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Abstrakt 

 

Inledning: Antal anmälda fall av barnmisshandel har ökat i Sverige under de senaste 

åren. Små barn är särskilt känsliga för skakningar och våld mot huvudet. 

Huvudtrauma som vållats av barnmisshandel kan vara axonal skada, intrakraniella 

blödningar, ökat intrakraniellt tryck eller ischemi. De radiologiska modaliteterna 

datortomografi (DT) och magnetresonanstomografi (MR) har avgörande diagnostisk 

betydelse vid frågeställning huvudtrauma och misstänkt barnmisshandel. Syfte: Det 

övergripande syftet med studien är att undersöka vilka akuta skador som kan uppstå i 

hjärnan vid misstänkt barnmisshandel. Vi vill även ta reda på vilken diagnostisk 

betydelse de två modaliteterna DT och MR har i sammanhanget, samt hur metoderna 

skiljer sig åt. Metod: Genom en systematisk litteratursökning har vetenskapliga 

artiklar hämtats från tre databaser. Det är ProQuest, Cinahl och PubMed. Alla artiklar 

som svarade på syfte och frågeställning samlades in. Materialet kvalitetsgranskades 

och bearbetades för att sedan sammanställas. Resultat: Litteraturstudiens resultat 

visade att DT av barnhjärna ska göras först, detta för att påvisa eventuella akuta 

hjärnskador. MR-tekniken används kompletterande efter det akuta skedet. Med hjälp 

av MR kan svårupptäckta hjärnskador påvisas, skador vilka inte detekteras med DT. 

Konklusion: DT med komplement av MR är det bästa sättet att utreda barn som 

utsatts för misshandel, där det finns misstanke på intrakraniella skador. 

 

Nyckelord: barn, barnmisshandel, hjärna, hjärnskador, radiografi metod 
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Abstract 
 

Introduction: Reports of suspected child abuse has increased in Sweden in recent 

years. Young children are particularly vulnerable to shaking and violence against the 

head. Internal injuries after head trauma caused by child abuse can be axonal injury, 

intracranial hemorrhage, increased intracranial pressure and ischemia. The 

radiological modalities computed tomography (CT) and magnetic resonance (MRI) 

have crucial diagnostic significance at head trauma and suspected child abuse. 

Purpose: The overall purpose of this study was to investigate the acute injuries that 

can occur within the brain in suspected child abuse. And to determine the diagnostic 

significance of the two modalities CT and MRI have in the context and how the 

methods differ. Methods: A systematic literature rewiev of scientific articles have 

been taken from three databases, ProQuest, Cinahl and PubMed. All articles that met 

the purpose and research questions were collected. The material quality was examined 

and processed in order to then be compiled. Results: Literature Study results showed 

that DT of children’s brain must be done first, in order to identify any acute brain 

injuries. MRI is complementary after the acute phase. MRI can detect brain lesions 

injuries which were not detected by CT. Conclusion: CT with a MRI complement is 

the best way to establish injuries in children who has been abused with suspect 

intracranial injuries. 

Keywords: brain, brain damage, child, child abuse, radiography method 
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I denna studie vill vi undersöka vilka typer av diagnostiska metoder som används vid 

frågeställning misstänkt barnmisshandel. Detta är ett ämne som inte bara intresserat 

oss författare utan som även är av generellt intresse ur ett samhällsperspektiv eftersom 

antalet fall ökat så kraftigt. Hela samhället kan då påverkas om allt fler barn blir 

skadade. Denna kraftiga ökning av misstänkt barnmisshandel har även medfört att 

utredningar och radiologiska undersökningar med denna frågeställning också ökat 

(Brottsrummet, 2012).  

1.1 Radiografi och röntgensjuksköterskan 

Radiografi är huvudområdet för röntgensjuksköterskor, i detta ingår bild- och 

funktionsmedicin, omvårdnad, medicin samt strålningsfysik. Utbildningen till 

röntgensjuksköterska ska rusta studenten för att ge tillräckliga kunskaper så patienter 

och anhöriga omhändertas på bästa tänkbara sätt och professionalitet, så väl före, 

under som efter röntgenundersökningen (Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor 

& vårdförbundet, 2013).  

Olika typer av hjärnskador kräver olika undersökningsmetoder för att rätt diagnos ska 

kunna fastställas och rätt behandling ska sättas in (Dwek, 2011). 

I rollen som röntgensjuksköterska är det viktigt att planera, genomföra och utvärdera 

den radiologiska undersökningen utifrån den inkommande remissen och i samråd med 

ansvarig radiolog. Röntgensjuksköterskan ansvarar för att optimera undersökningar 

med avseende på bildkvalitet och strålsäkerhet. Vår studie handlar om patienter som 

kan vara svårt skadade där frågeställningen är misstänkt barnmisshandel. De aspekter 

vi tagit upp anser vi är viktiga i vår framtida yrkesroll, vid omhändertagandet av våra 

patienter (Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor & vårdförbundet, 2013). 

Som röntgensjuksköterskor vill vi möta dessa barn med ett respektfullt, värdigt och 

professionellt förhållningssätt och genom evidensbaserad metod tillhandahålla den 

bästa kvaliteten i den radiologiska undersökningen. Röntgensjuksköterskor måste 

följa den utvecklingen som sker inom röntgentekniken, detta för att kunna medverka i 

att ge en god vård i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (Svensk 

Förening för Röntgensjuksköterskor & vårdförbundet, 2013).  

I uppsatsen behandlar vi olika typer av hjärnskador samt radiologiska metoder vilka 

fyller olika diagnostiska funktioner.  
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De områden som också berör oss i vår yrkesroll är röntgenteknik, kvalité, 

patientsäkerhet, undersökning och behandlingsmetod (Svensk Förening för 

Röntgensjuksköterskor & vårdförbundet, 2013).  

 

1.2 Allmänt om Barnmisshandel 

År 2012 anmäldes i Sverige cirka 12000 misshandelsbrott mot barn. 3300 av dessa 

var barn i åldrarna 0-6 år gamla och 8700 var barn i åldrarna 7-14 år (Brottsrummet, 

2012). Exempel på olika typer av barnmisshandel är vanvård, sexuella övergrepp, 

känslomässig misshandel och fysisk misshandel. Blåmärken, brännskador och 

frakturer är kliniska och diagnostiska fynd. Det finns även atypiska symptom så som 

skrikighet, oklara kramper, medvetandepåverkan, kräkningar och andningsuppehåll 

(Dwek, 2011). Skadorna som vi ska gå in på kommer från olika typer av fysiskt våld 

mot huvudet (tabell 1). 

Små barn är särskilt utsatta vid skalltrauma, slag eller kraftfulla skakningar kan 

medföra stora skador hos barnen. Detta beror på att barnets skallben är tunnare och 

inte färdigutvecklat. Hjärnan är under utveckling och den svaga nackmuskulaturen i 

förhållande till det relativt tunga huvudet ökar risken för traumatisk hjärnskada 

(Dubowitz & Bennett, 2007). Shaken baby syndrom är en sjukdomsbild som kan 

uppstå i samband med fysiskt våld. Spädbarnet har utsatts för skakvåld och skadorna 

som uppstår kan vara allvarliga (Mraz, 2009). När barnet skakas våldsamt fram och 

tillbaka studsar hjärnan mot skallbenet, vilken kan ge intrakraniella blödningar. Av 

dessa skador kan barnet bli helt återställt eller få permanenta hjärnskador och i värsta 

fall avlida (Mraz, 2009; Jakob et al., 2010).  

 

Tabell 1. Hjärnskador vid misstänkt barnmisshandel (Mraz, 2009; Jakob et al., 2010). 

Hjärnskador  Beskrivning av hjärnskadan 

Subduralblödning Blödning mellan dura-mater och 

aracnoidea. 

Subarachnoidalblödning Blödning mellan arachnoidea och 

piamater. 

Epiduralblödning Blödning mellan dura-mater och 

skallbenet. 

Subgalealblödning (Skalp blödning) Blödning i utrymmet mellan skallen, 

benhinna och hårbotten. 

Cerebral hypoxi Minskad syretillförsel till hjärnan. 

Cerebral atrofi  Död av hjärnceller. 
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Tabell 1. Hjärnskador vid misstänkt barnmisshandel (Mraz, 2009; Jakob et al., 2010). 

Hjärnskador  Beskrivning av hjärnskadan 

Vaso-occlusion Blockering av ett blodkärl i hjärnan. 

Herniering Hjärnvävnad, cerebrospinalvätska och 

blodkärl pressas bort från sin position. 

Hypoxisk ischemi Brist på syresättning till hjärnan på grund 

av försämrad blodförsörjning till hjärnan. 

Ödem Ökad mängd vätska i hjärnans vävnad. 

Diffus axonal skada Skadan omfattar ett större område och 

uppstår i vit hjärnsubstans, det vill säga 

störningar av axoner. 

Retinalblödning Blödning på näthinnan i ögonen. 

Arachnoidalblödning Är en blödning i mellersta hjärnhinnan. 

Trombos i sagittal sinus och kortikala 

vener 

Propp i en stor ven som kallas sagittal 

sinus. Denna ven färdas över det övre 

partiet av skallen, som börjar vid toppen 

av skallen och flytta till den bakre delen. 

 

Intraparenchymal blödning Blödning i hjärnparenchymet  

Bristningar i överbyggande vener Vener mellan hjärna och hjärnhinnor går 

av. 

 

1.3 Datortomografi och Magnetresonans tomografi  

DT (datortomografi) och MR (magnetresonans tomografi) är två diagnostiska metoder 

som används för att fastställa misstänkta hjärnskador (Jansson, Jernbro & Långberg, 

2011). Modaliteterna hanteras av röntgensjuksköterskorna på aktuell 

röntgenavdelning. Som röntgensjuksköterska ingår gott omhändertagande av barnet 

samt att aktuell undersökning genomförs med optimerad bildtagning (Svensk 

Förening för Röntgensjuksköterskor & vårdförbundet, 2013). 

Datortomografi avbildar patienten i tre dimensioner. Röntgenstrålar (joniserande 

strålning) går igenom kroppen från flera olika vinklar. Detektorn fångar upp strålarna 

och registrerar strålarnas intensitet och skickar informationen till en 

bildbehandlingsdator. Vid strålning av barn är det viktigt att planera undersökningen 

så att den inte görs på fel sätt eller i onödan. DT-undersökningen kan påvisa svullnad 

och blödningar i hjärnparenkymet (Van’t Hooft & Ericsson, 2009).  

MR-tekniken bygger på att protonerna som finns i människokroppen är magnetiska. I 

magnetkameran ställer protonerna in sig efter magnetfältets riktning i 

magnetkameran. Protonerna svänger från ett läge till ett annat. Vid undersökning då 

man skickar in radiovågor skapas signaler, som mäts och dator-bearbetas för att få 
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fram bilder. Med MR kamera kan små detaljer ses bättre och detta kan hjälpa läkaren 

att diagnostisera skador. Vid MR-undersökningar körs långa sekvenser (bildserier), 

vilket gör att scantiderna (körtid) blir långa. Det kan vara svårt att utföra MR med god 

kvalitet på barn om de har svårt att ligga stilla, eftersom MR är speciellt känslig för 

rörelser hos patienten (Van’t Hooft & Ericsson, 2009). 

2. Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka vilka skador som kan finnas i 

hjärnan vid misstänkt barnmisshandel, vilken diagnostisk betydelse de två 

modaliteterna DT och MR har i sammanhanget och hur de två radiologiska metoderna 

kompletterar varandra/skiljer sig åt.  

3. Metod 

Funna artiklar samlades in genom en systematisk litteratursökning. Vi sammanställde 

vetenskapliga artiklar som besvarade frågeställningarna, detta presenteras i tabell 2 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

För att granska, bedöma och strukturera arbetet använde vi oss av Goodmans metod. 

Den är presenterad i en rapport som är publicerad av Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU, 1993]. Sex av Goodmans sju steg systematiserade litteraturstudien. 

Processen innebar att problemet preciserades, inklusions- och exklusionskriterier 

bestämdes, plan för litteratursökning fastställdes, litteratursökning genomfördes och 

de vetenskapliga artiklarna som mötte inklusionskriterierna samlades in. Materialet 

tolkades för att sedan sammanställas (Willman et al 2011, s. 57).  

Först gjordes en pilotsökning för att undersöka tillgången av vetenskapliga artiklar 

inom ämnesområdet, det för att precisera frågeställningar samt avgränsa och definiera 

problemområde. Denna sökning visade att det fanns ett rimligt stort antal 

vetenskapliga artiklar inom problemområdet. Utifrån pilotsökningens fynd formades 

C- uppsatsens aktuella frågeställningar (Willman et al., 2011, s. 61-62). 

3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier innefattade vetenskapliga artiklar som är referentgranskade och 

skrivna på engelskt eller nordiskt språk.  
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Perspektivet var globalt och omfattade alla länder, där enbart artiklar publicerade 

mellan 2000 till 2013 inkluderades. Vidare inkluderades alla artiklar som behandlade 

DT och MR undersökningar av barnhjärnor, artiklar som syftade till att kartlägga 

misstänkt barnmisshandel och diagnostik.  Ålder på inkluderade barn var 0-15 år.  

Exklusionskriterier var artiklar som syftade till vuxna individer och som handlade om 

andra kroppsskador som kan uppstå i samband med barnmisshandel. Även studier 

som framhävde andra diagnostiska modaliteter förutom DT och MR exkluderades.  

3.2 Etiska Aspekter 

 

Forssberg & Wengström (2013, s. 69-70) betonar vetenskapsrådets etiska 

grundprinciper vilka innebär att fusk och ohederlighet inte får existera inom 

forskningen.  

Alla artiklar som fyllde syfte och frågeställning samlades in. Författarnas egna åsikter 

påverkade inte urvalet. Det kvalitetsgranskade urvalet som bestod av artiklar, med 

mellan och hög kvalitet, som representerades av resultatet i litteraturstudien. Detta 

beskrivs i avsnitt 3.4. Artiklarna värderades som etiskt granskade och relevanta enligt 

vetenskapsrådets riktlinjer. Det uttrycktes i alla artiklar att de var etiskt godkända av 

en etisk kommitté. Vid systematiska litteraturstudier bör även etiska överväganden 

ske vid presentation av resultatet. Denna studie är presenterad på ett objektivt sätt, 

utan avsikt att omvandla innehållet i artiklarna. Vi har varit noggranna med att återge 

det skrivna ordets innebörd, vilket speglas i litteraturstudiens resultat. 

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes utifrån olika sökord och MESH-termer från olika databaser 

som Pubmed, Cinahl och ProQuest. Med hjälp av MeSH termer utformades relevanta 

sökningar som användes för att hitta artiklar till vår studie, MeSH betyder medical 

subject headings. De använda söktermerna var: Tomography, X-Ray Computed, Child 

Abuse/diagnosis, Diagnostic imaging, child abuse, head trauma.  Vid sökningarna 

gjordes urvalen utifrån syfte, frågeställningar samt inklusions- och 

exklusionkriterierna. Vi använde oss även av fria sökord för att utöka sökningen, där 

vi sammanställde sökorden med hjälp av booleska sökoperatörer, termer som används 

med kombination av AND och NOT (Friberg, 2012, s.69).  

För de exakta sökningar i de olika databaserna, se tabell 2 (Willman et al 2006, s 77). 
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Litteratursökning har utförts genom att läsa alla abstrakt och titlar på de olika 

artiklarna under de olika sökningarna. Abstrakten analyserades sedan med hänsyn till 

frågeställningar och syftet. Utifrån dessa kriterier gjordes ett första urval, där 1405 

artiklar exkluderades och 84 inkluderades. (Detta beskrivs i avsnitt 3.4.) För de 

artiklar som återstod gjordes ett andra urval, alla artiklar lästes igenom och 18 artiklar 

valdes ut.  Efter genomgång av alla artiklarna framkom det att några artiklar var 

identiska från de olika sökningarna. Dessa artiklar exkluderades.  

 

De 10 artiklar som står som grund för denna litteraturstudie efter urvalen och 

utsållningen finns i tabell 3. (Willman et al., 2006, s. 69,81). Kvalitén av artiklarna 

granskades och bestämdes utifrån en granskningsmall för kvantitativa studier (bilaga 

1) (Willman et al., 2006, s.154-158). 

 

Tabell 2. Översikt av artikelsökning 

Databas Datum Sökord Antal 

Träffar 

Lästa 

Abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

ProQuest 26/10-

2013 

"Tomography, X-Ray Computed" 

[MeSH Terms] AND child abuse NOT 

adult 

 

580 296 4 1 

ProQuest  26/10-

2013 

"Child Abuse/diagnosis” [MeSH 

Terms] x-ray AND head trauma NOT 

adult AND Diagnostic imaging 

395 172 12 2 

ProQuest  26/10-

2013 

Diagnostic imaging AND child abuse 

AND brain damage AND CT AND 

MRI NOT adult 

62 53 2 - 

Cinahl 23/10-

2013 

child abuse AND brain damage AND 

CT AND MRI 

119 119 2 1 

Cinahl 23/10-

2013 

child abuse AND brain damage AND 

CT AND CHILD 

115 115 2 - 
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Tabell 2. Översikt av artikelsökning 

Databas Datum Sökord Antal 

Träffar 

Lästa 

Abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

Pubmed 23/10-

2013 

TBI AND child abuse AND brain 

damage NOT adult 

54 17 3 - 

Pubmed 23/10-

2013 

child AND child abuse AND brain 

damage AND radiography 

9 9 3 - 

ProQuest 26/10-

2013 

child AND child abuse AND head 

injury AND  brain damage AND 

cerebral hemorrhage AND CT 

compare MRI NOT adult 

9 9 3 - 

ProQuest 12/11-

2013 

intracranial hemorrhage AND head 

trauma AND brain AND Child AND 

CT AND MRI NOT adult 

1007 758 22 3 

ProQuest 14/1-

2014 

Imaging of head injury AND Child 

abuse NOT adult 

591 290 10 2 

ProQuest 14/1-

2014 

Imaging of nonaccidental head injury 327 25 3 1 

 

 

3.4 Granskning av artiklar 

Dataanalyseringen skedde genom att läsa igenom alla artiklar mera noga och gå 

djupare in i textens innehåll. Upprepad genomläsning genomfördes för att kunna 

fånga helheten av innehållet. I den analyserande fasen plockades delar från helheten 

ut som speglade syftet med denna litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2013, 

s163-168). 

För att kvalitetsgranska artiklarna utifrån protokollet delades artiklarna in i tre olika 

kvalitetsgrupper, hög, medel och låg kvalitet. Samtliga artiklar som uppnått 80 % eller 

mer värderades till hög vetenskaplig kvalité. Medelhög kvalité var de artiklar som 

uppnått 70-79 % av den totala summan och lågt värderade artiklar var 69 % eller 

lägre, se tabell 4 (Willman et al., 2006, s. 96). 
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Tabell 3. Kvalitetsprotokoll av funna artiklar (Willman et al., 2011, s. 94) 

Författare 

År, Land 

Typ av 

studie, 

Studiedesign

/Metod 

Deltagare Syfte/ 

Frågeställning 

Resultat 

Huvudfynd 

Metodisk 

kvalitet 

(Beauchamp et 

al., 2011), 

USA 

Prospektiv 

studie, 

kvantitativ 

studie 

76 Jämföra två 

neurologiska 

modaliteter DT 

och MR för att 

upptäcka 

parenkym 

hjärnskador 

Neuroradiologiska 

modaliteter ska 

utnyttja deras 

potential samt 

begränsningar för 

att ge bästa 

information vid 

hjärnskador 

Hög 

(Carty & 

Pierce, 2002), 

Nederländerna 

Retrospektiv 

studie, 

kvantitativ 

studie 

467 Betydelse av 

radiologiska 

undersökningar 

vid icke 

oavsiktligt 

hjärntrauma 

Denna 

retrospektiva studie 

bekräftar att för 

identifiera av 

barnmisshandel 

behövs en 

omfattande 

radiologiska 

undersökningar. 

 

 

hög 

(Fanconi & 

Lips, 2010), 

Nederländerna 

Prospektiv 

studie, 

kvantitativ 

studie 

49 Utvärdera och 

undersöka 

förekomst och 

kliniska symptom 

av shaken baby 

syndrom i 

Schweiz 

Klinisk bedömning 

av symptom är ofta 

ospecifika, 

bristande 

rapportering och 

dålig kunskap är 

stor i området 

shaken baby 

syndrom 

Hög 

(Foerster et al., 

2009), USA 

 

 

Retrospektiv 

studie, 

kvantitativ 

studie 

57 Granska DT och 

MR fynd hos 

fysiskt 

misshandlade 

barn, att hitta 

neurologiska 

långsiktiga 

resultat hos dessa 

barn 

47 % av de kliniska 

presentationerna 

var förändringar av 

mentalstatus, 

undersökning 

skedde med DT och 

MR. 

Hög 

(King, 

Mackay, & 

Sirnick, 2003), 

canada 

Retrospektiv 

studie, 

kvantitativ 

studie 

364 Kliniska 

egenskaper hos 

barn med shaken 

baby syndrom 

inne på sjukhuset 

Tecken och 

symptom på shaken 

baby syndrom är 

ofta ospecifika, 

presentation av 

neurologiska 

symptom är viktiga 

för att påvisa 

barnmisshandel. 

 

 

 

Hög 
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Tabell 3. Kvalitetsprotokoll av funna artiklar (Willman et al., 2011, s. 94) 

Författare 

År, Land 
Typ av 

studie, 

Studiedesign

/Metod 

Deltagare Syfte/ 

Frågeställning 

Resultat 

Huvudfynd 

Metodisk 

kvalitet 

(Liviana Da 

Dalt et al., 

2006), 

Nederländerna 

Prospektiv 

studie, 

kvantitativ 

studie 

3806 Fastställa om 

kliniska 

funktioner kan 

förutsäga risken 

för intrakraniell 

skada i pediatrisk 

sluten skallskada 

Olika 

kombinationer av 

tecken och 

symptom möjliggör 

tidig identifiering 

på olika risker för 

intrakraniell skada 

Hög 

(McKinney et 

al., 2008), 

Nederländerna 

Retrospektiv 

studie, 

kvantitativ 

studie 

53 Kan hypoxisk 

ischemisk skada 

vara tecken på 

övergångs vens 

komprimering 

Dessa skador kunde 

inte påvisas i 

resultatet vidare 

forskning behövs. 

Medel 

(Rubin, 

Christian, 

Bilaniuk, 

Zazyczny, & 

Durbin, 2003), 

USA 

Retrospektiv 

studie, 

kvalitativ 

studie 

51 Uppskatta 

förekomst av 

traumatisk 

huvudskada av 

misshandlade 

barn med normala 

neurologiska 

undersökningar. 

En 

rekommendation av 

att barn bör 

undersökas direkt 

med DT och MR. 

Hög 

(Steinborn et 

al., 2010), 

nederländerna 

Retrospektiv 

studie, 

kvantitativ 

studie 

64 Med användning 

av MR i akut fas, 

kan en grundlig 

förståelse uppnås 

av intrakraniella 

skador. 

Att få ett mer 

karakteristiska 

skademönster i 

undersökningar på 

DT och MR. 

Hög 

(Tang, Lim, & 

Tchoyoson, 

2009), 

Nederländerna 

Retrospektiv 

studie, 

kvantitativ 

studie 

8 Att påvisa 

eventuella 

komplikationer 

och svara på 

kliniska frågor 

om prognos hos 

patienten 

DT är första 

undersökningen vid 

pediatrisk 

skallskada och MR 

bevisar omfattning 

av skador och 

prognos hos 

patienten 

Medel 

 

Tabell 4. Bedömning av metodisk kvalité av urvalet artiklar (Willman, et al, 2006, s. 

96). 

Metodisk kvalitet Procent (%) Artiklar (antal) 

Hög 80-100  8 

Medel 70-79  2 

Låg 60-69  
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4. Resultat 

4.1 Vilka hjärnskador kan påvisas med DT och vilka skador påvisas med MR?  

Beauchamp et al. (2011); Carty & Pierce (2002); Fanconi & Lips (2010); Foerster et 

al. (2009); King, Mackay, & Sirnick (2003); Liviana Da Dalt et al. (2006); McKinney 

et al. (2008); Rubin et al. (2003) Steinborn et al. (2010) visar skador som uppstått på 

hjärnan vid misstänkt barnmisshandel och shaken baby syndrom. Se tabell 5. 

Tabell 5. Sammanställning av hjärnskador 

Artikel Deltagare Antal 

relevanta 

påvisade 

skador 

Påvisade skador på 

DT 

Påvisade skador på 

MR 

Beauchamp 

et al. (2011) 

77 st 3 st Parenkym skada 25 st 

 

Parenkym skada 40 st 

Hypoxisk ischemi 3 st 
Diffus axonalskada 3 st 

Carty & 

Pierce 

(2002) 

467 st 2 st 

 

Skallfraktur 126 st. 

Intrakraniellblödning 94 st 

Skallfraktur 126 st 

Intrakraniellblödning 94+1 st 

Fanconi & 

Lips, 

(2010) 

56 st 6 st Subduralblödning 41 st 

Subarachnoidalblödning 11 st 

Hjärnödem 5 st 

Intracerebrallblödning 2 st 

Intraventrikulär blödning 1 st 

Subduralblödning 41 st 

Subarachnoidalblödning 11 st 

Parenkym skada 1 st 

Intracerebrallblödning 2 st  

Intraventrikulär blödning 1 st 

 

Foerster et 

al. (2009) 

48 st 5 st Subduralblödning 44 st 

Intraparenchymblödning 3 st 

Subarachnoidalblödning 8 st 

Subduralblödning 44 st 

Intraparenchymblödning 3 st 

Subarachnoidalblödning 8 st 

Diffus axonalskada 4 st 

Ischemi 3 st 
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Tabell 5. Sammanställning av hjärnskador 

Artikel Deltagare Antal 

relevanta 

påvisade 

skador 

Påvisade skador på 

DT 

Påvisade skador på 

MR 

King, 

Mackay, & 

Sirnick 

(2003) 

364 st 3 st Subduralblödning 247 st 

Hjärnödem 153 st   

Subarachnoidalblödning 116 st 

Subduralblödning 269 st 

Hjärnödem 153 st 

Subarachnoidalblödning 84 st 

Liviana Da 

Dalt et al. 

(2006) 

53 st 4 st Subduralblödning 20 st 

Epiduralblödning 20 st 

Subduralblödning 20 st 

Epiduralblödning 20 st 

Hypoxisk ischemi 3 st 

Cerebralhypoxi  3 st 

 

McKinney 

et al. (2008) 

53 st 3 st Subduralblödning 2 st Subduralblödning 2 st 

Hypoxisk ischemi 3 st 

Parenkym skada 2 st 

Rubin, 

Christian, 

Bilaniuk, 

Zazyczny, 

& Durbin, 

(2003) 

72 st 3 st Subduralblödning 9 st 

Subgaleal blödning 3 st  

 

Subduralblödning 11 st 

Subgalealblödning 3 st 

Vitsubstans Parenkym skada 3 st 

Steinborn et 

al. (2010) 

59 st 3 st Subduralblödning 1 st 

Subgalealblödning  1 st 

Subduralblödning 1 st 

Subgalealblödning 1 st 

Trombos i sagittal sinus och 

kortikal vener 1 st 

 

4.2 Jämförelse av de olika teknikerna (DT och MR)  

Enligt Rubin, Christian, Bilaniuk, Zazyczny, & Durbin, (2003) har undersökningar 

utförda med både DT och MR lyckats upptäcka samma typer av skador såsom 

subgalealblödning och subdural blödning. MR undersökning påvisade dock en 

bilateral cerebellär subduralblödning som inte kunde påvisas med DT. 

Foerster et al. (2009) anser att MR kan framställa mer subtila hjärnskador. MR 

upptäckte skador såsom diffusa axonalskador och ischemiska skador. Det är skador 

som inte var tydliga med DT-tekniken. 

Carty & Pierce (2002),; Beauchamp et al. (2011) belyser också fördelen med att 

använda MR. I ett av fallen kunde MR påvisa en mycket tunn subduralblödning.  
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Det innebär att MR har en högre känslighet för att detektera blödningar och skador i 

hjärnan.  

McKinney et al. (2008),; Steinborn et al. (2010),; Tang, Lim, & Tchoyoson, (2009)  

betonar vikten av att undersöka barnet tidigt. Detta för att kunna påvisa funktionella 

och mikrostrukturella förändringar som är användbara för bedömning och omfattning 

av intrakraniella skador. Detaljerad analys och bedömning av skador som påvisas med 

MR är till stor hjälp vid bedömning av patientens prognos.    

Tang, Lim, & Tchoyoson, (2009) framhåller att MR är en bättre undersökning för att 

se axonal störningar på den grå och djupa vita substansen i hjärnan.  

Carty & Pierce (2002),; Fanconi & Lips, (2010),; Foerster et al. (2009),; King, 

Mackay, & Sirnick (2003),; Rubin, Christian, Bilaniuk, Zazyczny, & Durbin, (2003),; 

Steinborn et al. (2010) visar att alla intrakraniella blödningar hos små barn undersöks 

med DT i den akuta fasen. Detta för att snabbt kunna bedöma behovet av åtgärder och 

behandlingstyp. 

 

5. Resultatdiskussion 

5.1 Resultatsammanfattning 

Alla artiklar visade vilka skador som förekommer på hjärnan hos små barn vid 

misstänkt misshandel, både DT- och MR-tekniken används för undersökning av 

traumatiska hjärnskador. Olika skador har påvisats med båda modaliteterna men 

modaliteterna har även till viss del hittat liknande skador. Vikten av DT undersökning 

med MR som komplement har förekommit i resultatet. 

5.2 Skador som påvisas med DT och MR-tekniken vid traumatisk hjärnskada  

Kraftig skakning av små barn kan orsaka skador på hjärnan som axonal skada, 

subduralblödningar och retinalblödningar. Artiklarna i resultatet tar upp vilka skador 

som kan uppstå. Skakningar orsakar bristningar av överbryggande vener mellan 

hjärnan och hjärnhinnorna och kan utveckla subduralblödning. Detta styrker Couper 

& Albermani (2010) där de använde en modell liknande ett tre månaders barns huvud 

för att påvisa de skador som kan förekomma vid ett sådant trauma. De visar vilka 

specifika skador som hjärnsubstansen får vid skakningarna av barn. Kontakt mellan 

hjärnsubstans och kraniet ökar risken för axonalskador och bristningar av 

överbryggande vener. 
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För att kunna se förändringar i basala ganglierna, diffust ödem, intrakraniella 

blödningar och parenkymskador ska undersökningen görs med DT i det akuta skedet 

med MR som uppföljning. I artikeln, Tanoue, Matsui, Nozawa, & Aida (2012) belyser 

författarna värdet av DT och MR undersökningar från skadetillfället till en månad 

senare. I studien ingår 28 spädbarn och akuta radiologiska undersökningar med 

uppföljning av DT och MR.  Här beskrivs det vilka skador patienten kan få i det akuta 

skedet. 

 

Genom att jämföra DT och MR vid hjärnundersökningar av misshandlade barn har vi 

kommit fram till att båda modaliteterna har sin roll för att påvisa hjärnskador vid 

barnmisshandel. Detta styrks av artikeln L. G. Gutierrez et al. (2010)  som belyser 

skillnaden mellan DT och MR undersökningar, samt värdet av de båda modaliteterna, 

vid hjärnskador hos spädbarn.  

Wilson, F., & Green (2009) belyser hjärnskador som påvisas med DT och MR, men 

också vikten av att använda båda modaliteterna vid dessa typer av frågeställningar. 

Största fördelen med DT är att snabbt kunna identifiera skador som kräver kirurgiska 

ingrepp. MR rekommenderas inte i det akuta skedet på grund av att den är tekniskt 

mer komplicerad. MR ska användas i subakuta fasen för att kunna fastställa 

omfattningen på skadan (Wilson, F., & Green, 2009). 

 

Patienter med skallskador kan vara en utmaning för röntgensjuksköterskan vid 

undersökningar med MR och DT. DT används vid akut undersökning av hjärnskador 

och är mindre känslig för patientrörelser än MR. Röntgensjuksköterskan ska utveckla 

sina kunskaper och färdigheter. Detta för att kunna presentera bästa möjliga resultat 

av undersökningen (Pollard, 2006). Det resultatet som vi fått fram tack vare denna 

litteratursökning kommer att hjälpa oss i vår roll som röntgensjuksköterskor. Det har 

breddat vår förståelse och kunskap gällande metodval för bästa möjliga 

diagnostisering vid denna typ av frågeställning, det vill säga misstänkt 

barnmisshandel.  
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5.3 Metoddiskussion 

Vår uppgift var att skriva en litteraturstudie inom området radiografi. För att skapa 

studien har sex av sju Goodmans steg används.  

Både ämnesord och fria sökord användes i olika sammanställningar för att finna alla 

väsentliga artiklar som publicerats. Artiklar som kunde besvara våra frågeställningar 

fick vi genom att läsa titlar och abstract noggrant på alla artiklar vid våra sökningar. 

Med systematisk litteraturöversikt har vi skaffat en helhetssyn över området som vi är 

intresserade av. De 11 systematiska sökningarna gjordes i tre databaser PubMed, 

ProQuest och Cinahl. Resultatartiklarna som hade hög relevans till vårt syfte hittades i 

ProQuest och PubMed. Dessa två databaser har mest relevans inom hälsa och 

medicin. För att se om de artiklarna som valts var kvantitativa användes en 

granskningsmall (bilaga 1) (Willman et al., 2006, s154-157). 

 

Kvalitén i resultatartiklarna var hög, men det fanns inte så många artiklar som vi 

förväntade oss. Grunden för studien var frågeställning och ett syfte som artiklarna 

samlades in efter. Syfte och frågeställningar bestämdes med hjälp av handledaren. 

Resultatartiklarna har ett noggrant etiskt övervägande som är krav vid den här 

litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2013, s69-70). 

 

Nackdelar vid sökning av artiklar var att variationer inom ämnet inte var stora, det 

upprepades ofta. Vi har haft svårigheter att begränsa våra sökningar på grund av att 

många författare uttrycker sig i stort sett identiskt. Ämnet vi valt är väldigt brett, för 

att göra det mera specifikt skulle vi kunna inrikta oss på en modalitet istället för två. 

En annan nackdel som uppstod är att författarna i artiklarna har granskat redan 

publicerade resultat. All data har varit på engelska och resultaten kan oavsiktligt ha 

misstolkats. 
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6. Slutsats  

Denna studie visar att hjärnskador hos barn (traumatiska, shaken baby syndrom och 

barnmisshandel) undersöks med både DT och MR. Skadorna som påvisats är 

intrakraniella blödningar, hypoxisk ischemi, retinalblödning, ödem, cerebral atrofi, 

trombos, hjärninfarkt, axonalskada och ischemisk skada. Undersökningsresultaten 

visar att med hjälp av MR kan svårupptäckta skador påvisas som inte syns vid en DT-

undersökning. Det som kan vara problematiskt med MR undersökningar är långa 

undersökningstider.  

Diagnostiskt är det viktigt att se patologi i hjärnan vid det akuta skedet samt att 

upptäcka svårundersökta skador. Om de samlade resultaten beaktas tyder det på att 

vid huvudtrauma hos barn är DT förstahandsalternativet vid en misstänkt akut 

hjärnskada. Den slutsats som kan dras utifrån denna studie är att DT med komplement 

av MR ger det bästa diagnostiska resultatet, för barn som utsatts för fysisk 

misshandel, där hjärnan har tagit skada. DT tekniken utvecklas ständigt den blir mer 

avancerad, vilket också kräver specialistutbildning. Resultatet är att diagnostiseringen 

blir bättre och behandlingsmetoderna mer korrekta. 
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Bilaga 1 

Mall för kvalitetsbedömning av kvantitativ metod (Willman et al., 2006, s. 154-155). 

Protokoll för kvalitetsbedömning 

Beskrivningen av studien 

Forskningsmetod □ RCT □ CCT (ej randomiserad) 

□ Multicenter, antal center …………… 

□ Konrollgrupp/er 

Patientkarakteristiska Antal …………………………………… 

Ålder …………………………………… 

Man/Kvinna ……………………………. 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner □ Ja □ Nej 

Intervention……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

… 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………. 

Urvalsförfarandet beskrivet? □ Ja □ Nej 

Representativt urval? □ Ja □ Nej 

Randomiseringsförfarande 

beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Analyserade i den grupp som de 

randomiserades till? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av patienter? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av vårdare? □ Ja □ Nej □ Vet ej 
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Blindning av forskare? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? □ Ja □ Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? □ Ja □ Nej 

Adekvat statistisk metod? □ Ja □ Nej 

Etiskt resonemang? □ Ja □ Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida? □ Ja □ Nej 

Är instrumenten reliabla? □ Ja □ Nej 

Är resultatet generaliserbart? □ Ja □ Nej 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, Hur beräknades effekten?, NNT, 

konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, 

powerberäkning)………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Bra □ Medel □ Dåligt 

Kommentar 

…………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………

… 

Granskare sign: …………………….. 

 

 


