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Misstänkt misshandel av unga barn  
Checklista för medicinsk utredning och samverkan  

 
 

Första dygnet 

Lås inloggning till e-tjänster via 1177 (e-journal och patientadministrativa system)! 

 Datum Signatur 

Anamnes 

Dokumentera tydligt   

Vem kommer med barnet?   

Vad har hänt?   

När har det hänt?   

Vem var på plats?   

Vilka symtom?   

Vem lämnar respektive upplysning?   

Kroppsundersökning 

Dokumentera tydligt   

Allmäntillstånd   

Blåmärke   

Sår   

Smärta   

Övriga skador   

Akuta prover 

Hb, TPK, LPK + diff, Na, K, Ca, krea, ASAT, ALAT,  
B-Glukos, laktat, CRP 

  

PK, APTT    

Blododling   

Urinodling   

Radiologisk diagnostik (OBS! se aktuellt PM från svensk förening för pediatrisk radiologi) 

DT hjärna    

Övrig DT vid behov   

Röntgen helkroppsskelett   
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EEG/aEEG/CFM 
Överväg vid krampmisstanke eller barn med påverkat 
allmäntillstånd, begär akutsvar   

Foto 

Foto av blåmärke och eventuella övriga skador   

Ögonkonsult 

Remiss skriven   

Ögonundersökning utförd   

Ögonbottenfoto utfört   

Externa kontakter 

Kurator   

Socialtjänst 
Har barnet ett skyddsbehov? 

Informera socialtjänst om polisanmälan utfärdats  
eller ej 

  

Polis 
Polisanmälan utfärdas vid misstanke om brott 

Begär att rättsmedicin kopplas in i tidigt skede 

  

Rättsmedicin 
Konsultera rättsläkare per telefon 

  

OBS! Om polisanmälan gjorts bör man samråda med polis kring när och hur information ska ges till 
vårdnadshavare 

 

Första veckan: utökad utredning och fortsatt samverkan 

 Datum Signatur 

Blödningsbenägenhet 
Fibrinogen, antitrombin, faktor VIII, faktor IX,  
von Willebrand   

Skelettskörhet 

Ca, fosfat, ALP, PTH, vit-D, Cu, ceruloplasmin   

Metabol sjukdom 

U-organiska syror   

Radiologisk diagnostik 

Röntgen helkroppsskelett efter 2 veckor   

MR skalle och rygg vid behov   

Riktad DT skelett, torax, buk vid behov   
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Övrigt 

Vikt   

Längd   

Huvudomfång dagligen   

Tillväxtkurva   

Genomgång av FV2   

Genomgång av förlossningsjournal   

Misstanke om ärftlig sjukdom 
Provtagning efter samråd med genetiker 
Osteogenesis imperfecta?  
Övrig sjukdom? 

  

Barnahus 

Kontakta Barnahus för samråd   
 

Efter 2 veckor: kompletterande röntgen och multidisciplinär konferens 

 Datum Signatur 

Radiologisk diagnostik   

Röntgen helkroppsskelett upprepas alltid   

Multidisciplinär konferens mellan berörda specialister, kurator och eventuellt rättsläkare 
Utlåtande från röntgen helkroppsskelett efter 2 veckor 
måste vara klart inför konferensen   
Utfärda remiss med begäran om ’’en sammanfattande 
bedömning av resultaten från radiologiska 
undersökningar’’   

Inhämta eventuella frågeställningar från rättsläkare 
  

Foto av blåmärke och skador demonstreras 
  

 
Svenska barnläkarföreningens delförening för barn som far illa, april 2019 


