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Að bera kennsl á ofbeldi gegn ungum börnum er eitt af því erfiðasta sem heilbrigðisstarfsfólk
þarf að takast á við og getur verið álag bæði fyrir fjölskyldu barnsins og heilbrigðisstarfsfólkið. Birtingarmyndir ofbeldis geta verið margbreytilegar sem getur valdið því að greining
dregst á langinn og jafnvel til þess að starfsfólki yfirsést að um ofbeldi sé að ræða. Þá er
hætta á að barnið verði fyrir áframhaldandi ofbeldi sem leiðir til frekari skaða og jafnvel
seinna meir til dauða. Svíþjóð var árið 1979 fyrsta landið í heiminum til að setja á lög gegn
beitingu líkamlegra refsinga gegn börnum og er litið á það sem fyrirmyndarland þegar kemur
að fyrirbyggjandi aðgerðum gegn ofbeldi og vanrækslu gagnvart börnum [1,2]
Hins vegar er Svíþjóð ekki í forystu þegar kemur að viðbrögðum heilbrigðiskerfisins í þessum
málaflokki. Í löndum þar sem alvarlegt ofbeldi gagnvart börnum er algengara eru verkferlar
og viðbrögð betur þróuð. Í Bandaríkjunum er t.d. sérhæfing innan barnalæknisfræðinnar í
ofbeldi gagnvart börnum. [3]
Í spurningalistakönnun árið 2009 til allra fræðslustjóra á sænskum barnaspítölum kom fram
að aðeins fjórði hver verðandi barnalæknir hafði fengið formlega fræðslu um börn sem hafa
orðið fyrir ofbeldi og vanrækslu. Í sænskri afturvirkri rannsókn kom fram að af 47
ungabörnum þar sem grunur var um höfuðáverka af völdum ofbeldis og sneiðmyndataka
hafði farið fram, sannaðist höfuðáverki í 87% tilvika og ofbeldi hjá helmingi. Þrátt fyrir þetta
fannst aðeins skráning um tilkynningu til barnaverndar hjá þriðja hverju barni og könnun
barnaverndar vegna gruns um ofbeldi gagnvart barni hjá aðeins sjötta hverju þeirra. [5]
Þekkingarleysi eða framkvæmdarleysi hjá fagfólki um að greina og vinna úr ofbeldismálum
gagnvart börnum þýðir að núverandi lögum sem ætlað er að vernda börn í Svíþjóð er ekki
framfylgt [6].
Það er í dag mikil þekking til um ofbeldi gagnvart börnum bæði í kennslubókum og í
fræðiritum. Þróun þekkingar síðustu tíu árin er ekki síst að þakka kerfisbundnum
yfirlitsgreinum sem staðfesta mikið af fyrri þekkingu, afsanna nokkrar kenningar og hafa

einnig komið inn með nýja þekkingu á þessu sviði. Með bakgrunn af þessu er mikilvægt að
allir læknar innan bráðaþjónustu sem hitta börn séu með nýjustu vitneskju á þessu sviði.
Tilgangurinn með þessari tilteknu yfirlitsgrein er að lýsa gagnreyndri þekkingu sem hægt er
að styðjast við þegar grunur leikur á ofbeldi gagnvart börnum.

Áverkar á húð
Marblettir er algengasta líkamlega einkenni ofbeldis. Þar eru hnakki og höfuð þau svæði sem
eru viðkvæmust. Að geta gert greinamun á marblettum sem einhver hefur veitt barni frá
þeim sem tilkomnir eru vegna slysa, er afgerandi fyrir meðferð málsins [7]. Til þess verður að
taka tillit til hreyfigetu barnsins [8]. Marblettir vegna slysa sem hafa orðið til þegar barn
skríður eða gengur eru oftast á hnjám, enni, höku eða aftan á hnakka (Staðreynd 1).
Heilbrigð börn sem enn geta ekki hreyft sig úr stað þ.e.a.s. fyrir fjögra mánaða aldur eiga alls
ekki að vera með marbletti alveg sama hvar þeir eru staðsettir [7.8]. Við ofbeldi er algengara
að sjá marbletti á öllum líkamanum og oft marga samtímis. Marblettir á búk, eyrum, kinnum
og hálsi á barni undir 4 ára eiga alltaf að leiða til gruns um ofbeldi [8]. Þetta gildir einnig um
marbletti á mjúkum líkamshlutum, eða för eftir fingur, lófa eða hluti en einnig ef um er að
ræða marga einsleita marbletti [9]. Hjá börnum á leikskólaaldri geta marblettir líka verið
afleiðing þess að þau eru að verja sig gegn höggum, oftast á framhandlegg, upphandlegg eða
á utanverðum lærum [7.8]. Nýlega útgefnar upplýsingar sýna fram á að ef um er að ræða
samtímis húðblæðingar og marbletti hefur það hátt forspárgildi fyrir því að um ofbeldi sé að
ræða [10]. Hins vegar virðast ekki finnast neinar vísindalegar sannanir fyrir þeirri rótgrónu
skoðun að aldur marbletta sé hægt að ákveða út frá lit þeirra [11].
Þrátt fyrir aukið öryggi í kringum börn sem hefur dregið úr brunaslysum í gengum tíðina eru
brunasár algeng á neyðarmóttökum, sérstaklega á börnum undir 5 ára [12]. Brunasár af
völdum slysa er háð getu barns til að hreyfa sig. Í hinum vestræna heimi eru brunasár fyrst
og fremst af völdum gufu eða heitra vökva [7]. Brunasár af völdum slysa eru oftast vegna
þess að barn hefur hellt heitum vökva yfir útlimi, andlit eða framhlið líkamans. Þótt að þessi
tilvik geti oft verið skilgreind sem óhapp er mikilvægt að vera meðvitaður um að þau geta
hafa verið af völdum vanrækslu. Brunasár sem einhver hefur orsakað með heitri gufu eða
heitum vökva er hægt að þekkja á hinu dæmigerða „dýfa í eitthvað“ mynstri og er þá
sérstaklega horft til handa, fóta, rasskinna og bakhluta. Þetta getur litið út eins og sokkafar,

hanskafar eða þegar um er að ræða óskaddaða húð í nára eftir að barni hefur verið dýft í
heitan vökva. Brunasár af völdum ofbeldis eru oftar dýpri og alvarlegri en af völdum slysa
vegna þess að gerandinn hindrar eðlileg varnarviðbrögð barnsins, sem eru að draga sig frá
því sem veldur skaða [13].

Beinbrot
Beinbrot eru næst algengasti áverkinn af völdum ofbeldis gagnvart börnum. Allar tegundir
beinbrota geta verið afleiðing af ofbeldi en viss beinbrot eins og brot á vaxtarlínum og
rifbeinsbrot eru sterk vísbending um ofbeldi gegn ungum börnum [7.14]. Fleiri en eitt
beinbrot eru mikið algengari þegar um ofbeldi er að ræða en við slys [14]. Þegar meta á
beinbrot verður aldur barns og hreyfigeta að fara saman við lýsingu á atviki og getur það
verið afgerandi fyrir niðurstöðuna (Staðreynd 2) [14.15]. Sem afleiðingar ofbeldis eru
lærleggs-, upphandleggs- og sköflungsbeinbrot algengustu tegundir beinbrota á löngum
beinum. Meðal barna sem ekki eru farin að ganga eru flest lærleggsbrot afleiðing ofbeldis en
hjá gangandi barni er það oftar vegna slysa [14]. Því yngra sem barnið er því meiri eru
líkurnar á að lærleggs- og upphandleggsbrot séu að völdum ofbeldis. Líkurnar eru mestar ef
barn er yngra en 15 mánaða [7.15]. Eðli brotsins getur gefið vísbendinu um hvort brotið sé af
völdum ofbeldis. Snúnings- eða togáverkar eru algengustu tegundir brota sem eru afleiðing
ofbeldis í garð barns undir 5 ára [7.14]. Rifbeinsbrot, sérstaklega aftanvert á brjóstkassa, gefa
mjög sterka vísbendingu um ofbeldi gagnvart barni [7.14-16]. Þau eru mjög sjaldan vegna
óhapps en geta komið upp sem afleiðing af sjúkdómum sem hafa áhrif á beinmyndun,
áverkum eftir fæðingu og alvarlegri slysum [7]. Höfuðkúpubrot eru tiltölulega algeng hjá
ungum börnum. Línulaga beinbrot aftanvert á höfði (hvirfilbeinum) eru sérstaklega algeng
hjá börnum undir eins árs og venjulega er ástæðan fall úr lítilli hæð [14]. Samhverf flóknari
beinbrot sem ekki er hægt að útskýra ætti að túlka sem afleiðingu ofbeldis [14]. Það er
reiknað með að einn þriðji af höfuðkúpubrotum hjá ungum börnum sé af völdum ofbeldis en
þegar ekki er um að ræða dæmigerð tilfelli er erfiðara að greina hverjar orsakirnar fyrir
höfuðkúpubrotunum eru [7.15]. Mikil athygli hefur þess í stað beinst að því að skilja
höfuðáverka innankúpu af völdum ofbeldis, hjá ungum börnum.

„Abusive Head Trauma“
Meirihluti allra alvarlegri áverka á höfði hjá börnum undir eins árs aldri eru af völdum
ofbeldis og kallast „Abusive Head Trauma“ (AHT) á ensku eða „tillfogad skallskada“ á sænsku.
Á íslensku er talað um höfuðáverka af völdum ofbeldis. „AHT“ á við um alvarlega
höfuðáverka af völdum ofbeldis þar með taldir áverkar hjá eldri börnum. AHT hefur tekið við
af „shaken baby syndrome“ sem fól í sér fyrirframgefna lýsingu á mögulegri ástæðu
höfuðáverkans [17.18]. Notkunin á heitinu AHT opnar því fyrir möguleika á því að taka með
höfuðáverka hjá mjög ungum börnum alveg sama hvort ofbeldið hafi verið að hrista barnið,
slá því utan í eitthvað, klemma það eða sambland af þessu. Bandaríska Centers for Disease
Control and Prevention skilgreinir AHT sem áverka á höfuðbeinum og/eða áverka innan heila
hjá ungum börnum (< 5 ára) af völdum einhvers sem notað hefur barefli og/eða hrist barnið
kröftuglega [18]. Áverkar sem sjást innan heila eru fyrst og fremst innanbast blæðingar en
einnig á öðrum stöðum innan höfuðkúpu (innanskúms, utanbasts, í heilahólfum eða í
heilavef). Mest áhætta á þessari tegund áverka er til staðar hjá börnum yngri en 12 mánaða
[16.19]. AHT getur einnig tengst öðrum einkennum sem eru einkennandi fyrir ofbeldi gegn
ungum börnum eins og blæðingar í augnbotnum, brot á rifbeinum, höfuðbeinum eða löngun
beinum, öndunarhléum, krömpum eða marblettum á höfði eða hnakkasvæði [16]. Óháð því
hvernig ofbeldið átti sér stað er AHT ástand með mjög auknum líkum á skaða á miðtaugakerfi
og dauða hjá ungum börnum [17].
Tíðni AHT er ekki þekkt í Svíþjóð en alþjóðlegar faraldsfræðilegar rannsóknir sýna að tíðnin er
á bilinu 20-30 tilvik fyrir hver 100 þúsund börn undir 1 árs aldri, með hæstu tíðni við 2 til 3
mánaða aldur. Á þessum aldri er algengast að börn gráti og er það talinn vera sá þáttur sem
leiðir til ofbeldis. Áverkar sem passa við AHT hafa fundist hjá börnum á forskólaaldri en eru
sjaldgæfir eftir 2 ára aldur [19]. Börn með AHT geta sýnt mismunandi einkenni sem getur
leitt til þess að valda töfum á greiningu og að börn séu rangt greind [20]. Sum börn sýna
ósértæk einkenni eins og grát, vilja ekki borða, kasta upp án niðurgangs, óútskýrt blóðleysi
eða stækkun á höfuðummáli. Önnur börn koma inn með alvarlegri einkenni á borð við
krampa, skerta meðvitund, öndunarstopp eða dauðsfall. Veita skal því mikla athygli þegar
foreldrar/forsjáraðilar gefa léttvægar skýringar eins og fall frá lágri hæð sem getur ekki skýrt
alvarlega áverka [20]. Nýlegar rannsóknir sýna að ef barn undir þriggja ára er með áverka
innan heila og hefur einnig þrjú af sex ákveðnum einkennum; (blæðingar í augnbotnum,

rifbeinsbrot eða brot á löngum beinum, öndunarhlé, krampa eða marbletti á höfuð/hnakkasvæðinu) þá er það mjög einkennandi fyrir AHT [16].

Áverkar á innri líffærum
Alvarlegir áverkar á innri líffærum geta orsakast af völdum alvarlegs ofbeldis gagnvart
börnum. Innri meiðsl á líffærum eru mun sjaldgæfari en áverkar á húð, beinum eða höfði og
er lýst sem „sjaldgæfu en banvænu formi ofbeldis gagnvart barni“ [21] með dánartíðni 40 til
50% vegna ákverka á innri líffærum og er það á eftir AHT næst algengasta orsök dauðsfalla
sem afleiðing ofbeldis gagnvart börnum. Dauðsföll í tengslum við alvarlega líkamlega áverka
eru hærri hjá börnum sem beitt eru ofbeldi en hjá börnum sem hafa orðið fyrir alvarlegu slysi
[21.22]. Áverkamynstur á innri líffærum er breitt og geta öll innri líffæri líkamans orðið fyrir
áverka þar með talin líffæri í brjóstholi [23]. Áverkar á líffærum eru að mestu leiti áverkar á
lifur og á mjógirni sérstaklega á skeifugörn [23]. Áverkar á líkama af völdum ofbeldis eru
algengari hjá leikskólabörnum en áverkar á líkama grunnskólabarna eru oftar vegna slysa
[21.23]. Skekkjumörkin fyrir fjölda mála þar sem um er að ræða alvarlega áverka af völdum
ofbeldis á innri líffærum eru líklega stór vegna þess að sneiðmyndataka og blóðrannsóknir
eru aðeins gerðar á börnum með augljósa áverka eins og marbletti á búk eða þaninn kvið.
Þessi einkenni koma oft ekki fram við áverka á innri líffærum, allavega í byrjun sem verður til
þess að greiningin tefst eða mönnum yfirsést ofbeldið þrátt fyrir önnur einkenni ofbeldis
[23].
Greining
Það er mikilvægt að læknar séu vakandi fyrir einkennum sem benda til ofbeldis og hafi
þekkingu á bæði AHT og annarri tegund ofbeldis gagnvart börnum og að þeir viti hvernig þeir
þá framkvæmi hlutlausa og nákvæma rannsókn. [14,17] Það getur verið mikilvægt að hafa
samskipti við barnalækni með sérfræðiþekkingu á rannsóknum á ofbeldi gagnvart börnum til
að sjá til þess að rannsókn og skráning sé fullkláruð. Þessi þekking er að myndast á mörgum
barnasjúkrahúsum í Svíþjóð (og á Barnaspítalanum á Íslandi). Alltaf þegar um grun á ofbeldi
gagnvart barni er um að ræða skal skoða allan líkama barnsins þ.á.m. munnhol, eyru og ytri
kynfæri og allar niðurstöður á að skrá niður. Líka á að skrá niður neikvæðar niðurstöður (það
sem ekki finnst). Mæla á þyngd barnsins og höfuðummál. Nákvæm skráning á niðurstöðum
rannsóknar skal færð í sjúkraskrá viðkomandi, ásamt stafrænum myndum af öllum

húðáverkum, þetta tryggir traustan grunn fyrir seinni tíma réttarlæknisfræðilegt mat. Í Töflu
1. má sjá samantekt af þeim rannsóknum sem ber að framkvæma þegar grunur leikur á
ofbeldi gagnvart barni. Hvaða rannsóknir eru framkvæmdar stjórnast af klínísku mati [14].
Við einkenni sem samræmast AHT skal framkvæma sneiðmynd eða segulómun til að útiloka
eða staðfesta blæðingar innan heila og áverka. Sneiðmynd eða segulómun á höfði á einnig
að framkvæma á öllum börnum yngri en 2-3 ára þegar grunur um ofbeldi liggur fyrir [14,24].
Í öllum málum þar sem sennilega er um að ræða AHT ætti að bæta við segulómskoðun á
öllum hryggnum [25], þar sem nýjar rannsóknir hafa sýnt að blæðingar út frá mænunni er
algengt að finna við AHT [26].
Rannsókn á augnbotnum á að fara fram innan 24 tíma og vera framkvæmd af augnlækni með
reynslu af því að meta börn. Ástæða þess að taka á myndir af augnbotnum er sú að víðtækar
blæðingar í mismunandi lögum augnbotnsins eru mjög einkennandi niðurstöður fyrir AHT
[27]. Við ofbeldi koma oftar en ekki upp mörg beinbrot, stundum án klínískra einkenna og
mismunandi gömul. Þegar grunur leikur á ofbeldi á að framkvæma beinaskann á öllum
börnum yngri en 2 ára og íhuga fyrir börn 2- 5 ára [14]. Þegar um beinbrot er að ræða eða
sterkur grunur leikur á beinbroti á að taka nýjar röntgenmyndir eftir 2 til 3 vikur [14,28].
Niðurstöðurnar ættu að vera metnar af rötgenlækni með reynslu af áverkum á beinagrind af
völdum ofbeldis [29]. Tilvísun á að vera merkt á skýran hátt með spurningum sem varða
mögulegar orsakir fyrir áverkunum, aldri meiðslana, mögulegar mismunagreiningar svo að
mat á þessu verði ekki útundan vegna vöntunar á samskiptum í heilbrigðiskerfinu. Í öllum
tilfellum eða þegar um grun um ofbeldi gagnvart barni er að ræða þar sem frávik eru á
blóðrannsóknum eða líkamsskoðun leiðir af sér grun um áverka ætti að ráðfæra sig við
skurðlækni og meta þörf fyrir sneiðmynd af líkamanum [23].
Mismunagreiningar
Sá læknir sem sinnir greiningu á barni ber ábyrgð að því að hugsa um mismunagreiningar án
þess að týna burt gruninum um ofbeldi gagnvart barninu á leiðinni. Heildarmyndin og
niðurstöður rannsókna segja til um hvaða rannsóknir á að framkvæma [14, 30, 31]. Það er
mikilvægt að vinna skipulega og gjarnan með stuðningi frá samstarfsfólki sem hefur
sérfræðiþekkingu í ofbeldismálum sem varða börn. Þegar um er að ræða óútskýrða marbletti
eða ótrúverðugar skýringar á marblettum, innankúpu blæðingum hjá ungabarni er mikilvægt
að aðgreina mál barna sem gætu hafa verið fórnarlömb ofbeldis frá málum barna með

undirliggjandi sjúkdóma sem hafa áhrif á blæðingahneigð [30-32]. Dæmi um mögulegar
mismunagreiningar er að sjá í Töflu 1. Íhuga ætti að fá ráðgjöf frá sérfræðing í
blóðsjúkdómum. Ofbeldi gagnvart barni er algengasta ástæða fyrir fleiri en einu beinbroti
[14]. Þó verður að íhuga möguleikann á sjúkdómum sem hafa áhrif á beinmyndun s.s.
Osteogenesis imperfecta typ I og IV sem oft er erfitt að greina (Tafla 1). Þegar um er að ræða
undirliggjandi sjúkdóm með aukinni hættu á blæðingum eða beinbrotum er samt mikilvægt í
framhaldinu að hafa í huga ofbeldi gagnvart barni því það gæti samt sem áður hafa komið
fyrir og mögulega gert undirliggjandi sjúkdóm barnsins erfiðari. Það er einnig þekkt að börn
með langvinna sjúkdóma eða hreyfihamlandir eru í meiri hættu á að verða fyrir ofbeldi [33].
Tilkynning til barnaverndarnefndar til að vernda barn má aldrei dragast á langinn vegna
læknisfræðilegrar rannsóknar.
Lögfræðilegar deilur
Árið 1962 birti barnalæknirinn C. Henry Kempe greinina „The battered-child syndrome“ [34]
sem breytti sýn heilbrigðiskerfisins á tíðni ofbeldis gagnvart ungum börnum. Kempe var ekki
fyrstur til að lýsa áverkum sem í dag eru tengdir við AHT, en hann kynnti fyrstu
faraldsfræðilegu rannsóknina sem innihélt mörg lykilsjónarmið sem enn í dag eru í fullu gildi
hvað varðar rannsókn vegna gruns um ofbeldi gagnvart barni. Við búum núna yfir margra
áratuga reynslu og aukninni þekkingu á ofbeldi gagnvart ungum börnum sem við getum
unnið útfrá. Á seinni tímum hafa komið upp deilur af lögfræðilegum toga innan
réttarkerfisins sem varða AHT. Það á hinsvegar ekki við um læknisfræðilega sviðið. Meira en
fimmtán alþjóðlegar og innlendar (sænskar) heilbrigðisstofnanir þar á meðal WHO og
Bandaríska Center for Diseace Control and Prevention (Landlæknisembættið á Íslandi)
standa á bak við greininguna „abusive head trauma“ [35]. Hið klíníska ástand sem er með í
mismunagreiningunni við rannsókn á ungum börnum með alvarlega höfuðáverka geta oftast
frekar auðveldlega verið greind af barnalækni með þekkingu og með stuðningi af
myndgreiningu og blóðrannsóknum. Þegar upp koma erfiðleikar varðandi greiningu er hægt
að leysa það í samvinnu við aðra sérfræðinga innan barnalæknisfræðinnar. (Röntgenlækna,
taugalækna, heila og taugaskurðlækna, augnlækna og sérfæðinga í réttarlæknisfræði.)
Í lögfræðilegum tilgangi hafa innan bandaríska og breska réttarkerfisins komið fram ýmsar
kenningar um tilurð mögulegra áverka, kenningar sem einnig hafa náð til Svíþjóðar. Ein slík
kenning var kynnt í gegnum fræðigrein í tímaritinu Pediatric Radiology 2008 og fjallar um

endurtekin beinbrot hjá ungabörnum [36]. Höfundarnir héldu því fram að meðfæddur
einkennalaus D –vítamín skortur hjá nýfæddum börnum ætti að útskýra þau endurteknu
beinbrot sem teljast einkennandi fyrir ofbeldi gagnvart börnum. Upplýsingar um sjúklinga
voru notaðar í þessari grein án þess að gefa upp hvaðan upplýsingarnar komu og er grunur
um að þær hafi komið frá eigin vinnu læknanna sem voru ráðnir af verjendum í dómsmálum.
Höfundar hafa ekki komið fram með frekari vísindalegar útgáfur varðandi þetta efni þrátt
fyrir fyrirspurnir. Þvert á móti hafa aðrir rannsakendur birt niðurstöður sem ekki geta á neinn
hátt staðfest samband milli D – vítamín skorts og beinbrota hjá ungabörnum sem hafa verið
beitt ofbeldi. [14,37].
Tilkynningarskyldan
Það er hlutverk heilbrigðiskerfisins að á faglega hátt greina, meðhöndla og skrá áverka barns
– en ekki kenna öðrum um eða dæma aðra. Hinsvegar fellur allt starfsfólk innan
heilbrigðiskerfisins undir tilkynningarskyldu skv 17. gr. barnaverndarlaga (hér á Íslandi) og á
að tilkynna strax til barnaverndarnefndar þegar maður vegna stöðu sinnar eða starfa hefur
ástæðu til að ætla að barn „ búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir ofbeldi eða
annarri vanvirðandi háttsemi“ [38]. Við grun um afbrot skal samvinna milli
heilbrigðisþjónustu, barnaverndarnefndar viðkomandi sveitarfélags og lögregluyfirvalda fara
samstundis af stað til að tryggja öryggi barnsins og varðveita sannanir vegna sakamálsins. Í
núverandi leiðbeiningum Socialstyrelsen (Svíþjóð) frá september 2013 er bent á vöntun á því
að heilbrigðisstarfsfólk fylgi barnaverndarlögum (í Svíþjóð socialtjänstlagen) þrátt fyrir að
tilkynningarskyldan sé án undantekninga og krefjist ekki neinna beinna sannanna [38]. Fyrir
börn sem beitt hafa verið ofbeldi, sem ekki fá athygli eða mál þeirra eru ekki unnin rétt,
inniber þetta að öryggi þeirra er ekki tryggt og þau eiga í mikilli hættu á að verða fyrir
endurteknu ofbeldi. Í nýlegri rannsókn á málum ungra barna þar sem ofbeldi hafði sannast,
höfðu minniháttar áverkar s.s. marblettir verið undanfarar alvarlegs ofbeldis gagnvart
börnunum. Í máli fjórða hvers ungabarn sem skoðað var, hafði verið um að ræða fyrri
samskipti við heilbrigðiskerfið vegna líklegs ofbeldis, sem ekki var um að ræða hjá börnum
sem höfðu ekki verið beitt ofbeldi [20]. Það er mikilvægt verkefni fyrir alla sem vinna með
börn að þekkja einkenni ofbeldis og vinna í samræmi við það. Allar tegundir áverka hjá
börnum sem ekki passa við þroska barns, þar sem útskýringin sem gefin er samrýmist ekki
eðli áverkans eða þar sem upplýsingar um áður óútskýrða áverka eru ekki fyrir hendi, eiga að

hafa í för með sér grun um ofbeldi gagnvart barni. Fyrir yngstu börnin, sem ekki sjálf geta
sagt frá hvað þau hafa upplifað er það sérstaklega mikilvægt að læknir taki ábyrgð á því að
hafa þarfir barnsins í forgrunni í vinnu sinni. Að greina ofbeldi frá öðrum undirliggjandi
sjúkdómum krefst þess að læknir hugsi breitt og íhugi allar mögulegar mismunagreiningar og
einnig krefst það skipulagðra vinnubragða þar sem „öllum steinum er velt“. Skilyrði fyrir
þessu er að læknar sem vinna á bráðamóttökum barna séu vel upplýstir um niðurstöður
nýjustu rannsókna (Staðreynd 3) og þeim lögum sem gilda innan málaflokksins. Það krefst
einnig þess að hver eining sem sinnir börnum sé með skýrt verklag sem allir eru meðvitaðir
um og fylgi við vinnslu ofbeldismála gagnvart börnum sem og að byggja upp samstarf við þá
sérfræðinga sem þörf er þá.
Summary
Inflicted injuries in infants and toddlers may easily be missed unless clinicians who care for children are alert to
sometimes subtle clues in the history and physical exam. Any injury which is unexplained or incompatible with
the developmental capabilities of the child or inconsistent with the given history should prompt a medical
evaluation for suspected physical abuse. The most common cause of serious head injuries in infants younger than
12 months is child abuse. Shaking and blunt head trauma can result in injuries such as subdural hemorrhage,
diffuse retinal hemorrhage, and brain and spine injury. Early detection of child physical abuse requires a
systematic and careful diagnostic approach. The physician must be able to recognize suspicious injuries, as well
as possess an understanding of the mimics that may be confused with inflicted injuries. Health care professionals
are mandated by Swedish law [and Icelandic laws] to promptly report suspected abuse to Child Protection.
SAMANTEKT
Áverkar sem ekki eru í samræmi við þroska eða samrýmast ekki útskýringum ættu að leiða til gruns um
ofbeldi gagnvart barni. Fyrri áverkar án viðeigandi útskýringa styrkja gruninn. »Abusive head trauma« eru
alvarlegir höfuðáverkar af völdum annarra sem hjá ungum börnum er hægt að tengja við blæðingar í
augnbotnum, rifbeinsbrot, höfuðkúpubrot, eða brot á löngum beinum, öndunarhlé, krampa og marbletta á höfði
eða hálsi. Rannsókn á ofbeldi gagnvart barni krefst þess að hugsað sé um allar mismunagreiningar og
kerfisbundna greiningu, með hjálp frá sérfræðingum á þessu sviði. Tilkynningaskyldan samkvæmt íslenskum
barnaverndarlögum, IV. kafli 17. § gildir fyrir allt heilbrigðisstarfsfólk og á að tilkynna strax þegar starfsfólk fær
upplýsingar eða grun um að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir ofbeldi eða annarri
vanvirðandi háttsemi.

»Heilbrigð börn sem ekki eru farin að geta fært sig úr stað, þeas fyrir 4 mánaða aldur, eiga
ekki að vera með marbletti óháð hvar þeir birtast…«
Staðreynd 1. Samband milli staðsetningar marbletta og ofbeldis gagnvart barni
Minni líkur á að um ofbeldi sé að ræða
Enni
Undir hökunni
Olnbogar
Mjaðmir
Sköflungar
Ökklar
Meiri líkur á að um ofbeldi sé að ræða
Andlit
Eyru
Framhandleggir
Hnakki
Upphandleggir
Búkur
Hendur
Kynfæri
Rasskinnar
Utanverð læri
Mynstur
Far eftir slag eða handarfar
Far eftir áhöld
Bitfar eftir fullorðinn
Hópar marbletta
Margir eins marblettir
Mikil uppsöfnun marbletta

Staðreynd 2. Einkenni um ofbeldi sem ástæðu beinbrota hjá ungum börnum.
• Engin áverki í sjúkrasögu
• Lýsingin á ástæðu áverkans passar ekki við beinbrotið.
• Forsjáraðilar koma með mismunandi útgáfur af því sem gerðist, þar sem upplýsingar taka breytingum yfir tíma
• Beinbrot hjá barni sem ekki getur gengið
• Beinbrot með einkennum sem benda eindregið til ofbeldis gagnvart barni
• Fjöldi beinbrota
• Mismunandi gömul beinbrot
• Aðrir samhliða eða fyrri áverkar sem leiða til gruns um ofbeldi gagnvart barni
• Töf á því að hafa samband við heilbrigðisyfirvöld eftir að beinbrotið átti sér stað
»Það er hlutverk heilbrigðiskerfisins að á faglegan hátt greina, meðhöndla og skrá áverka barns – en ekki kenna
öðrum um eða dæma aðra«.

TAFLA I. Rannsókn þegar grunur er um að ungabarn hafi verið beitt ofbeldi

Rannsókn
Geislagreining
Heilbeinagrindarkönnunhjáí börnum yngri en 2 ára
A/P myndar af allri beinagrind
Hliðarmyndir höfði, hryggsúlu brjóstholi

Ábending þegar grunur er:

Sneiðmynd/segulómun af höfði

Um blæðingu í eða áverka á höfði hjá börnum
yngri en 2 ára

Sneiðmynd/segulómun af brjóstholi/kvið

Um áverka á innri líffærum, í samráði við
skurðlækna

Augnlæknakonsúlt

Um innankúpuáverka án skýringa

Blóðrannsóknir
Blæðingarpróf/Storkupróf
Von Willebrandt factor
Organiskar og aminosýrur í þvagi

Um marbletti, augnbotnablæðingar eða
heilablæðingar

Se-ALAT, Amylasi, Lípasi, PTH, 25OH Vitamin D,
Kalk, Fosfat, Alk Fos, Kopar, ceruloplasmin,
Vitamin C
Genapróf fyrir osteogenesis imperfecta

Um ofbeldi,gömul eða mörg brot

Um innri áverka
Óvenjuleg beinbrot í vaxtarlínum
Grunur um OI í samráði við sérfræðing í
erfðasjúkdómum

Staðreynd 3. Cardiff Child Protection systematic reviews – CORE INFO (http://www.coreinfo.cardiff.ac.uk/)
• Byggir á samstarfi milli „National Society for the Prevention of Cruelty to
Children“ og „Early Years research section of the Cochrane Institute of Primary
Care and Public Health, Department of Child Health, School of Medicine, Cardiff
University“.
• Inneheldur yfirlitsgreinar sem eru reglulega uppfærðar varðandi líkamlegt og andlegt ofbeldi ásamt vanrækslu
gagnvart barni.
• Með aðkomu sérfræðinga innan barnalækninga, frá neyðarteymum vegna barna ásamt heilbrigðisyfirvöldum í
Bretlandi.
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