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Sammanfattning 

Röntgensjuksköterskan träffar i sin yrkesroll barn som skadat sig på olika sätt och är den 

första personen inom vården som träffar patienten och ser röntgenbilderna vid samma tillfälle. 

Socialtjänstlagen fastställer att anställda inom hälso- och sjukvård ska anmäla till 

socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker barnmisshandel. Syftet med denna 

studie är att beskriva typiska fysiska tecken på barnmisshandel som röntgensjuksköterskan 

kan upptäcka i sin yrkesroll. Metoden som använts är en litteraturöversikt med ett 

systematiskt tillvägagångssätt. Två kategorier, med tillhörande subkategorier, skapades efter 

att artiklarna analyserats. De kategorier som presenteras är inre och yttre fysiska tecken på 

barnmisshandel. Subkategorierna är frakturer, hjärnskada och tillväxtlinjer samt brännskador 

och blåmärken. Det finns inga typiska fysiska tecken som på egen hand fastställer 

barnmisshandel men de är en del av en sammanvägd utredning när misstanke uppstår. Det 

finns typiska fysiska tecken som förekommer i hög grad hos misshandelsfall men som även 

förekommer vid olycksfall. Det finns även typiska fysiska tecken som har stark koppling till 

barnmisshandel men har låg prevalens generellt.    

 

 
Nyckelord: barnmisshandel, kännetecken, radiografi, skador 

 



 

 

Summary 

 

Typical physical signs of abuse in children which a radiographer can discover within 

their professional scope 

 

The radiographer meets children who are injured in different ways within the professional 

scope and is the first person within health care who meets the patient and see the radiographs 

simultaneously. The social service law states that employees within the health care system 

must report to the social services when getting knowledge about or suspect child abuse. The 

objective of this study is to describe typical physical signs of child abuse that a radiographer 

can discover within the professional scope. The method used is literature overview with a 

systematical approach. Two categories, each with subcategories, were created after the 

articles were analyzed. The categories presented are inner and outer physical signs of child 

abuse. The subcategories are fractures, brain damage, growth recovery lines and burns and 

bruises. There are no typical physical signs who single-handedly determines child abuse, but 

they are a part of a collected investigation when suspicion arise. There are typical physical 

signs which occur frequently in cases of child abuse but also occurs in accidents. There are 

also typical physical signs highly associated with child abuse but with a generally lower 

prevalence. 
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Inledning  

Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska anställda inom hälso- och sjukvård genast anmäla 

till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker barnmisshandel. 

Röntgensjuksköterskan träffar i sin yrkesroll barn som skadat sig på olika sätt och är den 

första personen inom vården som träffar patienten och ser röntgenbilderna vid samma tillfälle. 

Röntgensjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor ha 

förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor, 2011). Barnmisshandel är ett exempel på en hälsorisk, därför anser 

författarna att det är viktigt för röntgensjuksköterskan att kunna känna igen typiska tecken på 

detta. Med sådan kunskap kan röntgensjuksköterskan se till att en utredning kommer igång så 

snart som möjligt och att barnets rättigheter uppfylls. En allmänläkare eller akutläkare har 

inget bildmaterial när remissen skrivs så de kan endast se yttre skador och via palpation känna 

inre. Först efter mötet med röntgensjuksköterskan har läkarna möjlighet att se bilderna och 

träffa patienten samtidigt. En radiolog som granskar bilderna träffar i sin tur sällan patienten 

och har således inte sett yttre tecken utan har endast vetskap om dessa om anteckningar finns. 

Studien kommer, genom tidigare publicerade vetenskapliga artiklar, ge en översikt av typiska 

fysiska tecken på barnmisshandel som är möjliga för en röntgensjuksköterska att upptäcka i 

sin yrkesroll. 

 

Bakgrund 

Barns rättigheter 

 

FN:s barnkonvention är enligt Unicef (u.å.) ett juridiskt bindande avtal som fastställer att alla 

barn är individer med egna rättigheter och är inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. En 

viktig grundpelare i barnkonventionen är att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör 

barn. Barn har även rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, vanvård eller utnyttjande 

av föräldrar eller annan person som har hand om barnet. Varje barn har också rätt till god 

hälsa och sjukvård (Unicef, u.å.). Barn har rätt till att bli behandlade av kvalificerad 

sjukvårdspersonal. Det innebär att personal som vårdar barn ska ha sådan utbildning och 

kompetens att de kan bemöta de fysiska och psykiska behov som barnet och dess familj har 

(NOBAB, u.å.) I denna studie definieras ett barn som en människa under 18 år i likhet med 

socialtjänstlagens (SFS 2001:453) definition.   
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Sverige införde 1979 en bestämmelse i föräldrabalken som förbjöd föräldrar att fysiskt 

bestraffa sina barn, detta för att visa att barn inte utgör ett undantag från alla människors rätt 

att skyddas mot våld. Vuxnas roll som förmyndare innebär ingen rätt att utöva våld för att 

sedan hänvisa till att det var nödvändigt i uppfostringssyfte (Socialstyrelsen, 2010). Förbudet 

mot aga finns beskrivet i föräldrabalken 6 kapitlet 1 paragrafen (SFS 1949:381) och säger att 

barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning av 

sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling (SFS 1949:381). Lagen förbjuder däremot inte att föräldrar ingriper fysiskt för att 

förhindra att barnet skadar sig självt eller andra. Förbudet i föräldrabalken medför inte 

straffbarhet, och en förälder som exempelvis örfilat sitt barn straffas inte för det. Familjer som 

anmäls för konflikter med sina barn ska få råd och stöd, i första hand från socialtjänsten. För 

eventuell straffbarhet så inträder brottsbalkens bestämmelser om misshandel som gäller 

oavsett om den utsatte är barn eller vuxen (Socialstyrelsen, 2010). Barnmisshandel definieras 

som när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, 

kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov (SOU 2001:72).      

 

Barn som far illa och anmälningsskyldighet 

 

Barn kan fara illa på många olika vis och i många olika situationer. Oavsett vilken situation 

som barnet befinner sig i så är det misstanken eller kännedomen om att ett barn far illa som är 

avgörande för om en anmälan ska göras (Socialstyrelsen, 2014a). För de barn som drabbas är 

det inte bara just nu som de påverkas utan även senare i livet. Studier visar att det finns belägg 

för ett orsakssamband mellan icke-sexuell barnmisshandel och en rad mentalsjukdomar, 

droganvändning, självmordsförsök, sexuellt överförbara infektioner och sexuellt risktagande 

(Norman et al., 2012).  

 

Socialtjänstlagen fastställer att anställda inom hälso- och sjukvård ska anmäla till 

socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker barnmisshandel (SFS 2001:453). En 

röntgensjuksköterska som anmäler behöver inte ha kunskap om huruvida socialnämnden 

behöver ingripa eller ej, utan kan utgå från sina egna iakttagelser och egen bedömning av 

situationen. Anmälaren behöver inte heller ta ställning till varför barnet far illa, det är 

socialnämndens ansvar att utreda detta. För anmälaren kan det ibland upplevas svårt att veta 

om situationen kräver en anmälan eller inte. Då kan anmälaren behöva stöd från sin chef, sina 

kollegor eller socialtjänsten. Det finns inga formella krav på att anmälan ska vara skriftlig 
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eller muntlig men justitieombudsmannen har i flera fall påpekat att anmälningsskyldiga 

personer bör göra en skriftlig anmälan eftersom den kan leda till åtgärder från socialnämnden. 

Vid brådskande fall kan anmälan göras muntligt och kompletteras skriftligt vid ett senare 

tillfälle. Anmälningsskyldiga ska lämna samtliga uppgifter till socialnämnden som kan vara 

av betydelse vid en utredning av ett barns stöd och skydd. Socialnämndens uppgift är att 

förebygga, erbjuda stödinsatser eller vidta åtgärder till barns skydd (Socialstyrelsen, 2014a). 

 

Bakomliggande orsaker till barnmisshandel 

 

Det finns faktorer som tillsammans kan utgöra en förklaring till varför ett barn far illa. En 

tidigare studie har undersökt bakomliggande riskfaktorer till fysisk barnmisshandel. Studien 

beskriver olika riskfaktorer som i sin tur har delats in i fyra kategorier. Dessa fyra kategorier 

handlar om omständigheter kring och med den utsatte, förövaren, familjen och samhället runt 

familjen. Riskfaktorerna ökar risken för barnmisshandel i olika grad, vissa har måttlig medan 

andra har hög. En riskfaktor med måttlig risk är dåligt familjestöd medan en med hög är att 

föräldrarna själva for illa som barn. När det kommer till förövaren så finns det riskfaktorer 

kring och med denne som har ett samband med fysisk barnmisshandel, exempelvis 

depression, ångest, och alkoholbruk. Mödrar till barn som far illa använder i högre grad strikta 

regler och använder i mindre grad positiva strategier och uppmuntran. Riskfaktorer kring och 

med familjen är aggression mot sin partner och att barnen i familjen har ett negativt fysiskt 

beteende mot sina familjemedlemmar. När det kommer till samhället runt familjen fann 

studien att barn i områden med större fattigdom och mindre andelar familjer med två föräldrar 

löpte en större risk att drabbas av fysisk misshandel (Black, Heyman, Smith Slep, 2001). 

 

Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport ”Barnmisshandel – En kartläggning av polisanmäld 

misshandel av små barn” beskriver också olika riskfaktorer till barnmisshandel. Här används 

en förklaringsmodell där de delas in i individuella psykologiska, relationsbetingade 

psykologiska, situationella samt strukturella/kulturella faktorer. De individuella psykologiska 

faktorerna utgår från egenskaper från föräldrarna, exempelvis om de blivit utsatta för våld 

under uppväxten och/eller missbrukar alkohol. Relationsbetingade psykologiska faktorer talar 

om olika problem i relationen mellan barn och förälder. Situationella faktorer handlar om 

situationer kring föräldrar som kan öka risken för barnmisshandel som exempelvis ekonomisk 

stress eller allvarlig sjukdom. Strukturella/kulturella faktorer beskriver en utgångspunkt där 
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problemet ses som ett samhällsfenomen. Olika attityder till aga, våld och det politiska 

klimatet kan påverka (Brå, 2000).  

 

Förekomst av barnmisshandel i Sverige 

 

Enligt Brå (2018) anmäldes under 2017 ca 23 600 fall av barnmisshandel mot barn mellan 0–

17 år i Sverige, varav 3990 av dessa gällde barn mellan 0–6 år. Av de anmälda 

misshandelsbrotten mot barn i åldern 0–6 år var 41 % brott mot flickor och 59 % mot pojkar. 

Motsvarande siffror för barn 7–17 år var 37 % mot flickor och 63 % mot pojkar (Brå, 2018). 

En möjlig förklaring av skillnaden mellan pojkar och flickor kan vara att pojkars beteende 

ökar riskerna för att utlösa våld. Skillnaden mellan pojkar och flickors beteende ökar med 

stigande ålder (Brå, 2000). Det finns en svårighet i att få fram en korrekt siffra på hur utbrett 

barnmisshandel är eftersom misshandel av små barn ofta inte polisanmäls. Sedan 2008 har 

antalet anmälda misshandelsbrott mot barn ökat med 37 % (Brå, 2018). När toleransen för 

våld i samhället minskar så ökar anmälningarna (Janson & Jernebro, 2017). Anmälan om 

misshandelsbrott mot barn kommer ofta från förskola eller skola vilket märks i statistiken 

genom att anmälningarna är färre under sommarlovet än under skolterminerna (Brå, 2018). 

Under 2016 gjordes en nationell undersökning i Sverige om högstadie- och gymnasieelevers 

erfarenheter av barnmisshandel. Totalt 44 % av eleverna svarade att de utsatts för någon form 

av misshandel av en vuxen inom eller utanför familjen. I studien uppgav 24 % att de någon 

gång utsatts för fysiskt våld av en vuxen. Motsvarande siffra för psykiskt våld var 16 % 

(Janson & Jernebro, 2017).    

  

Bemötande av barn och närstående när ett barn misstänks fara illa  

 

Det är viktigt att sätta sig in i barnets situation i samband med en anmälningssituation. Barnet 

kan undra över och ha frågor om det som hänt och ha föreställningar och känna skuldkänslor. 

Det är som hälso- och vårdpersonal viktigt att låta barnet tala fritt, inte ställa ledande frågor 

och låta barnet tala till punkt. Vid möten med föräldrar eller närstående till ett barn som 

misstänks fara illa är det viktigt med ett professionellt förhållningssätt. Det innebär att de 

behandlas med respekt och empati och personalen ska förhålla sig neutrala till deras 

berättelse. Det är viktigt att tänka på att hälso- och sjukvårdens roll är att behandla, vårda och 

undersöka barnet, inte utreda vem den möjliga förövaren är (Socialstyrelsen, 2014b).  
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När barn kommer till en röntgenavdelning och andra instanser inom hälso- och sjukvården ska 

de alltid bemötas med respekt, förståelse och integritet. Bemötandet är alltid en viktig del, 

oavsett anledning till besöket. Barn har dessutom, likväl som vuxna, rätt att få information om 

sin vård på ett förståeligt sätt (NOBAB, u.å.). Vid röntgenundersökningar kan patienten 

behöva klä av sig sina kläder för att de inte ska skymma i bilden eller skapa artefakter. Här 

kommer röntgensjuksköterskan nära sin patient under undersökningens gång och kan 

upptäcka yttre tecken på barnmisshandel. 

 

Röntgensjuksköterskans roll  

 

Enligt kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor ska röntgensjuksköterskan ha 

förmåga att följa gällande författningar, riktlinjer och rutiner. Röntgensjuksköterskan ska även 

ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker. Vidare beskriver 

kompetensbeskrivningen att yrkesgruppen verkar för god omvårdnad och en säker vård. 

Röntgensjuksköterskan arbetar utifrån de fyra etiska grundprinciperna, principen om respekt 

för självbestämmande, principen att inte skada, principen att göra gott och rättviseprincipen 

(Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2011).  

 

Vid misstanke om barnmisshandel så ska röntgensjuksköterskan kunna följa gällande 

författningar, riktlinjer och rutiner på sin arbetsplats. Röntgensjuksköterskan har i likhet med 

samtliga anmälningsskyldiga ett personligt ansvar för att anmälan görs vid kännedom eller 

misstanke om att ett barn far illa (Socialstyrelsen, 2014b). Röntgensjuksköterskan ska ha 

förmåga att identifiera hälsorisker, och en hälsorisk för ett barn är att bli utsatt för 

barnmisshandel. På en röntgenavdelning kan misstanke uppstå genom en fraktur eller skada 

typisk för barnmisshandel. Principen att göra gott innebär att röntgensjuksköterskan ska se till 

patientens bästa, och det bästa för barn som utsätts för barnmisshandel är att det 

uppmärksammas så att åtgärder kan vidtas för barnets bästa. Även yrkesetiska koden för 

röntgensjuksköterskor nämner ämnet då den beskriver att röntgensjuksköterskan ska verka för 

bland annat mänskliga rättigheter (Svensk förening för röntgensjuksköterskor & 

Vårdförbundet, 2008). En av delarna som ingår i de mänskliga rättigheterna är rätten till 

skydd mot övergrepp (Regeringskansliet, 2018).  
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Problemformulering 

Röntgensjuksköterskans yrkesroll är unik eftersom möte sker med patienten i samband med 

bildtagning. Röntgensjuksköterskan kan därför under undersökningens gång koppla yttre 

fysiska skador såsom blåmärken med inre såsom benbrott. Därför anser författarna att det är 

viktigt för röntgensjuksköterskor att kunna identifiera typiska fysiska tecken på 

barnmisshandel. Detta för att röntgensjuksköterskan som anställd inom hälso- och sjukvård 

har anmälningsskyldighet om ett barn misstänks fara illa (SFS 2001:453), även för att i 

barnmisshandelsfall snabbare se till att socialnämnden ska kunna fullgöra sin uppgift. Men 

framförallt är det viktigt att upprätthålla barns rättigheter att skyddas mot våld.   

 

Syfte 

Syftet är att beskriva typiska fysiska tecken på barnmisshandel som röntgensjuksköterskan 

kan upptäcka i sin yrkesroll.   
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Material och metod 

Metoden som användes var en litteraturöversikt med ett systematiskt tillvägagångssätt. 

Litteraturöversikten har en induktiv ansats vilket innebär att artiklarna analyserades utifrån 

textens innehåll (Danielson, 2012). Vid en induktiv ansats bearbetas data från det specifika till 

det mer generella, särskilda delar i materialet observeras och kombineras till en större helhet 

(Elo & Kyngäs, 2007).   

 

Urval 

 

Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan år 

2009–2019 och skrivna på engelska. Artiklarna skulle vara peer-reviewed, kvantitativa, finnas 

i fulltext samt vara etiskt godkända. Artiklarna skulle svara på syftet och vara originalartiklar. 

Exklusionskriterierna var review-artiklar samt artiklar som var låsta av prenumerationskrav. 

 

Datainsamling  

 

Den första delen i informationssökningen var den inledande informationssökningen 

(Östlundh, 2012). Denna gjordes vid uppstarten av studien i december 2018 för att skapa en 

översikt av det valda forskningsområdet och en grund för kommande sökarbete. Andra delen i 

informationssökningen var den egentliga informationssökningen, i denna fas arbetades det 

systematiskt för att få fram det slutgiltiga urvalet av vetenskapliga artiklar. Alla sökningarna 

var planerade och de sökningar som resulterade i lästa abstracts har dokumenterats. 

Sökningarna finns redovisade i tabellform (bilaga 1).   

 

Till resultatet användes vetenskapliga artiklar från databaser eftersom de innehåller granskad 

information (Östlundh, 2012). De utvalda databaserna var Cinahl och Pubmed eftersom dessa 

innehåller artiklar om medicinsk forskning. Sökningarna som gav ohanterbart många träffar 

begränsades med ett filter som uteslöt artiklar äldre än 10 år. Sökorden som användes var 

child abuse, AHT, imaging, fractures, rib-fracture, bruises, non-accidental injury, radiology, 

radiography och paediatrics. Sökningarna utfördes med boolesk sökteknik för att kunna 

använda fler än ett sökord (Östlundh, 2012). Efter att sökningar med de valda sökorden gjorts 

genomfördes en relevansbedömning av sökresultaten, relevanta titlar som sökningarna gav 

sparades och efter det lästes dessa artiklars abstract för att avgöra om artiklarna var relevanta 

för syftet. De som bedömdes vara relevanta lästes i fulltext, bedömdes de fortfarande vara 
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relevanta gick de vidare till kvalitetsgranskning. En manuell sökning genomfördes för att 

komplettera sökningarna via databas. Denna resulterade i ytterligare två artiklar och utgick 

från läsning av referenslistan hos relevanta review-artiklar. Dessa två artiklar bedömdes vara 

relevanta och gick vidare till kvalitetsgranskning.  

 

Kvalitetsgranskning 

 

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av ett kvalitetsprotokoll för kvantitativa artiklar. 

Protokollet bestod av två delar med olika frågor som författarna granskade artiklarna utifrån. 

Alla frågor i del 1 behövde besvaras med ett ja för att artikeln skulle granskas utifrån frågorna 

i del 2, annars exkluderades artikeln. För varje fråga som besvarades med ja i del 2 så fick 

artikeln 1 poäng. Beroende på hur många poäng som artikeln fick så uppnådde den en grad av 

kvalitet. 1–3 poäng innebar låg kvalitet, 4–5 poäng innebar medelkvalitet och 6–7 poäng 

innebar hög kvalitet. Artiklar med låg kvalitet exkluderades. Protokollet är framtaget vid 

avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping och finns som bilaga 2.     

 

Analys  

 

Analysen utfördes genom en manifest innehållsanalys i enlighet med Graneheim och 

Lundman (2004) där synliga, uppenbara delar i artiklarnas resultat utgjorde det manifesta 

innehållet. Meningsbärande enheter extraherades från artiklarnas resultat och kondenserades. 

De kondenserade enheterna jämfördes och analyserades för att sedan skapa olika 

subkategorier. Subkategorierna sorterades och abstraherades till kategorier. En kategori 

refererar huvudsakligen till innehållet på en beskrivande nivå och kan således ses som ett 

uttryck av det manifesta innehållet i en text (Graneheim & Lundman, 2004). Artiklarna som 

ingick i resultatet finns refererade under kategorierna och subkategorierna, de har även 

sammanfattats i en artikelmatris (bilaga 3). En beskrivande presentation av resultatet har 

gjorts i löpande text.  
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Etiska överväganden 

I vetenskapliga studier ska etiska principer alltid ha övervägts. Etiska principer är en typ av 

grundläggande föreskrifter som fastställer normer för handlandet och de sammanfattar de 

essentiella värdena som visar vad som är viktigt i forskning (Kjellström, 2012). 

Helsingforsdeklarationen är en internationell riktlinje som rör forskningsetik och nämner 

bland annat informerat samtycke (World Medical Association, 2013). Vetenskapsrådet talar 

om fyra allmänna huvudkrav för att bedriva forskning. Dessa krav är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Eftersom data i denna studie bestod av vetenskapliga artiklar så är det viktigt att de var etiskt 

granskade och godkända av en etisk kommitté. Forskningen som användes i studien handlar 

om barnmisshandel som är ett känsligt ämne, därför var det extra viktigt att kravet på 

konfidentialitet upprätthölls i de vetenskapliga artiklarna. Röntgensjuksköterskan ansvarar för 

att forskningsetiska riktlinjer följs när forskning bedrivs (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor & Vårdförbundet, 2008). En etisk egengranskning har gjorts i samråd 

med handledaren för att forskningsetiska principer och etiska aspekter ska ha följts och 

övervägts i studien.     
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Resultat 

Denna studie har inkluderat 13 kvantitativa artiklar där 7 bedömdes ha medelkvalitet och 6 

hög kvalitet. Två kategorier, med tillhörande subkategorier, skapades under artikelanalysen. 

Kategorierna blev inre och yttre fysiska tecken på barnmisshandel. Subkategorierna under 

inre fysiska tecken var frakturer, hjärnskada och tillväxtlinjer. Subkategorierna under yttre 

fysiska tecken var brännskador och blåmärken. Viktiga fynd i detta resultat var att classic 

metaphyseal lesion-frakturer bedömdes som orsakade, eller misstänktes i hög grad vara 

orsakade, av misshandel i 93–100% av fallen samt att 72% av barn med revbensfraktur var 

utsatta för misshandel.  

 

Tabell 1. Kategorier/Subkategorier och referensnummer 

Kategorier och Subkategorier                                   Artiklarnas referensnummer i bilaga 3                       

Inre fysiska tecken på barnmisshandel 

Frakturer                                                                            1, 3, 5, 7 & 11 

Hjärnskada                                                                         4, 5, 9, 10 & 12 

Tillväxtlinjer                                                                      13 

Yttre fysiska tecken på barnmisshandel 

Brännskador                                                                       2, 5 & 8 

Blåmärken                                                                          5, 6 & 11 

 

 
Tabell 2. Exempel på tillvägagångssätt vid innehållsanalys 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Subkategori Kategori 

Barnen i fysisk 

misshandel-gruppen hade 

signifikant fler 

blåmärken och 

blåmärken påvisade på 

fler olika platser än i 

gruppen där fysisk 

misshandel uteslutits (p 

<0,001 för blåmärken 

och platser). 

Barn som utsatts för 

fysisk misshandel 

hade signifikant fler 

antal blåmärken och 

på fler ställen än hos 

barn där fysisk 

misshandel uteslutits.  

Blåmärken Yttre fysiska tecken 

på barnmisshandel 
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Inre fysiska tecken på barnmisshandel 

 

Frakturer 

 

Frakturtyper  

Classic metaphyseal lesion var beskrivna som skivformat fragment av ben och brosk som 

utseendemässigt ser ut som en fraktur med hörn eller liknas vid ett hinkhandtag, beroende på 

projektionen. Hos barn <1 år som var föremål för utredning av fysisk barnmisshandel 

identifierades classic metaphyseal lesion hos 7,9% (Thackeray, Wannemacher, Adler, 

Lindberg, 2016). Classic metaphyseal lesion-frakturer bedömdes som orsakade, eller 

misstänktes i hög grad vara orsakade, av misshandel i 93–100 % av fallen. I 96–100% av 

fallen med classic metaphyseal lesion existerade ytterligare skador (Leaman, Hennrikus & 

Bresnahan, 2016; Thackeray et al., 2016).   

 

Den vanligaste lokalisationen för revbensfrakturer vid skelettundersökning vid misstanke om 

barnmisshandel var på bakre bågen (Barber, Perez-Rossello, Wilson & Kleinman, 2015). En 

av studierna beskrev att 72% av barnen med revbensfrakturer var utsatta för barnmisshandel 

(Darling, Done, Friedman & Feldman, 2014). En annan studie beskrev att i 

barnmisshandelsfall med fraktur hade 7,1% av barnen en revbensfraktur (Jawadi et al., 2019).     

 

I två studier var långa rörbensfrakturer den vanligaste frakturtypen vid barnmisshandel och 

utredning av barnmisshandel (26–46%) (Barber et al., 2015; Jawadi et al., 2019). Diafysär 

fraktur var den vanligaste lokalisationen bland de långa rörbensfrakturerna (76%) och bland 

dessa var transversella (34%) och oblique (25%) de vanligaste frakturtyperna (Barber et al., 

2015). Två studier påvisade att 19–21% av fallen med diafysär rörbensfraktur var bedömda 

som orsakade av barnmisshandel eller misstänktes vara det (Barber et al., 2015; Leaman et al., 

2016). För barn under 1 års ålder var motsvarande siffra 33% (Leaman et al., 2016).  

 

Studierna visade skallfraktur i 24–40% av fallen där barnmisshandel misstänktes eller 

bekräftades (Barber et al., 2015; Jawadi et al., 2019). 
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Multipla frakturer 

Av de barn som hade multipla frakturer blev 34 % rapporterade som utsatta för 

barnmisshandel (Leaman et al., 2016). Två studier skiljde sig åt gällande multipla frakturer 

vid barnmisshandelsfall då ena studien rapporterade att 21% av misshandelsfallen hade 

multipla frakturer, och den andra 84% av fallen (Jawadi et al., 2019; Leaman et al., 2016). 

Barn med classic metaphyseal lesion hade i 84–87% av fallen ytterligare skelettskador 

(Barber et al., 2015; Thackeray et al., 2016). 64% av barnen med revbensfraktur hade 

ytterligare frakturer och de hade signifikant högre andel revbensfrakturer jämfört med barn 

utan ytterligare fraktur (Barber et al., 2015). Misshandelsfall hade signifikant högre andel 

revbensfrakturer än olycksfall och mer bilaterala frakturer (43% jämfört med 5,5%) 

Misshandelsfall med revbensfraktur hade i högre grad extrathorakala frakturer än olycksfall 

(70,2% jämfört med 16,7%) (Darling et al., 2014).  

 

Läkande frakturer 

89% av misshandelsfallen med revbensfraktur hade läkande frakturer jämfört med 0% vid 

olycksfall med revbensfraktur (Darling et al., 2014). Vid fall med misstänkt barnmisshandel 

med minst en fraktur som inte var kliniskt misstänkt hade barnen en signifikant högre andel 

läkande frakturer. Barn med en läkande långa rörbensfraktur hade högre risk att ha ytterligare 

skelettskador (Barber et al., 2015).    

 

Hjärnskada 

 

Subduralhematom  

I studierna hade barn med fastställd eller misstänkt abusive head trauma (AHT) i 76–77 % av 

fallen även subduralhematom (Roach et al., 2014; Ronning, Carolan, Cutler, Patterson, 2018). 

En studie rapporterade att 29% av samtliga studerade traumatiska hjärnskador, på barn upp till 

5 års ålder, var en påföljd av AHT (Roach et al., 2014). Subduralhematom var signifikant mer 

frekvent i misshandelsfall med huvudskada (88%) jämfört med olycksfall med huvudskada 

(42 %) (Thalayasingam, Veerakumarasivam, Kulanthayan, Khairuddin, Cheah, 2012). En 

studie beskrev att av misshandelsfallen med fraktur samt associerad skada, hade 30% isolerat 

subduralhematom (Jawadi et al., 2019).     
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Parasagittal vertex clots    

Parasagittal vertex clots förklarades enligt en studie uppstå när bryggvener i hjärnan, som går 

genom dura mater, rupteras. Då bildas proppar som blev beskrivna som flammiga/ojämna 

fokala punkter med ökad attenuering, lokaliserade över hjärnans konvexitet. Det finns 

forskning som har påvisat att bryggvensruptur är orsaken till subduralhematom vid AHT 

(Ronning et al., 2018).  

 

I studien hade samtliga patienter subduralhematom och av de som utsatts för AHT hade 

81,2% parasagittal vertex clots närvarande på CT jämfört med 36,4% av patienterna med 

olycksfallstrauma. För patienter med parasagittal vertex clots var sannolikheten högre att de 

blivit utsatta för barnmisshandel jämfört med barn utan parasagittal vertex clots (66,2% 

jämfört med 32,3%). 25% av barnen som utsatts för misshandel hade ischemiska och 

hypoxiska förändringar på CT. Bilder på ischemiska och hypoxiska förändringar återfanns 

hos 17% av patienterna men det var endast patienter med parasagittal vertex clots och AHT 

eller misstänkt AHT som hade dessa förändringar (Ronning et al., 2018). 

 

Bridging vein thrombosis  

Studien beskrev bridging vein thrombosis som en blodpropp inuti och runt en 

bryggvensskada, som generellt antas orsakas av våldsamt skakande som resulterat i 

subduralhematom och möjligtvis subduralhygrom i förlängningen. Bridging vein thrombosis 

liknades i resultatet vid ett grodyngel, med en oval till rund ”kropp” med trombosmaterial 

inuti subaraknoidalrummet och en böjd ”svans” som återspeglar en trasig bryggven som 

expanderat på grund av levrat blod. Av fallen med bridging vein thrombosis liknade det starkt 

ett grodyngel hos 73%. Hos resterande fall var bridging vein thrombosis tubformad. Studien 

bestod av CT-fall där subduralhematom och subduralhygrom identifierats, hos dessa 

detekterades bridging vein thrombosis hos 40%. Samtliga fall med bridging vein thrombosis 

bedömdes som högst sannolikt utsatta för AHT. Av barnen med bridging vein thrombosis 

upptäcktes skelettskada hos 55% (Hahnemann et al., 2015). 
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Tillväxtlinjer 

 

I en studie definierades growth recovery lines som diskreta radiotäta metafysära band som 

löper relativt parallellt med förkalkningszonen till minst ena halvan av metafysen. Growth 

recovery lines beskrevs uppstå vid tillfälligt stopp av endokondral ossifikation, som kan bero 

på skada eller sjukdom. I studien jämfördes en lågriskgrupp för barnmisshandel med en 

högriskgrupp. I lågriskgruppen bedömdes det att 38% av fallen troligtvis eller definitivt hade 

growth recovery lines, 71% var motsvarande siffra i högriskgruppen. Det var en statistiskt 

signifikant skillnad mellan högriskgruppen och lågriskgruppen när fallen bedömdes som 

troligtvis eller definitivt ha growth recovery lines. När tröskelvärdet ökade till att enbart 

inkludera fall bedömda som definitivt ha growth recovery lines förblev den statistiska 

skillnaden mellan grupperna signifikant (Zapala, Tsai, Kleinman, 2016).  

 

Yttre fysiska tecken på barnmisshandel 

 

Brännskador 

 

Förekomst 

I en studie där samtliga barn var intagna på en brännskadeenhet på grund av brännskador, var 

15,2% av brännskadorna orsakade av barnmisshandel (Collier, Ramaiah, Glick & Gottlieb, 

2016). I en annan studie där barn med brännskador var föremål för utredning för misstänkt 

barnmisshandel, var fysisk misshandel sannolikt hos 40,9% (Pawlik et al., 2016). I studierna 

var de vanligaste brännskadetyperna skållning (53–63%) och kontaktbrännskador (28%) 

(Collier et al., 2016; Pawlik et al., 2016). En studie beskrev att fysisk misshandel förekom i 

41,6% av fallen vid brännskadetypen skållning (Pawlik et al., 2016). Bägge studierna beskrev 

att fysisk misshandel förekom i 60–73% av fallen med okänd brännskadetyp (Collier et al., 

2016; Pawlik et al., 2016).   

 

Utseende 

Enligt ena studien var kemiska brännskador i högre grad orsakade av barnmisshandel än 

olycksfall. Samma studie påvisade att fullhudsbrännskador förekom i högre grad i fall med 

misshandel (37,5%) och vanvård (20%) jämfört med olycksfall (8,7%) (Collier et al., 2016). 

Fullhudsbrännskador och brännskador som var utbrett >10% av kroppsytan var associerade 
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med en högre signifikant sannolikhet för barnmisshandel (Pawlik et al., 2016). Ett 

nedsänkningsmönster förekom i högre grad i fall med misshandel och vanvård jämfört med 

olycksfall (Collier et al., 2016). Orsaker associerade med brännskada med en signifikant hög 

sannolikhet för barnmisshandel var varmt vatten, nedsänkning samt okänd skadetyp, medium 

och mekanism (Pawlik et al., 2016). 

 

Lokalisation 

Bilaterala brännskador var mer förekommande hos barn där brännskadorna var tillfogade 

(68,8%) jämfört med barn där brännskadorna orsakades av olycksfall (22,8%) (Collier et al., 

2016). Bilaterala/symmetriska brännskador var även associerade med en signifikant högre 

sannolikhet för barnmisshandel (Pawlik et al., 2016). Ena studien beskrev att brännskador 

med viss lokalisation hade högre förekomst vid tillfogade brännskador jämfört med 

olycksfall, dessa redovisas i tabell 3 (Collier et al., 2016).   

 

Tabell 3. Förekomst olika brännskador, tillfogade jämfört med olycksfall 

Lokalisation brännskada Tillfogade brännskador Brännskador orsakade av 

olycksfall 

Rygg 28,1% 9,8% 

Ljumske 25% 4,9% 

Stjärt 31,3% 6,9% 

Lår 37,5% 21,1% 

Underben 21,9% 7,5% 

Fötter 31,3% 14,2% 

 

Brännmärken och annan skada  

Samtidiga skador förekom i högre grad hos barn där brännskadorna var tillfogade (28,1%) 

och orsakade av vanvård (10%) jämfört med barn där brännskadorna var orsakade av 

olycksfall (0,3%) (Collier et al., 2016). I en annan studie var det en signifikant högre 

sannolikhet för barnmisshandel för barn med en ytterligare skada jämfört med barn med 

endast en isolerad brännskada. De mest frekventa ytterligare skadorna i studien var blåmärken 

och sår (25,6%) och frakturer (7,9%) (Pawlik et al., 2016). En studie beskrev att av 

barnmisshandelsfallen med fraktur hade 35% brännskador (Jawadi et al., 2019).    

 

 



16 

 

Blåmärken 

 

Förekomst 

En studie beskrev att det var det signifikant vanligare med blåmärken på barn som blivit 

fysiskt misshandlade (89,4%) än på barn där fysisk misshandel uteslutits (69,9%) där samtliga 

barn var föremål för utredning av misstanke om barnmisshandel (Kemp, Maguire, Nuttall, 

Collins & Dunstan, 2014).  

 

Utseende 

Blåmärken med ett linjärt eller distinkt mönster, exempelvis handavtryck, syntes nästan enbart 

hos barn utsatta för misshandel (92%). Petekier, som är små punktformade blödningar från 

hudens kapillärer, rapporterades hos 15,4% av barnen som utsatts för fysisk misshandel 

jämfört med 1,9% av barnen där fysisk misshandel uteslutits. Av de barn i studien som utsatts 

för fysisk misshandel var det signifikant vanligare med kluster av blåmärken (67,5%) jämfört 

med barn där fysisk misshandel uteslutits (33,9%). Ett kluster definierades som minst två 

blåmärken på samma ställe. Vanligaste platsen för kluster var överarmarna, kinderna samt 

fram- och baksida av bålen (Kemp et al., 2014).  

 

Lokalisation 

Studien beskrev vidare att barn som utsatts för fysisk misshandel hade signifikant fler antal 

blåmärken och på fler ställen jämfört med barn där fysisk misshandel uteslutits. Vidare 

beskrev studien att de barn som utsatts för fysisk misshandel var sannolikheten signifikant 

högre att de hade ett blåmärke på skinkorna, genitalierna, kinderna, hals, bål, huvud, framsida 

lår och överarmar jämfört med barn där fysisk misshandel uteslutits (Kemp et al., 2014).  

 

Blåmärken och andra skador 

Av de barn i studien som utsatts för fysisk misshandel hade fler ytterligare skador (25,2%) 

jämfört med barn där fysisk misshandel uteslutits (10%) (Kemp et al., 2014). Andra studier 

visade att barn med classic metaphyseal lesion eller annan fraktur i 30–37% av fallen hade 

blåmärken (Jawadi et al., 2019; Ronning et al., 2018).  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Validitet innebär giltighet och avser i vilken utsträckning det valda fenomenet faktiskt har 

studerats. Reliabiliteten är litteraturöversiktens pålitlighet och möjlighet till reproducerbarhet. 

En god reliabilitet uppnås om det finns en utförlig redovisning av urval, sökord, datainsamling 

och dataanalys i metodavsnittet (Henricson, 2012). Det är viktigt att en studie är pålitlig och 

att det valda fenomenet har studerats. Därför arbetade författarna för att metodavsnittet tydligt 

skulle redovisa hur studien gick tillväga för att stärka studiens validitet och reliabilitet.    

 

Anledningen till att litteraturöversikt med en manifest innehållsanalys valdes som metod var 

att den var bäst lämpad att besvara syftet. Det som undersöktes i studien var vilka typiska 

fysiska tecken på barnmisshandel som röntgensjuksköterskan kan upptäcka i sin yrkesroll. För 

att kunna besvara syftet behövde författarna studera aktuell forskning inom området, då är en 

litteraturöversikt lämplig eftersom syftet med den är att sammanställa aktuell forskning. Att 

jobba efter en metod som hjälper till att besvara syftet stärker validiteten enligt Henricson 

(2012).      

 

En risk med litteraturöversikter är att göra ett selektivt urval av artiklar exempelvis att 

författaren väljer artiklar som stödjer den egna ståndpunkten. Detta kan undvikas genom att 

ha ett kritiskt förhållningssätt i urvalet av artiklar (Friberg, 2012). I detta arbete hölls ett 

kritiskt förhållningssätt genom att inklusions- och exklusionskriterier bestämdes samt att 

artiklarna bedömdes utifrån ett granskningsprotokoll för kvantitativa artiklar. De artiklar som 

inte uppfyllde kraven exkluderades och på så vis har risken för ett selektivt urval minskat och 

därmed har validiteten och reliabiliteten ökat.  

 

Urvalet av artiklar var en aspekt som diskuterades mycket vid planering av metoden. I början 

av artikelsökningen så kunde artiklarna vara skrivna mellan 2000–2019, detta för att det fanns 

en osäkerhet kring hur mycket material det fanns som relaterade till syftet. Efter att 

artikelsökningen fortsatte så hittades tillräckligt med aktuell forskning för att kunna avgränsa 

till artiklar publicerade 2009–2019. Den äldsta artikeln som togs med i resultatet publicerades 

2012.      
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Pubmed var den databas som användes mest, då den gav fler relevanta träffar än Cinahl. Flera 

artiklar dök upp i båda databaserna vid sökningar med samma sökord. I bilaga 1 är sökningar 

som lett till läsning av abstracts redovisade. Övriga sökningar som gjordes hade kunnat 

redovisas för att påvisa omfattningen av sökarbetet och därmed ökat reliabiliteten ytterligare. 

11 av 13 artiklar hittades genom systematiska sökningar i Cinahl och Pubmed, de resterande 

via manuell sökning genom att referenslistor i relevanta reviewartiklar lästes. Att söka i olika 

databaser ökade studiens validitet då det ökade chansen att hitta relevanta artiklar enligt 

Henricson (2012). En iakttagelse som gjordes under artikelsökandet var att många träffar var 

reviewartiklar. Om detta berodde på sökorden som användes eller att det publicerats mycket 

reviewartiklar om tecken på barnmisshandel var svårt att avgöra. Till subkategorin blåmärken 

hittades endast en relevant artikel med blåmärken som huvudfokus. Trots ett gediget 

sökarbete och många olika kombinationer av sökord samt användande av både Pubmed och 

Cinahl hittades endast en relevant artikel, som uppfyllde kriterierna. En annan intressant 

artikel hittades men den var låst av prenumerationskrav och exkluderades därför.  

 

Många av sökorden hittades under den inledande informationssökningen exempelvis non 

accidental injury. Allteftersom fler artiklar lästes så hittades nya sökord som testades. Child 

abuse var ett bra sökord för att det ringade in forskningsområdet och användes i olika 

kombinationer. För att koppla sökningarna till huvudområdet radiografi så användes sökorden 

radiography och radiology. Vissa sökord som testades, exempelvis markers, ledde inte till 

några användbara sökresultat. De valda sökorden gav relevanta träffar som ledde till artiklar 

med information som hjälpte till att svara på syftet. Vid ohanterligt många träffar användes ett 

filter på 10 år för att avgränsa sökningen vilket underlättade arbetet.      

 

Granskningsprotokollet som valdes var framtaget på avdelningen för omvårdnad på 

Hälsohögskolan i Jönköping. Det valdes för att det var inriktat mot kvantitativa studier, hade 

en tydlig struktur och relevanta frågor. Eftersom granskningsprotokollet krävde att alla frågor 

i del 1 skulle besvaras med ja så minskade det risken att artiklar med låg relevans tagit sig 

vidare till del 2. Även i del 2 fanns krav på att en viss poäng var tvungen att uppnås för att 

artikeln skulle kunna inkluderas. Det gjorde, enligt författarna av denna studie, 

granskningsprotokollet till ett bra hjälpmedel för att välja ut artiklar av god kvalitét. Samtliga 

artiklar granskades av båda författarna och deras kvalitét diskuterades innan en bedömning 

gjordes. Detta stärkte reliabiliteten enligt Henricson (2012). Alla artiklar som valdes ut 

bedömdes vara av medel eller hög kvalitét vilket stärkte validitet och reliabilitet.     
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Den fråga som var svårast att bedöma artiklarna utifrån i granskningsprotokollet var; beskrivs 

etiskt tillstånd/förhållningssätt/ställningstagande? Ingen av artiklarna som valdes ut gav någon 

utförlig beskrivning av hur de förhållit sig till etiska frågeställningar. Ett flertal av artiklarna 

skrev endast ut att de blivit godkända av institutionens granskningskommitté. Det var inte helt 

orimligt att anta att en etisk granskning ingick i kommitténs granskningsprocedur, men det var 

inte helt säkert. Därför har dessa artiklar bedömts som att de inte uppfyllde kraven och frågan 

besvarades med nej. Andra artiklar beskrev uttryckligen att de följde etiska standarder i 

kombination med att de godkänts av institutionens granskningskommitté. Dessa artiklar har 

bedömts som att de uppfyllde kraven och frågan besvarades med ja. Bedömningen av 

artiklarnas beskrivning av etik diskuterades mycket mellan författarna och även handledaren 

gav råd i frågan innan beslut togs.           

 

Analysen av samtliga artiklar genomfördes både individuellt och gemensamt för att 

kvalitetssäkra den och stärka studiens validitet. Författarna läste igenom artiklarna och 

extraherade meningsbärande enheter individuellt. Efter detta analyserades materialet 

gemensamt för att skapa konsensus mellan författarna om vad artiklarna handlade om och 

vilken information som var relevant. Båda författarna kunde på så vis skapa sig en egen bild 

av artiklarna innan en gemensam analys utfördes. De meningsbärande enheterna 

kondenserades, analyserades och subkategorier skapades. Kategorierna skapades genom 

analys av subkategorierna. Analysen genomfördes gemensamt och detta arbetssätt upplevdes 

som väl fungerande då konsensus skapats genom analysens samtliga delar.  
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Resultatdiskussion 

Denna diskussion utgick från subkategorierna och har ställt studiens fynd mot annan 

forskning samt tagit upp författarnas reflektioner. Studiens syfte var att beskriva typiska 

fysiska tecken på barnmisshandel som röntgensjuksköterskan kan upptäcka i sin yrkesroll. 

Inga enskilda fynd i resultatet fastställde barnmisshandel i 100% av fallen, utan har påvisat 

hur hög förekomsten av barnmisshandel är vid skadetyperna. Detta stöds av annan forskning 

som påvisat att radiologiska fynd på egen hand varken kan konstatera eller motbevisa 

barnmisshandel utan vägs samman med klinisk historik, undersökning och en biokemisk 

utredning (Paddock, Sprigg & Offiah, 2016). Att hitta tecken med hög specificitet för 

barnmisshandel bland skadorna kan däremot underlätta att diagnostisera barnmisshandel 

(Dwek, 2010).  

 

Röntgensjuksköterskan kan vara den första som upptäcker fysiska tecken med hög specificitet 

för barnmisshandel. Vid sådan upptäckt finns en möjlighet för denne att undersöka om barnet 

har ytterligare fysiska tecken. Därför har röntgensjuksköterskan, enligt författarna till denna 

studie, en viktig funktion i att upptäcka barnmisshandel. Anna forskning har påvisat att 

vårdpersonal som genomgått vidareutbildning om barnmisshandel upplevt högre grad av tillit 

till den egna kompetensen vid hantering av barnmisshandel och att de var mer benägna att 

anmäla misstänkta barnmisshandelsfall (Herendeen, Blevins, Anson, & Smith, 2014). Detta 

kan kopplas till röntgensjuksköterskans yrkesroll eftersom det är, enligt författarna till denna 

studie, viktigt för röntgensjuksköterskan att känna trygghet i att kunna identifiera tecken på 

barnmisshandel och anmäla dessa till socialnämnden.     

 

Frakturer 

Denna studies resultat visade att olika frakturtyper hade olika grad av koppling till 

barnmisshandel. De frakturer som hade en stark koppling till barnmisshandel var classic 

metaphyseal lesion och revbensfrakturer. Rörbensfrakturer och skallfrakturer hade en 

koppling till barnmisshandel men i lägre grad. Resultatet visade att classic metaphyseal lesion 

bedömdes i hög grad vara orsakad av misshandel. Detta fynd överensstämmer med annan 

forskning som har påvisat att classic metaphyseal lesion är en radiografisk frakturtyp med hög 

specificitet för fysisk barnmisshandel (Paddock et al., 2016; Shekdar, 2016). Classic 

metaphyseal lesion återfanns inte hos så många barn <1 år i resultatet, men annan forskning 

har beskrivit att classic metaphyseal lesion har hög specificitet för misshandel hos barn <1 år 

(Pfeifer, Hammer, Mangona & Booth, 2017).  
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Denna studies resultat visade att vanligaste lokalisationen för revbensfrakturer var bakre 

bågen vilket kan kopplas till annan forskning som har beskrivit att posteriora revbensfrakturer 

har en hög association med barnmisshandel. Posteriora frakturer har förklarats uppstå på 

grund av att en vuxen pressat ihop barnets bröstkorg (Pfeifer et al., 2017). I resultatet 

framkom att revbensfrakturer, i likhet med classic metaphyseal lesion, inte hittades hos så 

många barn. Däremot har det i annan forskning beskrivits att revbensfrakturer har hög 

association med barnmisshandel vilket överensstämmer med resultatet i denna studie (Pfeifer 

et al., 2017).         

 

Långa rörbensfrakturer beskrevs av två artiklar i resultatet som den vanligaste frakturtypen 

vid barnmisshandel. En viktig aspekt att känna till är att classic metaphyseal lesion är en typ 

av rörbensfraktur och ingår i artiklarnas data. Långa rörbensfrakturer är ett brett begrepp och 

innefattar flera olika frakturtyper. Både transversella och oblique var vanligare frakturtyper än 

classic metaphyseal lesion men hade inte lika hög specificitet för barnmisshandel. Detta stärks 

med annan forskning som har beskrivit att classic metaphyseal lesion har hög specificitet för 

barnmisshandel men att långa rörbensfrakturer med låg specificitet för barnmisshandel 

däremot var vanligare vid misshandelsfall (Dwek, 2010). Därför presenterades classic 

metaphyseal lesion separat i resultat och diskussion trots att det är en långa rörbensfraktur.  

 

I resultatet var diafysär fraktur den vanligaste lokalisationen bland de långa 

rörbensfrakturerna och i ca 20% av fallen bedömdes de som orsakade av, eller misstänkt 

orsakade av misshandel. En intressant aspekt i resultatet enligt författarna var att 

procentsatsen höjs till 33% om endast barn <1 år inkluderades. Classic metaphyseal lesion 

beskrevs också i resultatet som vanligt hos barn <1 år. Enligt Leaman et al. (2016) var ålder 

<1 år en faktor med hög association till barnmisshandel. Långa rörbensfrakturer var enligt 

Pfeifer et al. (2017) vanligt vid akutsjukvård för spädbarn men specificiteten för 

barnmisshandel minskade när barnet lärt sig gå.      

 

Studier i resultatet visade skallfraktur i 24–40% av fallen där barnmisshandel misstänktes 

eller var bekräftat. Annan forskning har beskrivit att skallfrakturer är vanligt förekommande 

både vid misshandel och olycksfall (Shekdar, 2016). Författarna anser att detta stämmer 

överens med resultatet. Skallfrakturer förekom vid barnmisshandel men var heller inte 

ovanligt vid olycksfall. 
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Multipla frakturer ansågs i annan forskning ha medelhög specificitet för barnmisshandel 

(Dwek, 2010). I resultatet framkom det att av de barn som hade multipla frakturer 

rapporterades 34% som utsatta för barnmisshandel. Författarna anser att siffran på 34 % kan 

relateras till Dweks (2010) bedömning att multipla frakturer har medelhög specificitet för 

barnmisshandel. Studierna som denna studies resultat byggde på skiljdes åt när det kom till 

misshandelsfall med multipla frakturer. En studie rapporterade att 21% av barnen som var 

utsatta för barnmisshandel hade multipla frakturer medan en annan rapporterade att 84% hade 

det. En förklaring till denna skillnad kan enligt författarna vara vilken data som inkluderades i 

studierna. I studien där 84% av misshandelsfallen hade multipla frakturer inkluderades även 

skelettundersökningar för utredning av barnmisshandel. I studien där 21% hade multipla 

frakturer uttrycktes inte att sådana undersökningar inkluderats. Därför kan fler frakturer som 

inte varit kliniskt misstänkta ha inkluderats i studien med högre andel multipla frakturer.  

  

I resultatet beskrevs att barn med frakturtyper som förknippats i hög grad med 

barnmisshandel, classic metaphyseal lesion och revbensfraktur, även hade ytterligare 

skelettskada eller extrathorakala frakturer i hög grad. Detta tydde på att barn utsatta för 

barnmisshandel i hög grad även hade multipla frakturer. Annan forskning har beskrivit att 

barnmisshandel sker över tid och att tillfogade frakturer visar olika läkningsgrad (Paddock et 

al. 2016). I resultatet syntes endast läkande frakturer i misshandelsfall och enligt Pfeifer et al. 

(2017) var närvaro av läkande frakturer starkt kopplat till misshandel.    

  

Hjärnskada 

Subduralhematom beskrevs i resultatet som vanligt förekommande vid AHT. Detta stärks av 

annan forskning som beskrivit subduralhematom som den vanligaste skadan hos barn som 

utsatts för AHT (Shekdar, 2016). Även om subduralhematom var vanligt vid AHT så förekom 

det relativt ofta även vid olycksfall enligt resultatet.  

 

Som resultatet beskrev så uppstår skadorna bridging vein thrombosis och parasagittal vertex 

clots efter en bryggvensruptur i hjärnan. I studierna hade trombostyperna samma definition 

men skillnaden mellan benämningarna bridging vein thrombosis och parasagittal vertex clots 

uppfattade författarna till denna studie vara att bridging vein thrombosis beskrev var 

trombosen uppstod och parasagittal vertex clots var den var lokaliserad. En skillnad mellan 

studierna var att den som behandlar bridging vein thrombosis beskrev hur trombosen ser ut 

och parasagittal vertex clots-studien var mer inriktad på lokalisationen av trombosen. Enligt 
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författarna till denna studien verkade det inte finnas någon konsensus kring vilken benämning 

som bör användas. 

 

I resultatet framkom att ischemiska och hypoxiska förändringar enbart syntes på CT-bilder av 

barn med parasagittal vertex clots som utsatts för AHT. Detta stärks av annan forskning som 

har beskrivit att ischemiska och hypoxiska förändringar är de vanligaste parenkymskadorna 

vid AHT (Orru, Huisman, & Izbudak, 2018). 

 

Tillväxtlinjer 

I resultatet framkom att growth recovery lines hade en hög prevalens hos barn i 

högriskgruppen för barnmisshandel. Zapala et al. (2016) som skrivit artikeln som resultatet 

byggde på beskrev att growth recovery lines länge varit känt som ett tecken på sjukdom och 

skada men inte kopplats till barnmisshandel i annan forskning. Författarna till denna studie 

upptäckte också denna brist på studier kring kopplingen mellan growth recovery lines och 

barnmisshandel när artikelsökningar gjordes. Vid sökningarna upptäcktes att growth recovery 

lines även benämns som Harris lines men ingen forskning kring kopplingen mellan Harris 

lines och barnmisshandel hittades. Det skulle enligt författarna till denna studie vara intressant 

med forskning som bygger vidare på Zapalas et al. (2016) fynd. 

 

Brännskador 

Resultatet påvisade att ca 15% av brännskadorna orsakades av barnmisshandel, detta stöds i 

annan forskning som har beskrivit att 1–16% av brännskadorna hos barn är tillfogade 

(Ermertcan & Ertan, 2010). Även att skållning och kontaktbrännskador var de vanligaste 

brännskadetyperna stöds av annan forskning (Toon et al., 2011). Annan forskning har 

beskrivit att vissa orsaker och tecken indikerade avsiktlig brännskada som till exempel 

nedsänkning, varmt vatten, symmetriska och ytterligare icke associerad skada (Ermertcan & 

Ertan, 2010; Toon et al., 2011). Resultatet i denna studie beskrev samma orsaker och tecken 

som högt associerade med barnmisshandel. I resultatet förekom brännskador på stjärten i 

högre grad vid tillfogad skada än vid olycksfall. Annan forskning har beskrivit att 

brännmärken på stjärten är ett kännetecken på tillfogade brännskador (Ermertcan & Ertan, 

2010; Toon et al., 2011). Rosado, Charleston, Gregg och Lorenz (2019) visade på ett liknande 

förhållande mellan förekomsten av brännskador på rygg, ben och fötter som resultatet i denna 

studie.              
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Blåmärken 

Ermertcan och Ertan (2010) har beskrivit att blåmärken är det vanligaste tecknet på fysisk 

misshandel men att det även är vanligt vid olycksfall. Detta överensstämmer med resultatet i 

denna studie då det var vanligt med blåmärken vid misshandel men även vid olycksfall. I 

resultatet beskrevs ett antal lokalisationer som var vanliga att ha blåmärken på i 

misshandelsfall. Annan forskning har beskrivit att blåmärken lokaliserade på kinder, hals, 

skinkor, lår, genitalier och bål borde skapa misstanke om att skadorna kan vara tillfogade 

(Ermertcan & Ertan, 2010). Dessa lokalisationer stämmer överens med resultatet som beskrev 

vanliga lokalisationer för blåmärken på barn som utsatts för misshandel. Kluster av 

blåmärken, dess lokalisation, blåmärken på barn <9 månader, blåmärken med ett definierat 

utseende och ytterligare skador har beskrivits i tidigare forskning som viktiga aspekter för att 

kunna skilja blåmärken uppkomna genom misshandel och olycksfall (Ermertcan & Ertan, 

2010). I resultatet beskrevs kluster, lokalisation, blåmärken med ett definierat utseende och 

ytterligare skador som kopplade till barnmisshandel, men ålder togs inte upp i studien som 

resultatet byggde på. 

 

Kliniska implikationer 

En röntgensjuksköterska behöver ha vetskap om vad som är typiska fysiska tecken på 

barnmisshandel för att uppmärksamma dessa och agera för att barnets rättigheter ska 

upprätthållas. Om röntgensjuksköterskan upptäcker ett typiskt fysiskt tecken kan denne även 

titta efter fler tecken som eventuellt kan finnas hos patienten. Detta för att inte enbart fokusera 

på den aktuella frågeställningen utan även skapa sig en överblick över barnet.  

 

Förslag på vidare forskning 

Författarna anser att en större studie om bridging vein thrombosis och parasagittal vertex clots 

som studerar kopplingen till barnmisshandel och kan föreslå en gemensam benämning vore 

intressant. Det finns behov av vidare forskning kring kopplingen mellan growth recovery lines 

och barnmisshandel. En studie med ett större urval av patienter skulle kunna påvisa hur stark 

kopplingen är till fall med barnmisshandel.   
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Slutsatser 

Det finns två tydliga aspekter att ta hänsyn till när röntgensjuksköterskan tittar på typiska 

fysiska tecken på barnmisshandel. Det finns typiska fysiska tecken som förekommer i hög 

grad hos misshandelsfall men som även förekommer vid olycksfall, exempelvis blåmärken 

och subduralhematom. Det finns även typiska fysiska tecken som har stark koppling till 

barnmisshandel men har lägre förekomst generellt, exempelvis classic metaphyseal lesion och 

revbensfrakturer. Upptäcks något typiskt fysiskt tecken på barnmisshandel som denna studie 

redovisar bör röntgensjuksköterskan undersöka om några fler typiska fysiska tecken 

förekommer hos patienten.     
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Bilaga 2 

 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja Nej  

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är   Ja Nej                    

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja Nej 

 

Är urvalet beskrivet?   Ja Nej 

   

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid 

Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja Nej   

(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja Nej   

Beskrivs datainsamlingen?   Ja Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja Nej                          

 ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen?

    Ja Nej 

   

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?   

    Ja Nej 
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Bilaga 3  

 
1. Författare Barber, I., Perez-Rossello, J.M., Wilson, C.R., Kleinman, P. K.  

Titel The yield of high-detail radiographic skeletal surveys in suspected infant abuse  

Tidskrift, land 

& årtal  

Pediatric Radiology, USA, 2015  

Studietyp Kvantitativ 

Syfte Att avgöra den diagnostiska vinsten med hög-detaljerade radiografiska 

skelettundersökningar vid misstanke om barnmisshandel.  

Metod & urval Retrospektiv studie. 567 skelettundersökningar vid misstanke om barnmisshandel hos 

barn under 1 års ålder gjorda 2005–2013 studerades. 

Resultat På 313 av 567 granskade undersökningar hittades 1029 frakturer. På 21 % av 

patienterna hittades 789 tidigare icke misstänkta frakturer. Långa rörbensfrakturer var 

de vanligaste skadorna och hittades på 26 % av patienterna.  Tätt följt av 

revbensfrakturer som återfanns på 24 % av patienterna. 425 patienter hade 

neurologiska bilder och 154 av dessa hade intrakraniella skador.  

Kvalitet Medel (5 poäng) 

 

2. Författare Collier, Z.J., Ramaiah, V., Glick, J.C., Gottlieb, L.J. 

Titel A 6-year case-control study of the presentation and clinical sequelae for noninflicted, 

negligent, and inflicted pediatric burns. 

Tidskrift, land 

& årtal 

Journal of Burn Care & Research, USA, 2017 

Studietyp Kvantitativ 

Syfte Har 3 olika syften. Första är att genom en litteraturstudie bekräfta värdet av en 

jämförande analys. Andra är att bedöma validiteten av historiska klassiska tecken 

som kopplats till brännskador som inte uppkommit vid olycksfall, genom att använda 

tillräckligt starka data. Tredje är att belysa nya variabler relaterade till 

brännskadeetiologi såsom grad av brännskada, komplikationer, följdsjukdomar och 

utmaningar vid uppföljning. För detta arbete är andra syftet mest aktuellt.    

Metod & urval Retrospektiv studie. 408 fall av brännskador på barn (0–17 år) inkomna 2009–2014 

studerades.  

Resultat Genom multidisciplinära studier av fallen framkom att 85 % av brännskadorna var 

olycksfall, 7 % berodde på vanvård och 8 % berodde på misshandel. Dessa grupper 

jämfördes statistiskt och flera variabler visade på statistisk signifikans (p-värde under 

0,05) exempelvis djup och placering av brännskadan. Kemiska brännskador var 

vanligare orsak till skada vid misshandel än olycksfall.  

Kvalitet Medel (5 poäng) 

 

3. Författare Darling, S.E., Done, S.L., Friedman, S.D., Feldman, K.W. 

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

Tidskrift, land 

& årtal 

Pediatric Radiology, USA, 2014 

Studietyp Kvantitativ 

Syfte Att avgöra förekomsten av intrathorakala skador hos barn under 3 år med 

revbensfrakturer och jämföra misshandelsfall med olycksfall. 

Metod & urval Retrospektiv studie. 65 fall som inkommit 2003–2010.    

Resultat Misshandlade barn hade signifikant fler revbensfrakturer per barn än olycksfallen. 

89,2 % av misshandelsfallen visade läkande revbensfrakturer jämfört med 0 % av 

olycksfallen. Enbart misshandlade barn (17%) hade både akuta och läkande 

revbensfrakturer. Bilaterala frakturer var vanligast i misshandelsfallen (43 %) jämfört 

med olycksfallen (5,5 %).  

Kvalitet Medel (5 poäng) 
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4. Författare Hahnemann, M.L., Kinner, S., Schweiger, B., Bajanowski, T., Karger, B., Pfeiffer, 

H., Wittschieber, D. 

Titel Imaging of bridging vein thrombosis in infants with abusive head trauma: the” 

Tadpole sign” 

Tidskrift, land 

& årtal 

European Radiology, Tyskland, 2014 

Studietyp Kvantitativ 

Syfte Att studera incidensen, radiologiska tecken och icke-radiologiska faktorer för 

bridging vein thrombosis (BVT) hos barn med AHT.  

Metod & urval Retrospektiv studie. CT och MR-bilder på 628 barn (0–2 år) som inkommit 2002–

2013 studerades. Fall med subduralhematom (SDH) och subduralhygrom (SDHys) 

identifierades och utvärderades systematiskt för att hitta tecken på BVT.       

Resultat Av de 628 fall visade 81 på morfologiska abnormaliteter. 29 visade på SDH och 

SDHys. 11 visade på BVT. Den vanligaste formen av BVT (73 %) liknade ett 

grodyngel, The tadpole sign bedöms som trolig stark indikator för AHT.   

Kvalitet Hög (6 poäng) 

 

5. Författare Jawadi, A.H., Benmeakel, M., Alkathiri, M., Almuneef, M.A., Philip, W., 

Almuntaser, M. 

Titel Characteristics of nonaccidental fractures in abused children in Riyadh, Saudi Arabia 

Tidskrift, land 

& årtal 

Saudi Journal of Medicine & Medical Sciences, Saudiarabien, 2019. 

Studietyp Kvantitativ 

Syfte Att finna typiska tecken på tillfogade frakturer bland misshandlade barn i Riyadh, 

Saudiarabien, med radiografi som hjälpmedel.     

Metod & urval Retrospektiv studie. I studien analyseras data och radiografiska bilder från alla fall 

som inkommit 2009–2015 med tillfogade frakturer hos barn (0–14 år). Totalt 

analyserades 1512 fall.    

Resultat 103 frakturer hittades i de 1512 fallen. 70 av dessa hade röntgenbilder. 79 % av 

barnen hade en fraktur och 21 % hade multipla frakturer. Vanligaste frakturen var 

skallfraktur (40%) följt av övre extremiteter (31%) och nedre extremiteter (29%).  

Kvalitet Medel (5 poäng) 

 

6.  Författare Kemp, A.M., Maguire, S.A., Nuttall, D., Collins, P., Dunstan, F.  

Titel Bruising in children who are assessed for suspected physical abuse 

Tidskrift, land 

& årtal 

Archives of Disease in Childhood, Storbritannien, 2014  

Studietyp Kvantitativ 

Syfte Att beskriva utseende och egenskaper hos blåmärken på barn som misstänks vara 

utsatta för fysisk misshandel, och jämföra hur dessa skiljer sig mellan barn där 

misshandel konstaterades och barn där misshandel uteslöts.  

Metod & urval Retrospektiv tvärsnittsstudie. 519 fall med barn (yngre än 6 år) som misstänks ha 

utsatts för misshandel studerades. Barnen hade remitterats till två pediatriska 

skyddsteam för barn, åren 2003–2011, för bedömning av misstänkt misshandel.  

Resultat Fysisk misshandel konstaterades i 350 av fallen och exkluderades i 156. Barn som 

utsatts för fysisk misshandel hade signifikant fler blåmärken än barn där misshandel 

uteslutits, och fler delar av kroppen var utsatta. Kluster av blåmärken var signifikant 

vanligare hos misshandlade barn.   

Kvalitet Hög (6 poäng) 
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7. Författare Leaman, L.A., Hennrikus, W.L., Bresnahan, J.J. 

Titel Identifying non-accidental fractures in children aged <2 years 

Tidskrift, land 

& årtal 

Journal of Children's Orthopaedics, USA, 2016 

Studietyp Kvantitativ 

Syfte Att jämföra olika frakturer (exklusive skall- och revbensfrakturer) i hur de 

framträder, i vilken grad de rapporteras och dess egenskaper vid misstanke om 

barnmisshandel samt demografi för patienterna i relation till patienternas ålder.    

Metod & urval Retrospektiv studie. 115 patienter (<2 år gamla) som ådragit sig minst en fraktur 

2010–2012 studerades. Skall- och revbensfrakturer exkluderades. Patienterna delades 

in i två grupper, <1 år och 1–2 år och dessa jämfördes. 

Resultat 32 % av frakturerna i gruppen <1 år och 5 % i gruppen 1–2 år rapporterades som 

tillfogade. 16 av 19 patienter som misshandlats hade multipla frakturer. 15 av dessa 

patienter var <1 år. Classic metaphyseal lesion (CML) bedömdes som bekräftad 

misshandel i samtliga fall. Inga CML existerade som enskild skada. 21% av 

patienterna med diafysär rörbensfraktur rapporterades som misshandelsfall.  

Kvalitet Hög (6 poäng) 

 

8. Författare Pawlik, M-C., Kemp, A., Maguire, S., Nuttall, D., Feldman, K.W., Lindberg, D.M. 

Titel Children with burns referred for child abuse evaluation: Burn characteristics and co-

existent injuries 

Tidskrift, land 

& årtal 

Child abuse & Neglect, Storbritannien, 2016 

Studietyp Kvantitativ 

Syfte Beskriva egenskaperna hos brännskador på barn, som remitterats till en 

barnmisshandelspediatriker och bedöma sannolikheten för misshandel. Även 

mängden associerade skador, och vilka variabler som är associerade med sannolik 

misshandel tillsammans med vinsten av diagnostiska tester för associerade skador, 

studeras.  

Metod & urval Retrospektiv studie. Av 2890 fall (barn under 10 år) hittades 221 fall där patienten 

haft en brännskada. Efter exkludering av några fall så återstod 215 fall som utgör 

resultatet. 

Resultat Fysisk misshandel uppfattades som sannolikt i 88 fall av 215 och osannolikt i 127 

fall. 52,6 % av brännskadorna var skållningsskador och 27,6 % var 

kontaktbrännskador. Flera av brännskadornas egenskaper var signifikant högre 

associerade med barnmisshandel såsom varmvatten som orsak, bilateralt mönster 

samt att brännskadan täcker ≥10 % av kroppen.     

Kvalitet Medel (5 poäng) 

 

9. Författare Roach, J.P., Acker, S.N., Bensard, D.D., Sirotnak, A.P., Karrer, F.M., Partrick, D.A. 

Titel Head injury pattern in children can help differentiate accidental from non-accidental 

trauma 

Tidskrift, land 

& årtal 

Pediatric Surgery International, USA, 2014 

Studietyp Kvantitativ 

Syfte Att definiera de radiografiska fynden som hjälper till att differentiera AHT från 

huvudskador orsakade av olycksfall.  

Metod & urval Retrospektiv studie. Urvalet bestod av 2015 barn (≤5 år) med traumatisk hjärnskada 

som inträffat 1996–2011.  

Resultat 71 % av fallen var olycksfall och 29 % var AHT. Barn med AHT hade oftare 

subduralhematom. 76% av barn som var utsatta för AHT hade SDH. 

Kvalitet Medel (5 poäng) 
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10. Författare Ronning, M.M., Carolan, P.L., Cutler, G.J., Patterson, R.J. 

Titel Parasagittal vertex clots on head CT in infants with subdural hemorrhage as a 

predictor for abusive head trauma 

Tidskrift, land 

& årtal 

Pediatric Radiology, USA, 2018  

Studietyp Kvantitativ 

Syfte Dokumentera frekvensen av parasagittal vertex clots (PVC) på CT-bilder tagna på 

barn (<1 år), med SDH, och jämföra de med diagnosen AHT mot de utan AHT. 

Även att undersöka faktorer relaterade till PVC, och studera frekvensen av PVC hos 

kontrollpatienter med bekräftat olycksfallstrauma men utan SDH.   

Metod & urval Retrospektiv studie. Barn <1 år med SDH inkluderades i studien som studerade fall 

från en akutavdelning på ett barnsjukhus perioden 2004–2014.   

Resultat 99 patienter studerades. 55,6 % av dessa diagnostiserades med AHT och 22,2 % 

hade olycksfallstrauma. 81,2 % av patienterna med AHT visade CT-bilderna PVC 

jämfört med 36,4 % för patienterna med olycksfallstrauma. Patienterna med PVC 

hade oftare AHT och ischemiska förändringar. Inga patienter i kontrollgruppen hade 

PVC.     

Kvalitet Hög (7 poäng) 

 

11. Författare Thackeray, J.D., Wannemacher, J., Adler, B.H., Lindberg, D.M. 

Titel The classic metaphyseal lesion and traumatic injury  

Tidskrift, land 

& årtal 

Pediatric Radiology, USA, 2016 

Studietyp Kvantitativ 

Syfte Att undersöka kopplingen mellan CML (classic metaphyseal lesion) och andra 

traumatiska skador i en större datainsamling med barn som utvärderats för misstanke 

om fysisk misshandel. 

Metod & urval Retrospektiv studie. Av 2890 fall i databasen så hittades 119 patienter med CML 

som utgör studiens resultat. 

Resultat Av 119 patienter hade 84 % ytterligare minst en fraktur (icke CML). 27,7 % hade en 

traumatisk hjärnskada. 43,7 % av patienterna hade en hudskada. 95,8 % av 

patienterna med CML-fraktur hade minst en skada till. CML-frakturer bedömdes 

som hög misstanke för misshandel i 93% av fallen.  

Kvalitet Hög (6 poäng) 

 

12. Författare Thalayasingam, M., Veerakumarasivam, Kulanthayan, S., Khairuddin, F., Cheah, 

I.G.S.  

Titel Clinical clues for head injuries amongst Malaysian infants: Accidental or non-

accidental? 

Tidskrift, land 

& årtal 

Injury, International Journal of the Care of the Injured, Malaysia, 2012 

Studietyp Kvantitativ 

Syfte Att finna särskiljande kliniska kännetecken mellan huvudskador orsakade av 

olycksfall och huvudskador orsakade av misshandel.   

Metod & urval Retrospektiv studie. Patienter ≤12 månader som inkommit med misstänkt 

huvudskada perioden 2005–2006, utvärderades.  

Resultat 81 patienter inkluderades i studien. Subduralhematom var vanligare hos barn som 

utsatts för misshandel (88%) jämfört med olycksfall (42%). 

Kvalitet Medel (5 poäng) 
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13. Författare Zapala, M.A., Tsai, A., Kleinman, P.K. 

Titel Growth recovery lines are more common in infants at high vs. low risk for abuse 

Tidskrift, land 

& årtal 

Pediatric Radiology, USA, 2016 

Studietyp Kvantitativ 

Syfte Att avgöra om growth recovery lines (GRL) är vanligare hos barn med hög risk för 

att bli utsatta för misshandel jämfört med barn med låg risk.  

Metod & urval Retrospektiv studie. 52 patienter med låg risk och 21 med hög risk studerades. 

Studien undersökte fall under perioden 1999–2013. 

Resultat När GRL bedömdes som troligtvis eller definitivt närvarande på röntgenbilderna, var 

prevalensen i lågrisk-gruppen 38 % jämfört med 71 % i högrisk-gruppen. Om 

tröskelvärdet ökade till att enbart inkludera patienter med GRL bedömda som 

definitivt närvarande förblev förekomsten av GRL i högriskgruppen jämfört med 

lågriskgruppen statistiskt signifikant. 

Kvalitet Hög (6 poäng) 

 


