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SAMMENDRAG:  

Bakgrunn: Fysisk barnemishandling er når en voksen person påfører smerte, skade eller 
sykdom på et barn. Det varierer fra forskjellige skader påført ved gjenstander, spark, 
lugging, klyping, biting, brenning etc til drap og drapsforsøk. Sannsynligheten for å bli utsatt 
for fysisk barnemishandling i løpet av barndommen i den vestlige verden ligger på mellom 5 
og 16 %. En norsk studie viste at 8 % av norske elever rapporterer grov vold i hjemmet ved 
minst én forelder, og 30 % av nordmenn oppgir at de har opplevd en eller annen form for 
vold i hjemmet. Å utsettes for fysisk barnemishandling øker sannsynligheten for tidlig død 
som følge av skadene, de som overlever opplever fysiske plager grunnet sekvele etter 
skader, psykiske skader, atferdsproblemer, rusavhengighet og generell dårligere forventet 
fysisk helse. Til tross for at en betydelig andel av befolkningen angir å ha blitt utsatt for 
dette, er det et fåtall som blir oppdaget. Videre kommer kun 4,7 % av alle 
barnevernsmeldinger som angår barnemishandling fra helsevesenet.  

Kunnskapsgrunnlag: Screening øker antall tilfeller av barnemishandling som blir oppdaget og 
vurdert, det øker dokumentasjonen av vurderingen av barnemishandling, og det reduserte 
sosial bias som en forstyrrende faktor. Et av de mest veletablerte screeningverktøyene for 
barnemishandling er Escape. Escape har en sensitivitet på 80 %, spesifisitet på 98 %, 
negativ prediktiv verdi på 99 % og positiv prediktiv verdi på 10 %. 

Dagens praksis, tiltak og indikator: Ansatte ved Nedre Romerike Legevakt (NRL) ble 
intervjuet i kartleggingsarbeidet. Ved NRL er et gode rutiner på tiltak som settes i gang når 
legen har mistanke om mishandling. Derimot savner legene rutiner/retningslinjer på hva 
som skal utløse mistanke. Et av tiltakene for implementering er at screeningsverktøyet 
legges inn som en automatisk journalmal i det elektroniske journalsystemet. Målene for 
implementeringsprosjektet er bruk av Escape-verktøyet i over 80% av alle konsultasjoner 
av barn under 5 år, og at antallet barnevernsmeldinger fra NRL skal øke med over 30% 
mens pilotprosjektet gjennomføres. 

Prosess, ledelse og organisering: En prosjektgruppe blir dannet med utgangspunkt i at alle 
enheter som er involvert blir representert, som f.eks. Leger, sykepleiere, ledelsen og 
studentene bak prosjektet. Vi foreslår at fagutviklingssykepleier har hovedansvaret for 
oppfølging av implementeringen av screeningverktøyet på stedet, og følger opp bruk av et 
standardisert implementeringsskjema. Videre ønsker vi å gjennomføre åpent 
informasjonsmøte med mulighet for direkte tilbakemeldinger og opplæring i bruk av 
verktøyet. Vi gjennomfører i utgangspunktet en småskala implementering som pilot på 3 
måneder. Etter denne perioden evalueres effekten av tiltaket med henblikk på antall utfylte 
Escape-skjema, samt samtaler med de involverte ansatte om deres synspunkter. 

Konklusjon: Vi vurderer prosjektet som gjennomførbart. Prosjektet vil kreve begrenset med 
ressurser ved legevakten, og vil være til hjelp for å avdekke fysisk barnemishandling. 
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1. Tema og problemstilling 

Vi ønsket å sette fokus på barnemishandling og hvordan man kan oppdage og best 

mulig hjelpe de som utsettes for dette. I løpet av tiden vår på studiet har vi fått et 

innblikk i hvor viktig en trygg, stabil og sunn barndom er for pasientens somatiske og 

psykiske helse, både for pasienten som barn, men også senere i livet. Vi har alle møtt 

pasienter som har vært utsatt for en eller annen form for barnemishandling. Vi har sett 

hvordan det preger mennesker når de nærmeste omsorgsgiverne, og dessverre ofte 

systemet, svikter dem. Selv om vi har møtt pasienter som har opplevd vanskelige ting i 

barndommen, hatt forelesninger om barnemishandling og kjent på at dette temaet får 

større plass på medisinstudiet og i den kliniske hverdagen enn tidligere, er vi dessverre 

klar over at det er store mørketall, mye underrapportering og et tema mange fortsatt 

synes er ubehagelig å konfronteres med. Vår tanke var å undersøke muligheten for å 

innføre bruk av et screeningverktøy. Tanken vår, var at ved innføring av et eventuelt 

screeningverktøy ville ikke ansvaret for å oppdage eventuell mishandling hvile på hver 

enkelt lege. Å vurdere om skaden er grunnet barnemishandling, er noe man skulle 

tenke gjennom uavhengig av for eksempel omfanget på skaden, foreldrenes 

sosioøkonomiske bakgrunn eller barnets bekledning. Ved å øke fokuset og dermed øke 

muligheten til å oppdage flere som opplever barnemishandling tidligere, vil det være en 

stor helsegevinst å innhente. 

 

“ Skal man oppdage barnemishandling i en travel klinisk hverdag må man først og fremst 

ha et blikk for symptombildet og våge å tenke at barnet kan være utsatt for mishandling, 

omsorgssvikt eller overgrep” - Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke 

om barnemishandling (1). 
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2. Kunnskapsgrunnlaget 

2.1 Metode 

Vi startet vår prosess med å finne hvilket kunnskapsgrunnlag som allerede fantes om 

barnemishandling generelt, og hva som brukes av screeningverktøy for å lettere kunne 

oppdage mishandling. For å begrense omfanget av denne oppgaven har vi valgt å kun 

fokusere på fysisk barnemishandling.  

 

Først brukte vi søkeordet “physical child abuse” og “recognition” i Helsebiblioteket. Og 

startet med å få oversikt over hvilket kunnskapsgrunnlag som fantes i UpToDate ved å 

lese retningslinjene “Physical child abuse: Recognition” (2). Videre gjorde vi et søk i 

helsebiblioteket “Physical child abuse screening” og fant en retningslinje i BMJ Best 

Practice “Child abuse - approach” (3).  
 

Vi ønsket også å finne hvilket kunnskapsgrunnlag som fantes spesifikt i Norge og brukte 

da “Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forenings veileder i BUP” (4), “Generell 

veileder i pediatri” (5) og “Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om 

barnemishandling” (6). Videre tok vi kontakt med Grethe Dyp, professor ved 

Universitetet i Oslo i barnepsykiatri og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold 

og traumatisk stress (NKVTS) om hun hadde mulighet til å møte oss for å diskutere 

mulighetene rundt bruk av et screeningverktøy, samt lære om dagens praksis og 

kunnskapsgrunnlaget om barnemishandling i Norge. 

 

2.2 Kunnskapsgrunnlaget om barnemishandling 

2.2.1 Hva er barnemishandling? 

Barnemishandling er å utsette barn for fysisk eller psykisk vold, seksuelle overgrep, 

krenkelser eller forsømme barnets grunnleggende behov. I senere tid har også det å 
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være vitne til vold i nære relasjoner blitt sett på som en form for barnemishandling. 

Dette er definisjonen vi bruker i Norge. Definisjonen varierer fra land til land (4). 
 

Fysisk overgrep:  

Definisjon: En voksen person som påfører smerte, skade eller sykdom på eller mot et 

barn. Det varierer fra forskjellige skader påført ved gjenstander, spark, lugging, klyping, 

biting, brenning etc til drap og drapsforsøk. I Norge er det ikke lov med fysisk 

avstraffelse av barn, og dette inngår også i definisjonen av fysisk mishandling (4). 
 

Omfang: Sannsynligheten for å bli utsatt for fysisk overgrep i løpet av barndommen i 

den vestlige verden ligger på mellom 5 og 16 %. Store studier gjennomført i flere 

vestlige land viser også ingen betydelig nedgang i antall barn som blir utsatt for fysisk 

mishandling over de siste 50 årene (2). En norsk studie gjort på videregående skoler i 

2013 viste at 8 % av norske elever rapporterer grov vold i hjemmet (slått med 

knyttneven, slått med gjenstand, blitt banket opp i hjemmet) av minst en forelder. I 

samme studiet rapporterer 30 % av nordmenn at de har opplevd en eller annen form for 

vold i hjemmet.  

 

Man ser at skade som følge av mishandling i hjemmet er hyppigst blant de minste 

barna. 1/3 av skader hos barn under 18 mnd er påført. For barn under 5 år er 1/10 av 

skadene påførte. En studie gjort ved Ullevål sykehus viser at 19 % av hodeskader på 

barn under 3 år er grunnet fysisk mishandling. Forekomsten av vold øker hos foreldre 

med følgende risikofaktorer: lav utdannelse, lav alder, psykisk sykdom, arbeidsløshet, 

aleneforsørgende, tidligere straffedømt, nåværende eller tidligere rusmisbruk, 

økonomiske problemer. Det viser seg også at om barnet har opplevd vold én gang, er 

det overveiende sannsynlighet for at det kommer til å skje igjen. Så om barnet blir 

returnert til det samme miljøet som de har blitt mishandlet i, øker det sannsynligheten 

drastisk for ny mishandling og samtidig øker det sannsynligheten for tidlig død (2,4). 
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Konsekvenser: Det er generelt store konsekvenser for de barna som blir utsatt for 

barnemishandling, og det er ekstremt viktig å fange opp og gripe inn tidlig. For 

eksempel har hodeskader grunnet fysisk mishandling en dødelighet på 20-30 %. Av de 

overlevende får ⅔ i varierende grad nevrologiske, kognitive eller atferdsrelaterte 

sekveler på sikt. Det er dårligere prognose om hodeskader og abdominale skader er 

forårsaket av mishandling enn om de er forårsaket av en ulykke. I tillegg til skadene og 

komplikasjonene av skadene, som noen ganger har døden tilfølge, gir det å være utsatt 

for barnemishandling en økt risiko for atferdsproblemer, rusproblemer, kriminell 

oppførsel og psykiske problemer (f.eks. PTDS, depresjon og personlighetsforstyrrelser) 

i voksen alder. Det har også innvirkning på den generelle fysiske helsen som voksen, 

hvor det er funnet økt forekomst av overvekt, kreft, hjertesykdom og lungesykdom hos 

denne gruppen. Videre vil individer som er utsatt for barnemishandling være en større 

økonomisk byrde for samfunnet med tanke på at de har et større behov for 

helsetjenester og andre omsorg- og velferdsordninger senere i livet (7). 
  

2.2.2 Det norske helsevesen og diagnostikk av barnemishandling 

Helsevesenet er i en unik situasjon til å avdekke skader som følge av mishandling når 

pasientene oppsøker sykehuset eller legevakten. Norsk helsepersonell er pålagt å være 

oppmerksomme på symptomer og funn som kan gi mistanke om alle former for 

barnemishandling jf. Helsepersonelloven. Helsepersonelloven § 33 omhandler 

helsepersonells plikt til å melde fra til barnevernet dersom mistanke om mishandling av 

barn foreligger. I følge lovteksten inntrer meldeplikt til barnevernet både dersom man 

mistenker mishandling, omsorgssvikt eller på bakgrunn av atferdsvansker. Ved 

mistanke om disse forhold, blir helsepersonell gjort pliktige til å melde fra til 

barnevernet, og denne meldeplikten utgjør unntak fra den generelle taushetsplikten som 

er lovfestet i Helsepersonelloven § 21, jf. Hpl § 33 (8). Ved så sterk mistanke at man 

mener at kontakt med barnevernet eller innleggelse ved sykehuset ikke vil være 

tilstrekkelig beskyttelse av barnet, er man lovpålagt å ta kontakt direkte med politiet (6).  
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Studier viser at mange klinikker vil overse tegn på barnemishandling ved første møte 

med pasienten (2). UpToDate har utviklet “røde flagg” som skal få klinikere til å tenke på 

barnemishandling.  

1) Har skaden noen faresignaler med tanke på barnemishandling? (f.eks.: 

Bitemerker? Brennmerker?) Har skaden økt sannsynlighet for å være forårsaket 

av barnemishandling? (f.eks.: Subduralt hematom? Ribbeinsbrudd? Femurbrudd 

hos barn som ikke kan gå?) 

2) Passer sykehistorien med de skadene barnet har, med tanke på sårtilheling, 

barnets utviklingsnivå og begge foresattes sykehistorie? Tok det lang tid før de 

oppsøkte helsehjelp? Er det store skader som ikke kan forklares ved uhell? 

3) Er det noen elementer i sosialanamnesen som kan gi økt sannsynlighet eller 

mistanke om barnemishandling? (f.eks.: Økt stress i familien? Mishandling av 

andre familiemedlemmer? Rusmisbruk? Ung alder på barnet? Ikke normal 

vekstkurve eller ikke-forventet utvikling?). 

Det anbefales at det skal være lav terskel for å konsultere barnevern eller lignende 

instanser om det fattes mistanke (2).  
 

Disse typiske røde flaggene som skal vekke mistanke, brukes også i Norge jamfør 

“Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling”. 

 

4,7 % av alle barnevernsmeldinger kommer fra helsevesenet, dette til tross for at barn 

som er utsatt for alle former for barnemishandling, har generelt høyere sykelighet og 

sannsynligvis oppsøker helsetjenesten oftere med spørsmål om sykdom og 

utviklingsavvik enn andre barn. Vi vet også at det går andre veien, at barn med kronisk 

sykdom og funksjonshemming og barn som generelt oppsøker helsetjenester, har en 

økt risiko for å utsettes for overgrep. Det vil si at helsetjenesten sannsynligvis overser 

tegn på mishandling og mistolker påførte skader som uhell. 
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2.3 Dagens retningslinjer ved mistanke om barnemishandling 

Det kan være vanskelig å avdekke mistanke om barnemishandling, spesielt om det ikke 

er snakk om fysisk mishandling med spesifikke medisinske funn. I følge Håndbok for 

helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling er det viktig å danne 

seg et bilde av barnets helse- og omsorgssituasjon og avdekke risikoforhold. Dagens 

praksis er at dersom det er en mistanke om barnemishandling skal selve utredningen 

bestå av følgende: en fullstendig sykehistorie, klinisk undersøkelse, helhetlig 

journalføring og eventuelt dokumentasjon av skader. Gjennom den medisinske 

utredningen skal anamnestiske opplysninger og oppgitt skademekanisme, vurderes opp 

imot skaden(både aktuelle og eventuelt gamle skader). Andre medisinske tilstander, 

som kan forklare det medisinske bilde, skal utelukkes. Leger og annet helsepersonell 

må deretter vurdere behovet for å melde til barnevernet (Helsepersonelloven). Dersom 

det er usikkerhet rundt omsorgssituasjon og symptomer skal barnet følges opp av lege 

(eventuelt tverrfaglig), og skal henvises til spesialist dersom det er tvil om diagnose eller 

tvil rundt tolkning av funn/symptomer. Ved mistanke om seksuelle overgrep skal barnet 

undersøkes av kompetent barnelege (9). 
 

2.4 Screening for barnemishandling 

Screeningverktøyet Escape er utviklet av pediatere og eksperter innenfor screening. 

Det skal oppdage og identifisere barn med høy risiko for å ha vært utsatt for 

barnemishandling. Designet er basert på en systematisk litteraturoversikt, tidligere 

screening-instrumenter, intervju med profesjonelle og gjennomføringen av en testrunde 

med tilbakemeldinger. Escape er en sjekkliste som er basert på seks spørsmål, der det 

er tenkt at klinikeren bør iverksette videre tiltak ved ett poeng eller flere. UpToDates 

anbefaling om screeningverktøy baserer seg på forskningen rundt Escape-verktøyet. 
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Escape brukes i Nederland, hvor screening for barnemishandling er obligatorisk i alle 

akuttmottak.  

 

Escape (her oversatt til norsk):  

1) Er sykehistorien sammenhengende og gir mening/er det samsvar i sykehistorien? 

Ja/Nei 

2) Tok det unødvendig lang tid før helsevesenet ble oppsøkt? Ja/Nei 

3) Passer det med hvordan skaden skjedde og barnets utviklingsnivå? Ja/Nei 

4) Er barnets oppførsel og interaksjonen mellom foresatte og barnet passende? Ja/Nei 

5) Er funnene fra den kliniske undersøkelsen i samsvar med sykehistorien? Ja/Nei 

6) Er det noen ting som gjør at du er usikker på barnets trygghet eller andre 

familiemedlemmers trygghet? Beskriv.  

 

I UpToDates retningslinje konkluderes det med at det per i dag ikke finnes tilstrekkelig 

grunnlag for å anbefale en universell screening for barnemishandling. Det anbefales 

heller nasjonale retningslinjer som skal brukes ved mistanke. Forskning som er gjort på 

screening for barnemishandling er hovedsakelig utviklet til bruk i akuttmottak. Disse 

studiene viser at screening øker antall tilfeller av barnemishandling som blir oppdaget 

og vurdert, øker dokumentasjonen av vurderingen av barnemishandling og reduserte 

sosial skjevhet som forstyrrende faktor. En observasjonell studie som ble gjort på 

104000 barn, viste en signifikant økning i avdekkingen av barnemishandling med 

screening versus ikke-screening (henholdsvis: 0,5 % mot 0,1 %). Under studien økte 

også antallet som tok i bruk screeningverktøyet. Andre studier viser mer usikkerhet. To 

hovedproblemer blir trukket frem 1) Få leger tar i bruk screeningverktøyet (2) 2) 

Screeningverktøyene som eksisterer er ikke nøyaktige nok. Escape har en sensitivitet 

på 80 %, spesifisitet på 98 %, negativ prediktiv verdi på 99 % og positiv prediktiv verdi 

på 10 (10). 
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2.5 Referat fra møte på NKVTS 
Erfaringer fra samtale med Grete Dyp, Synne Stensland og Mia Cathrine Myhre ved 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 15.03.18: 

Vi avtalte et møte med Grete Dyp, barnepsykiater, forsker ved NKVTS og professor ved 

Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og hennes kollegaer ved NKVTS for å 

skaffe oss kunnskap om barnemishandling og deres tanker rundt bruk av et eventuelt 

screeningverktøy. Under samtalen fikk vi bekreftet at barnemishandling er et stort 

problem, og at det er store mørketall. De mente at å prøve å innføre et 

screeningverktøy var en interessant og god ide så lenge det ble gjort på riktig måte, til 

tross for at dagens internasjonale retningslinjer ikke anbefaler screening med tanke på 

barnemishandling. Noen av deres hovedpoenger var hva screeningverktøyet skulle 

utløse, og dette var en viktig faktor for om det ville la seg gjennomføre. De fortalte oss 

at et stort problem var oppfølgingen av barnet hvor det var mistanke om mishandling, 

og de ble faktisk innkalt mindre på kontroller og oppfølgingssamtaler sammenlignet med 

barn hvor det ikke var noen mistanke. 
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3. Dagens praksis, tiltak, mål og indikator 

  

3.1  Dagens praksis ved Nedre Romerike Legevakt, Skedsmo 
kommune  
Som mikrosystem har vi valgt Nedre Romerike Legevakt (NRL). Årsaken til at vi valgte 

en legevakt som mikrosystem, er det brede, uselekterte pasientgrunnlaget. I Norge må 

pasienter oppsøke primærhelsetjenesten før de kan henvises til kirurgisk poliklinikk ved 

nærmeste sykehus. Vi vurderte det til å være en fordel å velge en type mikrosystem 

som er utbredt i det norske helsevesenet. Vellykket implementering i ett mikrosystem 

kan dermed bane vei for implementering i flere liknende mikrosystemer. Legevakten 

driftes av Skedsmo kommune og holder til i Romerike Helsebygg, like ved Lillestrøm 

stasjon. I følge kommunens hjemmesider dekker legevakten et befolkningsgrunnlag på 

124000, og er et døgntilbud til innbyggerne i Skedsmo, Lørenskog, Fet og Rælingen 

kommune. På kveld og natt er legevakten i tillegg et tilbud for innbyggerne bosatt på 

Flateby. Legevakten har ni fast ansatte leger, hvorav to alltid er tilstede på dagtid, og én 

kjører legevakt. Det gjennomføres daglig omtrent 60-70 konsultasjoner ved legevakten. 

Dette inkluderer i gjennomsnitt rundt 5 konsultasjoner med barn fra 0-5 år per lege, per 

dagvakt. 

 

Legevakten er et sted hvor mange av de barna som rammes av mishandling møter 

helsepersonell for behandling. Det kan være travelt på legevakten, og konsultasjonene 

er målrettede. Det er mange forhold som kan gjøre det vanskelig å fange opp mistanke 

om barnemishandling. For å kartlegge dagens praksis intervjuet vi to fast ansatte leger, 

samt overlegen og flere sykepleiere. Overlegen ved legevakten bekrefter at det er 

utarbeidet prosedyrer for håndtering av mistanke om mishandling av barn ved NRL. 

Hun understreker at alle ansatte ved legevakten er klare over at de er pliktige til å melde 

fra til barnevernet dersom det foreligger mistanke om barnemishandling (etter 
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Helsepersonelloven). Overlegen nevner også at alle leger som kjører legevakt må 

gjennomføre et obligatorisk kurs om vold i nære relasjoner, blant annet knyttet opp mot 

barn og omsorgssvikt.  

  

To av de fast ansatte legene ved NRL forteller at avdekking av fysisk barnemishandling 

kan være en vanskelig vurdering, og at det kunne være nyttig å ha et verktøy å støtte 

seg på i denne vurderingen. Hvorvidt tilfeller meldes til barnevernet eller ikke, blir i dag i 

stor grad hvilende på en skjønnsmessig vurdering av mistanke om 

barnemishandling/omsorgssvikt. Legene påpeker erfaring og tid til rådighet påvirker 

slike vurderinger. Det er ikke spesifikke rutiner/retningslinjer ved legevakten for hva som 

skal utløse mistanke eller veiledning ved denne vurderingen, derimot er det gode rutiner 

på å melde til barnevernet ved mistanke.  

 

Sykepleiere har ansvar for innkomstsamtale/anamnese og triagering av innkommende 

pasienter. Triageringen innebærer eksempelvis vurdering av hvorvidt 

hendelsesforløpet/sykehistorien sannsynliggjør en hodeskade. Sykepleier snakker 

vanligvis med legen før pasienten tas inn til konsultasjon for å kommentere sykehistorie, 

funn også videre, og eventuelt diskuterer ulike momenter med lege, eksempelvis rundt 

om noe er uklart/det er mulig mistanke om mishandling. Sykepleierens triageringsnotat 

føres inn i journalsystemet (CGM). Legen har tilgang til notatet rett før og under 

konsultasjonen. 

 

Ved dagens praksis på NRL har vi vurdert hvilke faktorer som kan bidra til at barn som 

utsettes for mishandling ikke fanges opp. Vi har laget et fiskebensdiagram for å 

illustrere dette, slik at det er lettere å identifisere områder hvor det er behov for 

forbedring. 
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Figur 3: Fiskebeinsdiagram 

 

Miljø: I en travel hverdag på legevakten kan fokus på effektivitet påvirke i hvilken grad 

barn utsatt for mishandling fanges opp. Det er typisk korte og målrettede 

konsultasjoner. Fokus på tidsbesparelse kan for eksempel påvirke om det blir tatt opp 

en anamnese som er utfyllende nok til å eventuelt avdekke forhold ved sykehistorien 

som bør vekke mistanke om mishandling eller omsorgssvikt. En lite utfyllende 

anamnese kan dessuten føre til at en sykehistorie eller et hendelsesforløp som fremstår 

som lite troverdig, ved at den for eksempel ikke samsvarer med oppstått skade, ikke 

avdekkes. 

Menneske: En viktig faktor er nettopp at kommunikasjon mellom ansatte kan bli 

mangelfull, for eksempel på grunn av stor arbeidsmengde og dårlig tid. Dette kan føre til 

at beskjeder eller informasjon for eksempel om aktuelt hendelsesforløp ved skade ikke 

blir videreformidlet. Dersom flere ansatte avdekker forhold som kan vekke mistanke om 

mishandling, men som individuelt sett ikke er nok til å skape grunnlag for varsling til 
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barnevernet, kunne bedret kommunikasjon mellom ansatte ført til et forbedret 

helhetsbilde av situasjonen, som muligens kunne gitt et solid grunnlag for å varsle. 

Spørsmål for å avdekke mulig mishandling av barn, kan dessuten være svært vanskelig 

å stille. Det at det utgjør et så følsomt tema kan gjøre at mange ansatte kvier seg for å 

ta det opp, i redsel for hvilke konsekvenser dette medfører, dersom mistanken er 

ubegrunnet. For eksempel kan tillitsforholdet mellom lege og foresatte bli svekket. 

Legen kan også være uerfaren, eventuelt “ikke tenke tanken” barnemishandling. 

Kunnskap: Det er mulig at ansatte ikke kjenner til at det eksisterer screeningverktøy 

som kan hjelpe til med å vurdere om det foreligger mistanke om mishandling eller ikke. 

Metode : Eksisterende prosedyrer kan være mangelfulle og personalet kan ha dårlig 

kjennskap til gjeldende prosedyre. Ut i fra samtale med legene ved legevakten er det 

gode rutiner og prosedyrer når legen har mistanke om mishandling, men de savner 

rutiner/retningslinjer på hva som skal utløse mistanke, og veiledning ved denne 

vurderingen.  Vi vurderer dermed at dette er området med mest forbedringspotensial 

ved dagens praksis. Selv om meldeplikt er lovfestet, kan den subjektive vurderingen om 

hvorvidt meldeplikten inntrer eller ikke, føre til at for få tilfeller meldes til barnevernet, da 

det baserer seg på en skjønnsmessig vurdering hos en enkelt ansatt. Standardiserte 

vurderingspunkter kan bidra til å gjøre denne vurderingen lettere. Pålagt bruk av 

screeningverktøyet kan også hjelpe til med å oppdage barnemishandling, der legen av 

ulike årsaker ikke allerede har vurdert dette.  

 

 

3.2 Mål for implementeringsprosjektet 
Som helsepersonell er man pliktig til å melde ifra om det er mistanke om 

barnemishandling. Dette er hjemlet i lov, som nevnt ovenfor. Imidlertid er det 

spørsmålet om hvorvidt det egentlig foreligger mistanke eller ei som i noen tilfeller kan 

være det vanskelige aspektet.  
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Målet med dette implementeringsprosjektet er å innføre et strukturert og kortfattet 

screeninginstrument (Escape) for barnemishandling i legevaktskonsultasjoner hos 

pasientene mellom 0 og 5 år. Vi ønsker at dette screeninginstrumentet skal benyttes i 

over 80% av alle konsultasjoner hvor pasienten er barn under 5 år på NRL, i en periode 

på tre måneder. Videre ønsker vi at innføringen av Escape skal bidra til en 30 % økning 

i antall barnevernsmeldinger innsendt av NRL. 

  

3.3  Foreslåtte tiltak for implementering 
Vi ønsker at følgende tiltak iverksettes for å prøve å gjennomføre en så optimal 

implementering som mulig: 

Informasjonsmail: Overlegen ved legevakten, og kommuneoverlege  sender ut mail 

om det er prosedyrer som innføres eller endres. Leger, sykepleiere og ansatte forøvrig 

er forpliktet til å lese informasjon og følge nye prosedyrer.  Alle ansatte vil dermed motta 

mail om at screeningverktøy skal tas i bruk, fra hvilket tidspunkt dette inntrer og 

informasjon om screeningverktøyet. 

Oppmerksomhet rundt temaet og informasjon til personalet:  Gjennom fagdager, 

undervisning og kursing kan man sørge for bevisstgjøring rundt temaet.  

Oppslag:  Vi ønsker oppslag for de ansatte på behandlingsrom og at det skrives på 

informasjonstavlen på vaktrommet og kontorer.  

Automatisk mal i journalsystem: Mal av screeningverktøyet Escape blir inkludert som 

automatisk del av journalsystemet, som skal fylles ut for de aktuelle pasientene av lege. 

Denne kan sendes videre til fastlege etter avsluttet konsultasjon sammen med 

journalnotatet fra legen, samt sykepleiertriageringen om det er ønskelig.  

Implementeringsskjema: En av sykepleierne på vakt (for eksempel sykepleier i 

resepsjonen) får ansvar for å fylle ut et utarbeidet implementeringsskjema, for de 

aktuelle konsultasjonene (barn 0-5 år, dagtid). Dette gjøres ut i fra journalnotatet til 

legen. På implementeringsskjemaet krysses det av for at screeningverktøyet er tatt i 

bruk, og det krysses av for hvilke tiltak legen iverksetter (blant annet om det sendes 
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bekymringsmelding til barnevernet). Skjemaet vil være anonymt.  Dersom lege glemmer 

å bruke/fylle ut screeningverktøyet, får lege beskjed om dette fra ansvarlig sykepleier.  

Ansvarlig ansatt: Fagutviklingssykepleier kan få det overordnede ansvar med å 

overvåke at sykepleiere på vakt fyller ut implementeringsskjemaet, og som rapporterer 

tilbake til ledere for implementeringsprosjektet.  

 

3.4  Kvalitetsindikatorer 
For å kontrollere hvorvidt Escape-verktøyet tas i bruk og effekten av dette tiltaket har vi 

satt opp to kvalitetsindikatorer som skal brukes i oppfølgingen av kvalitetsarbeidet.  

Første kvalitetsindikator er andel av aktuelle konsultasjoner der Escape-verktøyet tas i 

bruk. Som tidligere nevnt får én ansatt på hver vakt ansvaret for å overvåke og 

registrere hvorvidt screening gjennomføres. Dette gjøres ved å søke opp i de utfylte 

journalmalene av ESCAPE på datasystemet CGM og deretter fylle ut 

implementeringsskjema for aktuelle konsultasjoner (barn 0-5 år). Hovedmålsetningen er 

som nevnt at verktøyet skal brukes ved tilnærmet alle de aktuelle konsultasjonene, og 

det tilstrebes dermed over 80 % utfylte screeningsskjema i løpet av testperioden. Den 

andre kvalitetsindikatoren vil i være antallet kontakter med barnevernet etter innføring 

av Escape-verktøyet. Målet er 30 % økning i antallet barnevernsmeldinger som 

barnevernet oppgir å ha mottatt fra NRL i testfasen sammenliknet med samme periode i 

fjor. Barnevernsmeldinger registreres på samme implementeringsskjema og av samme 

ansatt. Det skal også krysses av for om det ble satt i gang andre tiltak, og eventuelt 

hvilke. Disse andelene vil bli summert opp jevnlig i prosjektperioden. Dette vil gjøres 

ved å manuelt gå gjennom implementeringsskjemaene som er i papirform. Det vil være 

fagsykepleier (i samarbeid med overlegen ved NRL) som har hovedansvar for dette. 

Det kan også gis oppdateringer av denne statistikken til resten av de ansatte ved NRL. 

Etter prosjektperioden vil andelene summeres opp totalt (av studentrepresentantene og 

prosjektgruppen), og vurderes opp imot hovedmålsetning.  
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4. Prosess, ledelse og organisering 

Vi har for denne oppgaven valgt å ta utgangspunkt i et kvalitetsforbedringsverktøy 

utarbeidet av Seksjon for kvalitetsutvikling, Kunnskapssenteret (Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten, 20.08.2015). Modellen går også under akronymet 

“PUKK”-sirkelen. Som illustrasjonen under viser er det mulig å gå begge veier i sirkelen. 

For fremgang i forbedringsarbeidet kan det være likeså nødvendig å gå tilbake til 

tidligere faser i prosessen og gjøre mindre korreksjoner underveis. Sirkelen muliggjør et 

løpende systematisk forbedringsarbeid, hvor en kan fortsette arbeidet etter evaluering 

og korrigering. Vi vil i det følgende redegjøre for vår tilnærming til de fem ulike punktene 

i sirkelen. 

Figur 4.1: Modell for kvalitetsforbedring (11). 
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4.1 Forberede 

4.1.1 Erkjennelse og forankring 

Det første skrittet i retning av å begynne forbedringsarbeid er å erkjenne behovet for 

forbedring. Dette bygger på prinsippet om en felles forståelse av kvalitet. Dersom en 

følger den nasjonale kvalitetsstrategien finnes det seks dimensjoner av tjenestekvalitet, 

tjenestene skal ifølge denne; 1) være virkningsfulle, 2) utnytte ressursene godt, 3) være 

tilgjengelige og rettferdig fordelt, 4) gi brukerinvolvering og brukerinnflytelse, 5) være 

samordnet og preget av kontinuitet samt 6) være trygge og sikre (12). Disse seks 

punktene vil være nyttig å vurdere aktivt ved planlegging av forbedringsarbeidet da 

dette også ofte opptar mikrosystemet hvor implementeringen av prosjektet finner sted. I 

vårt tilfelle dukket ikke erkjennelsen av behov for forbedring opp i mikrosystemet selv, 

men blant en gruppe utenforstående studenter. Det blir derfor vesentlig å bygge 

engasjement for prosjektet innad i mikrosystemet, og få til en god forankring av 

forbedringsarbeidet hos ledelsen, blant de ansatte og brukerne. Dette kan gjøres ved å 

bygge opp under aktiv deltakelse fra de ulike gruppene i systemet, eksempelvis ved å 

lytte til innspill til vår preliminære plan for implementering av Escape-verktøyet blant 

legene, sykepleiere og ledelsen. Dette vil også kunne gi nyttige innspill til 

prosjektgruppen med tanke på utfordringer en ikke kunne forutse uten å kjenne 

systemet bedre. I tillegg vil det kunne være nødvendig å tilrettelegge og finjustere deler 

av arbeidet til infrastrukturen og den interne kulturen i systemet samt deres egen plan 

og visjon for arbeid innenfor virksomheten. 

4.1.2 Ledelse og organisering 
Det skal opprettes en prosjektgruppe som ledes av fagutviklingssykepleier, og som 

ellers består av alle enheter som er involvert i prosjektet; overlegen på legevakten eller 

representant fra ledelsen, legene og sykepleierne. Prosjektgruppen kan bistå i å 

implementere forbedringsarbeidet som en del av den daglige driften.  
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4.2 Planlegge 
Punktene under planleggingsfasen er tidligere nevnt i oppgaven. Her fremkommer 1) 

kartlegging av behov for forbedring og beskrivelse av dagens praksis, 2) satt mål for 

forbedringsarbeidet hvor det tilstrebes en utfyllingsprosent av screeningskjemaet på 

over 80%, 3) forbedringstiltak (som tiltak for å øke oppmerksomheten rundt arbeidet, 

automatisk journalmal og ansvarlig ansatt), samt 4) mulige måleverktøy og foreslåtte 

kvalitetsindikatorer. Det er her likeså essensielt under dette punktet at systemet føler 

eierskap til forbedringsarbeidet og de endringene som skal komme, og at de er enige i 

målsetningene for prosjektet. 

 

Før selve implementeringen av screeningverktøyet vil det være hensiktsmessig å 

undersøke og kartlegge dagens situasjon mer nøyaktig, blant annet tallfeste hvor 

mange konsultasjoner det er på legevakten per døgn og hvor stor andel av 

konsultasjonene som er med barn i alder 0 til 5 år. Gjennom kartleggingen før innføring 

av screeningverktøyet ønsker vi også å få en oversikt over hvor mange ganger 

mistanke om barnemishandling journalføres, hvilke vurderinger som gjøres og hvilke 

tiltak som blir iverksatt i de ulike tilfellene. Dette vil skje en måned før implementering. 

Praktisk sett vil det være nyttig med et kartleggingsskjema, som ligner 

implementeringsskjemaet tidligere beskrevet under 3.3 Foreslåtte tiltak.  

Ettersom det ikke finnes noen offisiell Escape på norsk har vi valgt å oversette den selv, 

hvilket innebærer en feilkilde i form av muligheten for endret innhold. Før prosjektet skal 

innføres burde det etterstrebes å lage en offisiell norsk versjon. Vår tanke var at den 

offisielle norske versjonen kunne utarbeides i samarbeid med NKVTS som sitter på 

spesialistkompetanse innenfor barnemishandling i Norge. Videre ønsker vi under 

informasjonsmøtet, før implementeringen, å ha en diskusjon med de ansatte om hva de 

legger i de forskjellige spørsmålene i Escape. På den måten ville alle fått en felles 

forståelse av hvert enkelt spørsmål og vi vil kunne unngå tolkningsfeil. Noe vi mener vil 

kunne gi de ansatte en økt eierskapsfølelse til prosjektet.  
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I første omgang vil implementeringen tre frem som en småskala implementering med 

fokus på barn under 5 år, ettersom det er vist at denne aldersgruppen er spesielt utsatt 

for fysisk barnemishandling i dag. De inkluderte brukerne av screeningverktøyet er en 

mindre gruppe leger, i dette tilfellet de fast ansatte legene på dagtid. Dette forenkler 

arbeidet med informasjon og opplæring og skaper et mindre miljø for innspill og 

diskusjon underveis. Dette vil i utgangspunktet være vår prosjektgruppe. En positiv 

konsekvens av å starte med en sådan småskala implementering kan være den 

potensielle etableringen av ambassadører for prosjektet når en kommer dithen hvor en 

større implementering er aktuelt. Pilotprosjektet vil foregå innenfor en begrenset 

tidsperiode på 3 måneder før det blir evaluert på bakgrunn av de ansattes erfaringer og 

de foreslåtte måleverktøyene 

4.3 Utføre 
 

Det skal utarbeides en plan for prosjektet, med oversikt over de tiltak som skal 

iverksettes for implementering av forbedringsarbeidet og hvordan resultatene eventuelt 

skal evalueres. 
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Figur 4.2: Implementering 

4.4 Evaluering og kontroll 
I vurdering av prosjektet etter 3 måneder vil prosjektgruppen se på oppnåelse av 

prosjektmålet gjennom evaluering av kvalitetsindikatorene; altså andel konsultasjoner 

ESCAPE ble tatt i bruk, og andelen kontakter med barnevernet i de aktuelle 
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konsultasjonene.  

 

Det vil være fagsykepleiers ansvar, i samarbeid med overlege på NRL, å følge opp 

bruken av skjemaene i det daglige. I tillegg kan det være en mulighet at noen av 

studentrepresentantene fra universitetet i prosjektgruppen på omgang dro innom 

legevakten for en løpende evaluering av forbedringstiltakene, gjennom dialog med de 

ansatte og fagsykepleier. Dette vil muliggjøre raskere intervensjon ved eventuelle 

utfordringer. I tillegg vil det kunne ha en positiv konsekvens ved at deltakere i prosjektet 

er synlig tilstede under implementeringsprosessen.  

4.5 Oppfølging og korreksjon 

Når perioden for pilotprosjektet er over vil det være aktuelt å evaluere effekten av 

screeningverktøyet målt opp mot prosentandel utfylte skjema av de involverte ansatte i 

den avgrensede perioden, samt intervjue de involverte ansatte for å få kartlagt deres 

opplevelse av prosjektet. Et alternativt tredje mål vil være å se om de ansatte opplever 

at de er blitt tryggere på eller at det har blitt mer oppmerksomhet knyttet til mulig 

barnemishandling ved traume mot barn. Dette er et vanskelig mål å kvantifisere og vil 

heller bli sett på som en positiv sideeffekt av prosjektet. 

 

Dersom pilotprosjektet er vellykket er det et mål å utvide prosjektet til å omfatte alle 

barnekonsultasjoner ved legevakten. Eksempelvis i to trinn; i første omgang utvides 

prosjektet til å gjelde alle faste ansatte, for i andre omgang å gjelde alle faste ansatte 

samt vikarer. 

 

Dersom prosjektet ikke er vellykket, eller de ansatte har kritikk av prosessen og 

gjennomføringen av prosjektet, må disse utfordringene forsøkes løst i første omgang før 

en eventuelt ny runde med den samme eller en ny pilotgruppe kan iverksettes. 

Et viktig poeng i begge tilfeller er å sikre videreføring av prosjektet ved å få på plass et 

system som overvåker at det nye systemet fungerer og følger kravene til kvalitet nevnt 
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over. Dette vil spesielt bli aktualisert når prosjektgruppen trekker seg ut av 

mikrosystemet etter en forhåpentligvis vellykket implementering av screeningverktøyet. 

Dersom prosjektet er vellykket bør prosjektgruppen vurdere hvordan kunnskapen kan 

deles med andre virksomheter, slik at den ikke forblir lukket inne i et system. Slike 

arbeider er ressurskrevende og flere vil være tjent med en slik kunnskapsoverføring til 

andre virksomheter og systemer. 

 

4.5.1 Motstand 

En ideell bruk av Escape-screeningverktøyet innebærer en ikke-diskriminerende 

holdning overfor hvilke pasienter som inkluderes. Legene ved NRL opplever 

kveldsvaktene som travle, og screeningverktøyet bør i første omgang implementeres på 

dagtid. Dette er muligens en bedre tilnærming i første omgang for å unngå utfordringen 

med travle vakter og motstand blant de ansatte. Det er imidlertid ikke slik at 

traumatiserte barn kun dukker opp på dagtid, og det kan være lenge mellom de 

gangene en vil møte et traumatisert barn på legevakten. Mangelen på oppdagede 

tilfeller vil kunne være av negative konsekvenser for forankringen og erkjennelsen av 

effekten av tiltaket, til tross for at det ikke er en del av våre effektmål. Målet er at 

Escape skal benyttes på alle vakter etter at de ansatte har blitt vant til å benytte det. En 

alternativ tilnærming for å imøtekomme det store arbeidspresset på legene er å fordele 

oppgaven mellom legene, fagsykepleier og sykepleiere på vakt. Sykepleierne møter 

pasientene ved triagering og er kanskje bedre rustet til å følge opp hvorvidt historien 

stemmer med aktuell skade på barnet. Escape er et screeningverktøy som er utarbeidet 

for leger, men som muligens kan benyttes av sykepleiere ifbm. triagering. Dersom 

sykepleierne benyttet seg av Escape i sin første vurdering av pasienten, kunne dette 

medført tidsbesparelse og økt effektivitet. Med tanke på at sykepleier ved triagering 

allerede foretar en vurdering som fra før er inkludert i Escape, fremstår det at man her 

legger til flere vurderingspunkter ved å innføre en fullstendig Escape-screening, som et 

godt alternativ. Dette dokumentet vil videre kunne følge pasienten og fungere som et 

støtteverktøy under legens vurdering og undersøkelse av vedkommende. Endelig vil 
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uansett legens vurdering være førende for både utfyllelsen av skjemaet og videre 

håndtering av pasienten. 
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5. Diskusjon 

 

Vi har undersøkt hvorvidt screeningverktøyet Escape kan og bør innføres for å fange 

opp mishandling av barn ved NRL. Innføring av nye screeningverktøy vil nødvendigvis 

legge beslag på helsevesenets ressurser, ofte med det å fange opp en relativt liten 

andel av de screenede for øye. Alle nye screeningverktøy som vurderes innført bør 

derfor vurderes omhyggelig. Ved funn som følge av screening bør det vektlegges at det 

eksisterer effektive tiltak, og at det finnes en potensiell gevinst ved å gjennomføre disse 

tiltakene på ytterligere pasienter. Vi vurderer Escape-screeningverktøyet til å være et 

hjelpemiddel som er forbundet med begrenset ressursbruk, til tross for en stor mulig 

oppside. Den potensielle gevinsten er enorm både for enkeltindividet og samfunnet. 

Samtidig viser studier at Escape også gir et betydelig antall falskt positive, hvilket kan 

medføre belastning for både pasientene og de pårørende. Det kan imidlertid 

argumenteres for at det antallet flere barn som faktisk oppdages vektlegges mer enn 

det antallet som blir fanget opp som falsk positive. Vi vurderer det videre slik at også 

funn når Escape benyttes utløser en nokså begrenset ressursbruk, og at det i så måte 

totalt sett er et godt og relevant screeningverktøy.  

 

Et annet argument for å implementere Escape-screening er at det samsvarer godt med 

“de røde flaggene” som UpToDate anbefaler, og som allerede brukes i Norge. Man kan 

med andre ord si at Escape systematiserer og minner en på “de røde flaggene” enhver 

lege som møter et barn på legevakta med en skade skal tenke gjennom uansett. Vi 

mener at ved å ha et screeningopplegg flytter vi det lovpålagtet ansvaret man har som 

lege til å oppdage og fatte mistanke om barnemishandling fra enkeltindivitet til 

fellesskapet. UpToDate er klar i sin anbefaling om at screening øker sannsynligheten 

for å oppdage barnemishandling og at det øker fokuset på problemet. Til tross for et 

økende fokus på barnemishandling og at barn som utsettes for barnemishandling er 

oftere i kontakt med helsevesenet viser forskning at det fortsatt kun er en liten andel 

som blir meldt i fra og oppdaget. Det er med andre ord både en stor helsegevinst og en 
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økonomisk gevinst å innhente om man kunne oppdaget flere enn det vi gjør med 

dagens praksis.  

 

UpToDate anbefaler ikke universal screening for barnemishandling grunnet for lav 

positiv prediktiv verdi og med det faren for økt antall falskt positive. Motargumentet er at 

vi med den høye spesifisiteten kan være trygge på at de negative utfallene faktisk er 

sanne. Ekspertene ved NKVTS var klare på at det å prøve ut et screeningverktøy for å 

oppdage fysisk mishandling av barn i Norge var en god idé. UpToDates anbefalinger 

skal være internasjonale og kunne fungere godt i alle land. Håndtering og fokus på 

barnemishandling varierer imidlertid fra land til land. Vi og NKVTS mener at et økt fokus 

og et mer systematisk screeningopplegg vil tjene situasjonen i Norge. Det er imidlertid 

viktig å understreke at organiseringen av det norske helsevesenet trolig avviker fra 

landene der en har studier på bruken av Escape. Videre er også et mål med 

implementeringen av dette screeningverktøyet en bevisstgjøring av helsepersonell. Et 

eller flere poeng på Escape-verktøyet betyr at legen skal handle, og det som gjøres er 

endelig opp til klinikeren. NKVTS-ekspertene vektla viktigheten av at klinikerne selv får 

vurdere oppfølgingen av hvert enkelt tilfelle. Det kan være nyanserte kasus, og tiltakene 

må derfor styres etter “graden” av mistanke. Klinikerens skjønn avgjør til syvende og 

sist følgene av positiv screening, hvilket argumenterer for at man kan  “unne seg” et 

såpass stort antall falsk positive.  Følgende er eksempler på tiltak klinikeren kan 

iverksette:  
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Figur 5: Flytskjema over foreslåtte tiltak ved utslag på Escape-skjema.  
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6. Konklusjon 

Escape-screeningverktøyet er utviklet for å oppdage og identifisere barn som har blitt 

utsatt for barnemishandling. Internasjonale retningslinjer konkluderer med å ikke 

anbefale bruk av screening, men både nasjonale fageksperter og mikromiljøet vårt er 

positive til implementering av Escape-verktøyet. Studier viser at Escape i seg selv er et 

godt verktøy for å avdekke barnemishandling, men at bruken av det kan medføre 

negative ringvirkninger gjennom konsekvensene av falske positive utslag. Vi skisserer 

at den enkelte klinikeren selv bør vurdere utfallet av utslag på et av spørsmålene i 

Escape. Dette gjør at tiltaket enklere kan forankres i ledelsen og også i større grad vil 

benyttes av klinikerne. Vi mener at det skisserte tiltaket er implementerbart og vil være 

et viktig bidrag for å håndtere en vanskelig problemstilling. Av den grunn anbefaler vi at 

dette tiltaket gjennomføres. 
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