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LEDARE
Det blir en specialistskrivning i år!
Min sommar har varit fantastisk. Frånsett några korta
skyfall och någon dags hård nordanvind har vädret varit
närmast tropiskt. Jag har ansträngt mig för att inte klaga på
värmen. Det är ju den vi längtat efter. Men nu är de flesta
av oss åter tillbaka i arbete. Det känns bra det också.
Vi har ett fantastiskt arbete! Att känna sig önskad och
nyttig på arbetsplatsen är inte alla förunnat. Och det finns
alltid arbete att få. Jag känner inte en enda pensionerad
barnläkare som inte fortsatt med någon form av arbete efter
pensioneringen från ordinarie tjänst. Det viktigaste är ju att
man kan välja. Det bidrar starkt till arbetsglädjen. Det finns
nog fog att säga att barnläkare redan tillämpar en flexibel
pensionsålder som man talar så mycket om idag. Det är
viktigt att arbetsgivarna tar tillvara denna stora och viktiga
resurs, särskilt i tider när vi nu ser en begynnande
kompetensbrist på grund av pensioneringar. Det blir också
billigare eftersom arbetsgivaravgiften minskar för ålderspensionärer. Dessutom gäller inte lagen om anställningsskydd så det finns ingen “risk” för arbetsgivaren.
Många av våra nyblivna barnspecialister vill avsluta sin
specialistutbildning med att genomföra BLFs frivilliga
specialistskrivning. Detta är inte obligatoriskt för att få ut
specialistkompetensen, vilket gör det än mer hedrande för
de som gör skrivningen. Under åren har många frivilliga
krafter arbetat med att sätta samman och rätta provet. Ola
Hjalmarsson från Göteborg har varit en av eldsjälarna
bakom detta tidskrävande ideella arbete och när Ola med
ålderns rätt aviserade att han ville pensionera sig från
uppgiften var det inte lätt att finna en ersättare, trots stor
aktivitet från styrelsens sida att finna någon som kunde ta
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över. Därför har ni kunnat läsa på BLFs hemsida att
specialistskrivningen 2013 är inställd på grund av
personalbrist!
Det är därför med stor tillfredställelse jag kan annonsera
att det blir en skrivning i höst 2013 trots allt. Jonas
Ludvigsson har gjort en närmast heroisk insats och konstruerat en specialistskrivning, som “validerats” med hjälp
av ett stort antal tillfrågade specialister runt om i landet.
Skrivningen är planerad till fredagen den 25 oktober och
annonseras på annan plats i denna tidning. Senaste
anmälningsdag är 10 oktober. Se också BLUs hemsida
www.blu.to för mer information. Tack Jonas, för detta
fantastiska arbete!
Barnveckan 2014 arrangeras i Skåne vid Skånes
Universitetssjukhus, Malmö, vecka 14, 7-11 april. Det är
dags att redan nu börja planera deltagande i detta årets
viktigaste möte för Sveriges barnläkare. Mer information
kommer att läggas ut på BLFs hemsida och på barnveckans egen hemsida www.barnveckan.se.

Med bästa hälsningar,
Olle Söder, ordf. BLF

Redaktörens ruta
Få ämnen berör en så starkt som
då barn far illa. Endast några få
procent av världens barn och
ungdomar är enligt lag skyddade
mot misshandel i hemmet, i
skolan eller på arbetsplatsen.
Sverige var först i världen med att
införa en anti-aga lag år 1979.
Sedan dess har 32 länder följt
exemplet.
Frågan är hur man lika konkret kan skydda barn från
psykisk misshandel i olika sammanhang. Det är lätt att det
“osynliga våldet” förblir osynligt. Men något behöver
uppenbarligen göras. Inte minst med tanke på den höga
suicidfrekvensen som råder idag bland barn och unga. Att
det t o m har ökat de senaste tio åren är minst sagt oroväckande (DN 30/1-12).
Vid vår senaste sammankomst med redaktionen i somras
framgick, att det finns efterfrågan på tydliga rutiner och
stöd inför det ställningstagande som kan uppstå vid misstanke om misshandel av ett barn. Att våga se vanvård och
misshandel är en svår uppgift. Och ännu svårare är det att
misstänkliggöra någon annan för ett allvarligt brott. Hur
känner man sig säker i sitt handlande i en så komplicerad
situation? I detta nummer tar vi upp vilka tecken på skador
hos barn och unga som man bör vara observant på. Och det
är bra att rådfråga en kollega, även den mest erfarne barnläkare kan ha svårt att bedöma en vårdhavares trovärdighet.
Det skrivs oerhört mycket i media om mobbning bland
barn och ungdomar. Vanligtvis handlar det om verbala

förolämpningar och utfrysning. Den senaste tidens
uppmärksammade domstolsfall rörande kränkningar i
sociala medier, har fått oss att inse faran med att ge barn för
stor frihet på en social “spelplan” de inte klarar av att
hantera.
Barn behöver få veta hur verkligheten ser ut och vilka
faror som faktiskt existerar. De måste också få veta vad
publicering på internet i olika sammanhang innebär och
vad det kan få för konsekvenser. Uppenbarligen råder idag
en viss naivitet när det gäller barn och sociala kontakter
via cyberrymden. Den ständiga uppdatering av ny teknik
som presenteras för oss, kräver ett nytt kritiskt tänkande
och bättre kommunikation mellan vuxna och de yngre
användarna.
Men hur når man fram, bygger förtroende och skapar
dialog med barn och unga på ett konstruktivt och långsiktigt
sätt? Och kanske den mest känsliga frågan med dagens heltidsarbetande föräldrar, finns tillräckligt med tid för detta?
Vi är mycket tacksamma för det arbete vår gästredaktör,
professor i folkhälsovetenskap, Staffan Janson, har lagt ner
för att ge oss en bild av dagens situation under temat
“Utsatta barn”. Erfarenhet och spridning av kunskap och
fakta är en viktig grund i det fortsatta arbetet för en förbättrad tillvaro för dem.

Margareta Munkert Karnros

Gästredaktör i detta nummer: Professor Staffan Jansson
Staffan Janson är senior professor i folkhälsovetenskap i Karlstad och i pediatrik vid Örebro universitet, där han medverkat i uppbyggnaden av Barnrättsakademin. Huvudsakligt forskningsintresse är socialpediatrik, särskilt barnmisshandel och skador hos barn. Införde tillsammans med
NTF utlåning av den bakåtvända barnbilstolen på BB i Värmland 1983, vilket de följande 15 åren
minskade antalet dödade barn i bil med 75 procent. I flera perioder arbetat utomlands bl a i
Kambodja, Jordanien och i Gaza.
Staffan Janson har även varit ordförande i HÖV-sektionen, är aktiv i arbetsgruppen mot barnmisshandel och leder BLF:s utskott för Etik och Barnets Rättigheter.
Foto: Isak Bodin-Alfredsson
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Barnmisshandel: Den aktuella situationen i
världen och i Sverige
Barnmisshandel är ett globalt folkhälsoproblem som medför mycket allvarliga konsekvenser för hälsa och utveckling.
Förekomsten av barnmisshandel varierar dock stort i världen och tillförlitliga data om barnmisshandel saknas från
många länder, särskilt låginkomstländerna.
Världshälsoorganisationen (1) har, trots det svaga bakgrundsmaterialet, uppskattat att ca 40 miljoner barn mellan 0-14
år runt om i världen misshandlas varje år och att ca 53 000
barn mördas. Omkring 150 miljoner flickor och 73 miljoner
pojkar under 18 år våldtas eller utnyttjas sexuellt årligen. All
erfarenhet talar för att ännu större grupper av barn utsätts
för psykisk misshandel och försummelse, men omfattningen av detta problem är i nuläget omöjligt att bedöma.
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Få fall av barnaga i Sverige
Förekomsten av barnmisshandel varierar stort i världen.
Enligt UNICEFs undersökningar av 33 låg- och medelinkomstländer under åren 2005 och 2006 varierade den
årliga förekomsten av fysisk barnmisshandel i de undersökta länderna från knappt 25 procent i BosnienHercegovina till 85 procent i Yemen. Inom EU varierar
förekomsten mellan cirka 8 och 35 procent. Föräldrar i de

TEMA: TEMA: UTSATTA BARN
Nordiska länderna bestraffar sina barn kroppsligen betydligt mindre än föräldrar i övriga Europa (2).
De upprepade studier, som gjorts av svenska föräldrars
attityder och beteenden till kroppslig bestraffning av barn
har visat, att medan majoriteten föräldrar såg aga som en
naturlig del av uppfostran under 1960-talet kan drygt 90
procent av dagens föräldrar inte acceptera aga som en
metod att uppfostra sina barn (3).
År 2007 genomförde den tyske rättsvetaren Kai
Bussmann (4) en undersökning för att jämföra uppfost
och bruk av kroppsliga bestraffningar i några europeiska
höginkomstländer. Man intervjuade 1000 föräldrar från
vardera Sverige, Österrike, Tyskland, Spanien och
Frankrike och fann att svenska föräldrar i särklass bestraffade sina barn minst. När det exempelvis gäller “smisk på
stjärten” uppgav 17 procent av de svenska föräldrarna att
de gjort detta någon gång i jämförelse med 62 procent av
österrikare, 68 procent av tyska föräldrar, 80 procent av
spanska föräldrar och 87 procent av de franska föräldrarna. Bussmanns slutsats var, att förhållandena för barn var
bäst i Sverige där det funnits en anti-aga lag längst och där
det drivits intensiv kampanj mot aga, medan förhållandena
var sämst i Frankrike där inga nationella kampanjer drivits
mot kroppslig bestraffning av barn och där föräldrars rätt
till aga ännu inte begränsats.
Minoritet av världens barn skyddade av lagen
Endast 2-3 procent av världens barn är enligt lag skyddade
mot misshandel i hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen.
Sverige var först i världen med att införa en anti-aga lag år
1979. Sedan dess har 32 länder följt efter, huvudparten av
länderna i Europa och ännu inget i Asien. Det ökade internationella intresset de sista femton åren att skydda barn
från misshandel, har troligen samband med ratificeringen
av FN:s konvention om Barnets Rättigheter från 1989.
Artikel 19 påbjuder samtliga stater att vidta alla tänkbara
åtgärder för att skydda barn från våld och olika formar av
utsatthet.
De regelbundna kartläggningarna av uppfostringsvanor
och barnmisshandel i Sverige genomförs numera huvudsakligen för att uppmärksamma nya trender vid bestraffning av barn och för att kunna ge vägledning för förebyggande insatser. Undersökningarna har visat en klar
nedgång av fysiska bestraffningar sedan anti-aga lagen
infördes fram till 2000-talet, medan det under 2000-talet
inte har skett några större förändringar. År 2011 rapporterade 18 procent av eleverna i årskurs nio att de blivit
slagna någon gång i livet. Tre procent hade blivit slagna
många gånger och 5 procent hade någon gång blivit allvarligt misshandlade.

Drogmissbruk och våld mellan föräldrar - hög
riskfaktor
Utlandsfödda elever, framförallt pojkarna, rapporterade i
högre grad än svenskfödda att de blivit slagna. Elever vars
föräldrar inte bor tillsammans och elever från familjer med
svagare ekonomi angav i större utsträckning att de blivit
slagna. Våld mellan föräldrarna är i särklass den starkaste
riskfaktorn till barnmisshandel följt av föräldrars alkohol/
drogmissbruk. Genom de nationella studierna har vi
också kunnat visa att särskilt svårare former av misshandel
har samband med en rad andra problem som psykosomatiska symtom, svaga skolprestationer, utsatthet för
mobbning och ökad risk för olycksfall m m Ett fynd som
uppmärksammats internationellt är, att nästan alla barn
med kronisk sjukdom, särskilt de med neuro-psykiatriska
funktionshinder, är mer utsatta för våld än andra barn.
Referenser
1. Krug, E.G. (editor). World report on violence and health.
Geneva: World Health Organisation 2002.
2. Gilbert R, Spatz W, Browne K, Ferguson D, Webb E, Janson S.
Burden and consequences of child maltreatment in high income
countries. Lancet 2009;373,68-81.
3. Janson, S., Jernbro, C., & Långberg, B. (2011). Kroppslig
bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige.
Stockholm:Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2011.
4. Bussman, K. Erthal, C. Schroth, A. Effects of banning corporal
punishment in Europe: A five-nation comparison. I Durrant, J.
Smith, A. Global pathways to abolishing physical punishment.
New York, Routledge 2011.

Staffan Janson, barnläkare, senior professor, Karlstads och Örebro
universitet
E-mail: stafjans@kau.se (gästredaktör i detta nummer)
Carolina Jernbro, doktorand i folkhälsovetenskap. Karlstads
universitet
E-mail: carolina.jernbro@kau.se
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En successivt förändrad syn på
barnmisshandel och omsorgssvikt
Sverige har varit ett föregångsland när det gäller arbetet mot kroppslig bestraffning av barn, vilket också lett till att
mer än 90 procent av dagens föräldrarna i Sverige tycker att det är självklart att uppfostra barn utan att slå dem. De
som slår sina barn allvarligt är en minoritet.
Barnläkare har en självklar funktion att upptäcka och agera när barn far illa och behöver också delta aktivt i debatten
om samhälleliga förutsättningar för barn- och familjers levnadsvillkor.

Vår förståelse för de övergrepp mot barn som sker inom
familjen, släkten eller den nära vänkretsen, har förändrats
med vår alltmer ökade kunskap om barnmisshandel. I
början av 1970-talet uppmärksammades huvudsakligen
de mycket svåra kroppsskadorna och uppfattades som en
konsekvens av svår psykisk avvikelse hos föräldrarna.
Efterhand förflyttades intresset från föräldrarnas psykopatologi till att mer handla om den långsiktiga relationen
mellan barnet och dess vårdnadshavare.

som alla i varierande grad påverkar
individen (1).
Sverige har varit ett föregångsland
när det gäller arbetet mot kroppslig
bestraffning av barn, vilket också lett
till att mer än 90 procent av föräldrarna i Sverige tycker att det är
självklart att uppfostra barn utan att
slå dem. När föräldrar slår sina barn är
dessa oftast enstaka företeelser i
stressade situationer där föräldrarna
omedelbart ångrar sig. Endast en liten
grupp vuxna slår sina barn illa och
detta är vanligtvis personlighetsstörda, psykiskt sårbara föräldrar eller
föräldrar med alkohol- och drogmissbruk. Risken för barnet är särskilt hög
om föräldern har egna svåra erfarenheter av våld som konfliktlösningsmetod, som barn och som vuxen. Våld
mellan föräldrarna är den allvarligaste
riskfaktorn för misshandel av barnen. I de flesta studier
anges en risk för misshandel av barnen på drygt 50 procent i familjer med kvinnomisshandel och samma risk att
kvinnan misshandlas när det förekommer barnmisshandel. Risken är störst när familjevåld är kombinerat med
missbruk och våldskriminalitet. Depression behöver däremot inte vara en riskfaktor i sig, men är det om den är
kombinerad med anknytningsproblem till barnet, med
fientlighet och känslokyla.

Tillfälliga våldshandlingar och upprepat grovt våld
Under de senaste trettio åren har övergreppen alltmer
kommit att sättas in i ett vidare ekologiskt sammanhang,
som baserats på Urie Bronfenbrenners ekologiska modell.
Här är barnet centralt, omgivet av sin familj och i allt
vidare cirklar grannskap, kommun och slutligen samhällets socioekonomiska, kulturella och politiska funktioner

Effektivt på sikt att stärka ekonomiska och sociala
förhållanden
All aktuell kunskap talar för att strukturellt arbete och
generell prevention är mer kostnadseffektivt när det gäller
att minska barnmisshandel än riktade insatser på individnivå. Troligen är insatserna viktigast för att förhindra långdragen omsorgssvikt, som med stor sannolikhet är den

Foto: wikipedia
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länder har två huvudorsaker; den jämförelsevis låga barnfattigdomen och det generellt förebyggande arbetet som
når praktiskt taget alla barnfamiljer (3). De nordiska ländernas styrka har legat i det långsiktiga arbetet för att
stärka barnfamiljernas ekonomiska och sociala förhållanden och ett generellt förebyggande arbete riktat till i
första hand mödrar och barn. Detta har varit av avgörande
betydelse för svenska barns hälsa (4) och med största sannolikhet också för att minska våra barns utsatthet för våld
och vanvård (5). Som barnläkare har vi en självklar funktion att upptäcka och agera när barn far illa, liksom att
bevaka att hälso- och sjukvården har kompetens och hög
vårdkvalitet för alla barn. Barnläkare behöver också delta
aktivt i debatten om samhälleliga förutsättningar för barnsoch familjers levnadsvillkor.
Referenser
1. Belsky J. Child maltreatment: An ecological integration.
Psychological Bulletin 1993; 114:413-34.
2. Turner A. et al. Family context, victimization and child trauma
symptoms. American journal of Orthopsychiatry 2012; 82:209-19.
3. Gilbert R. et al. Child maltreatment: Variations in trends and
policies in six developed countries. Lancet 2012; 379:758-72.
4. Wolfe I. et al. Health services for children in Western Europe.
Lancet 2013;381:1224-34.
5. Gilbert R, Spatz C, Browne K, Ferguson D, Webb E, Janson S.
Burden and consequences of child maltreatment in high income
countries. Lancet 2009; 373:68-81.
Foto: Oscar Karnros

största riskfaktorn för barnens utveckling, för deras utbildningsresultat och för fysisk och psykisk hälsa (2).
Omsorgssvikt är ofta kombinerad med misshandel och
psykisk stress – s k poly-viktimisering och speciellt vanligt
i familjer med kaotiska livsförhållanden, där familjerna
dessutom ofta flyttar mellan kommuner eller stadsdelar
och därmed undviker kontinuerlig insyn.
I en nylig internationell jämförelse har vi kunnat visa att
den mest sannolika anledningen till att barn i Sverige misshandlas i betydligt mindre utsträckning än i de flesta andra

Marie Köhler
Barnhälsovårdsöverläkare,
Kunskapscentrum för
Barnhälsovård, Region Skåne
E-mail: marie.kohler@skane.se
Staffan Janson, Barnläkare,
senior professor, Karlstads och
Örebro universitet
E-mail: stafjans@kau.se
(gästredaktör i detta nummer)

Rättelse:
Barnläkaren nr 4/2013 sid 6, “Betydelsen av förbättrad mödravård för att nå minskad mödra- och
barnadödlighet”. Författare: Håkan Lilja. Ingressen skall vara:
“Satsning på utbildade barnmorskor i mödra- och förlossningsvård minskar såväl mödradödlighet som
dödföddhet och neonatal dödlighet”
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Tillfogade skallskador hos det späda
barnet: Abusive Head Trauma
Barn med Abusive Head Trauma (AHT) kan presentera med ett brett spektrum av kliniska symtom och fynd. Detta
gör att fördröjda diagnoser och missade fall är vanliga.
En säker diagnos bygger på en grundlig anamnes, noggrann kroppsundersökning och kartläggning av barnets
symtom. Vårdpersonal bör också vara uppmärksam på när förälder uppger orimliga orsaker till skadorna, vilka inte
överensstämmer med de allvarliga symtomen.
frättsliga konsekvenserna som diagnosen ofta medför. Dessa kontroverser
har varit vanligast inom amerikanskt
och brittiskt rättsväsende, ibland med
uppmärksamhet i media kring rättsfall
om s k “Shaken-baby syndrom” (SBS),
men även några svenska rättsfall har
fått stor uppmärksamhet. Det har
också varit en långvarig vetenskaplig
debatt om endast skakvåld kan leda till
allvarliga eller livshotande skador hos
späda barn eller om ytterligare våld
såsom dunkning av barnets huvud mot
ett underlag är en förutsättning för de
subdurala och retinala blödningar som
ses vid AHT. Med ledning av sammanfattande rön publicerade 2009 av
amerikanska barnläkarföreningen har
termen SBS tagits bort som vetenskap3-D rekonstruktion av CT skalle som visar en skallfraktur belägen parietalt vänster hos en 3-månader
gammal gosse som utsatts för Abusive Head Trauma.
ligt begrepp, då SBS anger en viss
uppkomstmekanism snarare än en
Majoriteten av alla allvarliga traumatiska skallskador hos
konstellation av undersökningsfynd.
spädbarn uppkommer genom tillfogat yttre våld, s k
Det numera vedertagna begreppet AHT är bredare i sin
Abusive Head Trauma (AHT). Tillståndet medför
beskrivning av samtliga fynd associerade med spädbarnsbetydande morbiditet och mortalitet.
misshandel, inkluderande tillfogat skakvåld. Under senare
Incidensen av AHT i Sverige är inte känd, men
decennier har antalet publikationer i vetenskapliga tidinternationella epidemiologiska studier visar förekomst på
skrifter om AHT har kraftigt ökat och systematiska kun20 till 30 fall per 100 000 barn under ett års ålder och
skapsöversikter med metaanalyser av tidigare publikamed en högsta incidens vid två-tre månader. Det är också
tioner utgör en gedigen evidensbas för diagnosen av AHT
vid denna ålder som skrikighet hos spädbarn är som mest
och dess associerade skador och symtom (2).
vanligt och uppfattas som en utlösande faktor för våldet.
Pojkar är mer utsatta än flickor. Skador som överensstämSymtom och tecken på AHT
mer med AHT har påvisats hos barn under hela förBarn med AHT kan presentera med ett brett spektrum av
skoleåldern, men är ovanligt efter två års ålder (1).
kliniska symtom och fynd vilket gör att fördröjda diagnoser och missade fall är vanliga. Vissa barn kan uppvisa
Kontroverser, terminologi och evidensen
symptom som i sig är ospecifika, såsom skrikighet, ovilja
Få medicinska diagnoser leder till så mycket kontroverser
att äta, kräkningar utan diarréer, oförklarlig anemi och
som AHT gör, till stor del på grund av de sociala och straftilltagande huvudomfång. För andra barn söker man vård
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med mer dramatiska symtom såsom kramper, medvetandepåverkan, andningsuppehåll eller dödsfall.
En säker diagnos bygger på en grundlig anamnes, noggrann kroppsundersökning och kartläggning av barnets
symtom. Vårdpersonal bör också vara uppmärksam på när
förälder uppger triviala traumata (såsom fall från låg höjd),
vilka inte stämmer överens med de allvarliga symtomen (3).

Den sammantagna kliniska bilden och undersökningsfynden avgör vilka laboratorieprover ska tas, och vilka
utvidgade utredningar kan vara aktuella, exempelvis koagulations- eller benskörhetsutredning. Den undersökande
barnläkaren har ansvar att tänka över en bred differentialdiagnostik och arbeta systematiskt, gärna med hjälp av en
kollega med särskild erfarenhet.

Hur går den medicinska utredningen till?
Hela kroppsytan undersöks noggrant och även negativa
fynd dokumenteras. Barnets vikt och huvudomfång ska
mätas vid undersökningen. Noggrann dokumentation av
undersökningen i patientjournalen samt digitala bilder av
samtliga hudskador säkrar ett gediget underlag för en
senare rättsmedicinsk bedömning. Datortomografi alternativt MR undersökningar av skallen för att utesluta
intrakraniella blödningar eller skador i hjärnparenkymet.
Vid förekomst av utbredda subdurala hematom, bör
utredningen kompletteras med MR av hela ryggen, då ny
forskning visat att även ligamentskador i nackregionen
är frekventa undersökningsfynd vid AHT (4).
Ögonundersökning av ögonläkare med erfarenhet på barn
bör genomföras inom närmaste dygnet, om möjligt med
fotodokumentation av ögonbottnarna. Utbredda retinala
blödningar belägna i ögonbottens olika skikt är ett mycket
specifikt fynd för AHT.
En radiologisk skelettöversikt som innefattar en frontalbild och en sidobild av skallen och thorax, lateral hals- och
ländrygg, frontalbild av bäckenet, vridbild av händer och
frontalbild över armar, ben, och fötter bör övervägas för att
utesluta dolda frakturer hos det späda barnet.
Röntgenundersökningen ska bedömas av en radiolog
med särskild erfarenhet på barn mot remiss med tydlig
frågeställning om AHT. Revbensfrakturer och frakturer
belägna metafysärt på långa rör ben har ett starkt samband
med tillfogat yttre våld som uppkomstorsak.
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Hur ska man identifiera skador från
misshandel och vanvård hos barn?
Det är en delikat uppgift för alla som arbetar med barn att känna igen tecken på övergrepp. En varningsklocka är när
föräldrar/vårdnadshavare söker sent efter det uppgivna skadetillfället och lämnar en händelsebeskrivning som inte
stämmer med skadan (1). Aggressivitet mot eller likgiltighet inför barnet är andra varningstecken. Inte sällan komplicerar missbruk och/eller psykisk sjukdom hos föräldern bilden.

Illustration: Lina Schollin Ask

Foto: wikipedia

Blåmärken är det vanligaste fysiska tecknet på misshandel
och att kunna skilja dessa från blåmärken till följd av olycksfall är avgörande för handläggningen (1). Accidentella
blåmärken är beroende av barnets rörelseförmåga; där
kryp och gång kan ge blåmärken på knän, i pannan, på
hakan och ibland på bakhuvudet (1).
Vid övergrepp kan blåmärken däremot ses över hela
kroppen, ofta flera samtidigt, och inte sällan som resultat
av försvar. Försvarsmärken ses vanligen på underarmar,
överarmar och lårens utsida (1,2). Barnets ålder och
blåmärkenas placering ger viktig information (2). Hos
spädbarn under fyra månader skall blåmärken alltid föranleda misstanke om misshandel, liksom blåmärken på
bålen, öronen och i nacken hos barn under fyra år (2).
Bitmärken är särskilt viktiga att identifiera då de potentiellt
kan kopplas till förövaren (1).

del än vid olycksfall (3) lårfrakturer hos barn, som inte går
än, indikerar misshandel om inte annan rimlig uppkomstmekanism kan beskrivas (1, 3). Vidare har överarmsfrakturer hos barn under tre år 50 procents sannolikhet att
vara orsakade av våld (1, 3). Multipla revbensfrakturer, i
avsaknad av skelettsjukdom eller större trauma, är den
skelettskada som har högst specificitet (ca 70 procent) för
barnmisshandel, särskilt de posteriora frakturerna (1, 3, 4).
Skallfrakturer hos spädbarn har 35 procents sannolikhet
att vara orsakade av mishandel (4). Större uppmärksamhet
har dock riktats mot intrakraniella skallskador, s k Abusive
Head Trauma (AHT). Aktuell forskning visar att om ett
barn under tre år med intrakraniella skador samtidigt har
tre eller fler av sex specifika symtom (retinal blödning,
fraktur på revben, skallben eller långa rörben, apné, kramp
eller blåmärke i huvud-/nackregion) så är det prediktiva
värdet för AHT 85 procent (4).

Vad ska uppmärksammas vid frakturer?
Även för frakturer blir barnets ålder och rörelseförmåga,
liksom händelsebeskrivningen, avgörande för bedömningen (3). Multipla frakturer är dock vanligare vid misshan10 Barnläkaren Nr. 5/13

Typiskt för tillfogade brännskador
I västvärlden utgörs brännskador framför allt av skållskador (1). Accidentella skador karaktäriseras av het vätska
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om det är möjligt. Samtidigt bör man vara medveten om att
barn i mycket stor utsträckning skyddar sina föräldrar.
Referenser
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som barnet tippat över sig själv på de övre extremiteterna,
ansiktet eller bålens framsida. De tillfogade skadorna igenkänns på sina typiska “nedsänkningsmönster” och drabbar särskilt de yttre extremiteterna samt skinkor och sätet.
De kan se ut som sockor eller handskar eller ge sparad hel
hud i ljumskvecken (1).
Bland spädbarn som utsatts för allvarligare misshandel
påvisades i en färsk studie tidigare tecken på misstänkt
misshandel hos en av fyra, vilket saknades bland kontrollbarnen (5). För ungdomar indikerar data från 3270 svenska 15-åringar att de som någon gång misshandlats i
hemmet dessutom löper klart ökad risk för olycka eller
förgiftning det senaste året (Janson S, opublicerade data).
Anmäla vid misstanke om misshandel/vanvården svår men viktig uppgift
Sammantaget finns anledning att vara observant på alla typer
av skador hos barn som inte stämmer med barnets mognad,
angiven uppkomstmekanism eller där det finns uppgifter om
tidigare skador. Att våga se barnmisshandel är inte lätt - men
kan vara livsavgörande. Hur erfaren man än är som barnläkare, är det mycket svårt att avgöra en förälders trovärdighet,
varför man bör försöka få till ett enskilt samtal med barnet,

1. Maguire S. Which injuries may indicate child abuse? Arch Dis
Child Educ Pract Ed. [Educational]. 2010;95(6):170-7.
2. Pierce MC, Kaczor K, Aldridge S, O’Flynn J, Lorenz DJ. Bruising
characteristics discriminating physical child abuse from accidental trauma. Pediatrics. 2010 Jan;125(1):67-74.
3. Kemp AM, Dunstan F, Harrison S, Morris S, Mann M, Rolfe K,
et al. Patterns of skeletal fractures in child abuse: systematic
review. BMJ. 2008;337:a1518.
4. Maguire SA, Kemp AM, Lumb RC, Farewell DM. Estimating the
probability of abusive head trauma: a pooled analysis. Pediatrics.
2011 Sep;128(3):e550-64.
5. Sheets LK, Leach ME, Koszewski IJ, Lessmeier AM, Nugent M,
Simpson P. Sentinel injuries in infants evaluated for child physical abuse. Pediatrics. 2013 Apr;131(4):701-7.
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Fysiska tecken på övergrepp mot barn (fig 1.)
Blåmärken
Sårskador
Bränn- och skållskador
Skador på tänder och i munhåla
Bitmärken
Ovilja att använda en viss kroppsdel (t ex arm, finger, ben)
Blåmärken hos spädbarn som ännu inte börjat förflytta sig
Skall- och hjärnskador hos spädbarn
Källa: www.tidigatecken.nu
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Mobbning – ofta kopplad till förekomst av
våld i hemmet
Mobbning är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen bland barn och unga idag. De senaste årens utveckling av
sociala medier har ofrånkomligt öppnat nya möjligheter att utöva trakassererier och nedvärdera andra offentligt.
Eftersom mobbning är vanligt och starkt förknippat med psykisk och fysisk ohälsa är det av yttersta vikt att identifiera
de barn som är utsatta eller utsätter andra. Destruktiva beteenden hos förövare måste brytas och hjälp till offer erbjudas.

Foto: wikipedia

Mobbning bland barn har uppmärksammats som ett växande problem med ständigt nya uttrycksformer, som
exempelvis mobbning på nätet. Mobbning omfattar ett
spektrum av både frekvens, typ och allvarlighetsgrad. De
flesta barn som varit mobbade uppger att det har hänt en
eller ett fåtal gånger, men ungefär en tredjedel har varit
upprepat utsatta. Psykiska former av mobbning som t ex
hot, glåpord, ryktesspridning, utfrysning och elektronisk
mobbning, står för den största delen av mobbningen.
Fysiska former av mobbning, där ett barn blir knuffat,
sparkat eller slaget, står för en mindre andel.
Sociala nätverk används för smutskastning och
trakasserier
Studier visar vitt skild förekomst av mobbning, från 20 till
75 procent bland barn och ungdomar. Skillnader i populationer och metoder förklarar sannolikt den stora spridningen. I en svensk enkätstudie från 2011 uppgav över
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30 procent av eleverna i årskurs 9 att
de hade blivit mobbade någon gång
och 5 procent att det hade hänt
många gånger (1). Mobbning
förekommer i väsentligen samma
utsträckning hos flickor och pojkar,
men typen av mobbning skiljer sig
något. Mobbning med fysiska inslag
är vanligare hos pojkar, medan flickor oftare är utsatta för ryktesspridning och utfrysning.
Elektronisk mobbning, eller “nätmobbning”, har uppmärksammats i
media som särskilt vanligt och svåråtkomligt bland ungdomar (2). Sociala
nätverk på Internet, e-post och SMS,
som de flesta barn i Sverige använder
dagligen, används som ett forum för
smutskastning och trakasserier. De
flesta barn som utsätts för elektronisk
mobbning har även utsatts för andra
typer av mobbning (3).
Många både offer och förövare
Att bli utsatt för mobbning och att själv utsätta andra för
mobbning är inte helt skilda fenomen. En stor andel (i
vissa studier mer än hälften) av dem, som upplever
mobbning, uppger att de varit både offer och förövare.
Följderna av mobbning kan vara förödande. Många av de
utsatta vittnar om låg självkänsla, isolering och suicidtankar. Flera barn i olika länder har under de senaste åren
tagit sina liv på grund av mobbning.
Faktorer som bidrar till mobbning kan finnas både hos
barnet och i barnets miljö. Det har bl a visats att mobbning
är vanligare hos barn med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller annat kroniskt tillstånd. Senare studier
har visat kopplingar mellan faktorer i barnets miljö, såsom
fattigdom eller exposition för våld i hemmet, och utsatthet
för mobbning.

TEMA: TEMA: UTSATTA BARN
Mobbning - ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen
Allt fler internationella studier visar att barn som utsätts för
en typ av våld ofta är utsatta även för andra typer av våld (4).
Största delen av forskningsrapporterna kommer från de
engelsktalande länderna, framförallt USA. En nyligen publicerad studie från Sverige visar att utsatthet för flera typer av
våld förekommer även här (5). Över hälften av dem som
hade varit utsatta för fysisk misshandel i hemmet hade också
upplevt minst en annan typ av våld, oftast att ha bevittnat
våld mellan föräldrarna. Preliminära resultat från en nationell enkätundersökning bland högskolebarn i Sverige visar
att mobbning och upplevelser av fysiskt eller psykiskt våld
från en förälder, eller att ha bevittnat våld mellan vuxna i
familjen, är starkt förknippade. Bland de barn som varit
utsatta många gånger för våld i hemmet var det 10-15 gånger
vanligare att de också utsatts många gånger för mobbning.
Denna så kallade poly-viktimisering gäller för våld både
i och utanför hemmet. Många av barnen, vi som barnläkare möter på grund av misstänkt barnmisshandel eller
sexuella övergrepp, har således även varit utsatta för andra
typer av våld som mobbning i skolan eller på fritiden.
Trots en skärpning i lagstiftningen och ett ökat fokus
från skolorna att upptäcka och utreda fall av mobbning,
förblir det ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen bland
barn och unga. Studier visar att program inriktade på prevention och intervention kan vara effektiva.
Eftersom mobbning är vanligt och starkt förknippat
med psykisk och fysisk ohälsa är det av yttersta vikt att
identifiera de barn som är utsatta eller utsätter andra, för
att bryta detta beteende och erbjuda hjälp.
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Barn med upplevelser av våld i hemmet
- stöd, behandling och förebyggande arbete
Barn intar instinktivt en betungande roll som beskyddare för den förälder/vårdnadshavare som är utsatt för allvarliga
våldshandlingar. Studier har visat att stark rädsla och ständig vaksamhet, är gemensamt för barn och unga som levt
stora delar av sin barndom i grovt och upprepat våld.
Dessa barn måste få möjlighet att göra sig hörda och tas på allvar. Först då kan vi få ökad kunskap om utsatta barn
och deras livsvillkor, erbjuda stöd och behandling som har verkan - samt arbeta förebyggande.
Majoriteten av studierna i detta forskningsfält har
fokuserat på frågor relaterade till barnets reaktioner med
försök att utforska vilka konsekvenser våldsupplevelserna
har på kort och lång sikt. Många av dessa studier är retrospektiva (1) och använder mödrar som informanter.
Under senare år har dock flera studier genomförts som
belyser barn och ungas egna upplevelser av att leva i ett
hem där mamman utsätts för våld. Detta ligger helt i linje
med FNs konvention om barnets rättigheter, som uttryckligen fastslår att barn har rätt att göra sig hörda i frågor som
berör dem.

Foto: wikipedia

I en svensk studie uppgav åtta procent av högstadiebarn
att de känner till att deras föräldrar slagit varandra (2). I
den motsvarande norska prevalensstudien uppgav sju
procent att de varit vittne till minst en form av fysiskt våld
mot mamman någon gång under uppväxten och att våldsutövaren var deras far/styvfar (Mossige & Stefansen,
2007).
Dessa barn och unga som ser, hör, hör om och upplever
konsekvenserna av det psykiska, fysiska, sexuella, materiella och finansiella våld som en av deras föräldrar/omsorgspersoner utsätter den andra föräldern för, är en grupp som
de senaste åren fått ökad uppmärksamhet. Ett stort antal
studier, nationellt och internationellt, visar med all tydlighet att det inte bara är det våld som riktas direkt mot
barnet, som riskerar att resultera i allvarliga hälsomässiga,
sociala, och kognitiva konsekvenser.
Även det våld och de övergrepp som barnet upplever att
en vuxen omsorgsperson (oftast mamman) utsätts för,
ökar riskerna för en rad olika problem hos barnet. När
våldet dessutom utövas av en närstående vuxen omsorgsperson, snarare än en tillfällig partner, kompliceras situationen ytterligare för barnet.
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Barn intar en skyddande roll för utsatt förälder
I en kvalitativ studie där 25 barn och unga, som levt stora
delar av sin barndom med grovt och upprepat våld,
framgår det att barnen upplever stark rädsla och ständigt
är på sin vakt (4). Varje gång barnen kommer hem från
skolan och öppnar ytterdörren, finns risken att mamma
ligger där, sönderslagen och skadad. Nätterna är ofta oroliga och sömnen blir störd av ljuden från våld och upplevelsen av att man måste ‘hålla vakt över mamma’. Rädslan
och ångesten över att inte veta när nästa våldsepisod kommer ske, och att mamman kan bli så skadad att hon riskerar att dö, går som en röd tråd genom barnen berättelser.
Men barnen framställer också sig själva som handlande
aktörer. Med stort mod och väl medvetna om risker de tar,
försöker de förebygga att våldsepisoderna bryter ut,
skydda mamma och syskon när våldet sker samt trösta och
stödja när episoden är över.
För 20 år sedan skrev den norska nestorn inom barnforskning (3) att “vi knappast kan genomföra speciellt bra
insatser för barn utan att ta med i beräkningen hur världen
egentligen ser ut för dem och hur de därmed kommer
uppfatta våra insatser (s. 77, min översättning). Det är av
högsta vikt att vi hör barnen själva, om vårt mål är att få
ökad kunskap om utsatta barn och deras livsvillkor,
erbjuda stöd och behandling som har verkan, och arbeta
förebyggande.
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Att möta barn som utsatts för sexuella
övergrepp - viktigt med kunskap och
rutiner
Barns naturliga nyfikenhet, bekräftelsebehov och naiva inställning till andra vuxna och omvärlden kan lätt missbrukas i sexuella syften. Hur närmar man sig ett barn som utsatts för övergrepp, men som inte vågar berätta p g a t ex
skam- och skuldkänslor?
Det behövs utbildning i att samtala med barn med denna komplicerade och allvarliga problematik. Väsentligt är
också att det finns lättillgängliga rutiner, vårdprogram och vårdprocessprogram som stöd.

Foto: wikipedia

En rad svenska undersökningar visar att prevalensen
bland 18-åriga ungdomar som någon gång varit utsatta för
sexuella övergrepp under sin uppväxt är 25 procent

bland flickorna och sju procent bland pojkarna. I dessa studier hade 10-13 procent av
flickorna och 3-6 procent av pojkarna varit
utsatta för penetrerande sexuella övergrepp
(1-2). Incidensen mätt i antalet till polisen
anmälda misstänkta sexualbrott har kontinuerligt ökat med knappt 5000 fall 2011 i åldern
0-15 år.
Mörkertalet är dock stort då det enligt
ovanstående studier endast var sju till tio procent av övergreppen mot flickorna och tre till
fyra procent av övergreppen mot pojkarna som
rapporterats till myndigheterna. Cirka hälften av
övergreppen sker av vuxna och andra hälften
(40-50 procent) sker mellan barn och ungdomar, där ålderskillnaden är mindre än fem år
mellan offer och förövare.
Oftast är förövaren någon i barnets närhet, som de känner. Beträffande orsaker, risker och utredning av sexuella
övergrepp hänvisas läsaren till allmänna läroböcker på
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att belysa Internets betydelse för ryktesspridning, sexuella
trakasserier och mobbning. Skol- och elevhälsovården
behöver vara tydligare i dessa situationer och ta en aktiv del
i det förebyggande arbetet med Internet-etik och ge aktivt
stöd till de barn och ungdomar som blir utsatta.

Foto: wikipedia

området(3-4) eller mer riktad litteratur hur en bra läkarundersökning går till (4).
Barn berättar sällan – vuxna vågar inte fråga
Eftersom tidigare undersökningar visat att barn sällan
berättar om sexuella övergrepp, så måste förmågan hos
vuxna att fråga barn om deras eventuella traumatiska upplevelser under uppväxten förbättras. Detta gäller inte
minst inom barnhälsovård, skol- och elevhälsovård,
primärvård och på akutmottagningar. De flesta barn som
efter ett avslöjande kommit till behandling, t ex på BUPElefanten i Linköping, rapporterar att de aldrig tidigare
blivit tillfrågade om de varit utsatta.
En av de vanligaste orsakerna till att inte fråga, är att den
vuxne tycker det är obehagligt och att man inte vet hur
man ska handskas med det svar som barnet ger. Det är
därför viktigt med utbildning i att samtala med barn om
dessa frågor samt att det finns lättillgängliga rutiner, vårdprogram och vårdprocessprogram som stöd. Man behöver
också förstå att många barn på grund av starka skam- och
skuldkänslor inte berättar även om man frågar. Att fråga
visar att någon förstår, vilket kan underlätta att berätta
senare när barnet känner sig redo.
Ökat vuxenstöd och bättre förebyggande arbete i
internet-etik nödvändigt
Ett område som är dåligt belyst är att övergreppen mellan
relativt jämnåriga är vanligt, samtidigt som vuxenvärlden
inte tagit dessa barns erfarenheter på allvar. Traumat av en
våldtäkt är oberoende vem som utför den men om förövaren är en jämnårig så blir det svårt att söka stöd bland sina
kamrater.
Om man berättar kan det komma ut t ex i skolan och då
riskerar brottsoffret att beläggas med skuld och förlora vuxenvärdens stöd (se t ex Uppdrag granskning 2010-03-24
om de s k Våldtäkterna i Bjästad). Bjästadfallet kom också
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Stort behov av bekräftelse leder till riskfyllda
beteenden på nätet
För de barn som drabbas av online relaterade sexuella
övergrepp (t ex får avklädda bilder/filmer spridda, blir
utsatt av någon de lärt känna först online eller säljer sex
online) är det inte ovanligt att barnet självt varit aktivt på
nätet och kommit i kontakt med förövaren (5). I det s k
Onlineprojektet vid BUP-Elefanten, var det mest utmärkande hos barnen att de ofta själva tagit sig in i riskfyllda
situationerna på nätet, att de kände sig anonyma och att de
hade svårt att bedöma hur riskfyllda situationerna var,
varför de blev lättare att lura till sexuella kontakter.
Barn som blivit utsatta för online-relaterade övergrepp
kan ha ett stort behov att bli uppmärksammade och
bekräftade, något som troligen senare förstärker deras
känslor av skam och skuld och därmed ytterligare bidrar
till svårigheten att berätta vad som hänt.
Referenser
1 Priebe G, Svedin CG. Prevalence, Characteristics, and Associations
of Sexual Abuse with Sociodemographics and Consensual sex in a
Population-Based Sample of Swedish Adolescents. Journal of
Child Sexual Abuse, 2009;18(1),19-39.
2 Svedin CG, Priebe G. Kapitel 3. Unga, sex och Internet. I Se mig.
Unga om sex och Internet. Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:9.
Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2009. s. 32-147.
3 Svedin CG, Banck L. red. Sexuella övergrepp mot flickor och
pojkar. Lund: Studentlitteratur , 2002.
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evidence. 1. ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2011.
5 Ainsaar M, Lööf L. red. Online behaviour related to child sexual
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Barnmisshandel i Sverige - kunskap,
expertis och förebyggande insatser
Kommittén mot barnmisshandel konstaterade för mer än tio år sedan att det saknades ett tydligt barnperspektiv i de
dokument som styr hälso- och sjukvårdens omhändertagande, när barn misstänks fara illa. I en enkätundersökning
bland utbildningschefer på Sveriges barnkliniker 2009 var det bara 25 procent av blivande barnläkare som hade
någon formell utbildning om barn som far illa.
I juni 2013 skrev Rädda Barnen i en rapport att bara tre av 23 granskade “Barnahus”-verksamheter uppfyllde de
nationella kraven för att vara fullvärdiga (brottsutredning, samverkan/skydd, fysisk och psykisk hälsa).
domspsykiatri i fall där barn misstänks vara
utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp. När verksamheten fungerar väl blir
hjälpprocessen en obruten kedja från att
polisanmälan görs till att barnet fått skydd,
stöd och behandling. Barnets bästa ska vara i
fokus under hela processen. Målet är att barnet ska garanteras rättstrygghet, gott
bemötande och stöd samt vid behov få
omgående kris- och behandlingsinsatser.
Under de senaste åtta åren har 28 Barnahus
etablerats och idag täcker Barnahusen 164 av
landets 290 kommuner (1).

Illustration: Lina Schollin Ask

Brist på kompetens om utsatta barn
I ett internationellt perspektiv ligger Sverige idag långt
efter flera andra länder i utvecklingen av kunskap och
klinisk kompetens i den medicinska handläggningen av
barnmisshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt. I
USA har en särskild subspecialitet inom pediatrik, Child
Abuse Pediatrics, nyligen inrättats efter fyrtio år av utveckling från enskilda eldsjälar till tvärprofessionella Child
Protection Teams. I Storbritannien är det ett krav, att varje
sjukvårdsdistrikt (Trust) bildar ett så kallat Safeguarding
team, med särskilt utbildade barnläkare.
Den kanske viktigaste utvecklingen på området i Sverige
under senare år är tillkomsten av s k Barnahus och
Barnskyddsteam.
Barnahus
I Barnahusen samråder och samverkar socialtjänst, polis,
åklagare, rättsmedicin, barnmedicin och barn- och ung-

Barnskyddsteam
Under de senaste tre åren har tre av universitetssjukhusen i Sverige bildat var sin variant
av en multiprofessionell medicinskt baserad
verksamhet, som döpts till “barnskyddsteam”.
Alla dessa har som uppgift att agera som konsulter inom den egna sjukvårdsorganisationen vid aktuella
fall, att bemanna de lokala Barnahusen med särskild barnmedicinsk kompetens i samband med brottsutredningar,
att utbilda personal som arbetar med barn och att
skapa kliniska vägledningsdokument. Barnskyddsteamen
fungerar också som regionala konsulter både för sjukvården
och för samverkande myndigheter, framförallt socialtjänsten och rättsväsendet.
Behov av utbildning och kompetensutveckling
För att uppnå en jämn kvalitet på omhändertagandet av
barn som far illa över hela landet behövs utbildningsinsatser och uppbyggandet av regionala och nationella strukturer för att höja den medicinska kompetensen och
etablera ett ständigt pågående kvalitetsarbete.
Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för barn som
far illa har lämnat flera förslag till regeringen för att uppnå
dessa mål: bildandet av ett nationellt centrum för barnfrid,
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framtagande av ett nationellt handlingsprogram för
hälso- och sjukvårdens omhändertagande av barn som far
illa och genomförande av ett utbildningsprogram för att
etablera en spetskompetens inom barnskyddsmedicin och
höja den allmänna kompetensen inom barnläkarkåren om
utsatta barn.
Arbetsgruppen vill se en långsiktig utveckling av ett
nationellt medicinskt barnskyddsnätverk med inrättning
av ett barnskyddsteam vid varje barnklinik i Sverige.
Genom regelbundna web-baserade möten och genomgång
av kliniska ärenden med peer-review kan man säkra
kvalitetshöjning och harmonisering av regionala vägledningsdokument och vårdrutiner. Vi behöver också mer
forskning för att bättre förstå hur vi kan bemöta det
folkhälsoproblem som barns utsatthet utgör.
Föräldrastöd som prevention mot barnmisshandel
Samtidigt som vi strävar efter att skapa välfungerande
system för att ta hand om utsatta barn måste vi hitta strategier för att förebygga att barn far illa. Ett sätt är genom
föräldrastöd.
Föräldrastödsprogram är samlingsnamnet på strukturerade interventioner som bygger på psykologisk grund och
som oftast erbjuds i gruppform. Ett viktigt fokus i
programmen är att öka den positiva kommunikationen
och ett ömsesidigt givande umgänge med barnet.
De flesta evidensbaserade program innehåller ett antal
verksamma komponenter som påverkar såväl föräldrars
färdigheter som barns utagerande beteendeproblem (2).
Flera verksamma föräldrastödsprogram används i
Sverige, till exempel COPE, Komet, De otroliga åren och
Connect (3). Föräldrastödsprogrammet Positive
Parenting Program, som ingår i studier på vissa håll i
Sverige, har i en stor amerikansk undersökning visat en
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minskning av antalet anmälda fall av barnmisshandel och
fosterhemsplaceringar (4).
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Barn som far illa eller riskerar att fara illa
- Hälso- och sjukvårdens
anmälningsskyldighet och ansvar
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringskansliet att stärka hälso- och sjukvårdens arbete vid misstanke om att
barn far illa eller riskerar att fara illa. Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet i september 2013 och
Socialstyrelsen publicerar därefter en vägledning om hälso- och sjukvårdens anmälningsskyldighet och ansvar när
det gäller barn som far illa.
självdestruktivt beteende ingår också i socialtjänstens
målgrupp. (1) Hälso- och sjukvårdspersonal som i sin
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn
(0-18 år) far illa är skyldiga att genast anmäla det till socialnämnden enligt 14 kap. 1 § SoL. Begreppet barn som far
illa innefattar alla former av övergrepp, försummelse och
utnyttjande som leder till faktisk eller potentiell skada för
barnets hälsa eller utveckling. Det gäller barn som i
hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella
övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse,
har allvarliga relationsprobem eller blir vittne till eller
upplever våld. Barn som upplever mobbning, hot, våld
och övergrepp från jämnåriga eller från andra vuxna än
föräldrar eller barn med självdestruktivt beteende, ingår
också i socialtjänstens målgrupp (1,2)
Underrapportering
Trots hälso- och sjukvårdens anmälningsskyldighet så kommer inte alla barn som far illa eller riskerar att fara illa till
socialtjänstens kännedom. Från den 1 januari 2013 har det
skett förändringar i socialtjänstlagen som syftar till att bidra
till att öka anmälningarna från de som är anmälningsskyldiga och ge bättre förutsättningar för hälso- och sjukvården
och socialtjänsten att samverka kring barn som far illa. (3)
Foto: wikipedia

Då föräldrarnas förmåga brister för en kortare eller längre
tid har socialnämnden det övergripande ansvaret att tillgodose barnets materiella, psykiska, fysiska och sociala
behov. Det gäller barn som i hemmet utsätts för fysiskt
eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar,
fysisk eller psykisk försummelse, har allvarliga relationsproblem eller blir vittne till eller upplever våld. Barn som
upplever mobbning, hot, våld och övergrepp från jämnåriga eller från andra vuxna än föräldrar eller barn med

Hälso- och sjukvårdens ansvar
Vårdgivaren har ett ansvar enligt 31 § HSL samt SOSFS
2011:9 för handlingsplaner och rutiner, kunskap, systematiskt kvalitetsarbete, samverkan och dokumentation när
det gäller anmälningsskyldigheten, 14 kap. 1 § SoL. Hälsooch sjukvårdspersonalen har dessutom ett personligt ansvar
för sin egen kompetens samt skyldighet att följa lagen. (4)
Socialtjänstens utredningsansvar
När socialtjänsten har fått kännedom om att ett barn kan
fara illa och kan behöva insatser och stöd av socialtjänsten
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ska de göra en omedelbar skyddsbedömning enligt 11 kap.
1 a § SoL. Socialtjänsten ska utan dröjsmål enligt 11 kap. 1
§ SoL ta beslut om att inleda eller inte inleda en utredning.
Beslut ska fattas inom fjorton dagar efter att en anmälan är
gjord och utredningen ska vara slutförd inom fyra månader
om det inte finns särskilda skäl till fördröjning.
Hälso- och sjukvårdens uppgiftsskyldighet
Hälso- och sjukvården är skyldig att lämna socialnämnden
alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av
ett barns behov av stöd och skydd enligt 14 kap. 1 § SoL.
Uppgiftsskyldigheten gäller anmälaren, men även annan
hälso- och sjukvårdspersonal som kan ha viktiga uppgifter
att tillföra utredningen. Likaså gäller uppgiftsskyldigheten
om socialtjänsten har inlett en utredning på eget initiativ.
Möjlighet till samverkansmöte och återkoppling
Från den 1 januari 2013 bör socialtjänsten enligt 14 kap.
SoL 1 a § erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som
har gjort anmälan ett möte oavsett om anmälan leder till
utredning eller inte. För att mötet ska bli meningsfullt, är
det lämpligt att anmälaren är den person som uppmärksammat förhållandet och som med sin kompetens, perspektiv
och engagemang uppmärksammat barnets situation.
Likaså kan hälso- och sjukvården vända sig till socialtjänsten för att få uppgift om resultatet av anmälan.
Socialtjänsten får då informera den som har gjort anmälan
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan
pågår. Vårdnadshavarna kan häva sekretessen mellan
socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att möjliggöra
fullständig samverkan i det enskilda ärendet.
Samverkansskyldighet
Socialnämnden och hälso- och sjukvård ska samverka i
frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa
enligt 5 kap. 1 a § SoL och 3 f § HSL. Samverkan ska ske
både kring det enskilda barnet, men också på övergripande nivå. Kring det enskilda barnet kan det bland annat
röra sig om individuell vårdplan (ISP), att hälso- och
sjukvården utför läkarundersökningar i samband med
utredning eller placering av barn utanför hemmet eller
krisbearbetning (5,6).
Publikationer från Socialstyrelsen
Vägledning gällande hälso- och sjukvårdens anmälningsskyldighet och ansvar när det gäller barn som far illa planeras vara färdig för publikation i början av november 2013.
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I augusti publicerar dessutom Socialstyrelsen Samverkan
för barns bästa - en vägledning om barns behov av insatser
från flera aktörer.Förändringarna i Socialtjänstlagen medför en uppdatering av handboken om anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn och
Socialstyrelsens allmänna råd om anmälan om missförhållanden enligt 14 kap.1 § socialtjänstlagen (2001:453)
(SOSFS 2003:16) och socialstyrelsen ahr fått ett regeringsuppdrag att uppdatera handboken Barn och unga i
socialtjänsten. Socialstyrelsen har dessutom fått ett regeringsuppdrag att utifrån bästa tillgängliga kunskap och
gällande regelverk uppdatera handboken Barn och unga i
socialtjänsten som beräknas vara klar i mars 2014.
Förändringarna i Socialtjänstlagen medför även att en
revidering av handboken om Anmälningsskyldighet om
missförhållanden som rör barn och Socialstyrelsens
allmänna råd om anmälan om missförhållanden enligt 14
kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) (SOSFS 2003:16)
kommer att uppdateras. I augusti publicerar även
Socialstyrelsen Samverka för barns bästa – en vägledning
om barns behov av insatser från flera aktörer.
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EXTRA Nyhet: Specialistskrivningen

Dags för specialistskrivning i pediatrik
Efter många turer står det nu klart att det ändå blir en specialistskrivning i pediatrik hösten 2013, närmare bestämt
fredag 25 oktober. Barnläkaren ställde ett par frågor till ansvarig för projektet Jonas Ludvigsson i Örebro
Sedan jag gjorde de första 200 frågorna har jag också fått in ett par extra
frågor och det är möjligt att jag plockar in någon av dem i skrivningen.

Foto: Margareta Karnros

Hur kommer skrivningen att se ut?
−Det kommer att bli en multiple-choice-skrivning med ja/
nej-alternativ, på samma sätt som den teoretiska APLStentamen. Det blir 200 frågor och man kommer att ha 2
timmar på sig att besvara de 200 frågorna.
Blir det många frågor om glutenintolerans…?
(skrattar) – Nej, det blir en mycket blandad skrivning som
består av frågor inom 26 olika ämnesområden. Jag hoppas att
den ska spegla pediatriken väl. Sedan kan inte alla områden
tas upp, det handlar inte om att alla delområden inom pediatriken behandlas med milimeterrättvisa. En dag på akuten
kan du ha tre fall med obstruktiv bronkit, en annan dag två
fall med feberkramper. Så ser livet ut, och även skrivningen.
År 2013 kanske neurologin och neonatologin tar litet större
plats, ett annat år barnonkologin, eller barnkardiologin.
Vem har sammanställt/skapat frågorna?
−Jag har gjort frågorna, eller som det är 200 påståenden
där den som svarar får markera Ja/Sant eller Nej/Falskt för
respektive påstående. Men alla frågorna granskas av en
extern ämnesspecialist innan de går in i skrivningen.

Hur ser ditt arbete med skrivningen
ut nu fram till skrivningsdagen?
−I sommar har jag e-postat 27 stycken
ämnesspecialister för att inhämta
deras åsikter om skrivningsfrågorna.
Sedan reviderar jag frågorna i augusti.
Därefter hoppas jag kunna skicka ut
skrivningen till ett antal relativt nyfärdiga specialister som INTE tänker
skriva skrivningen för att låta dem
test-skriva skrivningen. Deras resultat
kommer sedan att ligga till grund för
gränsen för godkänt i den skarpa
skrivningen 25 oktober.
Får man “test-skriva” skrivningen utan att resultatet
räknas?
JONAS: -Nej, jag vill inte att frågorna sprids. Det är tidskrävande att konstruera frågor, och jag kanske väljer att
återanvända en del av frågorna år 2014. Jag kommer faktiskt att låta alla som skriver 2013 lova att de inte sprider
frågorna vidare efter avslutad skrivning, även där gör vi
som för APLS-tentamen.
Hade det inte varit mer pedagogiskt med en tentamen
som innehållit essä-frågor?
−Jo, troligen. Vår multiple-choice-skrivning får nog ses
som en kompromiss, men ändå en bra kompromiss. Jag
har inte en tjänst, eller utrymme på min fritid, för att sitta
och rätta en massa essä-frågor. Det räckte med de 15-20
timmar jag fått lägga ned på att konstruera skrivningsfrågorna. Multiple-choice-frågor har den fördelen att
även en icke-läkare kan rätta dem (ja eller nej). Vi har
diskuterat skrivningen utseende med BLU, barnläkare
under utbildning, och BLU har varit tydliga med att de
hellre har en multiple-choice-skrivning, än ingen
skrivning alls.
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Hur får man skrivningen?
−Man anmäler sig till sekreterare Camilla Frisö-Åsell:
camilla.friso-asell@orebroll.se senast 10 oktober. I samband med det ska också avgiften betalas. Därefter skickar
Camilla ut skrivningen (på papper) till respektive klinikchef
eller studierektor som får se till att den som skriver gör det
utan hjälpmedel [man får ha med sig en penna och något
att äta, det är allt]. Skrivningen ska genomföras samtidigt i hela landet, kl 13-15 fredagen den 25 oktober, och
man kan alltså skriva den på sin hemmaklinik.
Vad händer om man inte “klarar sig”?
−Jag meddelar förstås alla vilka provresultat de får, och om
de är godkända eller inte. Skrivningsresultatet påverkar
inte alls socialstyrelsens beslut huruvida man blir färdig
specialist eller inte. Om man inte klarar sig så tycker jag att
man ska argumentera på sin klinik för att man behöver mer
tid för inläsning. Jag tycker personligen att alla som skriver
bör erbjudas två veckor ledigt för inläsning. Det ligger i
allas intresse att vi har duktiga barnläkare. Men som sagt,
om man inte klarar godkänt-gränsen får man gärna göra
om skrivningen, men det blir först år 2014.
Önskar du dig något av Barnläkar-Sverige med
anledning av skrivningen?
−Ja. Jag skulle gärna få in fler förslag på “Ja/Nej”-frågor för
att kunna bygga upp en frågebank till 2014 års skrivning.

Om man har förslag på frågor (och inte själv tänkt göra
skrivningen) så får man gärna kontakta mig. Dessutom vill
jag komma i kontakt med nyfärdiga specialister som kan
tänka sig att “test-skriva” skrivningen så att vi får veta hur
svår den är, och var gränsen för godkänt ska gå.
Det kostar pengar att göra specialistskrivningen – vad
används pengarna till?
−Anmälningsavgiften går till att täcka utgifter för en
sekreterare som hjälper mig med logistiken. Jag är också
tacksam för att BLF täcker upp för ett visst belopp om nu
få skulle välja att göra skrivningen.

Jonas Ludvigsson, Professor,
Clinical Epidemiology, MEB,
Karolinska Institutet
Pediatrician, Örebro University
Hospital
Chairman, Swedish Society of
Epidemiology
E-mail: jonasludvigsson@yahoo.com
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.
jsp?l=en&d=31109&a=163302

Skriv till:
Barnläkaren Debatt
Barnläkarens debattsida är till för dig som vill uttrycka dina åsikter; info@barnlakaren.se.
Längd: max 500 ord, 5 referenser.
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SVAR DIREKT

Vilka tecken på försummelse gör att du
anmäler till socialtjänsten?
Kristina Palm, barntandläkare, Krokom
– Företeelser och beteenden ,
iakttagelser och /eller berättelser som jag tolkar som försummelse kan vara av vitt skilda
slag :
- ett mycket litet barn, under
året, med grav karies och
oförstående föräldrar
- ett mindre barn som uteblir från
vårdtillfälle upprepade gånger
- en dito tonåring
- fall av upprepad mycket dålig munhygien trots upprepade profylaktiska insatser hos barn i varierande ålder
Kontakten med socialtjänsten sker i samråd med förälder
och jag håller fortsatt kontakt med familj och ev.
Socialtjänsteman /behandlingsperson efter att kontakten
tagits. Någon gång har familjen blivit upprörd men de
flesta förstår att det kan vara något bra och att socialtjänsten kan hjälpa. Jag har i stort sett enbart goda erfarenheter av kontakter med socialtjänsten.

Lars Gelander, barnläkare, Angered
−Direkta tecken på fysiskt våld
har jag mött mycket sällan.
Men jag möter ständigt barn
växer onormalt och nonorganic failure to thrive är en
av de vanligaste orsakerna till
vårdkontakt i nordöstra
Göteborg.
Vi barnläkare behöver öka
uppmärksamheten på dettamycket allvarliga symtom på att barn far illa. Jovisst, det
kan finnas problem med amning. Men varför? Våld mot
mamman? Psykisk sjukdom? Anknytningsstörning? Allt
detta har jag anmält till socialtjänsten där frågan från
början kunnat handla om att ett barn uppvisar bristande
viktökning. Men aldrig har det räckt med att bara fokusera
på maten. Kräv tillgång till tillväxtkurvor på akuten!

Ola Eklund, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Stockholm
−Ibland märker man att föräldrarna sviktar i sin föräldraroll
i samband med neuropsykiatrisk utredning av barnet.
Anmälan görs då helst i samråd
med föräldrar för att de ska få
adekvat stöd. Andra orsaker
som väcker frågor om hur ett
barn har det är t ex dåligt tandstatus, föräldrar som inte följer
ordination eller som konsekvent uteblir, föräldrar som inte kan samarbeta med
varandra eller med oss. Skolan signalerar ibland oro.
−Självklara orsaker till anmälan förekommer som t ex
narkotikapåverkade föräldrar på mottagningen.
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KULTUR
Redaktör: Lina Schollin Ask

Barnet och boken:

En läsande klass
Martin Widmark är den mest lånade författaren på biblioteken sista tiden. Han har nu varit med och dragit igång en
lässatsning som ska öka läsförmågan hos barn på låg- och mellanstadiet. Detta nystartade projekt heter En läsande
klass. Forskning stöder behovet av att förbättra läsförståelsen hos barn i Sverige. Läsförståelse handlar om att vara
aktivt närvarande i sitt läsande. Målet är att Sverige 2018, vid nästa s k PISA studie (internationell läsförståelsestudie
där Sverige 2009 visat en rejäl nedgång) ska återta en topplacering.
Vem ska skriva den studieplanen? -Lärare som idag
arbetar på låg- och mellanstadiet och som har hittat en
metod som har fungerat i många år. Metoden baserar sig
på aktuell forskning i ämnet, forskning som med denna
bok tillgängliggörs.
Vilka står bakom projektet? -Idag är det jag, Martin
Widmark, som driver arbetet tillsammans med en projektledare från Junibacken i Stockholm, Jenny Helldahl.Vi
arbetar tillsammans med, och söker nu än bredare stöd
hos, förlag, fackföreningar och andra som är engagerade i
barn och ungas situation.

Vad är En läsande klass? -Ett projekt som är en femårig
satsning för att öka svenska barn och ungdomars läsförmåga.
Hur ska det gå till? -Arbetet med läsförståelse måste tillbaka till skolan. Läsläxor som skickas hem till ickeläsande
hem fungerar ju förstås inte. Lärare, bibliotekarier och
övrig personal ska få en detaljerad studieplan i läsning
årskurs 1-6. Boken med studieplanen ska delas ut gratis
till alla låg- och mellanstadieskolor, och följs upp med
seminarieserier och andra aktiviteter.
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Varför är detta viktigt? -Att kunna läsa är idag en
förutsättning för att kunna delta fullt ut i samhället. Både
vad gäller rättigheter men även för att känna sig delaktig
och ställa upp på sina skyldigheter. Att inte kunna läsa
hindrar dig i din utveckling och reducerar dina möjligheter till utbildning och arbete avsevärt. Vi har idag fått en
tydlig vattendelare bland befolkningen där en allt större
del hamnar i utanförskap på grund av att de inte kan läsa.
Vad kan jag göra om jag vill bidra till projektet? -Du är
varmt välkommen att kontakta Jenny Helldahl, projektledare för En läsande klass: jenny@enlasandeklass.se
Tack till Nyponförlag och Martin Widmark, Jenny
Helldahl ansvariga för projektet. Se också enlasendeklass.se

KULTUR

Boktips på temat Utsatta barn

Trasdocka, Yvonne Domeij
Sagan om den konstiga soppan, Helga Henschen
Den arge, Gro Dahle
Elin under havet, Sofia Malmberg
Resan till landet självklarhet, Ingrid Asp Kerstin
Kristensen Mia Ytterstad

Den lilla drakflickan, Mikael Lundgren och Ulf
Gustavsson
Varför berättar de inte?: om att utnyttjas i barnpornografi. Av Carl Göran Svedin
Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar, Av Carl
Göran Svedin och Lena Banck
Skamfläck: svenska barns verkliga helvete, Caroline
Engvall
14 år till salu: en skakande svensk historia, Caroline Engvall
Handtag, famntag, klapp eller kyss- vem bestämmer?:
att förebygga sexuella övergrepp mot barn, Mary-Ann
Oshaug
Rosario är död, Majgull Axelsson
Janne min vän, Peter Pohl
Pojken som kallades Det, Dave Pelzer
Bakom stängda dörrar, Agneta Cras
Hon går ut ur tavlan genom bilden, Johanna Nilsson

Barnet och konsten:

Monument Without a Home

Foto: Alexandra Ellis

Knutte Wester har det skrivits om förut i Barnläkaren.
Men det tål att skrivas om honom och hans verk igen. Han
är konstnär och lyfter fram barnen som annars inte syns,
barn som inte kommer till tals, som lever i skuggan av
samhällen. Han är barnens advokat.
I skulpturen Monument Without a Home (skulptur
och video 2007-2010) är gipsavgjutningar av olika
barnhemsbarn sammanfogade till en kropp. En flicka i
brons, ett monument över barnen på ett barnhem i Riga
som under en stipendievistelse blir Knutte Westers
vänner.
Han ser monument utspridda i landet över herrar och
makt men inga monument finns över alla barnhemmens
barn och ingen kommer att beställa det heller. Så han
skapar ett. Tillsammans med barnen.
Bronsflickan står stolt men också kuvad, med nedfälld
blick, redo att ge sig av när som helst så fort någon vill ha
henne, så fort hon blir önskad. Ryggsäck på ryggen.
Väskan är packad utifall att. Podiet hon står på har hjul på
sig. Utifall att.
En hand med ett stadigt tag om ena ryggsäcksremmen.
Det här är min ryggsäck. Det här är mitt liv.
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Som betraktare står jag länge och tittar på henne. Jag vill
ge henne en kram och rulla med henne hem, skruva bort
hjulen, ställa ner ryggsäcken på golvet och säga: packa upp
först, sen äter vi något varmt och gott och läser en bok. Du
kan få somna i soffan om du vill.
Tack till: Stockholms läns museum och Galleri Andersson/
Sandström samt Knutte Wester.

Lina Schollin Ask, ST-läkare
Sachsska Barn och
Ungdomssjukhuset, Stockholm
kulturred.

BARN DOM
Under året presenterar Barnläkaren bilder och texter från utställningen Barn Dom- ett samarbete mellan
Barncancerfonden och Fotografiska i Stockholm(26 oktober – 25 november 2012).

Amanda Möllenhoff
Mina bilder symboliserar det som jag alltid kommer att
bära med mig. Jag var tre år när jag fick leukemi. Sjukdomen
har alltid följt med mig. Först sjukhustiden, sedan kontrollerna. Förra året var det sista gången jag var på kontroll.
Självklart har sjukdomen påverkat min barndom. Den
har påverkat mig och dem runtomkring mig. I lågstadiet
var det föräldrar till mina kompisar som trodde att jag
smittade. Jag hade länge svårt att visa mina ärr för att jag
var rädd föratt folk skulle behandla mig annorlunda om de
visste.

Ålder: 20 år. Bor: I Hässelby, utanför Stockholm. Gör: Läser grundlärarutbildningen med interkulturell profil, inriktning mot fritidshem. Diagnos: Leukemi, ALL, 3,5 år gammal.
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Lovisa Sundqvist
“Min bild symboliserar att allt är så stort. Att det
som vi barn som får cancer går igenom inte är
litet, utan väldigt stort. Min sjukdom har påverkat
mycket av min barndom. Jag låg på sjukhus hela
andra klass. Jag ville leka med alla andra, men jag
var annorlunda. I framtiden vill jag bli veterinär
och hjälpa djur, eller doktor.” I bilderna har jag
vågat berätta om det jag har varit med om.
Jag tror att min sjukdom har bidragit till mitt
stora intresse för att dokumentera och att den
har gett mig ett starkt samhällsengagemang. Jag
vill jobba med ungdomar i framtiden. Vara en
trygg och inspirerande person i deras vardag.”

Ålder: 13 år. Bor: På Värmdö, utanför Stockholm. Gör: Går i årskurs sju. Diagnos:
Lymfom, när hon var 7 år.

Thomasine Chadaré

Ålder: 16 år. Bor: I Stockholm. Gör: Går första året på gymnasiet, inriktning ekonomi. Diagnos: Leukemi, ALL, när hon var 13 år.

“Mina bilder föreställer mina vänner Cassandra och Anna.
Jag vill förmedla en känsla och enkelhet i bilderna. För mig
symboliserar de vänskap, kärlek och tro.
Mina vänner betyder väldigt mycket för mig. De har
stöttat och funnits där när jag har behövt dem. Det som

har varit positivt med att gå igenom den här sjukdomen är
att den har präglat mig till den jag är i dag – gladare, starkare och modigare än jag var förut.”
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KALENDARIUM
OBS! Under kalendariet i tidningen Barnläkaren publiceras enbart kalendariepunkter som registrerats på BLF:s
hemsida. Registrera därför din kurs/fortbildning på www.blf.net.
AUGUSTI

OKTOBER

24-29/8 International Congress of Pediatrics, Melbourne,
Australien
Info: www2.kenes.com
SEPTEMBER

11/10 Dem svårnåbara tonårspatienten – ungdomsmedicinska verktyg och neuropsykiatrisk komorbiditet.
Utbildningsdag, ungsomsmedicin, Piperska muren,
Stockholm
Info: www.undomsmedicin.blogspot.se

4-6/9 Sveriges Läkares Intresseförening för Primär
Immunbrist, SLIP’s VIII:e Immunbristmöte, Båstad
Info: www.slipi.nu

17-19/10 The 3rd Pediatric Allergy and Asthma Meeting
(PAAM) Aten, Grekland
Info: www.epns2013.be/default.html

5-6/9 “Sommarkonferens, Neonatologi i Avignon”
(Frankrike)
www.mcevents.org

24-25/10 Svensk Förening för Perinatalmedicin, Kallelse
till trettitredje SvenskaPerinatalmötet
www.sfog.se

11/9 Seminarium: Barnhälsovetenskap – utmaningar för
kommande generationers hälsa, Sachsska barn - och
ungdomssjukhuset, Stockholm
Info: www.blf.net
13/9 Svensk förening för neonatologi inbjuder till
Workshop, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Prg:
Oxygen treatment for preterm infants.
Info: www.blf.net
13-14/9 ESPGHAN Hepatology Committee anordnar
“Current paradigms and novel strategies in pediatric liver
transplantation”, Hannover
Info: www.espghan.med.up.pt
19-22/9 2013 EAP Educational Congress and Master
Course, Lyon, Frankrike
Info: www.epns2013.be/default.html
25-28/9 EUROPEAN Pediatric Neurologi Congress,
Bryssel
Info: www.epns2013.be/default.html

NOVEMBER
18-21/11 SK-kurs i Pediatrisk gastroenterologi,
hepatologi och nutrition, ALB, Karolinska Stockholm
Info: www.blf.net
DECEMBER
5-6/12 Medicinska Riksstämman, Stockholm
Info: www.blf.net
FEBRUARI 2014
13-16/2 The 3rd Global Congress for Consensus in
Pediatrics and Child Health, Bangkok, Thailand
Info: info@blf.net
APRIL
3-5/4 2014 INAC (International Neonatology
Association Conference) Valencia, Spanien
Info: info@blf.net

Nästa nummer…
Nästa nummer har temat Barnpsykiatri och utkommer den 28 november.
Det kommer dock att finnas tillgängligt på Barnläkarens hemsida www.
barnlakaren.se tidigare.
Varmt välkomna att medverka i tidningen. Glöm inte att skicka med ett
högupplöst porträttfoto av er själva och att skriva under med namn, titel
och arbetsplats och e-mail (Anders Andersson, barnläkare, barnkliniken,
Malmö lasarett, anders.andersson@hotmail.com). Max 5 referenser/artikel.
Tipsa gärna om nyheter: info@barnlakaren.se
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Foto: Wikipedia

