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Simon

• Barnskyddsteamet kontaktas av CF/lung-
allergimottagning pga misstänkt ”Münchausen
syndrome by proxy”

• 18 – månader gammal gosse med multipla 
födoämnesallergier, upprepade pneumonier, 
multipla mediaotit, misstänkt malabsorption

• Aktuell utredning för gastrostomi – sondmatas 
med Neocate



Simon - Socialt

• Enda gemensamma barnet till 
sammanboende föräldrar

• Mor har 2 barn i tonårsålder från ett annat 
förhållande – barnen bor hos sin far på annan 
ort

• Simons pappa veckopendlar till en storstad

• Mor har usk utbildning, numera är mor 
sjukskriven pga fibromyalgi

• Assistent 2 timmar om dagen; utredning för 
utökad assistentid (mor vill ha dygnet runt)



Simon

• Mor anger att Simon är prematurfödd i v 31 ( i 
ett annat län); Mor anger hereditet för 
lungsjukdomar, överkänslighet för infektioner

• Kontakt med barnsjukhuset vid 3 månaders 
ålder RS bronkiolit med långvarig efterförlopp

• Söker akut upprepade gånger (> 20) pga
misstänkt pneumonier, obstruktivitet, 
mediaotit, allergiska reaktioner

• Mor har direkt nummer till PAL och ringer 
varje dag (vill prata endast med PAL)



Simon

• Gräddfil – direkt inläggning vid 
luftvägssymtom

• Inhaleras med Ventolin/Pulmicort/Atrovent, 
har pulsoximeter för hemmabruk,

• Utretts för ”atypisk CF”, bronkoskopi x 2, CT 
torax, PCD – utredning, allergier, immundefekt

• PAL orolig då mamman vill att Simon ska få en 
gastrostomi – upptrappning av åtgärder och 
utredningar senaste månad



Utredning

• Möte med vårdteamet –
Lung/allergimottagning, mag/tarm, dietist

• Samling av samtliga journaler (visar sig att 
Simon är född i v 36)

• Dokumentation sker i Barnskyddsteamets 
journal

• Socialtjänsten kallas till ett möte dagen därpå 
– hög grad av sekretess – anmälan görs enligt 
SoL



Simon

• Socialtjänsten ansöker om vård av Simon med 
stöd av LVU

• Besöksförbud för mor under utredningen, soc
anlitar stödverksamhet för mor

• Simon läggs in för en medicinsk utredning –
sonden  kan direkt seponeras då Simon äter 
fulla dygnsmängder, samtliga inhalationer och 
övriga läkemedel kan så småningom avvecklas



Medical Child Abuse: Ett nytt begrepp

• Drs. Thomas Roesler and Carole Jenny (2009)



Beyond Münchausen Syndrome by Proxy

FDP + PCF = MSBP

• Factitious Disorder by Proxy (psykisk diagnos
av vårdnadshavaren) + Pediatric Condition 
Falsification (medicinsk diagnos av barnet) = 
Munchausen Syndrome by Proxy



Medical Child Abuse:

Barnet får onödiga och skadliga 
eller potentiellt farliga 
ingrepp/utredningar inom vården 
på inrådan av en förälder.



“Medical Child Abuse” Definition

• Förälders avsikt behövs inte för att 
konstatera att ett barn misshandlas.

• Psykiatrisk bedömning av föräldern behövs 
inte för att ställa diagnosen.

• Inget krav av att avgöra om symtomen 
försvinner med separation från vårdgivaren.



Medical Child Abuse

• Enklare diagnostik.

• Bredare begrepp som innefattar även mindre 
allvarliga fall som ändå föranleder någon typ 
av intervention (ett spektrum).

• Motsvarigheten till omsorgssvikt i den 
motsatta änden av spektrumet.

• Barnperspektivet – alltid fokus på barnet.



Antalet vetenskapliga artiklar om 
barnmisshandel per år 1963-2011 

(MeSH = child abuse)
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Förväntade vinster

• Hög kvalitet av det medicinska 
omhändertagandet av barn som far illa. 

– Ökad patientsäkerhet

– Ökad rättssäkerhet

• Ökad jämlikhet – barn får ett prioriterat och 
professionellt omhändertagande oavsett var 
de bor.



www.lul.se/barnskydd





• Arbetsgrupp för barn som far illa 

– Bildades 2009

– Över 80 medlemmar 

• Barnskyddsteam bildas

– Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska 
(Barnsykddsteamet Mio)

– Uppsala Akademiska sjukhuset

– Linköping Universitetssjukhuset, Barnkliniken

– På gång - Västra götaland, Sörmland, Örebro mfl



www.barnsomfarilla.org
Webinar

http://www.barnsomfarilla.org/

