som förövaren själv erkänner brottet och 

många utsatta barn är för små för att kunna prata eller förstå att misshandel är ett brott. 

Barn i skolåldern som har blivit utsatta för fysiskt våld kan vara förtegna på grund av de 

konsekvenser som kan medfölja. I en del fall kan det handla om att barnet känner med 

förövaren, speciellt om förövaren är en förälder till barnet, medan det i andra fall kan 

handla om att barnet är orolig för att tvingas lämna sitt hem (Christian & Committee on 

Child Abuse and Neglect, 2015).  

 

Synliga skador som kan tyda på barnmisshandel är bland annat blåmärken. Även om 

blåmärken i de allra flesta fall beror på olyckshändelser finns några indikatorer som kan 

vara viktiga att uppmärksamma. Blåmärken är i normala fall sällsynta hos spädbarn, då 

dessa barn inte rör på sig i samma grad som äldre barn gör. Det finns ett starkt samband 

mellan blåmärken på spädbarn och misshandelsbrott mot barn och det är därför viktigt 

att i dessa fall överväga anmälan och medicinsk utredning av eventuell barnmisshandel 

(Christian & Committee on Child Abuse and Neglect, 2015). Utbredningen av blåmärken 

skiljer sig ofta vid olycksfall och vid misstanke om barnmisshandel. Huvudet och 

ansiktet är vanliga ställen där barn som utsätts för våld kan ha blåmärken eller andra 

typer av skador. Skador på ryggen, rumpan och genitalier kan också förekomma vid 

barnmisshandel. Det kan finnas blåmärken i form av avtryck, till exempel från händer, 

rep eller bälten som strypts runt någon kroppsdel, och även brännmärken eller 

bitmärken är starkt associerade med barnmisshandel (El-Radhi, 2015).  

 

Förutom fysiska skador på barnet finns andra faktorer hos både föräldern eller 

vårdnadshavaren och barnet att uppmärksamma. Child Welfare (2007) uppmanar till 

att vara uppmärksam om barnet sjunker ihop eller ryggar tillbaka när föräldern närmar 

sig, eller att barnet visar rädsla och gråter när undersökningen är över och det är dags 

att åka hem. Föräldrar kan prata negativt om barnet eller vara hårdhänt med barnet. 

Föräldrar kan även ha förklaringar som inte stämmer överens med hur skadorna 
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uppenbarar sig, ändra i sin historia eller inte ha någon förklaring alls på hur skadorna 

har uppkommit (Kemp, 2008). 

 

När det föreligger misstankar om att ett barn har utsatts för fysiskt våld är radiologiska 

undersökningar bra metoder för att upptäcka och utreda eventuella skador (Pfeifer et 

al., 2016). Enligt AAP (2009) ska skelettöversikter utföras på alla barn under 2 år som 

misstänks blivit utsatta för misshandel, detta för att upptäcka skelettskador eller andra 

avvikelser i skelettstrukturen. Skelettscintigrafi kan användas som komplement, men 

bör inte väljas i första hand då undersökningsmetoden har låg specificitet (Mandelstam 

et al., 2003). Datortomografi (CT) är en bra metod för att upptäcka skelettskador, men 

eftersom stråldosen är högre än vid konventionell röntgen bör det enligt Brody et al. 

(2007) övervägas noggrant. Om frakturer har identifierats i samband med 

skelettundersökningen bör CT eller MRT (magnetresonanstomografi) göras av hjärnan, 

eftersom det kan finnas dolda hjärnskador (Rubin et al., 2003). Röntgensjuksköterskan 

genomför de radiologiska undersökningar och ansvarar för att bilderna blir korrekt 

framställda utifrån gällande kriterier (Örnberg & Andersson, 2012, s. 13).   

 

Då röntgensjuksköterskan arbetar inom hälso- och sjukvården finns vissa lagar och 

riktlinjer som måste följas för att värna om patientens trygghet och säkerhet. SoL (SFS 

2001:453) säger att all personal inom hälso- och sjukvården är skyldiga att anmäla vid 

misstanke om att ett barn farit illa. Det kan vara svårt för personal att anmäla 

barnmisshandel om det finns en viss osäkerhet, men Socialstyrelsen (2014) menar att 

det är oron som ska anmälas och att det därför räcker med misstankar för att en 

anmälan ska upprättas. Vid misstanke om att ett barn farit illa ska personalen göra en 

anmälan till socialtjänsten i den kommun där barnet är bosatt. Det går också att 

kontakta socialtjänsten med en beskrivning av situationen för att få råd och vägledning. 

Efter anmälan är det socialtjänstens ansvar att bedöma om åtgärder behöver vidtas.  

 

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva radiologiska fynd som kan indikera 

barnmisshandel. 
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METOD 

SÖKMETODER 

Litteratursökningen i denna studie genomfördes i PubMed, men jämfördes även mot 

CINAHL. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 80-81) innehåller båda dessa 

databaser tidskrifter inom medicin och omvårdnad, som utgör en stor del av radiografi. 

Vid pilotsökning, som genomfördes med hjälp från bibliotekarie, identifierades begrepp 

som ofta förekom i artiklar relevanta för denna studies syfte. För att få mer precisa 

träffar användes MeSH-termer vid sökningen i PubMed. Sökorden som användes var 

radiography, radiology, x-rays, computed tomography, magnetic resonance imaging, 

radionuclide imaging, child, infant, pediatrics, domestic violence, child abuse, battered 

child syndrome och shaken baby syndrome, se bilaga 1. Eftersom indextermer inte 

alltid är desamma i databaserna användes istället CINAHL Headings vid sökning i 

CINAHL (cf. Östlundh, 2012, s. 66). Litteratursökningen i CINAHL bidrog dock inte 

med några artiklar till resultatet. Sökorden kombinerades med de booleska 

sökoperatorerna OR och AND för utökning samt begränsning av träffar (cf. Willman et 

al., 2011, s. 72). För att få ett stort urval av artiklar gjordes en bredare sökning utan 

flertal begränsningar. Detta är något som enligt SBU (2014, s. 33) kan ge en del 

irrelevanta träffar, men samtidigt minskar även risken för att relevanta artiklar inte 

dyker upp. Den begränsning som användes vid litteratursökningen var engelskspråkiga 

artiklar. Utöver litteratursökningen i databaserna gjordes manuella sökningar utifrån 

referenslistor för att täcka området i denna studie (cf. Willman et al., 2011, s. 88). 

 

URVAL 

Artiklar som valdes ut till denna litteraturstudies resultat var studier med kvantitativ 

ansats. Studierna beskrev radiologiska fynd som kan tyda på barnmisshandel. För att få 

en hanterbar mängd artiklar preciserades inklusions- och exklusionskriterier innan 

sökningen (cf. Willman et al., 2011, s. 78). Inklusionskriterier var patienter under 18 år, 

då dessa enligt svensk lag betraktas som barn (SoL, SFS 2001:453, 1 kap. 2 §). Andra 

inklusionskriterier var att barnen skulle ha misstänkts blivit utsatta för misshandel samt 

genomgått röntgenundersökningar. Exklusionskriterier var radiologiska fynd i samband 
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med ultraljud, då ultraljudsundersökningar vanligtvis inte ingår i 

röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter. Även barn som genomgått tandröntgen 

exkluderades, då dessa undersökningar inte heller utförs av röntgensjuksköterskor. Den 

sista exklusionskriterien var artiklar som berörde främmande kroppar. Främmande 

kroppar såsom nålar eller andra föremål är svåra att missa på röntgenbilder, och artiklar 

som berörde dessa var därför inte relevanta för litteraturstudiens syfte. 

 

Efter sökningen i databasen lästes titlar igenom, och de som inte svarade på studiens 

syfte exkluderades. I det andra urvalet lästes artiklarnas abstrakt och även där 

exkluderades de artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte. I det tredje och 

sista urvalet lästes hela artiklarna igenom och endast de som svarade på arbetets syfte 

valdes ut för vidare kvalitetsgranskning. Enligt Willman et al. (2011, s. 108) ska 

kvalitetsgranskningen anpassas till varje typ av studie. Därför utformades till denna 

litteraturstudie en egen kvalitetsgranskningsmall anpassad till jämförande studier och 

fallserier. Denna utgick från granskningsmall för observationsstudier av SBU (2014) 

samt granskningsmall för kvantitativa studier av Willman et al. (2011, s. 173), se 

bilaga 2. För att bestämma kvalitet på studierna utformades ett poängsystem där 11-14 

poäng motsvarade hög kvalitet, 9-11 poäng medelhög kvalitet och 0-8 poäng låg kvalitet. 

Varje positivt svar gav 1 poäng och varje negativt eller oklart svar gav 0 poäng (cf. 

Willman et al., 2011, s. 108). Då de två första frågorna i granskningsmallen inte var 

tillämpbara vid granskning av fallserier uteslöts de i dessa fall. Betygsgränserna för 

kvalitet sänktes då med två poäng. De valda studierna kvalitetsgranskades av 

författarna, oberoende av varandra. Bedömningarna jämfördes sedan för att enas om 

kvalitet. Kvalitetsbedömningen av de olika artiklarna återfinns i översiktstabeller, se 

bilaga 3. 

 

ANALYS 

Efter kvalitetsbedömningen av de tio inkluderade artiklarna planerades hur processen 

fram till resultatet skulle ske. Analysen genomfördes enligt Fribergs modell (2012, s. 

140-142). Författarna började med att läsa igenom artiklarna en gång till var för sig för 

att få en helhetsbild av studierna. För att författarna inte skulle gå vidare i processen 
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med olika tolkningar av artiklarna diskuterades innehållet sinsemellan. Vidare 

jämfördes studierna med varandra för att hitta likheter och skillnader med avseende på 

studiernas syfte, metod och resultat, vilket enligt Willman et al. (2011, s. 112) är den 

viktigaste delen av tolkningsprocessen. Artiklarna presenterades därefter i 

översiktstabeller, se bilaga 3. De delar av resultaten som behandlade syftet för denna 

litteraturstudie sammanställdes och presenterades i tre kategorier. 

 

FORSKNINGSETIK 

I Sverige ska forskaren, vid journalstudier, först ansöka om tillstånd från 

forskningsetikkommittén och den ansvarige verksamhetschefen (Vetenskapsrådet, 

2003, s. 41). De inkluderade studiernas etiska resonemang har granskats. I åtta av de 

artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat står det att studierna blivit godkända av 

etikkommittéer. Resterande två studier nämner ingen etisk granskning i själva artikeln 

men är publicerade i tidskrifter som kräver att alla studier som använder 

journaluppgifter godkänns av en etikkommitté. En bedömning har således gjorts att 

ingen artikel i denna litteraturstudie har behövts exkluderas på etiska grunder. 

 

RESULTAT 

Efter bearbetning av valda artiklar sammanställdes ett resultat presenterat i tre 

kategorier; hjärnskador och blödningar, frakturer och ligamentskador.  

 

HJÄRNSKADOR OCH BLÖDNINGAR 

Fujiwara et al. (2008) utformade en studie i syfte att jämföra kännetecken mellan AHT 

och olycksfall hos små barn i Japan. Den totala patientgruppen utgjordes av 260 barn 

mellan 0-2 år som genomgått CT-undersökning av hjärnan varav 28 barn 

diagnostiserades med AHT. Studiegruppen innefattade 22 pojkar (78,6 %) vilket var en 

signifikant (P=0,037) högre andel än i kontrollgruppen som innefattade 135 pojkar 

(58,2 %). Barnen i studiegruppen hade en medelålder på 7,5 månader medan 

medelåldern i kontrollgruppen var 11,3 månader (P=0,005). Av de barn som 

diagnostiserats med AHT hade 18 barn (64,3 %) subduralblödningar (SDH) medan 



8 
 

endast två barn (0,9 %) i kontrollgruppen hade SDH (P<0,001). Hos 17 (60,7 %) av 

barnen som utsatts för misshandel saknades förklaringar till skadorna, medan tydliga 

förklaringar fanns hos 146 (62,9 %) av de barn som råkat ut för olyckor. 

 

Även Bechtel et al. (2014) beskrev i en studie kännetecken som särskiljer olycksfall från 

misshandel. Studien var prospektiv och CT-undersökningar utfördes på patienterna. 

Efter fem bortfall utgjordes den totala patientgruppen av 77 barn mellan 0-2 år. 15 barn 

diagnostiserades med AHT och utgjorde studiegruppen. Kontrollgruppen bestod av 67 

barn. Studiegruppen innefattade 9 pojkar (60 %) och kontrollgruppen innefattade 38 

pojkar (57 %). Medelåldern var i studiegruppen 6,5 månader jämfört med 9 månader i 

kontrollgruppen. Även i denna studie hade signifikant fler barn SDH i studiegruppen än 

kontrollgruppen (P<0,001). 12 barn (80 %) i studiegruppen hade SDH jämfört med 18 

barn (27 %) i kontrollgruppen. Ingen större skillnad fanns mellan grupperna vid skador 

som epiduralblödningar (EDH) och subarachnoidalblödningar (SAH). I studiegruppen 

saknades förklaringar till hur skadorna ska ha uppkommit i 12 av fallen (80 %), medan 

skadorna i kontrollgruppen kunde förklaras i 67 av fallen (100 %). 

 

I en retrospektiv studie utformad av Roach et al. (2014) studerades under 16 års tid 

radiologiska fynd som särskiljer AHT från olycksfall. 2 015 barn mellan 0-5 år utgjorde 

den totala patientgruppen, där 580 barn diagnostiserades med AHT och 1 435 fall 

klassificerades som olyckor. Barnen i studiegruppen var signifikant yngre än barnen 

tillhörande kontrollgruppen (0,7±0,8 år jämfört med 2,2±1,6 år; P<0,0001). 

Radiologiska fynd inom de två grupperna var diffusa axonala skador (DAI), EDH, SDH 

och SAH. EDH var vanligare bland barnen i kontrollgruppen där 164 barn (11 %) hade 

EDH jämfört med 15 barn (3 %) i studiegruppen (P<0,0001). I studiegruppen var det 

dock vanligare med DAI där 81 barn (14 %) hade DAI jämfört med 116 barn (8 %) i 

kontrollgruppen (P<0,0001). Även SDH var vanligare (P<0,0001)  i studiegruppen, 443 

barn (76 %) jämfört med 335 barn (23 %). Ingen skillnad i andelen SAH mellan de två 

grupperna kunde påvisas (P=0,08). 
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Choudhary et al. (2012) utförde en retrospektiv studie för att undersöka radiologiska 

kännetecken på spinala subduralblödningar vid AHT samt olycksfall. Alla barnen hade 

genomgått undersökningar av både hjärna och buk eller ryggrad. Efter exkludering av 

patienter på grund av otillräcklig klinisk eller radiologisk information återstod 137 barn, 

varav 67 barn ingick i studiegruppen och 70 barn i kontrollgruppen. Studiegruppen 

innefattade 44 pojkar (66 %) och kontrollgruppen innefattade 48 pojkar (69 %). 

Medelåldern var högre i kontrollgruppen än studiegruppen (1 år jämfört med 6 

månader; P-värde saknas). 31 barn (46 %) i studiegruppen hade spinala 

subduralblödningar jämfört med ett barn (1 %) i kontrollgruppen (P<0,001). Av de 31 

barn som hade spinala subduralblödningar hade alla dessutom intrakraniella 

subduralblödningar. Även i en senare studie av Choudhary et al. (2014) visade det sig att 

SDH var vanligare bland de som utsatts för barnmisshandel. Intrakraniell SDH 

identifierades hos 81 % av de som diagnostiserats med AHT jämfört med 46 % i 

kontrollgruppen. Spinal SDH identifierades hos 48 % i studiegruppen jämfört med 2 % i 

kontrollgruppen (P<0,001). 

 

I en annan studie utförd av Palifka et al. (2016) undersöktes huruvida lacerationer i 

hjärnparenkymet skulle vara unikt bland barn diagnostiserade med AHT. 165 barn 

inkluderades i studien; 137 barn i studiegruppen och 28 barn i kontrollgruppen. MR-

undersökningar av hjärnan gjordes på alla patienter, men lacerationer i 

hjärnparenkymet identifierades bara hos de barn som diagnostiserats med AHT. 

18 (13,1 %) av de barn som diagnostiserats med AHT hade lacerationer i 

hjärnparenkymet medan ingen (0 %) av de barn som råkat ut för olyckor hade det 

(P=0,045). Det vanligaste området för lacerationer var i frontalloben, och sju barn 

(39 %) hade även multipla lacerationer. Övriga skador som kunde identifieras på 

bilderna i studiegruppen var retinala blödningar (9 barn, 50 %) och hjärnischemi (7 

barn, 40 %). I en tidigare studie av Darling et al. (2014) förekom retinala blödningar 

endast hos de barn som blivit utsatta för misshandel (36,2 % jämfört med 0 %; 

P=0,003). Barnen som diagnostiserats med AHT i studien utformad av Palifka et al. 

(2016) var signifikant yngre än barnen i kontrollgruppen (medianålder: 0,50 år jämfört 

med 1,37 år; P<0,001). Könsfördelningen var dock densamma i båda grupperna (64 % 

pojkar jämfört med 68 % pojkar i kontrollgruppen; P>0,05). 
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FRAKTURER 

Strouse och Owings (1995) utförde en retrospektiv studie för att undersöka huruvida 

frakturer i första revbenet skulle kunna vara ett tecken på barnmisshandel. 37 barn 

mellan 0-4 år utgjorde den totala patientgruppen. 35 av patienterna hade undersökts för 

sina skador under de två åren som studien utfördes. Vidare hade författarna 

handplockat två till barn som undersökts tidigare år och som båda blivit utsatta för 

misshandel. De största grupperna av det totala antalet patienter bestod av barn med 

osteopeni (n=13) och barn som blivit utsatta för misshandel (n=14). Resterande barn 

hade frakturer av okänd orsak (n=3), thoraxdrän (n=2), osteogenesis imperfecta (n=1), 

råkat ut för motorcykelolyckor (n=2) eller skadats vid födseln (n=1). Ett barn med 

osteogenesis imperfecta som hade frakturer i alla revben exkluderades. Av de som 

utsatts för misshandel hade fem (36 %) frakturer i första revbenet, en av dem bilateralt. 

Hos fyra (80 %) av dessa barn var frakturen i första revbenet dessutom isolerad, vilket 

innebär att inga angränsande skelettstrukturer var drabbade. Alla fem barnen (100 %) 

med frakturer i första revbenet hade även andra skelettskador, tre (60 %) av dem 

frakturer av olika åldrar. Frakturer i första revbenet var specifikt för barnmisshandel (P-

värde saknas). 

 

I en studie av Barber et al. (2014), där skelettöversikter utförts på barn som misstänkts 

blivit misshandlade, var rörbensfrakturer de vanligaste skadorna. 567 barn utgjorde den 

totala patientgruppen och av dessa hade 145 (26 %) frakturer i rörbenen, varav 78 barn 

(54 %) hade två eller fler frakturer. Diafysära rörbensfrakturer var vanligast och 

identifierades hos 110 barn (35 %), där femur var den mest drabbade strukturen (28 %) 

följt av tibia (21 %) och radius (19 %). Metafysfrakturer identifierades hos 50 barn, varav 

29 barn hade fler än två metafysfrakturer. Salter Harris typ II (fraktur genom metafysen 

och fysen) identifierades hos 13 barn. 44 % av barnen med rörbensfrakturer hade även 

andra skelettskador. Revbensfrakturer och klavikelfrakturer identifierades hos 14 % 

respektive 4,2 % av barnen. Mer ovanliga frakturer som identifierades var lokaliserade i 

hand och/eller fot, skapula, ryggrad och bäcken (4,6 %). Skallfrakturer identifierades 

hos 38 barn (24 %), där 55 % hade enkla skallfrakturer och 45 % komplexa frakturer. 

96 % av de enkla skallfrakturerna var lokaliserade i parietalbenet. I studien utförd av 
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Bechtel et al. (2014) var å andra sidan skallfrakturer vanligare hos de som råkat ut för 

olyckor än de som utsatts för misshandel (60 % jämfört med 27 %; P=0,02). Samma 

mönster påträffades i studien utförd av Roach et al. (2014) där 52 % av barnen som 

råkat ut för olyckor hade skallfrakturer, jämfört med 22 % av de som utsatts för 

barnmisshandel (P<0,0001). 

 

Karmazyn et al. (2011) utvärderade förekomst och område för frakturer identifierade på 

skelettöversikter av barn vid misstanke om misshandel. 930 barn uppfyllde kriterierna 

för studien som bestod av 515 (55 %) pojkar och 415 (45 %) flickor. Åldern hos barnen i 

studiegruppen varierade från 3 dagar och upp till 2 år (medianåldern var 6 månader). 

317 (34 %) barn hade definitiva frakturer, totalt 923 identifierade frakturer. Hos 166 

(18 %) av barnen upptäcktes multipla frakturer. Det vanligast förekommande området 

för frakturerna var rörbenen (n=202, 22 %) följt av frakturer i revbenen (n=97, 10 %) 

och skalle (n=67, 7 %). Klavikelfrakturer identifierades hos 20 (2 %) av 930 barn och 

frakturer i skapula identifierades hos tre barn (0,3 %). Mindre vanliga frakturer var 

lokaliserade i ryggrad, bäcken, händer samt fötter och identifierades endast hos 1 % av 

barnen. 

 

Darling et al. (2014) utförde en studie i syfte att undersöka förekomsten av intratorakala 

skador hos barn med revbensbrott vid misshandel respektive olycksfall. 65 barn 

uppfyllde kriterierna för studien varav 47 barn (72,3 %) ingick i studiegruppen och 18 

barn (27,7 %) i kontrollgruppen. Studiegruppen bestod av 57,4 % pojkar och 

kontrollgruppen 61,1 % pojkar (P=0,79). Barnen i studiegruppen var yngre än barnen i 

kontrollgruppen (4,02±4,03 månader jämfört med 19,78±10,87 månader; P<0,001). 

Denna grupp hade även signifikant fler revbensfrakturer per barn än kontrollgruppen 

(5,55±4,24 jämfört med 3,11±2,52; P=0,025). Bland barnen som utsatts för misshandel 

hade 25,5 % en eller flera akuta revbensfrakturer, vilket är en mindre andel än i 

kontrollgruppen där 94,4 % hade en eller flera akuta revbensfrakturer (P<0,0001). 

Tvärtom var det gällande gamla frakturer. I studiegruppen hade 89,2 % en eller flera 

gamla frakturer medan ingen gammal fraktur kunde identifieras i kontrollgruppen 
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(P<0,001). Extratorakala frakturer var mer sällsynta i kontrollgruppen (16,7 % jämfört 

med 70,2 %; P<0,001). 

 

I studien utformad av Fujiwara et al. (2008), där syftet var att jämföra kännetecken 

mellan AHT och olycksfall, utfördes utöver CT-undersökningar även skelettöversikter. 

Totalt 32 barn undersökte skelettet varav 19 barn hade blivit utsatta för misshandel och 

13 barn råkat ut för olyckor. Fler av de patienter som blivit utsatta för barnmisshandel 

hade revbensfrakturer än de barn som råkat ut för olyckor (15,8 % jämfört med 0 %; 

P=0,253).  

 

LIGAMENTSKADOR 

Choudhary et al. (2014) jämförde förekomsten av spinala ligament- och mjukdelsskador 

mellan tre grupper vid MR-undersökningar av barn under 4 år. De jämförda grupperna 

bestod av 67 barn (varav 64 % var pojkar) som utsatts för AHT, 46 barn (varav 50 % 

pojkar) som utsatts för olycksfallstrauman och 70 barn (varav 47 % pojkar) som 

undersökts av annan anledning. Medianåldern hos de barn som blivit utsatta för AHT 

var 4 månader, 15 månader hos de barn som råkat ut för olyckor och 14 månader hos 

dem som undersökts av annan anledning. Ligamentskador i halsryggen identifierades 

hos 78 % av patienterna som diagnostiserats med AHT och hos 46 % av patienterna som 

råkat ut för olyckor. Endast 1 % av de barn som undersökts av annan anledning hade 

ligamentskador i halsryggen (P<0,05). 

 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva radiologiska fynd som kan indikera 

barnmisshandel. Resultatet visar på att det finns specifika hjärnskador, blödningar, 

frakturer och ligamentskador som kan tyda på att ett barn utsatts för misshandel, se 

tabell 1. 
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TABELL 1. RADIOLOGISKA FYND SOM KAN INDIKERA BARNMISSHANDEL.  

Hjärnskador och 

blödningar 

Frakturer Ligamentskador 

Subduralblödningar 

Retinalblödningar 

Epiduralblödningar 

Subarachnoidalblödningar 

Diffusa axonala skador 

Lacerationer 

Ischemi 

Rörben 

- Diafys 

- Metafys 

- Salter Harris II 

Revben 

Skalle 

Klavikel 

Skapula  

Ryggrad 

Bäcken 

Hand/fot 

Halsrygg 

 

RESULTATDISKUSSION 

Hjärnskador och blödningar 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på att subduralblödningar är en av de 

vanligaste skadorna hos barn med AHT. Mekanismen för denna typ av skada är enligt 

Ellis (1997) hastig flexion-extension av nacken. SDH leder till ett ökat tryck i huvudet 

och kan ge neurologiska symptom hos barnet såsom trötthet, kramper eller kräkningar 

(Letson et al., 2016; Asnes & Leventhal, 2010). Även om barnet inte uppvisar några 

neurologiska symptom kan det vara drabbat av SDH. Rooks et al. (2008) undersökte 

prevalensen av SDH hos nyfödda asymptomatiska barn. Skadan visade sig vara extremt 

vanlig hos nyfödda barn då 50 % av spädbarnen, som var under 72 timmar gamla, hade 

SDH. SDH hos nyfödda barn är vanligt både efter vaginal förlossning och kejsarsnitt. 

Rooks et al. (2008) skriver dock att subduralblödningar som uppstår i samband med 

förlossning är begränsade till sin storlek och utbredning och menar att SDH hos ett barn 

som är äldre än 1 månad osannolikt är relaterad till förlossningen. 
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Retinalblödningar visade sig i denna litteraturstudie vara vanliga skador vid misstanke 

om barnmisshandel. Detta bekräftas även av Morad et al. (2002), Dias et al. (1998) och 

Brennan et al. (2009) som menar att dessa typer av blödningar återfinns hos ungefär 

80-90 % av de barn som utsatts för upprepad AHT. De retinala blödningarna som 

presenteras i denna litteraturstudies resultat har identifierats i samband med MR-

undersökningar, men det ska påpekas att retinalblödningar var identifierade i fler av de 

artiklar som använts i studien. Varför dessa resultat inte presenteras i litteraturstudien 

beror på att blödningarna hade identifierats av oftalmologer i samband med 

ögonundersökningar och var därför inte en del av de radiologiska fynd som 

litteraturstudien var begränsad till. Retinalblödningar diagnostiseras i de flesta fall av 

oftalmologer, men går i vissa fall även att identifiera vid MR-undersökningar. När en 

MR-undersökning görs vid misstanke om AHT rekommenderar Altinok (2009) att 

använda T2-viktad gradienteko för att identifiera retinala blödningar.   

 

SDH, retinalblödningar och encefalopati, även kallat triaden, utgör tillsammans shaken 

baby syndrome. SBU (2014) publicerade en rapport där studier hade granskats och 

utvärderats i syfte att beskriva sambandet mellan AHT hos spädbarn och förekomst av 

triaden. Denna rapport fick stor uppmärksamhet i Sverige då den visade på att det finns 

otillräckligt eller begränsat vetenskapligt underlag för att triaden skulle vara ett bevis på 

AHT. Enligt Committee on Child Abuse (2001) finns det vid misstanke om shaken baby 

syndrome många differentialdiagnoser att beakta och Squier (2008) menar att 

personalen har ett ansvar att undersöka alla tänkbara möjliga orsaker till skadorna. Hon 

menar att samtidigt som ett barn måste skyddas från våld, måste föräldrar och familjer 

skyddas från falska anklagelser, som även det kan leda till bestående skador. 

 

Frakturer 

Revbensfrakturer hos barn under 1 år är enligt Kemp et al. (2008) starkt associerat med 

barnmisshandel. Strouse och Owings (1995) menar att revbensfrakturer generellt är 

ganska ovanligt hos barn, speciellt frakturer i första revbenet. Frakturer i första revbenet 

är enligt Melville, Lukefahr och Clarke (2012) specifikt för barnmisshandel, speciellt om 

frakturen är isolerad. Första revbenet är skyddat av skuldergördeln och skulderbladets 



15 
 

muskulatur, vilket gör det svårt att skada revbenet utan att skada andra närliggande 

skelettstrukturer (Strouse & Owings, 1995). De flesta revbensfrakturerna uppstår genom 

anterior-posterior kompression av thorax, varför dessa frakturer är vanligast hos små 

barn (Flaherty et al., 2014). Kompression kan ske när föräldern håller i barnet under 

armhålorna. Om barnet dessutom skakas blir kraften mot revbenen ännu större och kan 

då orsaka frakturer. Även Aspelin och Pettersson (2008, s. 811) menar att greppet runt 

thorax kan vara så kraftigt att frakturer uppstår och Dwek (2011) skriver att särskilt 

symmetriska bilaterala revbensfrakturer är en följd av detta. Isolerade frakturer i första 

revbenet kan orsakas av att förälderns tummar pressas mot de första revbenen vid 

skakning av barnet och är därför en typ av fraktur hos små barn som bör väcka 

misstankar om barnmisshandel (Strouse & Owings, 1995).  

 

Rörbensfrakturer, speciellt frakturer i femur och tibia, visade sig i litteraturstudien vara 

ett vanligt tecken på barnmisshandel. Vid identifierade tibiafrakturer finns en viktig 

differentialdiagnos att beakta. Dunbar et al. (1964) beskrev Toddler’s fracture som en 

spiralfraktur i distala tibia hos barn mellan 9 månader och 3 år (eng. toddlers). När ett 

litet barn faller omkull, ofta i samband med att barnet lär sig att gå, kan det uppstå 

kraftiga skjuvspänningar som orsakar frakturer i det relativt mjuka skelettet som barn 

har (Sarmah, 1995). I de fall där frakturer i tibia identifieras är det därför viktigt att 

både uppmärksamma ålder och anamnes. Är barnet ungefär 1-3 år eller föräldern 

förklarar att barnet precis lärt sig att gå kan Toddler’s fracture vara en sannolik diagnos. 

 

Trots att barnmisshandel är vanligare måste även metabola skelettsjukdomar såsom 

osteogenesis imperfecta (OI) uteslutas vid misstanke om att barnet utsatts för fysisk 

misshandel (Gahagan & Rimsza, 1990). OI orsakar upprepade frakturer precis som 

barnmisshandel kan göra, men enligt Gahagan och Rimsza är det högst osannolikt att 

OI är orsaken till frakturerna om det i samma område som frakturerna finns blåmärken. 

Rakit, som orsakas av brist på D-vitamin, leder också till ett skört skelett och eventuella 

frakturer. D-vitamin är särskilt viktigt under graviditet och amning för barnets hälsa. 

Brist på D-vitamin hos mamman i dessa stadier kan i sin tur leda till benskörhet och 

frakturer hos barnet (Kaushal & Magon, 2013). Det finns många differentialdiagnoser 

att beakta vid upptäckt av skelettskador, vilket innebär att kunskap om hur skelettet är 
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uppbyggt och påverkas av olika faktorer är viktigt för att kunna se andra möjligheter än 

barnmisshandel.  

Skallfrakturer visade sig i litteraturstudien vara vanligt hos barn som utsatts för 

misshandel, men än vanligare hos barn som råkat ut för olyckor. Hobbs (1984) fann i sin 

studie att barn som råkat ut för olyckor ofta har enkla frakturer, medan komplexa 

frakturer vanligtvis ses hos de barn som misstänks blivit utsatta för misshandel. Wood 

et al. (2009) menar att både komplexa och bilaterala skallfrakturer är typiska för 

barnmisshandel. Skallfrakturer som enda skada bör enligt Hobbs (1984) dock inte ses 

som ett definitivt tecken på att barnet utsatts för misshandel.  

 

Mer ovanliga skador vid misstänkt barnmisshandel visade sig i denna litteraturstudie 

vara frakturer i händer och fötter. Karmazyn et al. (2011) föreslog att undersökningar av 

dessa strukturer skulle uteslutas från skelettöversikter av barn som misstänks blivit 

utsatta för misshandel. Kleinman et al. (2013) nämner i sin studie att även fler har 

föreslagit detta men menar att det bör övervägas noggrant då det skulle kunna innebära 

förlorad information som i sin tur skulle kunna leda till att barnet utsätts för fortsatt 

misshandel. Vid radiologiska undersökningar med joniserade strålning ska nyttan av att 

bestråla patienten vara större än de risker patienten utsätts för (Johansson, 2013, s. 46). 

Alla undersökningar med joniserade strålning ska utföras i enlighet med ALARA-

principen (As Low As Reasonably Achievable), vilket innebär att stråldoserna ska vara 

så låga som möjligt (Brateman, 1999). Rutiner bör därför ständigt ses över och det är 

viktigt att vårdpersonal håller sig uppdaterad på ny forskning. 

 

Ligamentskador 

Ligamentskador i halsryggen är ofta ett resultat av AHT, och enligt Junewick (2010) är 

mekanismen för denna typ av skador flexion, extension, rotation, kompression eller 

distraktion. Rotation sker ofta i samband med flexion eller extension och Junewick 

menar att ju större kraft desto allvarligare skada. Ryggraden hos ett växande barn ser 

annorlunda ut än hos en vuxen vilket innebär att även skadorna skiljer sig åt. Små barn 

har en viss slapphet i ligamenten vilket bidrar till en ökad böjlighet i halsryggen. Risken 

för hyperflexion, -extension och -rotation är därför större hos barn och leder till att de 
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även löper större risk att få allvarliga cervikala och neurologiska skador (Kemp, Cowley, 

& Maguire, 2014; Dudley & Gard, 2014). Även det faktum att barn har större och tyngre 

huvud i förhållande till kroppen än vad vuxna har gör att dessa har en ökad risk för att 

få skador i halsryggen (Kemp et al., 2008). Barn mellan 0-8 år har enligt Kreykes och 

Letton (2010) sällan frakturer i halsryggen, vilket kan förklaras av den ökade böjligheten 

i ryggraden. När barnet är 8 år börjar ryggraden mer och mer likna den vuxnas stabila 

ryggrad och hos dessa lite äldre barn är det därför vanligare med frakturer än 

ligamentskador. Även Brennan et al. (2009) menar att böjligheten i ryggraden är en 

orsak till varför frakturer i halsryggen sällan uppstår hos små barn. 

 

Ligamentskador i halsryggen kan förekomma hos barn som råkat ut för olyckor, men 

visade sig i litteraturstudien vara mer vanligt förekommande hos barn med AHT. MR-

undersökningar utförs vid misstanke om AHT, men syftet är då främst att undersöka 

hjärnan. Choudhary et al. (2014) skriver att MR-undersökningar av spinalkanalen inte 

har varit standard vid utredningar av AHT. Då inga skador i spinalkanalen upptäckts vid 

konventionell röntgen och CT har den trotts vara normal. Författarna till denna 

litteraturstudie har, utan många resultat, sökt artiklar som undersöker prevalensen av 

ligamentskador i halsryggen vid AHT. Även Choudhary et al. (2014) menar att området 

inte är tillräckligt beforskat och rekommenderar därför vidare studier.  

 

Som röntgensjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om hur barnet utvecklas såväl 

anatomiskt som fysiologiskt för att ha förståelse för val av lämpliga 

undersökningsmetoder och kunna vara delaktig i utveckling av undersökningsprotokoll. 

Om fortsatta studier visar på att ligamentskador är vanligt vid misstanke om AHT 

kanske det bör övervägas att införa MR-undersökning av halsrygg i samband med 

undersökning av hjärnan. Detta tar inte lång tid, men kan ge mycket värdefull 

information. 

 

Röntgensjuksköterskans roll 

Enligt Örnberg och Andersson (2012, s. 14-15) ska röntgensjuksköterskan kunna 

identifiera och förebygga hälsorisker samt dokumentera avvikelser. Om 
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röntgensjuksköterskan uppmärksammar att ett barn eventuellt blivit utsatt för 

misshandel kan en anmälan göras i ett tidigare skede. Röntgensjuksköterskan befinner 

sig i en unik position som både möter barnet och dess föräldrar samt är den första att ta 

del av bilderna från den radiologiska undersökningen. Rutiner kring anmälningar kan 

se olika ut, men det är inte rimligt att alla personer som kommer i kontakt med barnet 

gör en anmälan var. Aspelin och Pettersson (2008, s. 810) menar att anmälan helst ska 

göras av ansvarig barnläkare men all personal, inklusive röntgensjuksköterskan, ska 

försäkra sig om att en anmälan upprättas. I detta fall är det därför också viktigt att 

kunna kommunicera med andra yrkesgrupper.  

 

Davis och Reeves (2006) rekommenderar att röntgensjuksköterskor regelbundet deltar i 

utbildningar om barnmisshandel och säkerhet. Genom att utveckla 

röntgensjuksköterskans kunskaper kring typiska radiologiska tecken vid 

barnmisshandelsfall kan det leda till ett bättre resultat av undersökningarna. 

Röntgensjuksköterskan bör enligt författarna till litteraturstudien även ha kunskap om 

samspelande faktorer som kan öka risken för barnmisshandel. Riskfaktorer hos 

föräldern eller vårdnadshavaren kan vara missbruk, arbetslöshet, dålig ekonomi och låg 

utbildning (Brå, 2011, s. 13). Riskfaktorer hos barn kan vara ett visst kön, handikapp 

eller sjukdom (WHO, 1999). WHO menar också att barn och ungdomar som placeras i 

fosterhem eller behandlingshem löper större risk att bli utsatta för misshandel. Detta 

kan vara viktigt att ha i åtanke eftersom röntgensjuksköterskan ofta möter 

ensamkommande flyktingbarn som exempelvis  är placerade i HVB-hem (hem för vård 

eller boende) och som inte kan prata svenska. I samhället kan okontrollerade lagar, hög 

kriminalitet, kulturella normer och acceptans av våld vara riskfaktorer. Som 

röntgensjuksköterska kan det vara viktigt att ha riskfaktorer i åtanke då det, utöver de 

radiologiska fynden, kan bidra till en tidig upptäckt av barnmisshandel.  

 

METODDISKUSSION 

Resultatet i detta arbete hämtades från jämförande studier och fallserier. De tio 

slutgiltiga studierna var av kvantitativ ansats och beskrev olika radiologiska fynd som 

kan indikera barnmisshandel. En av studierna var av prospektiv karaktär medan resten 
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av urvalet utgjordes av retrospektiva studier. Enligt Lewallen och Courtright (1998) 

anses retrospektiva studier vara mindre trovärdiga än studier av prospektiv karaktär. 

Idealet hade därför varit att inkludera fler prospektiva studier, men efter en bred 

sökning utan vidare träffar var författarna till detta arbete övertygade om att 

retrospektiv hämtning av data är den mest lämpade metoden för dessa typer av studier.  

 

En pilotsökning genomfördes innan den slutgiltiga litteratursökningen. Denna typ av 

sökning är enligt Willman et al. (2011, s. 61) viktig för att utforska om tillräckligt med 

vetenskapliga studier finns inom det önskade området. Litteratursökningen 

genomfördes i databasen PubMed, men jämfördes även mot CINAHL för att inte riskera 

att gå miste om relevant litteratur. Omfattningen av vetenskaplig litteratur inom 

området var dock inte lika stor i CINAHL och inga artiklar från databasen bidrog till 

resultatet i denna litteraturstudie. Eftersom den breda sökningen i PubMed resulterade i 

en tillfredsställande omfattning vetenskapliga studier ansåg författarna att ingen 

ytterligare sökning i databasen skulle vara nödvändig. Istället utfördes en manuell 

sökning utifrån referenslistor för att täcka upp ett större område i litteraturstudien (cf. 

Willman et al., 2011, s. 88). Denna sökning bidrog med två artiklar som utgjorde en stor 

del av litteraturstudiens resultat. 

 

Utöver de booleska sökoperatorerna var den enda begränsningen vid 

litteratursökningen artiklar skrivna på engelska. Denna begränsning gjordes eftersom 

författarna inte behärskar andra språk tillräckligt bra för att kunna sätta sig in i 

litteratur med vetenskaplig kontext. Enligt SBU (2014) ger smalare sökningar högre 

träffsäkerhet, men risken att gå miste om relevant litteratur ökar. Detta var något som 

författarna själva stötte på under pilotsökningen. Begränsning av bland annat 

åldersgrupper medförde att relevanta artiklar exkluderades och irrelevant litteratur 

inkluderades, varför författarna valde att inte göra ytterligare begränsningar. 

En inklusionskriterie i denna litteraturstudie var barn under 18 år, detta eftersom varje 

människa under 18 år i Sverige enligt Socialtjänstlag (2012:776) är barn. Detta skulle 

kunna leda till bias då alla länder inte har samma åldersgräns för vad som betraktas som 

barn. Eftersom författarna inte hittade några artiklar som svarade på litteraturstudiens 
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syfte och uppfyllde andra inklusionskriterier och som innefattade barn över 4 år 

bedömde författarna att detta inte kunde ha påverkat resultatet. 

Författarna utformade en egen kvalitetsgranskningsmall utifrån granskningsmall för 

observationsstudier av SBU (2014) samt granskningsmall för kvantitativa studier av 

Willman et al. (2011, s. 173). Detta efter att författarna inte hittat någon mall som var 

helt anpassad för de studier som valts ut till resultatet. Enligt SBU (2014) är mallen för 

observationsstudier främst avsedd för prospektiva kohortstudier, men med en del 

anpassningar och tillägg fungerar den även för kvalitetsgranskning av retrospektiva 

studier och fallserier. För att författarnas granskningsmall skulle kunna appliceras på 

fallserier uteslöts fråga 1-2 vid kvalitetsgranskning av dessa studier. Bedömningen av 

kvalitet gjordes utifrån ett poängsystem, vilket enligt Willman et al. (2011, 108) är en 

fördel då det påvisar kvalitetsbrister i studierna. För varje positivt svar utdelades ett 

poäng, och för varje negativt eller oklart svar noll poäng. Eftersom två frågor uteslöts vid 

kvalitetsgranskning av fallserier sänktes även betygsgränserna med två poäng i dessa 

fall. Nackdelen med en sänkning av absoluta tal är att procentsatsen för ett visst betyg 

inte stämmer överens mellan studierna. Författarna bedömde dock att siffrorna var så 

låga att det mest gynnsamma var att låta alla studier ha samma antal negativa svar för 

att få ett visst betyg. För att stärka studiens reliabilitet kvalitetsgranskade författarna, 

oberoende av varandra, samtliga inkluderade artiklar och jämförde sedan dessa med 

varandra (Henricson, 2012, s. 473). Kvalitetsbedömningar av studierna var hög, 

medelhög och låg. Författarna valde att endast inkludera studier med hög och medelhög 

kvalitet.  

 

När resultat ska tolkas av studier utförda i andra länder är det viktigt att bedöma hur väl 

resultatet kan generaliseras till svensk sjukvård (SBU & Svensk sjuksköterskeförening, 

1998). Nio av artiklarna som inkluderades i denna litteraturstudie var från USA och en 

från Japan. Författarna till litteraturstudien förmodade att barn i olika länder är 

tillräckligt anatomiskt lika för att skador ska kunna uppstå på samma sätt, därför 

bedömdes studiernas resultat vara generaliserbara till svensk sjukvård. Det som skulle 

kunna skilja länderna emellan är acceptans och frekvens av barnmisshandel. 

Författarna kunde se en samstämmighet i resultaten från USA och Japan, och även 

Fujiwara et al. (2008) som utformade den japanska studien jämförde sitt resultat med 
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studier utförda i västländer och menade att resultaten var lika. Willman et al. (2011, s. 

110) skriver att så länge de inkluderade studierna, som är utförda i olika länder, har ett 

resultat som pekar åt samma håll behöver trovärdigheten av litteraturstudien inte vara 

lägre.  

 

FORSKNINGSETISK DISKUSSION 

Helsingforsdeklarationen (2013), som föreskriver internationella etiska regler, säger att 

nyttan måste väga tyngre än riskerna vid medicinsk forskning på människor; 

forskningen ska ha vetenskaplig bärkraft. Enligt CODEX (2016a) är forskning som 

involverar barn mer problematiskt än forskning på vuxna. Barn kan inte samtycka på 

samma sätt som vuxna, eller bedöma konsekvenser. I viss typ av forskning är det inte 

alltid möjligt att få samtycke från deltagare (CODEX, 2016b). Studien får då genomföras 

med förutsättning att den är till nytta för deltagaren eller andra som är i liknande 

situationer. CODEX menar även att genomförandet ska ske på sådant sätt att risken för 

att deltagaren utsätts för skador eller obehag är obetydlig.  

 

Då samtliga inkluderade studier i litteraturstudiens resultat hade inhämtat data från 

journaler, och inga ingrepp gjorts på barnen, bedömdes risken för att skada någon 

patient vara låg. Enligt Forsberg och Wengström (2016, s. 59) är det viktigt att använda 

sig av studier som har blivit etiskt godkända eller där noggranna etiska överväganden 

gjorts. Författarna exkluderade inga artiklar på etiska grunder men tydligare etiska 

resonemang hade höjt kvaliteten på studierna. 

 

Författarna till denna litteraturstudie arbetade både tillsammans och var för sig. Beslut 

fattades tillsammans och oenigheter löstes genom diskussion. För att försäkra sig om att 

inte misstolka något resultat diskuterade författarna innehållet i de inkluderade 

studierna, men då ingen av författarna har engelska som modersmål finns trots det en 

risk för misstolkning. Författarna bedömer dock att risken för misstolkning är låg.    
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KONKLUSION 

Vanliga radiologiska fynd som kan indikera barnmisshandel är subduralblödningar, 

revbensfrakturer och rörbensfrakturer. Retinalblödningar är också en indikator för 

barnmisshandel och kan i vissa fall upptäckas genom MR, men upptäcks dock bäst 

genom oftalmoskopi. Faktorer som röntgensjuksköterskan bör beakta i kombination 

med radiologiska fynd är ålder, anamnes, ytliga skador och sociala beteenden hos barn 

och föräldrar.  

 

Författarna till litteraturstudien identifierade två områden som eventuellt kan leda till 

ändrade rutiner vid medicinsk utredning av barnmisshandel. Det ena är att undersöka 

prevalensen av frakturer i händer och fötter vid misstänkt barnmisshandel i syfte att 

eventuellt exkludera dessa områden från skelettöversikter. Det andra är att undersöka 

prevalensen av ligamentskador i halsryggen hos barn med misstänkt abusive head 

trauma i syfte att eventuellt även inkludera halsryggen vid MR-undersökningar av 

hjärnan.  
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Bilaga 1 

SÖKTABELL ÖVER INKLUDERADE RESULTATARTIKLAR 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Urval 
4 

2017- 
03-02 

PubMed ("radiography"[MeSH Terms] 
OR "radiology"[MeSH Terms] 
OR "x-rays"[MeSH Terms] 
OR "tomography, x-ray 
computed"[MeSH Terms] OR 
"magnetic resonance 
imaging"[MeSH Terms] OR 
"radionuclide imaging"[MeSH 
Terms]) AND ("child"[MeSH 
Terms] OR "infant"[MeSH 
Terms] OR "pediatrics"[MeSH 
Terms]) AND ("domestic 
violence"[MeSH Terms] OR 
"child abuse"[MeSH Terms] 
OR "physical abuse"[MeSH 
Terms] OR "battered child 

syndrome"[MeSH Terms] OR 
"shaken baby 
syndrome"[MeSH Terms]) 

English 964 78 14 10 8 

2017- 
03-17 

Manuell 
sökning 

     
4 2 

 

  



 
 

Bilaga 2 

GRANSKNINGSMALL (SAMMANSTÄLLD FRÅN SBU 2014 OCH WILLMAN ET AL. 

2011, S. 173) 

 
Ja Nej Oklart 

Selektion 
   

1. Var de observerade grupperna rekryterade på ett tillräckligt likartat sätt?* 
   

2. Var de jämförda gruppernas sammansättning tillräckligt lika vid 
studiestart?* 

   

3. Var urvalet representativt? 
   

Bedömning 
   

1. Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 
   

2. Var personerna som utvärderade utfallet blindade för studiedeltagarnas 
exponeringsstatus? 

   

3. Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 
   

4. Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 
   

5. Mättes utfallet på ett adekvat sätt med standardiserade/definierade 
mätmetoder? 

   

6. Har studien tillämpat ett lämpligt statistiskt mått för rapporterad 
effekt/samband? 

   

Rapportering 
   

1. Följde studien ett i förväg fastlagt studieprotokoll? 
   

2. Var utfallsmåtten relevanta? 
   

Intressekonflikt 
   

1. Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg eller 
obefintlig risk att studiens resultat har påverkats av intressekonflikter? 

   

2. Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansiering, låg eller 

obefintlig risk att studien har påverkats av en finansiär med ekonomiskt 
intresse i resultatet? 

   

3. Föreligger låg eller obefintlig risk för annan form av intressekonflikt (t ex 
att författarna har utvecklat interventionen)? 

   

 
Hög Medel Låg 

Sammanfattande bedömning av kvalitet >11 9-11 0-8 

 
*Dessa frågor utesluts vid granskning av fallserier. Betygsgränserna sänks då med två poäng. 
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TABELL 2A. ARTIKELÖVERSIKT MED KVALITETSBEDÖMNING 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Barber, I., 

Perez-Rossello, 

J.M., Wilson, 
C.R., Kleinman, 
P.K. 
 
2014 
 
USA 
 
Pediatric 
Radioly 

The yield of 

high-detail 

radiographic 
skeletal surveys 
in suspected 
infant abuse 

Att bestämma det 

diagnostiska utbytet av 

högdetaljerade 
skelettöversikter vid 
misstänkt 
spädbarnsmisshandel. 
 

567 barn under 1 år 

som genomgått 

skelettöversikter vid 
misstänkt misshandel 
inkluderades. 
Patienter med möjliga 
eller bekräftade 
metabola 
skelettsjukdomar 

exkluderades (n=8). 

Kvantitativ. 

Retrospektiv fallserie. 

Data från 567 
patienters 
skelettöversikter 
hämtades ur en 
databas. Bilder, 
utlåtanden och 
journaler granskades 

och sammanställdes.  

Rörbensfrakturer 

identifierades hos 26 % 

av barnen. 24 % hade 
skallfrakturer, 14 % 
revbensbrott och 4,2 % 
klavikelfrakturer. 
Frakturer i hand, fot, 
skapula, ryggrad och 
bäcken identifierades 

totalt hos 4,6 % av 
barnen.  

Medel 

Bechtel, K., 
Stoessel, K., 

Leventhal, 
J.M., Ogle, E., 
Teague, B., 
Lavietes, S., 
Banyas, B., 
Allen, K., 
Dziura, J., 

Duncan, C. 
 
2004 
 
USA 
 
Pediatrics 

Characteristics 
that distinguish 

accidental from 
abusive injury in 
hospitalized 
young children 
with head 
trauma 

Att beskriva kliniska 
kännetecken som kan 

särskilja olycksfall från 
misshandel hos barn 
under 24 månader som 
är inlagda på sjukhus. 

77 barn (efter fem 
bortfall) mellan 0-2 

år som genomgick 
CT-undersökningar 
och diagnostiserats 
med huvudskada 
inkluderades.  
15 barn i 
studiegruppen och 62 

barn i 
kontrollgruppen. 
 

Kvantitativ. Prospektiv 
fall-kontrollstudie. 

Under 
sjukhusvistelsen 
genomgick barnen CT-
undersökningar av 
hjärnan. Utfall 
jämfördes mellan de 
två grupperna. SPSS 

11.0, x2-test och t-test 
användes för 

analysering av data. 

Subduralblödningar 
identifierades hos 80 % 

av barnen i 
studiegruppen och 27 % 
av barnen i 
kontrollgruppen 
(P<0,001). 

Medel 
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TABELL 2B. ARTIKELÖVERSIKT MED KVALITETSBEDÖMNING 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Choudhary, 
A.K., 
Bradford, 

R.K., Dias, 
M.S., Moore, 
G.J., Boal, 
D.K. 
 
2012 
 
USA 
 
Radiology 

Spinal 
subdural 
hemorrhage in 

abusive head 
trauma: a 
retrospective 
study 

Att undersöka 
förekomst och 
radiologiska 

kännetecken av spinal 
subduralblödning vid 
AHT jämfört med 
olyckstrauma. 

137 barn (efter 185 
bortfall) mellan 0-2 år 
inkluderades. 67 barn 

i studiegruppen och 
70 barn i 
kontrollgruppen. Barn 
som inte genomgått 
CT- eller MR-
undersökning av 
hjärna och ryggrad 

exkluderades.  

Kvantitativ. Fall-
kontrollstudie. 
Patientdata hämtades 

från journaler. Klinisk 
data och bilder 
granskades och 
sammanställdes i de 
båda grupperna. SPSS 
18.0, SPSS Chicago III 
och Fisher exact test 

användes för 
analysering av data. 

46 % av barnen i 
studiegruppen hade spinala 
och intrakraniella 

subduralblödningar jämfört 
med 1 % i kontrollgruppen 
(P<0,001). 

Hög 
 

Choudhary, 
A.K., Ishak, 

R., Zacharia, 
T.T., Dias, 
M.S. 
 
2014 
 
USA 
 
Pediatric 
Radiology 

Imaging of 
spinal injury in 

abusive head 
trauma: a 
retrospective 
study 

Att jämföra förekomst 
av spinala ligament- 

och mjukdelsskador 
vid MR-
undersökningar av 
barn mellan 0-4 år 
indelade i tre 
grupper: 1) AHT, 2) 
olyckstrauma och 3) 

icke-trauma. 

183 barn mellan 0-4 
år som genomgått 

MR-undersökningar 
inkluderades. 67 barn 
i gruppen AHT, 46 i 
gruppen olyckstrauma 
och 70 barn i gruppen 
för icke-traumafall. 
 

Kvantitativ. 
Retrospektiv fall-

kontrollstudie. 
Radiologiska bilder 
samlades in och 
granskades. 
Förekomsten av 
spinala ligamentskador 
jämfördes inom de tre 

grupperna. SPSS 21.0 
och Fisher exact test 
användes för 
analysering av data. 

78 % i AHT-gruppen hade 
ligamentskador i halsryggen 

jämfört med 46 % i 
olycksgruppen(P<0,05). 81 % 
hade intrakraniella 
subduralblödningar jämfört 
med 46 %, och 48 % hade 
spinala subduralblödningar 
jämfört med 2 %. 
 

Hög 
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TABELL 2C. ARTIKELÖVERSIKT MED KVALITETSBEDÖMNING 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Darling, S.E., 
Done, S.L., 
Friedman, 
S.D., 
Feldman, 
K.W. 
 
2014 
 
USA 
 
Pediatric 
Radiology 

Frequency of 
intrathoracic 
injuries in children 
younger than 3 
years with rib 
fractures 

Att undersöka 
förekomsten av 
intratorakala 
skador hos 
barn under 3 år 
med 
revbensbrott 

vid misshandel 
och olycksfall. 

65 barn (efter 41 bortfall) 
mellan 0-3 år med 
revbensfrakturer som 
genomgått konventionella 
röntgenundersökningar eller 
CT-undersökningar 
inkluderades. 47 barn i 

studiegruppen och 18 barn i 
kontrollgruppen. 

Kvantitativ. Retrospektiv 
fall-kontrollstudie. Barn 
under 3 år med 
revbensfrakturer söktes i 
radiologiska utlåtanden 
under en 7-årsperiod. 
Misstänkta 

misshandelsfall 
utvärderades av tre 
specialister inom 
barnmisshandel. Alla 
radiologiska bilder 

granskades individuellt av 

två radiologer. SPSS 
20.0, t-test och Mann-
Whitney användes som 
analysmetoder. 

Barn som utsatts för 
misshandel hade fler 
revbensfrakturer än de 
som råkat ut för olyckor 
(5,55 per barn jämfört 
med 3,11, P=0,012). 
89,2 % i studiegruppen 

hade en eller flera gamla 
frakturer jämfört med 0 
% i kontrollgruppen 
(P<0,001). 

Medel 

Fujiwara, T., 
Okuyama, 
M., Miyasaka, 
M. 
 
2008 
 
Japan 
 
Pediatrics 

Characteristics 
that distinguish 
abusive from 
nonabusive head 
trauma among 

young children 

who underwent 
head computed 
tomography in 
Japan 

Att jämföra 
kännetecken 
mellan 
misshandel och 
olycksfall hos 

små barn i 

Japan. 
 

260 barn mellan 0-2 år som 
genomgått CT-
undersökningar 
inkluderades. 28 barn ingick 
i studiegruppen och 232 i 

kontrollgruppen. 

Kvantitativ. Retrospektiv 
fall-kontrollstudie. Data 
hämtades ur journaler 
och patienterna delades 
in i två grupper. Stata SE 

9.0, x2 och Fisher exact 

test användes som 
analysmetod. 

64,3 % i studiegruppen 
hade subduralblödningar 
jämfört med 0,9 % i 
kontrollgruppen 
(P<0,001). 32 barn 

genomgick även 

skelettöversikter där 
15,8 % i studiegruppen 
hade revbensfrakturer 
jämfört med 0 % i 
kontrollgruppen 
(P=0,253).  

Hög 

 



 
 

Bilaga 3 

TABELL 2D. ARTIKELÖVERSIKT MED KVALITETSBEDÖMNING 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Karmazyn, B., 

Lewis, M. E., 
Jennings, S.G., 
Hibbard, R.A., 
Hicks, R.A. 
 
2011 
 
USA 
 
American 
Journal of 

Roentgenology 

The Prevalence 

of Uncommon 
Fractures on 
Skeletal Surveys 
Performed To 

Evaluate for 
Suspected Abuse 
in 930 Children: 
Should Practice 
Guidelines 
Change? 

Att undersöka 

förekomst och område 
för frakturer 
identifierade på 
skelettöversikter av 

barn vid misstanke om 
misshandel samt att 
bestämma huruvida 
någon projektion kan 
uteslutas utan att 
påverka vård eller 

diagnostisk möjlighet.  

930 barn mellan 0-2 år 

som genomgått 
skelettöversikter 
inkluderades. Patienter 
som inte misstänktes 

ha utsatts för 
misshandel och 
patienter som gjort 
upprepade 
undersökningar 
exkluderades. Även 

postmortem-

undersökningar 
exkluderades. 
 

Kvantitativ. 

Retrospektiv fallserie.  
Alla skelettöversikter 
som utförts vid 
misstanke om 

barnmisshandel 
mellan år 2003-2009 
granskades. Områden 
för frakturer 
dokumenterades 
utifrån utlåtanden. 

18 % av barnen hade 

multipla frakturer. De 
vanligaste områdena 
var rörbenen (22 %) 
följt av frakturer i 

revbenen (10 %) och 
skallen (7 %). 
Klavikelfrakturer och 
frakturer i skapula 
identifierades hos 2 % 
respektive 0,3 % av 

barnen. 

Medel 

Palifka, L.A., 
Frasier, L.D., 
Metzger, R.R., 
Hedlund, G.L. 
 
2016 
 
USA 
 
American 

Journal of 
Neuroradiology 

Parenchymal 
Brain Laceration 
as a Predictor of 
Abusive Head 
Trauma 

Att undersöka om ett 
specifikt radiologiskt 
fynd, laceration i 
hjärnparenkymet, är 
unikt för barn 
diagnostiserade med 
AHT. 

165 barn under 3 år 
som genomgått MR- 
och CT-undersökning 
av hjärnan 
inkluderades. 137 barn 
i studiegruppen och 28 
i kontrollgruppen. 

Patienter exkluderades 

om bilderna inte visade 
några tecken på skador 
i hjärnan. 

Kvantitativ. Fall-
kontrollstudie. Data 
från MR- och CT-
undersökningar av 
hjärnan hämtades ur 
journaler. Fisher 
exact test och 

Wilcoxon rank sum 

test och STATA 12.1 
användes som 
analysmetoder. 

Risken för lacerationer i 
hjärnparenkymet var 13 
% högre i 
studiegruppen än 
kontrollgruppen 
(P=0,045). Det 
vanligaste området för 

lacerationer var i 

frontalloben. Barn som 
utsatts för AHT var 
signifikant yngre än de 
som råkat ut för olyckor 
(P<0,001).  

Medel 
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TABELL 2E. ARTIKELÖVERSIKT MED KVALITETSBEDÖMNING 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Roach, J.P., 

Acker, S.N., 
Bensard, D.D., 
Sirotnak, A.P., 
Karrer, F.M., 

Partrick, D.A. 
 
2014 
 
USA 
 
Pediatric 

Surgery 
International 

Head injury 

pattern in 
children can 
help 
differentiate 

accidental 
from non-
accidental 
trauma 

Att definiera de 

radiologiska fynd 
som särskiljer AHT 
från olycksfall. 

2 015 barn mellan 

0-5 år som 
genomgått CT-
undersökningar 
inkluderades. 580 

barn i 
studiegruppen och 
1 435 i 
kontrollgruppen. 

Kvantitativ. Fall-kontrollstudie.  
Data hämtades ur ett 
traumaregister under en 16-
årsperiod. Child Advocacy and 
Protection Team (CAP vilka 

består av barnläkare, 
socialarbetare, sjuksköterskor, 
psykologer och jurister, 
avgjorde sannolikheten för 
misshandel. t-test, x2 och Prism 
6.0b användes för analysering 

av data. 

14 % av barnen i 

studiegruppen hade 
diffusa axonala skador 
och 76 % hade 
subduralblödningar 

jämfört med 8 % 
respektive 23 % i 
kontrollgruppen 
(P<0,0001). 

Medel 

Strouse, P.J., 
Owings, C.L. 
 
1995 
 
USA 
 
Radiology 

Fractures of 
the first rib in 
child abuse 

Att undersöka 
förekomst och 
specificitet av 

frakturer i första 
revbenet som en 
indikator på 
barnmisshandel 
samt att bestämma 

hur dessa frakturer 

uppkommer. 

37 barn mellan 0-4 
år som hade 
revbensfrakturer 

inkluderades.  

Kvantitativ. Retrospektiv fall-
kontrollstudie. En radiologisk 
databas genomsöktes för att 

identifiera alla barn 0-4 år med 
revbensfrakturer under en 2-
årsperiod. Ytterligare två 
patienter som misstänkts blivit 
utsatta för misshandel innan 

studieperioden inkluderades. 

Alla röntgenundersökningar och 
relevanta journaler granskades. 

Fem av barnen som 
misstänkts blivit utsatta 
för misshandel hade 

frakturer i första 
revbenet. Hos fyra av 
dessa barn var frakturen 
dessutom isolerad. Alla 
fem barnen med fraktur i 

första revbenet hade 

även andra 
skelettfrakturer.  

Medel 

 


