När barn far illa
Annlis Söderholm

Socialpediatrik har att göra med sådana barnhälsoproblem som i huvudsak har sociala orsaker
inom och/eller utom familjen. Dessa orsaker kan både på kort sikt och på lång sikt allvarligt
äventyra barnets fysiska och psykiska hälsa, sociala och kognitiva kompetens. Det mest konkreta
området inom socialpediatriken är olika former av försummelse och våld. Problemet är inte
bara medicinskt utan även socialt, psykologiskt och juridiskt, vilket betyder att handläggningen kräver multidisciplinära insatser med barnskyddet som central aktör. Den vetenskapliga
dokumentationen av hur förödande långtidseffekterna av våld och kronisk försummelse under
barndomen kan vara, ställer krav på att det finns professionella aktörer som tidigt identifierar
och kompetent handlägger fall där barn far illa samt i säkra fall ser till att barnen skyddas från
ytterligare kränkningar. De läkare som är huvudansvariga för behandlingen och uppföljningen
av dessa barn behöver avancerad utbildning, undervisning om barn som far illa bör ingå redan
i läkarnas grundutbildning.

Inledning
Med begreppet barn som far illa avses i denna
artikel barn som i sin närmiljö blir utsatta för
våld och/eller försummelse (child maltreatment), som enligt WHO omfattar ”alla former
av fysiskt och emotionellt våld, sexuella övergrepp, försummelse eller vanvård, kommersiell eller annan exploatering, som resulterar
i verklig eller potentiell fara för barnets hälsa,
liv, utveckling eller människovärde i relationer
som bygger på ansvar, tillit och makt” (1). Den
kommersiella sexuella exploateringen av barn,
som är en oerhörd skamfläck för vår tid, är
ett växande internationellt problem. Ett stort
antal barn i världen tvingas till prostitution
eller utnyttjas i den pornografiska industrin,
bilder av barn sprids i pornografiskt och pedofilt syfte på Internet och barn säljs som en
vara (trafficking).
Finland ratificerade FN:s barnkonvention
år 1991 och förband sig då att ”vidta alla
lämpliga lagstiftnings-, administrativa och so-
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ciala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte
för att skydda barnet mot alla former av fysiskt
eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel
eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den
ena förälderns, vårdnadshavares eller annan
persons vård” (artikel 19).
Finländska barn har lagstadgad rätt att inte
bli undertryckta, agade eller utsatta för annan
kränkande behandling: fysiskt och sexuellt
våld mot barn är kriminaliserade. Barnets
rättigheter är inskrivna i barnskyddslagens
första paragraf: ”Barn har rätt till en trygg
och stimulerande uppväxtmiljö samt till en
harmonisk och mångsidig utveckling. Barn
har företrädesrätt till särskilt skydd”. (2). Trots
lagar och konventioner kränks många barns
rättigheter, och om det konstateras eller föreligger misstanke om att ett barn far illa, skall
anmälan göras till socialnämnden enligt barnskyddlagens 40. paragraf (2). Socialnämnden
betyder i anmälningsfall den socialarbetare
som är barnskyddsansvarig på den ort där
barnet bor. Vid befogad misstanke om misshandel eller sexuellt utnyttjande rekommenderas barnskyddet att begära förundersökning
av polisen (3).
Av Finlands 1 103 698 barn under 18 år var
54 553 barn klienter i det öppna barnskyddet,
12 443 barn var placerade utom hemmet och
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Merry family, målad av Jan Steen år 1668. Tavlan finns i Amsterdams Rijksmuseum.
Foto: Satu Kivitie-Kallio.

1 657 barn hade brådskande omhändertagits
under år 2005 (4). I många länder, Finland
inberäknat, är barnskyddsstatistiken ur ett
barnperspektiv otillfredsställande för att det
inte systematiskt framkommer vilka former av
risker eller kränkningar barnen kan ha råkat
ut för. Detta beror högst sannolikt delvis på
att Finland inte i likhet med t.ex. Sverige (5)
har enhetliga, nationella regler om hur bland
annat hälsovårdspersonal skall göra en barnskyddsanmälan. Detta är ett missförhållande
även ur forskningsmässig synvinkel. I en
nypublicerad brittisk kohortstudie om riskfaktorer, hade 293 (2,1 procent) av kohortens
14 256 barn utretts av socialmyndigheter före
sin 6-årsdag på grund av misstanke om att ha
farit illa. Av dessa hade 115 barn (0,8 procent)
registrerats av barnskyddet på grund av olika
former av försummelse eller våld (6). Trots
lagstadgad anmälningsplikt har rapporter från
bland annat Sverige, USA och Kanada visat
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att många barn som far illa aldrig kommer till
barnskyddets kännedom (5, 7, 8).

Historia
Redan på 1800-talet behandlades kränkningar mot barn i den vetenskapliga litteraturen.
Ambroise Tardieu, professor i rättsmedicin i
Paris, publicerade åren 1857-1879 briljanta
artiklar och böcker om barn som utsatts för
misshandel, sexuella övergrepp och försummelse. En av hans studier behandlade 32
fysiskt misshandlade barn av vilka 18 hade
dött av misshandeln. Hans arbeten omfattade också beskrivningar av på vilket sätt
barnens hårda arbete i gruvor och fabriker
påverkade deras morbiditet och mortalitet.
Tardieu har tidigare ytligt och relativt sällan
blivit omnämnd i den internationella vetenskapliga litteraturen. Det var först år 2005
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som man utanför det franska språkområdet
kunde ta del av hans imponerande verksamhet (9, 10). Trots noggrann klinisk och
vetenskaplig dokumentation, kunde Tardieu
inte under sin livstid övertyga sina kolleger
och övriga samtid om att barn inte bara blir
utsatta för misshandel, sexuella övergrepp
och försummelse utan även att många barn
dör av kränkningarna. Efter hans död föll
hans arbeten i glömska, och uppfattningen
att barns berättelser om upplevt våld var en
produkt av deras fantasi blev förhärskande
både inom och utom medicinen för närmare
hundra år framåt.
För 60 år sedan beskrev den amerikanske
radiologen Caffey subdurala hematom och
multipla frakturer i de långa benen hos sex
spädbarn. Underliggande skelettsjukdom
uteslöts, men misstanken om någon form av
trauma kunde inte verifieras (11). Några år
senare rapporterade den brittiske ortopeden
Astley om sex barn med metafysfrakturer
och antog metafyseal benskörhet hos dessa
barn (12). Radiologen Silverman antog men
kunde inte verifiera någon form av avsiktligt
orsakat trauma hos tre barn med ovanliga
metafysfrakturer (13). Vid genomgång av de
tidigare radiologiska studierna antog Woolley
och Evans att barnen utsatts för någon form av
yttre våld (14). År 1962 publicerade C. Henry
Kempe, då professor i pediatrik vid universitetet i Colorado, tillsammans med kolleger
den numera klassiska artikeln ”The Batteredchild Syndrome”, som beskrev kliniska och
radiologiska fynd hos misshandlade barn av
vilka många hade dött (15). Denna publikation betydde en vändpunkt för misshandlade
barn – att förneka problemets existens var
inte längre lika lätt.
I början av 1970-talet bröts tabut om
sexuella övergrepp mot barn, då amerikanska
kvinnor började tala och skriva om att de
som barn utnyttjats sexuellt. Intresset bland
kliniker och forskare från olika områden växte
snabbt efter detta. Kempe var en av de första
läkare som i slutet av 1970-talet, i sin artikel
”Sexual abuse, another hidden pediatric problem” tog upp problemet i en vetenskaplig
journal (16). Munchausen syndrome by proxy
beskrevs första gången 1977 av Roy Meadow,
brittisk professor i pediatrik, som ett tillstånd
där ett barn allvarligt kan fara illa på grund
av att vårdnadshavaren (vanligen modern)
fabricerar eller orsakar symptom eller sjukdomar hos barnet (17). Det vetenskapliga
intresset för försummelse tog på allvar fart
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först på 1990-talet med Howard Dubowitz,
amerikansk professor i pediatrik, som en av
huvudaktörerna (18).

Utgångspunkter
i arbetet med barn som far illa
Olika kategorier av våld och försummelse
förekommer ofta inte separat utan kan vara
sammanflätade på ett komplext sätt (19).
Emotionell försummelse och/eller emotionellt
våld finns med i alla former av kränkningar,
och kan förekomma fristående i sin egen
svårgripbara form (20). Den mångfacetterade
karaktären av kränkningar mot barn gör att
både utredning, behandling och prevention
kräver multidisciplinärt samarbete. Samarbetet är ofta invecklat och sällan problemfritt.
Men utan systematiskt samarbete förblir helhetsbilden oklar, vilket gör det svårt för såväl
medicinsk som social och annan expertis att
göra en trovärdig bedömning och sätta in så
effektiva medicinska och sociala åtgärder som
möjligt. Ett fungerande samarbete betyder
delat ansvar och ökar kunskapen och kompetensen hos alla aktörer samtidigt som den
egna rollen förtydligas (5, 21).
Vid handläggningen är dialogen med barnets föräldrar central, även i de fall där man
måste ta avstånd från föräldrarnas livsstil och
sätt att behandla sina barn. Attityder som
aggressivitet, fördömande, moraliserande,
infantiliserande, föraktande, beskärmande
eller mot-agerande är oprofessionella och
ofruktbara och leder till att föräldrarna blir
ovilliga att dela svåra intrafamiljära problem
med läkaren eller ta emot hjälp. Patricia Crittenden, en amerikansk psykolog med en lång
forskargärning om barn som far illa bakom
sig, påpekar hur lätt det är att skuldbelägga
men hur omöjligt det är att vara rättvis eller
att främja barnets välbefinnande genom en
sådan attityd (22). Föräldrarna behöver stöd i
en process vars syfte är ökat ansvar och ökad
omsorg om barnen (23, 24). Det första steget
i denna process kan vara ett motiverande och
supportivt bemötande som betyder närvaro,
empati, och medmänsklighet men även saklig
information om vad ett barn tar skada av och
hur allvarliga följderna kan vara. Det som
emellertid kan försvåra kommunikationen
mellan barnläkare och föräldrar är att föräldrarna inte nödvändigtvis håller sig till sanningen eller stöder sina barn i en utredning.
Barnets berättelse blir ofta inte verifierad av
inblandade vuxna och fysiska fynd som skulle
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stödja barnets berättelse saknas inte sällan.
Ett betydande hinder för optimal handläggning är att emotionellt förnekande av
problemet inte är ovanligt även inom vårdprofessionen. ”Många läkare har svårt att tro
att ett sådant angrepp kan ha inträffat och
försöker utplåna sådana misstankar från sitt
sinne, även ansikte mot ansikte med uppenbara bevis” konstaterade Kempe o.a. i den
klassiska artikeln om barnmisshandel (15).
Emotionellt förnekande har efter det regelbundet tagits upp också av andra kliniker och
forskare (25, 26).
Ett annat hinder kan vara en utebliven
barnskyddsanmälan. Det kan bero på att man
inte känner till anmälningsplikten, är rädd
antingen för föräldrarnas reaktioner, för följderna av en anmälan eller för att anmälan är
obefogad. Uppfattningen att en barnskyddsanmälan skulle påverka patient-läkarrelationen negativt eller strida mot tystnadsplikten
förekommer också. Det är viktigt att vara
medveten om att utebliven barnskyddsanmälan kan vara en allvarlig hälsorisk för
barnet och att en anmälan för det mesta inte
betyder ett omhändertagande. Barnskyddet
kan i samarbete med andra aktörer hjälpa
familjen med öppenvårdsinsatser på många
olika sätt. En barnskyddsanmälan skall helst
ske i samråd med barnet och familjen, som
då inte behöver få en känsla av att anmälan
gjorts bakom deras rygg. I osäkra fall kan
barnskyddet konsulteras utan att familjens
namn avslöjas.
I arbetet är stöd från ledningen inom
respektive organisation nödvändigt, likaså
fortbildning och handledning för de läkare
som är huvudansvariga för behandling och
uppföljning av barn som far illa (21). Känslor
provocerade av följderna av våld och försummelse är starka. De kan leda till att läkaren blir
överaktiv eller handlingsförlamad och i bägge
fallen kan det vara svårt att klart fokusera på
barnets och familjens behov (27).
Identifiering, diagnostik, behandling och
uppföljning av barn som utsätts för våld och
försummelse bör vara en erkänd uppgift inom
alla sektorer av hälsovården och undervisning
om barn som far illa bör ingå redan i läkarnas
och sjukskötarnas grundutbildning.

Riskfaktorer
Modern forskning om riskfaktorer grundar
sig på Urie Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell för förståelsen av barns hälsa
och utveckling (28). Det är en modell som Jay
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Belsky i sin tur grundar sig på i sin analys av
varför barn utsätts för försummelse och våld
(29). Grunden för den ekologiska modellen är
insikten om att orsakerna till och effekterna av
våld och försummelse är ett komplext system
av olika determinanter och interaktionen mellan dem: barnet, föräldrarna, familjen, olika
grupper, institutioner och myndigheter som
barnet och familjen kommer i kontakt med
samt det omgivande samhället med dess kultur, värderingar, normer och lagar (6, 30–33).
Den ekologiska modellen har varit central
för förståelsen av den komplexa och mångfacetterade process där ingen enskild faktor
ensam räcker som förklaring till varför ett
barn behandlas illa. Enbart psykodynamiska
förklaringsmodeller är otillräckliga redskap i
analysen av utsatta barns situation (31).
Riskfaktorerna har till största delen identifierats genom retrospektiva studier. Ett av
undantagen är en brittisk kohortstudie där
man har följt drygt 14 000 barn prenatalt och
efter födseln med en grundlig analys av deras
uppväxtmiljö. Enligt studien var de största riskerna socio-ekonomisk deprivation i familjen
och faktorer i föräldrarnas egen bakgrund. Interaktionen mellan föräldrarnas bakgrund och
familjens socio-ekonomiska status är dock
komplex och svår att meningsfullt förklara
genom statistisk analys (6). De flesta föräldrar
som är ekonomiskt utsatta är tillräckligt bra
föräldrar och barn som lever i ekonomiskt
överflöd växer inte alltid upp i en trygg närmiljö. Allvarliga kränkningar mot barn kan
förekomma i alla sorters familjer (15).
Riskfaktorer kan påverka olika individer
på olika sätt och de allra flesta individer har
någon riskfaktor i sin barndom. Förekomsten
av flera olika riskfaktorer i samma familj försvårar tolkningen av betydelsen av en enskild
faktor. Ett barn kan leva med 1–2 riskfaktorer
utan att detta på sikt behöver påverka utvecklingen negativt. Men om riskfaktorer ackumuleras i familjen och ingen ingriper tillräckligt
tidigt, påverkas barnets hälsa och kognitiva
kompetens negativt, speciellt om kompensatoriska faktorer i barnets olika miljöer saknas
(34, 35). Balansen mellan stressfaktorer och
skyddande eller kompensatoriska faktorer i
barnens olika miljöer bestämmer i hög grad
om ett barn kommer att fara illa eller inte
(33).
Barnet
Enbart faktorer hos barnen räcker inte som
förklaring till varför de behandlas illa. Det är
möjligt att föräldrarnas attityder till sitt barn
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kan vara av mer signifikant betydelse än aktuella tillstånd hos barnet självt (36). De allra
flesta barn med låg födelsevikt behandlas väl,
men en del av dessa barn kan fara illa (36, 37).
Många faktorer kan ligga till grund för detta
samband inkluderande anknytningen mellan
barn och föräldrar, beteendet hos barnet och
potentiellt ökat antal stressfaktorer i familjen
(6, 36). Även barnets ålder är en riskfaktor.
Fysiskt våld mot barn förekommer i alla åldrar men risken för fysisk misshandel är störst
för spädbarn under ett år (24, 38) och för
spädbarn under 6 månader är risken störst att
misshandeln är fatal eller leder till allvarliga
skador. Misshandel som lett till subdurala
hematom och/eller frakturer är vanligare hos
spädbarn än hos äldre barn (38). I förhållande
till den övriga kroppen är ju spädbarnets
huvud stort och tungt, nackmuskulaturen är
svag och om barnet exempelvis skakas, rörs
huvudet fram och tillbaka med stor kraft.
Det kan leda till att små blodkärl i huvudet
brister vilket i sin tur leder till subdurala och
retinala blödningar. En del studier har visat
att pojkar oftare blir misshandlade än flickor
(38, 39), medan svenska utredningar inte har
kunnat konstatera någon könsdifferens (5). I
vetenskapliga studier om sexuellt utnyttjande
av barn är flickornas antal i studiepopulationerna betydligt större än pojkarnas (40, 41).
Barn med fysiska eller intellektuella funktionshinder och/eller beteendestörningar har
ökad risk för olika former av kränkningar,
vilket inte i tillräckligt hög grad uppmärksammats i klinisk praktik och forskning (42). En
amerikansk studie visar att barn med funktionshinder löpte 3,4 gånger större risk för att
bli illa behandlade än friska barn. Alla former
av kränkning var representerade, försummelse
var den vanligaste (43).
Föräldrarnas bakgrund
Föräldrarnas förmåga till omsorg och inlevelseförmåga kan vara bristfällig från början på
grund av egna traumatiska barndomsupplevelser. Det kan vara bidragande orsaker till
föräldraskap före 21 års ålder, depression och
andra psykiska sjukdomar eller sammanboende med en våldsam vuxen (44). Detta ökar
i sin tur sannolikheten för otillräckliga färdigheter som förälder. Om föräldrarna är unga,
har låg utbildningsnivå, lider av depression,
är missbrukare samt har upplevt våld och försummelse under barndomen, föreligger ökad
risk för att deras barn behöver barnskydd
eller utredning för försummelse eller våld
(6, 31, 36, 45–48). En finländsk studie bland
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barnskyddsfamiljer visade på sambandet
mellan mödrars upplevelser av fysiskt våld
under barndomen och misshandel av de egna
barnen (49). Majoriteten av de föräldrar som
misshandlats som barn kränker dock inte sina
egna barn, vilket tyder på att fysiskt våld under
barndomen inte är en fristående riskfaktor
(6, 50). Barn till mödrar, som blivit sexuellt
utnyttjade som barn, har däremot större risk
att bli kränkta på olika sätt (31). De föräldrar
som brutit den onda cirkeln med att behandla
barn illa från generation till generation har i
tid fått emotionellt, socialt och terapeutiskt
stöd. De har varit medvetna om att de kränkts
som barn och de har kunnat uttrycka vrede
över det (51). De mödrar som behandlar sina
barn illa och som motsägelsefullt idealiserar
eller förtränger sin egen traumatiska barndom, har däremot svårare att förändra sitt
beteende (52).
Sambandet mellan missbruk och psykiska
sjukdomar hos föräldrarna och olika former
av kränkningar av barn är så väldokumenterat, att tryggheten för alla barn i en familj
skall ifrågasättas om ett barn i familjen har
farit illa (53).
Familjekarakteristika
Social deprivation i familjen är en viktig
etiologisk determinant vid försummelse och
våld. Den omfattar ekonomisk och materiell
trygghet, boendeförhållanden, föräldrarnas
arbetssituation och sociala nätverk (54). Barn
till ensamstående mödrar löper risk att fara
illa, speciellt om det sociala stödet är bristfälligt och familjen lever i fattigdom (6, 39, 45,
46). I en longitudinell amerikansk studie löpte
barn i familjer med en icke-biologisk fadersgestalt en dubbelt så stor risk för att fara illa
som barn i familjer med en biologisk far eller
ingen fadersgestalt alls i hemmet (55). Risken
för fysiskt våld mot barn har rapporterats vara
hög i familjer där den manliga parten tidigare
allvarligt misshandlat barn, inte tagit ansvar
för sitt beteende, är arbetslös och inte är biologisk far till alla barn i familjen (56). Ett stort
antal barn i familjen kombinerat med andra
riskfaktorer kan öka risken för att barnen far
illa (39, 45, 56). I familjer där modern blir
fysiskt misshandlad av sin partner är barnen
i riskzonen. Det beror på att en del av dem
också blir utsatta för våld men även på att de
kan ta emotionell skada av att ha vuxit upp
i ett hem där våld hört till vardagen (6, 39,
53). Sambandet mellan fysiskt våld i ett parförhållande och fysisk misshandel av barnen i
familjen är komplext. Det har framkastats att
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det möjligen snarare reflekterar gemensamma
underliggande riskfaktorer än en fristående,
direkt kausalitet (6). Ett missförhållande som
nyligen uppmärksammats är att forskning
om riskfaktorer hittills mest har fokuserat på
mödrarna, medan fädernas roll när barn far
illa har fått jämförelsevis marginell uppmärksamhet (57).

Försummelse
Försummelse av grundbehoven är ett generellt
uttryck som används för att beskriva vilka
former av försummelse ett barn kan utsättas för. Barnets grundbehov är att få kärlek
samt fysisk och emotionell omvårdnad, att
bli sett, hört och respekterat, att få trygghet
och stimulans samt att garanteras hälsovård
och undervisning. ”Barn försummas när deras
grundbehov inte blir tillfredsställda oberoende
av orsak” är den mest använda allmänna definitionen i litteraturen (58).
Försummelse är vanligare än både misshandel och sexuella övergrepp men har trots
det fått så mycket mindre uppmärksamhet,
att man i den vetenskapliga litteraturen talar
om försummelse av försummelse (59, 60, 61).
Försummelsen är en smygande och lömsk
process, heterogen och mångfacetterad till
karaktären. Den kan vara avsiktlig eller oavsiktlig, sporadisk eller kronisk. Alarmerande
symtom eller fysiska tecken saknas ofta till en
början. Inom olika professioner kan det råda
oenighet eller osäkerhet om hur, när eller om
man alls skall ingripa. Den avgörande frågan
om huruvida situationen för barnet är tillräckligt bra eller tillräckligt alarmerande kan
nämligen vara svår att entydigt besvara (62).
Definitionsmässig otydlighet och motstridighet gäller hela området – identifiering, anmälningsplikt, behandling, uppföljning, forskning
och planering av praxis. Det har hävdats att
olika professionella aktörer runt familjen
nästan önskar, att något dramatiskt skulle
inträffa på ett sätt, som odiskutabelt skulle
legitimera ingripande i en familjesituation som
har ingett oro för barnens del. Försummelsen
förblir ofta odiagnostiserad innan följderna
är uppenbara. En utdragen process kan leda
till allvarliga fysiska, emotionella, sociala och
kognitiva handikapp (60, 63, 64).
Fysisk försummelse kan otvetydigt associeras till fattigdom, som dock inte i sig kan
förklara föräldrars försummelse av sina barn.
Däremot kan man säga att ett samhälle som
negligerar fattigdom är ett samhälle som bidrar till att barn försummas (65). Man kan
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hävda att försummelse av barn även är allt
det vi som enskilda individer gör eller låter
bli att göra, olika institutioner och samhället
gör eller låter bli att göra och som direkt eller
indirekt skadar barnen och deras möjligheter
till en trygg uppväxt. Social marginalisering
kan definieras som ”oförmåga hos samhället
att för alla grupper och individer garantera det
som vi bör vänta oss av samhället som samhälle samt en tendens att åsidosätta sårbara
och svåra individer till de minst attraktiva
platserna”. Denna marginalisering kan leda
till att barnen löper betydande risker och till
att de far illa (66).

Fysiskt våld
Fysiskt våld kan ge bestående skador och
har en dödlighet på 5 – 10 procent. Största
risken för att bli misshandlad har små barn
som inte kan försvara sig (15, 24, 38). Shaken
baby-syndromet, där ett litet barn skakas eller
dunkas mot ett underlag, är vanligast mellan
2 och 4 månaders ålder. Det kan ge bestående
synskador och/eller neurologiska skador och
har en dödlighet på 25 procent. Tillståndet har
hittills varit underdiagnostiserat men det har
under de senaste åren lyfts fram med bättre
diagnostik, handläggning och preventiva åtgärder som följd (67). Den socialpediatriska
arbetsgruppen i Barnläkarföreningen i Finland har med stöd av social- och hälsovårdsministeriet i preventivt syfte sammanställt en
broschyr om shaken baby-syndromet. Utvecklings- och forskningscentralen för mödra- och
barnavård ansvarar för distributionen av broschyren till alla föräldrar till nyfödda år 2006.
(Broschyren är också tillgänglig på adressen
www.suomenlastenlaakariyhdistys.fi).
Vissa skador vid fysiskt våld mot barn kan
vara diagnostiska med multipla blåmärken
efter fingergrepp, klart avgränsade brännskador hos små barn, brännskada efter cigarett, hudskador efter t.ex misshandel med
bälte, retinala och subdurala blödningar efter
skakning. Frakturer kan uppkomma i nästan
vilken skelettdel som helst, de kan vara multipla, de kan vara kliniskt uppenbara eller
upptäckas endast radiologiskt. Revbens- och
metafysfrakturer speciellt i de stora lederna
har hög specificitet vid misshandel av små
barn och orsakar sällan synliga tecken på
avsiktligt våld, och de kan initialt även vara
svåra att upptäcka radiologiskt. För att dels
kunna utesluta en misstanke, dels kunna upptäcka nya skelettskador som verifierar en tidigare misstanke, rekommenderar författarna
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till en färsk amerikansk studie uppföljande
skelettröntgen på de barn där misstanken
om misshandel varken har kunnat uteslutas
eller verifieras (68). Radiologiskt kan man
skilja en akut fraktur från en gammal, men för
övrigt är bestämning av åldern på en fraktur
en inexakt vetenskap (69). Inte heller går det
att kliniskt eller fotografiskt exakt bestämma
åldern på blåmärken, som är den vanligaste
manifestationen av fysisk misshandel (70).
Vid misstanke om misshandel skall även
blåmärken analyseras i en medicinsk och
social kontext där anamnesen och barnets
ålder skall beaktas samt noggranna kliniska
och andra relevanta undersökningar utföras.
Blåmärken hos friska icke-mobila spädbarn
är mycket sällsynt (71).
Ett misshandlat barn behöver pediatrisk
uppföljning utöver uppföljning inom barnskydd och primärvård efter den akuta barnortopediska eller -kirurgiska behandlingen
på barnsjukhus. Detta kan ha en preventiv
effekt med avseende på upprepad misshandel eller försummelse. Brister i hälsovårdens
preventiva insatser har påtalats i litteraturen
(38). Pediatrisk uppföljning av misshandlade
barn rekommenderas i en nypublicerad brittisk handbok, ”Child Protection Companion”,
som Royal College of Paediatrics and Child
Health har låtit publicera (21).

Sexuellt utnyttjande
”När barn och unga stadda i utveckling och
ännu beroende av vuxna blir invecklade i
sådana aktiviteter som de inte till fullo förstår och till vilka de därför inte kan ge sitt
medgivande samt vilka dessutom kränker
familjemedlemmarnas sociala normer och
rollfördelningar”, är den i litteraturen mest
använda definitionen på sexuellt utnyttjande
(72).
Många läkare värjer sig för tanken på att
ett barn kan vara sexuellt utnyttjat, vilket kan
bero på känslor av obehag inför problemet, på
oförmåga att tala om sexualitet med barn och
på brist på specifik utbildning och erfarenhet.
Diagnosen, som delvis beror på exempelvis
barnläkarens vilja att upprätthålla tanken på
att ett barn kan ha blivit sexuellt utnyttjat,
baserar sig primärt på anamnesen och kan
stödjas av fysiska fynd, påvisandet av sexuellt
överförd sjukdom eller rättsmedicinska fynd
(73, 74). Den medicinska undersökningen,
som endast är en del av den multidisciplinära
evalueringen vid misstanke om sexellt utnyttjande av ett barn, kräver grundlig utbildning,
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kompetens och tillräcklig erfarenhet samt
omfattar anamnes, klinisk undersökning,
laboratorieprover och dokumentation (74,
75). Eventuella fysiska skador läks snabbt och
patologiska fynd kan konstateras endast hos
4 procent av alla offer och hos 5,5 procent av
de barn som utsatts för svåra övergrepp, som
vaginal eller anal penetration (40). Avsaknad
av fysiska, laboratorie- eller rättsmedicinska
fynd utesluter inte ett sexuellt övergrepp.
Barnets berättelse är och förblir det viktigaste diagnostiska redskapet, när man drar
slutsatsen att ett barn har utnyttjats sexuellt
(40, 74, 76). Under de senaste åren har man
därför i den vetenskapliga litteraturen betonat
nödvändigheten för de läkare som arbetar
med barn att utveckla sin kompetens när det
gäller att kommunicera med och bemöta barn
som är eller misstänks vara offer för sexuella
övergrepp. Många läkare känner sig besvärade
att tala med dessa barn, vilket begränsar förmågan att ställa eller bidra till en försvarbar
diagnos. För att kunna ta upp en bra anamnes
utan ledande frågor och anpassad till barnets
utvecklingsnivå samt förbereda barnet på den
somatiska undersökningen, behöver läkaren
en bredare kunskap om och förståelse av vad
ett sexuellt övergrepp innebär och av barnet
som offer (74). För de kliniker som gör den
somatiska undersökningen är resultaten i
den norske barnläkaren Arne K. Myhres
akademiska avhandling om den anogenitala
anatomin och mikrobiologin hos normala
barn i lekåldern värdefulla redskap, bland
annat när det gäller att inte tolka normala
fynd som patologiska (77).

Effekter av våld och försummelse
Symptom och kliniska fynd beror på kränkningarnas art och duration, barnets ålder
samt på vilka vård- och stödformer som
varit tillgängliga för barnet och familjen. På
sikt påverkas prognosen av barnets resiliens.
Resiliens kan beskrivas som motståndskraft
och betyder en process där individen trots
t.ex. kränkningar och utsatthet i barndomen
mot oddsen klarar sig senare och lyckas
anpassa sig socialt. I denna process är kompensatoriska faktorer viktiga och till dem hör
förekomsten av en socialt och emotionellt
stödjande vuxen inom eller utanför familjen,
kognitiv kompetens, bra självkänsla, en känsla
av att kunna kontrollera och ha makt över sitt
eget liv samt hjälp med att bli kvitt skuldkänslor för att ha blivit kränkt. Det är av central
betydelse att återfå och kunna upprätthålla
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känslan av sitt eget värde efter kränkande
upplevelser (51, 78). En svensk studie av 152
kvinnor som uppgivit att de blivit sexuellt utnyttjade som barn visade att självkänsla och
socialt stöd hade haft en positiv inverkan på
läkningsprocessen (79).
Förutom de fysiska skador som ett barn kan
uppvisa, kan försummelse och våld påverka
barnets beteende, emotionella välbefinnande,
interpersonella relationer och kognitiva
funktioner. De psykiska funktionerna står
i växelverkan med hjärnans struktur, kemi
och funktion. Den växande kunskapen om
hjärnans utveckling har kastat nytt ljus över
förståelsen av de processer, som leder till att
speciellt tidiga stressrelaterade upplevelser
kan ha så djupgående effekter på senare
utveckling och anpassning. Under det första
levnadsåret växer och utvecklas hjärnan enligt
ett genetiskt betingat mönster, men utvecklingen påverkas också i hög grad av barnets
upplevelser. Extrem deprivation och olika
former av våld, vilket kan innebära kronisk
stress med bland annat höga kortisolvärden
som följd, kan leda till att vissa hjärnfunktioner inte utvecklas normalt hos barnet under
denna känsliga period. Processen kan vara
irreversibel. Det kan exempelvis betyda att
barnet senare har svårt att kontrollera ett
problematiskt beteende som kan ha negativa
konsekvenser (80–82). Barnens tragik ligger
nämligen även i att symtom som beror på att
de behandlats illa i sin hemmiljö, kan leda
till att de utsätts för olika former av våld eller
försummelse även i miljöer utanför hemmet.
Eventuella fysiska skador av våld läker i
de flesta fall snabbt, men de psykosomatiska,
psykiska och sociala följderna kan bestå
långt in i vuxen ålder. Generellt sett påverkar
allvarlig försummelse barnets kognitiva kompetens i högre grad än fysisk misshandel (60).
Långtidseffekterna av olika former av våld
och försummelse kan inkludera depression,
posttraumatiskt stressyndrom, ångest, ätstörningar, sexuella störningar, personlighetsstörningar, missbruk, relationstörningar och
suicidalitet (78, 83–85). Somatiska tillstånd,
såsom kronisk colon irritabile, kan ha fysiskt
eller sexuellt våld under barndomen som
orsak (84). En finländsk psykiatrisk studie
omfattande 742 vuxna patienter från primärvården och 178 patienter från den psykiatriska
öppenvården visade att försummelse, fysisk
misshandel och sexuella övergrepp under
barndomen är vanliga hos patienter inom
såväl den somatiska som den mentala hälsovården, ett samband som inte i nämnvärd grad
tidigare har noterats i Finland (86).
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Den vetenskapliga dokumentationen av
hur förödande långtidseffekterna av våld och
kronisk försummelse under barndomen kan
vara, ställer krav på att det finns professionella
aktörer som tidigt identifierar och kompetent
handlägger fall där barn far illa samt i säkra
fall ser till att barnen skyddas från ytterligare
kränkningar. Det behövs dessutom strategier
för att påverka de sociala strukturer och miljöer inom vilka barn kan fara illa (30, 31).

Prevention
Den sparsamma förekomsten av goda epidemiologiska data om olika former av försummelse och våld har försvårat både planering
och evaluering av preventiva åtgärder. Vid
planeringen är det nödvändigt att definiera
problemets omfattning, målgrupper, strategier
och ansvarsmyndigheter samt på vilket sätt
prosessen skall övervakas och dokumenteras
(30). Det första steget i det preventiva arbetet är strävan att förstå varför barn far illa
och liksom samarbetet kräver preventionen
multidisciplinära insatser med ekologiska
infallsvinklar (21, 30, 33). Barnläkaren har en
viktig roll i det preventiva arbetet (87), som
har tre dimensioner (88).
Den primära eller universella preventionen skall omfatta alla barn. Hos oss innebär
det bland annat tillräcklig och fungerande
barnhälsovård, kompetent barndagvård och
eftermiddagsvård för små skolbarn. Denna
prevention borde också inbegripa systematisk
kartläggning av eventuella riskfaktorer i familjen. En del av riskfaktorerna hos en familj
kan vara identifierade eller uppenbara, andra
kommer fram endast genom att man frågar.
Frågor rörande våld, alkohol, droger, mentala
och andra intrafamiljära problem skall utgöra
en naturlig del av de anamnestiska frågorna
till både barnen och deras föräldrar även i
de fall där ingen misstanke om riskfaktorer
finns. Nödvändigheten av att rutinmässigt
ställa frågor om familjevåld har poängterats i
den pediatriska litteraturen (89). Om barnen
bemöts med genuint intresse och respekt, kan
de på direkta frågor om eventuella negativa
upplevelser i sin närmiljö ge goda och konkreta svar. Genom att kartlägga också barnens
bekymmer och rädslor kan man indirekt få
information om riskfaktorer i familjen. Även
små barn kan formulera bekymmer och
rädslor över föräldrarnas missbruk, våld eller
sjukdomar. Barnens bekymmer för föräldrarnas välbefinnande är ofta större än bekymren
för egen del.
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Den sekundära eller selektiva preventionen innebär medicinska (uppföljning både
inom primärhälsovården och för många barns
del även vid den specialiserade sjukvårdens
olika enheter) och sociala insatser för de barn
vars närmiljö innehåller risker som kan äventyra deras utveckling, hälsa och anpassning.
Den sekundära preventionen kan betyda
åtgärder som främjar föräldrafunktionen hos
unga föräldrar samt stöd och hjälp till föräldrar med våldsproblematik eller psykiska
sjukdomar (44). Författare till studier från
Storbritanninen och USA har rapporterat att
regelbundna hembesök av hälsovårdare till de
mest utsatta familjerna, prenatalt och under
småbarnsperioden, har gett tillfredsställande
resultat i preventivt hänseende. Syftet har
varit att barnen och familjen tillförsäkras olika
former av stöd innan situationen har gått så
långt att barnen far illa (90, 91). Stödet och
uppföljningen skall vara tillräckligt frekventa
och pågå tillräckligt länge för att ge resultat
(92). Ytterligare forskning är nödvändig för
att man bättre skall kunna implementera och
evaluera både primära och sekundära interventioner så att behovet av tertiära insatser
skall minska (30, 93).
Den tertiära eller indikerade preventionens syfte är att förhindra fortsatt försummelse eller våld och kan betyda att barnet
placeras utom hemmet samt att våldsförövarna får vård. Den primära och sekundära
preventionen är förutsägande till sin natur,
den tertiära preventionen är reaktiv (88).
Varje familj, som utsatt sina barn för våld och
försummelse behöver en individuell värdering,
där orsakerna skall identifieras av ett multidisciplinärt team. Barnen skall undersökas av
medicinsk expertis, innan man sätter in olika
stödåtgärder för att förbättra föräldrafunktionen och säkerställa barnets trygghet.
I sin nyutkomna guide om prevention, rekommenderar WHO att det vid barndödsfall
som berott på eller misstänks ha berott på
avsiktlig handling, skapas rutiner för noggrann utredning av fallen (30). Systematiska
multiprofessionella utredningar i dessa fall
förekommer bland annat i en del stater i USA
och i Storbritannien (94).
Hälsosektorns roll i det preventiva arbetet
är central (30, 94). Preventionen skall helst
börja redan prenatalt och senast när barnet
fötts. I nyckelposition förutom barnläkarna
befinner sig också förlossningsläkarna, barnneurologerna, läkarna och hälsovårdarna
inom primärhälsovården samt övriga professionella aktörer som arbetar med små barn. Re-
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dan före barnets födelse kan det vara fruktbart
med information om barnets grundbehov och
om essentiella föräldrafunktioner samt om
hur olika riskfaktorer i familjen kan påverka
barn. Föräldrarna behöver då inte uppleva att
deras förmåga att ta hand om sitt barn kritiseras (95). Föräldrarna skall kunna se sitt barn
som det är, kunna engagera sig i barnet på ett
känslomässigt positivt sätt, kunna hysa empati
för barnet och ha realistiska förväntningar på
vad barnet kan klara av (96).

En pediatrisk utmaning
Barnskyddets centrala roll när barn far
illa är odiskutabel, men även barnläkarens
kunskaper och insatser är viktiga (21, 87).
Barnläkarens kliniska undersökning och
ställningstagande kan leda till tidig diagnos
och behandling samt bidra till att helheten
blir kompetent belyst (97). Barnläkaren ser
barnen tidigt, har specialkunskaper om barns
tillväxt, utveckling, sjukdomar och hälsa och
kan därför vara den första som misstänker
utsatthet eller fångar upp barn som farit illa
(98). Om ett barn har farit illa eller misstanke om det föreligger, behövs det alltid en
grundlig klinisk undersökning från huvud till
fot, kompletterad med relevanta laboratorieoch röntgenundersökningar. Den somatiska
pediatriska undersökningen är viktig också ur
differentialdiagnostisk synpunkt. Ett barn som
undersöks för en eventuell fysisk eller sexuell
kränkning kan nämligen visa sig ha någon
skada eller sjukdom som inte har någonting
med ifågavarande kränkningar att göra (74,
75, 99). Den somatiska undersökningen skall
gå hand i hand med den psykiska och sociala
evalueringen: vid misshandel och sexuella
övergrepp skall den alltid ske på barnsjukhus. Handläggningen kräver ofta insatser
från även andra läkare, såsom radiologer,
barnortopeder, barnkirurger, oftalmologer,
tandläkare, gynekologer, barnneurologer,
barnpsykiatrer, patologer och rättsläkare.
Barnskyddet, polis och juridiska myndigheter
behöver konsultationer hos och utlåtanden av
även barnläkare.
Barnskyddet behöver även konsultera barnläkare vid placeringar av barn (21). Nationella
multiprofessionella systematiska rutiner när
det gäller en så allvarlig åtgärd som placering
av ett barn utom det egna hemmet finns ännu
inte i Finland. När ett barn omhändertas och
placeras utom hemmet, borde det inte ske
utan både pediatrisk, barnpsykiatrisk och
barnpsykologisk evaluering, där barnets be31
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Tabell I.

hov av vård och uppföljning kartläggs. Hit hör
även vilken form av stöd barnets biologiska
föräldrar och nya vårdnadshavare behöver för
att kunna tillgodose barnets behov. De senaste
årens pediatriska publikationer har även framhållit barnläkarens roll som förespråkare för
barnet (87, 100).
Utvecklingen av identifiering, diagnostik,
behandling och uppföljning av barn som farit
illa är en stor utmaning för modern pediatrik
och kräver en strukturerad utbildning (21, 87,
101). Barnen är helt beroende av att man även
inom sjukvårdsprofessionen har de kunskaper
och färdigheter, som kan möjliggöra tidigt
ingripande, kompetent handläggning och
fungerande prevention. Det skall vara en själv-
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klarhet att detta område inom pediatriken
ges samma status som allvarliga somatiska
sjukdomar samt att pediatrisk praxis leder till
att barnläkarna inte kan anklagas för professionell försummelse av barn som far illa.
I arbetet med barn som far illa är det av
yttersta vikt att hålla i minnet att rekommenderade interventioner ibland kan ha mycket
allvarliga följder för barnet, familjen och
den som anses ha gjort barnet illa. Därför
måste det råda säkerhet om att de diagnostiska formuleringarna och konklusionerna är
förankrade i grundlig klinisk forskning och
kliniskt kunnande (21, 30, 77, 99). För tre år
sedan tog The Lancet i sin ledare ”The neglect of child neglect” upp nödvändigheten av
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forskning om barn som far illa. ”Försummelse
och våld är en av de största utmaningarna för
den allmänna pediatriken, likväl överskuggas
varje forskningsaktivitet av studier av mer
etablerade sjukdomar hos barn – speciellt
sjukdomar, som går att behandla med mediciner.” Ledaren fortsätter: ”I likhet med andra
kliniska problem, fordrar problemet med
försummelse av och våld mot barn utveckling av en omfattande forskningsagenda för
information och förbättring av prevention,
diagnos, interventioner och åtgärder inom
hälsovårdssektorn. Utan ett sådant åtagande
är det verkliga problemet inte misslyckandet
hos en handfull personer i enstaka fall, utan
risken för ett systematiskt misslyckande hos
alla relevanta yrkesgrupper inför kommande
generationer av utsatta barn” (61).
En stor utmaning för bland andra nordiska
barnläkare skulle vara väldesignade epidemiologiska forskningsprojekt om barn som far
illa. Goda förutsättningar för sådan forskning
finns i samtliga nordiska länder.
MKD Annlis Söderholm
Södra Hesperiagatan 10 A 25
00100 Helsingfors
annlis.soderholm@kaapeli.fi
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