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Sammendrag (abstract) 	
 

Background: The purpose of this study is to make an overview of the assumed pathogenic 
mechanisms underlying Shaken baby syndrome and the differential diagnoses that have to be 
considered when diagnosing an infant with presumed Shaken baby syndrome (SBS).  

 

Method: A literature study based on a selection of articles gathered by these searches in 
PubMed: “Shaken baby syndrome” and “shaken baby syndrome and differential diagnoses”.  

 

Results: Shaken baby syndrome has been defined in different ways, but there is an 
established triad consisting of subdural hematoma, encephalopathy and retinal bleedings. 
Different mechanisms of injury and various conditions are proposed as differential diagnoses 
like falls, benign extern hydrocephalus, resuscitation, obstetric factors, metabolic and genetic 
conditions, coagulopathies and choking.  

 

Conclusion: When making a diagnosis of Shaken baby syndrome several other conditions 
and mechanisms have to be excluded. Further research is also needed to get a better 
understanding of SBS and to establish as safe and scientific criteria as possible. 
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Innledning 
Fra begrepet Shaken infant syndrome ble innført og tatt i bruk for første gang i 1974 (1), har  
det ikke bare vært brukt gjennom flere tiår i forskning, vitenskapelige artikler, media og i 
rettsaler, men også vært svært omdiskutert. En rekke oftalmologer, nevrologer, pediatere og 
andre spesialister har både beskrevet de samme skadene som ses ved Shaken baby syndrome 
ved andre tilstander og etter andre typer hendelsesforløp, og forsøkt å vurdere om vi med 
sikkerhet kan sette denne diagnosen.  

Barna som rammes av denne formen for barnemishandling er typisk rundt 1 – 3 måneder eller 
rundt 10 – 13 måneder gamle, noe som er sammenfallende med perioder der barn gråter mye. 
Det er rapportert at ofrene oftere er gutter enn jenter. Gjerningspersonene, når det gjelder 
påført hodeskade (abusive head trauma) er oftest fedre (37 % av tilfellene), fulgt av mors 
kjæreste, kvinnelige barnepassere og mødre (2,6 %) i synkende rekkefølge (2). Risikofaktorer 
for ikke-aksidentelle skader hos barn inkluderer unge foreldre, ustabile familiesituasjoner, lav 
sosioøkonomisk status, unge mødre, tidligere skader hos barnet, eller prematuritet og lav 
fødselsvekt hos barnet (3-5). 

Mistanke om barnemishandling oppstår vanligvis når en skade ikke samsvarer med historien 
som blir fortalt (6). At en diagnose som Shaken baby syndrome (SBS) brukes for å avgjøre 
om mishandling har funnet sted eller ikke, gjør at en må stille høye krav til denne 
diagnostikken. At de fleste skader av barn skjer i hjemmene (7), gjør dette temaet spesielt 
ømtålig. Å bli dømt for barnemishandling er svært belastende for både de domfelte, deres 
familier og ikke minst barn som er involvert.  

Frykten for at noen kan bli urettmessig dømt, må imidlertid ikke føre til at man ikke våger å 
utrede en sak med hensyn til barnemishandling. Mange barn er utsatt for mishandling, og ofte 
kan tegn på flere episoder med traume dokumenteres ved påvisning av ulik alder på hjerne- 
og benskader (8). En tredjedel av barna dør av hodeskader og mange overlevende har 
psykiske, sosiale, fysiske og nevrologiske sekveler (8, 9). Det uklare symptombildet ved SBS 
medfører at lettere tilfeller kan overses. Men selv i de alvorlige tilfellene der barn dør, er det 
ikke alltid nok bevis til at en kan gi en sikker drapsdiagnose (8). 

De fleste studiene på området er retrospektive studier, noe som er naturlig, da det vil være 
vanskelig å gjøre studier av slike skader på barn uten å bryte med etiske verdier. Det ligger 
likevel en del begrensninger i de retrospektive studiene. Blant annet blir data samlet fra 
forskjellige kilder og dermed på ulike måter, og innsamlingen av data vil ikke bli 
standardisert.  

Metode 
Oppgaven en gjennomført som en litteraturstudie. Det er blitt gjort søk i PubMed som følger: 
”Shaken baby syndrome” og ”Shaken baby syndrome AND differential diagnoses” i tillegg til 
søk etter spesifikke artikler oppgitt i andre artiklers referanselister, og etter råd fra veileder. 
Artiklenes relevans er vurdert ut i fra informasjon i abstractet. Det finnes en stor mengde 
aktuelle artikler, og referanser tatt med i denne oppgaven er bare et utvalg.  
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Det er flere svakheter ved mange av studiene som brukt i denne oppgaven.  Flere studier har 
få tilfeller inkludert. Ofte er flere tilfeller ekskludert fordi hendelsene ikke var bevitnet, eller 
det mangler «utenforstående vitner», det vil si vitner som ikke hadde noen del i 
mishandlingen. Noen studier har også inkludert barn som er eldre enn hva man typisk ser ved 
Shaken baby syndrome, som en regner med hovedsakelig forekommer under ett års alder (6, 
7). 

Resultater 
 

Definisjon  
Caffey brukte i 1972 begrepet ”Whiplash shaken infant syndrome” og beskrev da risting som 
en sannsynlig årsak til kombinasjonen av traksjons-stress i periost i rørknokler, intrakranielle 
og intraokulære blødninger (1, 10). Caffey skrev i 1974 at fravær av ytre tegn på traume mot 
hode og bløtvev i ansikt, nakke, ansikts-skjellet og kalvarium, var karakteristiske funn hos 
barn han kalte ”Whiplashed infants” (1).  Flere ulike definisjoner på ”Shaken baby syndrome” 
har siden blitt brukt. Under følger noen eksempler: 

Shaken baby syndrome er karakterisert av subduralt hematom i hjernen, okkulte 
benfrakturer og retinale blødinger hos barn, vanligvis under 3 år (8). 

Barn med en triade bestående av nevrologisk dysfunksjon, subduralt hematom og 
retinal blødning er ofte diagnostisert som ofre for shaken baby syndrome (11). 

Samtidig opptreden av subdural og subarachnoidal blødning, metafysale frakturer av 
traksjonstype og retinale blødninger (11). 

En triade av symptomer bestående av subduralt hematom, encefalopati og retinale blødninger 
(12) synes det til tross for ulike definisjoner, å være en viss enighet om.  

Flere forfattere mener at risting alene er tilstrekkelig til å forårsake skadene som er ment å 
utgjøre Shaken baby syndrome (1, 13), men mange undersøkte spedbarn har også tegn på 
skader forårsaket av støt, slik som skallefrakturer og bløtdelsskader (8, 14). Blant annet 
Duhaime (3) mener derfor ”shaken impact syndrome” er en bedre betegnelse. Ved obduksjon 
ses da tegn på ytre skader. At intrakranielle blødninger uten ytre skader oppstår på grunn av 
støt mot en bløt flate, slik som en madrass har også blitt foreslått. Alexander et al (13) mener 
det er usannsynlig at en kraft som kan gi indre hodeskader ikke skal etterlate noen skade på 
hodebunn eller subgaleal skade. Forfatterne av denne artikkelen mener også at retinale 
blødninger ikke så godt kan forklares av støt alene (13).  
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Vanlige funn ved tilfeller diagnostisert som Shaken baby syndrome 
 

Generelle fysiske funn 

En del funn vil være mulig å legge merke til ved en klinisk undersøkelse. Barna presenterer 
seg ofte med irritabilitet, letargi og oppkast, noe som ofte mistolkes som gastroenteritt eller en 
annen infeksjon, da skadehistorien holdes tilbake. Det er ofte ikke ytre tegn på hodeskade, 
noe som gjør at bildeundersøkelser ikke blir gjort (8).  

Det har blitt beskrevet skader som blåmerker, hevelser, skader i huden, brennmerker (3) og 
bulende fremre fontanelle. Lumbalpunksjon vil vise blod i spinalvæsken dersom denne 
undersøkes. Hematokrittverdier kan være lave (15). Forhøyede koagulasjonsfaktorer trenger 
ikke nødvendigvis å være tegn på primær koagulopati, men kan være tegn på den 
underliggende hjerneskaden (16).  

Subdurale, subarachnoidale og subpiale blødninger  

I 1974 skrev Caffey at subduralt hematom var den vanligste, mest skadelige og den minst 
forståtte lesjonen hos et barn utsatt for risting (1). Han skrev videre at det også er den 
vanligste årsak til død. Subdurale hematomer hos spedbarn forårsakes i nesten alle tilfeller av 
traume. De er bilaterale i mer enn 80 % av tilfellene (1), men Caffey oppgir ikke kilde for 
disse opplysningene.  

Ofte forblir slike skader udiagnostisert, og det er et paradoks at det i mange tilfeller er fravær 
av ytre tegn til traume mot hode og ansikt, til tross for alvorlige indre skader. Vage kliniske 
funn gjør ofte at allmennpraktikere og pediatere ikke finner grunn til å mistenke subdurale 
blødninger, og det er en tendens til at foreldre ikke frivillig forteller om traume når spørsmål 
om dette stilles av en kliniker (1). At det ved mange tilfeller av subduralt hematom ikke er 
noen traumehistorie, i følge noen forfattere så mange som 54 % av tilfellene, gjør at man har 
tenkt at Whiplash shaking kan være en årsak. (1) 

Ved CT av mishandlede barn finnes vanligvis blødningene som unilaterale eller bilaterale 
ansamlinger av blod med høy tetthet, med beliggenhet særlig på den pareto-occipitale 
konveksiteten eller i den posteriore interhemisfæriske fissur (3, 17, 18). Slike blødninger er 
vanligvis fra 2 – 15 ml i volum og forårsaker nesten aldri død på grunn av direkte masseeffekt 
(3). 

Intraoculære blødninger  

Caffey (1) inkluderte fra starten av retinale blødninger i sin beskrivelse av skader som oppstår 
ved risting. Andre forfattere oppgir at retinale blødninger forekommer hos  
65 – 95 % av pasientene (3, 8, 19-21). De kan forekomme i hvilket som helst av retinas lag, 
og kan være preretinale eller subretinale (3). Store vitrøse blødninger kan også forekomme. 
Kivlin et al (8) fant at de fleste pasientene hadde mange intraretinale og preretinale blødninger 
bilateralt. Forfatterne av samme studie fant at retinale blødninger oftest var lokalisert i 
maculaområdet, men kunne finnes i hele retina ved histopatologisk undersøkelse. Andre 
studier har funnet det samme.  
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Ved undersøkelse av levende barn er det viktig at det gjøres en grundig undersøkelse av 
retina.  Periferien av retina kan kun ses ved indirekte oftalmologisk undersøkelse, noe som 
oftest krever at det er en oftalmolog med avansert utstyr som gjør undersøkelsen (22). 

Skade på opticusnerven 

Akutt blødning langs ytre lag av opticusnerven er typisk lettest å finne i forbindelsen mellom 
nerven og glasslegemet (3, 23). Budenz fant blødning i opticusnervens ytre lag i alle 13 
tilfeller av barn han undersøkte som hadde ikke-aksidentell intrakraniell skade (23), en annen 
studie undersøkte dette hos 70 barn over en periode på 13 år, og fant slike blødninger hos 11 
av 11 barn med påførte hodeskader (24).  

Død  

Hos barn som dør av hodeskadene er årsaken oftest ukontrollerbar intrakraniell hypertensjon 
(3). Lancon et al rapporterte at av tilfeller med ikke aksidentelle pediatriske skader stod 
Shaken baby syndrome for mer enn 50 % barnedødsfallene (9). Kivlin et al fant at 29 % av 
deres pasientpopulasjon døde av hodeskadene, mens Alexander et al fant en dødelighet på 25 
% (13). Kivlin et al fant også at retinale blødninger var korrelert til dødelighet, men at 
pasientens alder, rase og prematuritet ikke var det (8). Det påstås at det ikke er noen forskjell i 
dødelighet mellom spebarn med fysiske bevis på treffskader og tilfeller der en regner med at 
risting alene er årsak til skadene (13). 

Ribbensbrudd 

Det har blitt beskrevet forskjellige slags skader på skjelettet, men ingen er patognomoniske 
for mishandling. Likevel er multiple posteriore eller laterale ribbefrakturer og metafysale 
frakturer karakteristisk (3). Frakturer forekommer oftere i ribben, og er mindre vanlig i 
ekstremitetene (13).  

Cervical skade  

Den vanligste lokalisasjonen for cervicale skader er C1 til C4 (3). Slike skader forekommer 
forholdsvis sjelden, en kanadisk studie fant en forekomst av dette på 4 % (25). 

Skallefrakturer 

Fraktur av skallen er vanligst i posteriore del av parietalbenet eller occipitalbenet, eller en 
kombinasjon av disse der treff er en del av skademekansimen. (3) 

 

Antatte mekanismer for skader 
Det antas at gjerningspersonen holder om barnets brystkasse og rister det frem og tilbake i det 
venterodorsale planet, slik at det oppstår en gjentagende, to-fasisk syklus av raske 
akselerasjon- og deselerasjonsbevegelser frem og tilbake. Dette gjør at hodet bøyes forover til 
haken møter den fremre brystveggen (sternum), fulgt av en lignende men omvendt bevegelse, 
der hodet bøyes bakover til bakhodet møter øvre del av ryggen, eller øvre del av ryggsøylen 
(1).   
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Normale strukturelle egenskaper ved et lite barns hjerne og blodkar gjør at det lett kan skades 
ved akselerasjon-deselerasjonsbevegelsene som forekommer når et barn ristes. Sammenlignet 
med hodet hos en voksen er et barnehode relativt sett mye tyngre. Et spedbarns nakkemuskler 
er svakere enn det de er ved en hver annen alder (13). Dermed kan en tenke seg at man ved å 
riste et barn ved å holde det om brystkassen, gjør større skade hos et spedbarn enn det ville 
gjort hos et større barn (1). At et spedbarn har suturer som ikke har lukket seg og er bløte i 
tillegg til at de har relativt store fontaneller, kan føre til større dragningskrefter i forbindelsen 
mellom kar og bløtvev når hodet utsettes for store bevegelser som ved risting, enn det ville 
gjort hos større barn (1).  

Det er også andre anatomiske egenskaper ved spedbarn som gjør dem mer ømfintlige og 
mottagelige for skade ved risting. Skallen er relativt større (13) og mer ettergivelig, og mindre 
krefter skal til for at hjernevevet og dets blodkar kommer på strekk. Caffey (1) skriver at det 
spesielt ved whiplash-bevegelser oppstår lacererende belastninger på brovenene i deres 
forbindelsespunkt til sagitalsinusenes vegger. Større subarchnoidalrom bidrar til dette (13). 
Videre er spedbarnshjernen bløtere og består i større grad av umyeliniserte nevroner enn 
hjernen hos eldre, noe som gjør at både hjernevev og blodkar strekkes lettere. Hos spedbarn 
finner vi også et relativt større volum av cerebrospinalvæske som forflytter seg raskere og 
over større avstander, og dermed vil utøve større strekk-effekter på hjerneparenchymet, og på 
forbindelsene mellom brovener og sinuser (1). Noen mener at hjernen til et barn er mer 
beskyttet fordi skallen til et barn er mer elastisk og tynn, slik at støt absorberes i større grad. 
Andre mener derimot at barnets skalle av de samme grunner gir mindre beskyttelse (26, 27). 

I tillegg til den venterodorsale ristingen, er det også beskrevet at det oppstår en rotasjon av 
hodet, som påfører ytterligere stress på hjernen (28). Studier av biomekanikken i hjerneskader 
har kommet frem til at krefter som virker på hodet og fører til en rotasjon av hjernen rundt 
dens gravitasjonssenter, en angulær akselerasjon, primært vil gi diffuse hjerneskader. Både 
krefter som forårsaker en translasjonell akselerasjon, altså bevegelser i en rett linje og krefter 
med roterende komponenter vil kunne gi fokal hjerneskade (3, 7, 29). De ekstreme roterende 
kreftene gir også skjærende krefter, avrivning av corpus callosum, og diffus aksonal skade 
(3). Den rostrale delen av hjernestammen kan skades som en konsekvens av de angulære 
deselerasjonskreftene.  

Beviset på at angulær eller roterende deselerasjon er assosiert med cerebral kontusjon og 
subduralt hematom kunne i følge Duhaime (3) hjelpe Caffey til å komme med en forklaring 
på sammenhengen mellom subdurale og subarachnoidale blødninger, traksjonsbetingede 
metafysale frakturer og retinale blødninger.   

Retinale blødninger ved traumatiske hodeskader av ulike årsaker kan være unilaterale eller 
bilaterale. Mekanismer bak de retinale blødningene er uavklart, men flere forslag er fremmet, 
inkludert økt retinalt venetrykk, ekstravasjon av subarachnoidalt blod, og traksjon av retinale 
kar på den vitreoretinale kontaktflaten på grunn av angulær deselerasjon (3). En teori er at 
retinale blødninger oppstår ved venøs obstruksjon av retina som skyldes økt intrakranielt 
trykk på grunn av cerebralt ødem og subdural blødning. Plutselig økning av trykket i brystet 
eller hodet kan også være faktorer som bidrar (8, 30). En annen teori foreslår at traksjon av 
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glasslegemet på retina under akselerasjon og deselerasjon ved risting og treff, forårsaker 
sirkulære retinale folder og hemorragisk retinoschisis, i tillegg til mindre blødninger (8).  

Johnson et. al. har foreslått at når gråtende barn ristes til apné og dermed blir stille, er hypoksi 
den primære patofysiologiske hendelsen (31). Basert på CT funn er Duhaime er uenig i at 
hypoksi kan være eneste årsak (3). Diffus aksonal skade antas å være den primære biofysiske 
mekanismen for umiddelbar bevisstløshet etter traume (7, 29). 

 

Differensialdiagnoser 
Ut i fra det utvalget av studier jeg har gjennomgått har jeg funnet flere tilstander og 
alternative forklaringer som har blitt foreslått å kunne forklare de samme skadene som ses ved 
Shaken baby syndrome. Disse er som følger: 

Fall 
I litteraturen gjennomgått i forbindelse med denne oppgaven skilles det ofte mellom fall fra 
høyder over og under tre meter, som også fører til forskjellige typer skader. Fall har blitt 
beskrevet i litteraturen å særlig kunne gi subdurale og subarachnoidale blødninger. Retinale 
blødninger og ribbefrakturer er også beskrevet. En finner gjerne også andre skader etter et 
fall, slik som cerebrale kontusjoner og skallefrakturer. Ved spørsmål om Shaken baby 
syndrome må det vurderes om skadene som finnes kan stemme overens med en forklaring om 
et fall, og den påståtte høyden på fallet.  

 

Benign Ekstern Hydrocefalus 
Barn med benign ekstern hydrocefalus har en stor og raskt økende hodeomkrets, og 
forstørrede frontale subarachnoidalrom. Årsaken er ukjent. Det er vist økt risiko for subdurale 
hematomer hos barn med denne tilstanden, noe som gjør den til en differensialdiagnose ved 
Shaken baby syndrome (32). Undersøkelse ved bruk av bildedannende metoder er derfor 
viktig for å utelukke dette. 

 

Resuscitering 
Resusciteringsforsøk har også blitt foreslått å kunne forklare Shaken baby syndrome. Studier 
av barn som har gjennomgått forsøk på resuscitering har funnet at retinale blødninger 
forekommer i enkelte tilfeller, men det er uenighet rundt dette. Det er her viktig å ta i 
betraktning hvilke forutgående episoder og tilstander som fantes hos barnet før 
resusciteringen ble startet, og som muligens kan ha ført til blødningene. Skader på skjelettet 
ses ikke like ofte hos barn som hos voksne, da barn har et mer elastisk skjelett.  

 

Benskjørhet 
En sjelden arvelig bindevevssykdom, osteogenesis imperfecta (OI) gjør at de rammede barna 
blant annet har lettere for å få blåmerker og frakturer. Subdural blødning er en sjelden 



	 10	

komplikasjon til denne tilstanden (3). Det finnes diagnostiske analyser (gentester) som på det 
nærmeste kan utelukke at OI er årsaken til observerte skader. 

 

Fødselsrelaterte årsaker 
Fødsler er i litteraturen også foreslått å kunne medføre skader slik man ser ved Shaken baby 
syndrome. Både vanlige vaginale fødsler og assisterte fødsler skal kunne gi både retinale og 
intrakranielle blødninger. Det har blitt vist at de fleste slike blødninger forsvinner innen fire 
uker etter fødselen. Det er derfor viktig å vurdere skadene både opp mot hvordan 
fødselsforløpet har vært, og opp mot den tiden som har gått siden fødselen.  

 

Metabolske tilstander/genetiske lidelser 
Det finnes flere, forholdsvis sjeldne tilstander som må vurderes der det er mistanke om 
barnemishandling. Glutarsyreuri type I er en arvelig tilstand der det har blitt registrert tilfeller 
av plutselig encefalopati, subdurale blødninger og lesjoner i basalgangliene (33). 

Cobolamin C defekt er også funnet i ett tilfelle med retinale blødninger og subduralt hematom 
(34). Medfødte glykosyleringsforstyrrelser skal kunne gi blødninger, og det er beskrevet 
tilfeller med subdurale hematomer og andre intrakranielle blødninger. Retinale blødninger er 
ikke registrert. Det finnes en screeningtest for denne tilstanden, men denne er ikke inkludert i 
nyfødtscreeningprogrammet i Norge.  

 

Koagulopatier 
Ulike former for koagulopatier er viktig å utelukke, slik at man kan være sikker på at ikke en 
eventuell subdural blødning skyldes økt blødningstendens. Hemofili, von Willebrands 
sykdom og vitamin K-mangel er tilstander som kan gi intrakranielle blødninger hos barn, men 
som kan utelukkes ved ulike laboratorietester.  

 

Kvelning 
Kvelning har blitt foreslått å kunne forklare subdurale og retinale blødninger på grunn av 
vaskulær ruptur og høyt venøst intraluminalt trykk. Det er uenighet om dette, og andre 
forfattere mener at slike antagelser er gjort på et svakt grunnlag.  

 

Andre differensialdiagnoser 
I tillegg til disse forklaringene, kan intrakranielle blødninger også forekomme hos nyfødte 
etter alvorlig trombocytopeni, mekanisk traume, asfyksi, infeksjoner eller kongenitale 
vaskulære malformasjoner (35). Infantil kortikal hyperostose, metotreksatterapi, 
hypervitaminose A og infantil Rickets nevnes også som differensialdiagnoser (9). Kivlin angir 
at årsakene til retinale blødninger hos et spedbarn kan være fødsel, mishandling, alvorlig 
koagulopati, alvorlig aksidentelt traume og infeksjon, men at de forekommer sjelden (8). 
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Ehler Danlos syndrom type IV ble funnet hos et barn der det ble antatt at risting hadde 
forekommet (36). Hvis barnet er mer enn tre uker gammelt og ikke hadde en traumatisk 
fødsel, kan man eliminere fødsel som årsak til slike skader. Retinale blødninger kan også ses i 
ikke-traumatiske tilfeller som ved subarachnoidale blødninger, sepsis, galactosemi, alvorlig 
hypertensjon, og andre mer sjeldne tilstander (3, 37-39). 

 

Diskusjon 
 

En kontroversiell diagnose 
Det er uenighet om risting alene er tilstrekkelig til å forårsake funnene en regner for 
definerende ved ”Shaken baby syndrome”. Imidlertid mener et flertall av forskere at trivielle 
krefter som kan ses ved rutinemessig lek, som for eksempel ved husking og fall fra lave 
høyder, ikke er tilstrekkelig til å forårsake de samme skadene (3). 

Begrepet Shaken baby syndrome (SBS) brukes både i Norge og andre land og er vel kjent 
ikke bare i medisinske kretser, men også for den allmenne befolkning. På tross av at begrep 
som Shaken impact syndrome, Shaken baby syndrome og lignende betegnelser er tatt i bruk et 
stort antall ganger av forskere og klinikere, er det flere fagpersoner som mener at en slik 
diagnose ikke kan stilles med sikkerhet, og dermed fastslå barnemishandling slik det gjøres i 
dag. At det er brukt mange begreper om denne samme diagnosen, reflekterer at syndromet er 
kontroversielt og at det er stadig nye meninger om skademekanismer (3). 

 

Alternative forklaringer til skadene: 
 

Fall 
For å finne ut mer om hvilke skader fall kan påføre, er det hensiktsmessig å ta for seg 
undersøkelser av fall hos barn som er bevitnet av andre enn den antatte gjerningspersonen. I 
en undersøkelse gjort av Reiber (6), hadde tre barn falt fra høyder over tre meter og 
hendelsene var bevitnet. Alle de tre barna hadde subdurale og subarachnoidale blødninger. 
Ingen hadde retinale blødninger eller aksonal skade. Ved obduksjonen ble det hos disse barna 
også funnet oppsvulmet hode, skallebrudd, blåmerker og hudavskrap i ansiktet og hodet. Alle 
disse barna døde. At det i denne studien kun var tre tilfeller av fall over tre meter som ble 
inkludert, er en svakhet ved studien. Årsaken til dette er at andre tilfeller ikke var bevitnet av 
en «uavhengig person», et viktig eksklusjonskriterium for å kunne eliminere falske 
forklaringer.  

De tre fallene fra høyder over tre meter ble sammenlignet med 19 tilfeller som til å begynne 
med ble forklart som fall fra lave høyder (<1,5 – 1,8 m), men der det ikke var noe «urelatert 
vitne» som kunne bekrefte historien (6). Da obduksjonsfunn i disse tilfellene viste seg å være 
uventet alvorlige i forhold til den opprinnelige foreslåtte skademekanismen, og forklaringen i 
tillegg ble endret i etterkant, ble det senere bevist at skadene i 74 % av tilfellene var påførte. 
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De påviste skadene; de retinale blødingene og/ eller diffus aksonal skade, kan tyde på at det 
har foreligget en akselerasjon av hodet, selv om dette ikke fremkom i noen av historiene (6). I 
kun 2 av de 19 tilfellene ble det besluttet at historien var tilstrekkelig til å kunne forklare 
skadene. I begge disse to tilfellene, ble det funnet akutt subdural blødning. I det ene tilfellet 
ble det også gjort funn av uttalt hjerneødem uten skallefraktur, og i det andre 
subarachnoidalblødning og venstresidig parietal cerebral kontusjon uten skallefraktur. Et 17 
måneder gammelt barn hadde her falt baklengs fra en gyngestol. 

Kun to tilfeller med plausibel forklaring er et snevert grunnlag, men funnene i denne studien 
kan tyde på at også fall fra lave høyder kan gi subdurale og subarachnoidale blødninger, i 
tillegg til at fall fra lave høyder ofte kan vise seg å være noe helt annet enn nettopp et fall slik 
det blir oppgitt i forklaringen.  

I gruppen med fall fra lave høyder i Reibers studie (6) ble det funnet blåmerker som ikke 
kunne forklares i 13 av 19 tilfeller. Det ble også funnet gamle ribbefrakturer i 3 av19 tilfeller 
(6). Til sammenligning ble de i gruppen med fall fra større høyder funnet ett barn med 
signifikant ekstremitetsskade (dislokasjon av venstre håndledd og hofte), et annet med store 
indre abdominale blødninger og ett som hadde minimal skade av en hånd.  Ingen av barna 
som hadde falt fra høyder over tre meter fikk påvist retinale blødninger eller diffus aksonal 
skade, mens det i seks av de 19 tilfellene med fall fra høyder under tre meter ble påvist enten 
retinale blødninger, diffus aksonal skade eller begge. Forfatteren påpeker her at det ikke var 
noen forklaring som skulle tilsi at det var snakk om akselerasjonsskade i disse tilfellene(6).  

Plunkett (7) samlet funn fra 18 tilfeller med fall-relaterte hodeskader. Hos barna i sakene han 
gjennomgikk, viste subduralt hematom og cerebralt ødem seg å være til stede i de fleste 
tilfellene. Retinale blødninger var i de fleste tilfeller ikke undersøkt for, men var til stede i fire 
av de 18 tilfellene, og ikke til stede i to. I tillegg ble følgende symptomer og skader registrert: 
ulike grader av bevissthetsforstyrrelse, nakke- og hodesmerter, oppkast, stupor, letargi, 
stammende, sløret eller usammenhengende tale, skallefrakturer, subgaleale hematomer, 
epidurale hematomer, cerebrale-, subarachnoidale- og subdurale blødninger. Det ble også 
funnet ulike former for cerebral herniering, anoksisk encefalopati, infarktområder assosiert 
med trombose og disseksjon av carotiskar eller trombose av vertebralarterie, occipitale 
kontusjonsskader, ”contra-coup” kontusjoner, utflating av gyri, hudavskrap og 
kontusjonskader andre steder på kroppen, cerebellær kontusjon, preretinale blødninger, 
vitrøse blødninger og papilleødem.  

Skallefraktur ble i Reibers studie funnet i alle de tre tilfellene med fall over 3 meter, og i seks 
av 19 tilfeller med fall fra lavere høyder (6). Plunkett (7) registrerte skallefraktur i flere av 
tilfellene han undersøkte i sin studie. At fall fra større høyder oftere vil føre til kraniebrudd 
enn fall fra lavere høyder, er ikke vanskelig å forstå, men kan likevel ikke alene brukes som 
bevis for høyden på et fall. Ved Shaken baby syndrome, dersom det ikke er snakk om kjent 
”impact”, vil en derimot ikke forvente kraniebrudd som en del av funnene.  Der slike brudd 
forekommer, vil et fall kunne være en mer sannsynlig forklaring. 

Ved mindre fall er det særlig lineære skallebrudd som forekommer (6). Slike brudd er 
vanligvis ukompliserte og gir ingen nevrologiske sekveler. Derimot er komplekse 
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frakturmønstre og store nedtrykte frakturer ikke så vanlig ved fall, og man må vurdere 
muligheten for mishandling. Ved fall fra større høyder vil en forvente at andre deler av 
kroppen enn hodet også skades, noe som ikke forventes ved korte fall (6).  

I tilfeller med uttalt skallefraktur og kontusjon eller laserasjonsskade av hjernen, eller der det 
både er store skader på hodet og resten av kroppen, er en historie om fall fra korte høyder lite 
sannsynlig (6). Reiber mener at funn av retinale blødninger, interhemisfæriske subdurale 
blødninger og diffus aksonal skade tyder på akselererende skade (6). Uten en historie om fall 
fra stor høyde, eller en høyhastighets motorsykkelulykke, er slike funn typisk for Shaken 
impact syndrome.  

Både translasjons- og rotasjonskomponenter er assosiert med fokal hjerneskade, mens en 
diffus hjerneskade kun kan oppstå når en roterende komponent, eller angulær akselerasjon (7) 
er en del av skademekanismen (29). Ved Shaken baby syndrome regner en med at angulær 
akselerasjon er en viktig del av skademekanismen. Hos spedbarn og unge voksne som faller i 
hjemmet, for eksempel fra en benkeplate eller et bord, er det vanligvis snakk om 
translatoriske krefter med lav hastighet, som visstnok skal være mindre skadelige enn 
rotasjonskrefter, eller vinklede deselerasjonskrefter, som er mindre vanlig (3, 40). Derimot vil 
et plutselig støt eller sammenstøt ha en angulær vektor, og deformasjon av skallen ved et 
sammenstøt følges av volumendring i det subdurale rommet, tangentielt til den påførte kraften 
(7). De angulære kreftene og deformeringen vil føre til strekk på de overfladiske venene og 
skade av hjernen ved støt og kan forårsake subduralt hematom (7, 41). 

Hvor langt må man falle?  

Chadwick et al (42) sammenfattet resultater fra undersøkelse av 317 barn som ble bragt til et 
barnemottak, der foresatte fortalte at de hadde falt. De fant at det var ett dødsfall blant 118 
barn som falt fra 3 – 13,5 m og ingen dødsfall blant de 65 barna som hadde falt 1,5 – 2,7 m, 
mens syv av 100 barn døde der foresatte oppgav en historie om fall fra < 1,2 m. Det ene fallet 
fra 3 – 13,5 m som medførte dødsfall, var ikke bevitnet. Dersom man skulle trekke en 
konklusjon ut fra dette ville det bety at fall fra lave høyder er svært farlige, og mer en åtte 
ganger mer dødelig enn fall fra 3 – 13,5 meter (6). En må her regne med at en slik betydelig 
forskjell i dødelighet må være begrunnet av falske forklaringer i tilfellene med fall fra lavere 
høyder. I denne gruppen (fall fra lave høyder) var det også mange med retinale blødninger. 
Av de syv barna som falt fra lave høyder og døde hadde alle subdurale blødninger og 
cerebralt ødem, fem av dem hadde retinale blødninger. Det ble også funnet gamle frakturer (to 
tilfeller), blåmerker på truncus og ekstremiteter (fire tilfeller), genital skade (to tilfeller), samt 
støtskader to steder på hodet (to tilfeller). I to tilfeller ble det ikke gjort funn av andre skader.  

Flere studier som konkluderer med at korte fall kan være fatale, har blitt kritisert fordi fallene 
ikke har vært bevitnede eller bare har vært sett av en omsorgsperson for det aktuelle barnet 
(7). Mange andre forfattere mener at fall fra mindre enn tre meter sjelden, hvis i det hele tatt, 
noen gang er fatale (7). Noen rapporter av observerte fall og undersøkelser med dyreforsøk, 
frivillige voksne eller modeller, indiserer et potensial for alvorlig hodeskade, eller død fra så 
lite som 0,6 meters høyde (7). Slike undersøkelser er naturlig nok, ikke utført på barn. 
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At det tilsynelatende er mye uenighet i litteraturen når det gjelder fall, kan delvis være 
forårsaket at bruk av forskjellige tilnærmingsmetoder til dataene og disse metodenes styrker 
og svakheter (6). Det er viktig å vurdere mulige mekanismer ved et fall (7), alder og tilstand 
til barnet, og form og konsistens på kontaktflaten når en vurderer hvor høyt et fall må være for 
å ha betydning.  

 

Benign Ekstern Hydrocefalus  
Hydrocephalus er definert som unormal akkumulering av cerebrospinalvæske i ventrikler 
og/eller subarachnoidalrom som fører til økt intrakranielt trykk (32). Raimondi (43) har 
definert det som økt CSF volum. Ekstern hydrocefalus er vanligvis definert som en stor eller 
rask økning i hodeomkrets, kombinert med forstørrede subarachnoidalrom som ses ved 
nevrologisk radiologi (CT, MR eller ultralyd), særlig over frontallappene, og normale eller 
bare moderat forstørrede ventrikler. Benign brukes ofte sammen med ekstern hydrocefalus, 
noe som reflekterer synet på at det er en selvbegrensende tilstand som forekommer i 
spedbarnsalder, og går spontant tilbake i løpet av barndommen (32). Zahl bruker denne 
definisjonen av benign ekstern hydrocefalus: en idiopatisk tilstand hos spedbarn karakterisert 
av stor og raskt økende hodeomkrets og radiologisk bekreftet forstørrede frontale 
subarachnoidalrom (32).  

I Norge har benign ekstern hydrocefalus en insidens på 0,4 per 1000 fødsler. Det er rapportert 
flere gutter med benign ekstern hydrocefalus (44). Det er ofte en rask økning i hodeomkrets 
som gjør at barnet blir brakt i kontakt med medisinsk personell. Frontal buling, dilaterte vener 
i hodebunnen og spente fontaneller har også blitt beskrevet, i tillegg til irritabilitet, hypotoni 
og forsinket utvikling, særlig motorisk (44). Ved fødselen har barna litt større hodeomkrets 
enn normalbefolkningen (44).  

I de fleste rapporterte tilfeller er det ingen åpenbar årsak til ekstern hydrocephalus. Mange av 
barna viser seg å være premature, og tilstanden har blitt rapportert ved intraventrikulær 
blødning, meningitt, metabolske sykdommer, steroidterapi, kjemoterapi, nevrokirurgi og 
traume (32). Mye tyder også på at det eksisterer en familiær form. Det finnes flere teorier 
angående patofysiologien, men den underliggende mekanismen for dannelsen av ekstern 
hydrocefalus er ikke fullstendig forstått. Det er vist at spedbarn som har blitt diagnostisert 
med ekstern hydrocefalus hadde bulende subarachnoidalrom med en posterior 
væskedistribusjon prenatalt (45). Flere studier har vist økt risiko for subdurale hematomer hos 
barn med ekstern hydrocefalus etter minimal eller ingen kjente hodetraumer (32). Her er den 
antatte mekanismen strekk på brovener som går på tvers av de forstørrede 
subarachnoidalrommene (46).  

Nevrologiske bildedannende metoder er viktig ved differensiering mellom ekstern 
hydrocefalus og lignende tilstander og MR og ultralyd brukes for å skille ekstern 
hydrocephalus fra subdurale væskeansamlinger (32, 47). Den frontale subarachnoidale 
forstørrelsen ved ekstern hydrocephalus virker å minske og forsvinne spontant innen 2 – 3 års 
alder hos de fleste pasienter (32), men kan behandles kirurgisk, og ventriculoperitoneal 
shunting er den vanligste behandlingsformen. (44) 
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Resuscitering 
Retinale blødninger har blitt tillagt stor vekt ved diagnostisering og argumentering for 
diagnosen Shaken baby syndrome, og Caffey la tidlig vekt på retinale blødninger som et 
viktig og avgjørende kriterium for en slik diagnose (1).  

Enkelte forskere har imidlertid foreslått at resuscitering kan forårsake retinale blødninger. 
Mekanismen antas da å være at brystkompresjoner fører til økt intrathorakalt trykk, som igjen 
øker jugulært venetrykk og intrakranielt trykk, og dermed skaper et økt retinalt venøst trykk. 
Man får en pulserende venøs hypertensjon i hode og hals. Det forhøyede intrathorakale 
trykket overføres via vaskulære strukturer i thorax til det intracranielle rommet via 
cerebrospinalvæske og paravertebrale veneplexus. Trykket i høyre atrium blir også økt på 
grunn av den samtidige innblåsingen av luft i lungene (48). 

Goetting og Sowa (48) gjorde en studie av 20 barn som gjennomgikk resuscitering, og fant 
retinale blødninger hos to av dem. Årsaker til sirkulatorisk stans hos barna i undersøkelsen 
var sepsis, SIDS, nærdrukning, astma, forgiftning, asfyksi og aspirasjon. Av de to barna der 
det ble oppdaget retinale blødninger, hadde ett mulig sepsis, men SIDS ble bestemt å være 
dødsårsaken, det andre barnet hadde nærdrukning som dødsårsak. Forfatterne nevner også ett 
annet tilfelle som ble oppdaget etter at studien var avsluttet; en 9 år gammel gutt med to 
episoder med hjertestans pga astma. Han hadde ingen retinale blødninger like før et tredje 
stanstilfelle, men disse ble påvist etter dette. (48). I denne studien ble oftalmoskopi utført av 
en nevrolog. Studien omfattet et ganske lite antall barn, kun 20. Median alder var 2 år, og 
gruppen var således ikke helt sammenlignbar med tilfellene av Shaken baby syndrome, som 
stort sett sees hos barn under ett år.  

Forfatterne av denne artikkelen (48) trekker også frem andre tilstander som skal kunne gi 
retinale blødninger, så som Purtscher retinopati, (en hemoragisk retinopati som kan sees etter 
stump vold mot bryst eller hode), bilulykker og fødsler, der thorax blir komprimert. I disse 
tilfellene skal retinale blødninger ha blitt observert (48). 

Gilliland og Luckenbach (22) gjorde i 1993 en undersøkelse av 169 barn der resuscitering var 
forsøkt hos 131 av dem. Totalt 99 av barna hadde ikke retinale blødninger. Det var blitt 
forsøkt resusicitering hos 70 av disse i minst 30 minutter. Dødsårsakene var asfyksi, 
hodeskade, årsaker knyttet til sentralnervesystemet (CNS), respiratoriske årsaker, SIDS, 
lacerasjoner og kontusjonskade av thorax og abdomen, andre naturlige årsaker og ukjente 
årsaker. Gruppen av barn utsatt for hodeskade (13 av barna uten retinale blødninger) 
inkluderte tilfeller med stump vold, risting, kombinasjon av stump vold og risting, og 
knusningsskade av hodet. Sammen med barn registrert med sykdom i CNS, utgjorde disse 
totalt 21 av barna uten retinale blødninger. CNS-tilstandene inkluderte hjernetumor, 
meningitt, krampeanfallstilstand og spontane subarachnoidale blødninger, tilstander som 
forfatterne skriver at vanligvis assosieres med retinale blødninger (22). I samme studie var det 
61 av 70 med retinale blødninger som hadde gjennomgått resuscitering (>30 min). Av disse 
hadde 56 hodeskader, tre hadde CNS relatert dødsårsak, og én hadde sepsis, alle tilstander 
som har en kjent assosiasjon til retinale blødninger (22).  
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Forfatterne av denne studien (22) konkluderte med at de ikke kunne finne noen tilfeller som 
støttet hypotesen om at retinale blødninger kunne forårsakes av forsøk på resuscitering. 
Denne undersøkelsen ble gjort med henblikk på å vurdere om resuscitering kan være en 
alternativ forklaring til barnemishandling. Det var bare barn der det var kjent craniocerebralt 
traume, CNS-sykdommer, sepsis eller ukjent dødsårsak som hadde retinale blødninger, 
uavhengig av om resuscitering var utført. Dette er tilstander som er kjent å kunne gi retinale 
blødninger (22), og det antas at resusciteringen ikke var årsaken der dette ble funnet, men de 
andre skadene og sykdommene som var kjent i disse tilfellene. Der det var hodeskader var 
disse vurdert til å være tilstrekkelig til å kunne være årsak til død, med det kan også diskuteres 
om økt intrakranialt trykk i seg selv kan gi retinale blødninger. Det er også mulig at 
multimorbiditet kan ha bidratt til økt intrakranialt trykk i noen tilfeller (22).  

Flere funn gir utrykk for at det er store krefter som tas i bruk ved resuscitering. Gilliland fant 
at åtte barn døde som resultat av betydelige skader på truncus etter resusciteringen, heller ikke 
disse hadde retinale blødninger (22). I tillegg mener Gilliland at et trykk som er tilstrekkelig 
til å gi retinale blødninger sannsynligvis også ville gitt skade på opticusnerven (22). Når en 
skal bedømme et tilfelle er det viktig å vurdere om barnet har andre skader som kan medføre 
retinale blødninger, slik som hodeskade. For å vurdere om resuscitering kan forklare skadene 
bør en se etter andre skader assosiert med resuscitering og asfyksi, som petechier i huden og 
conjunctiva (49, 50). 

 

Benskjørhet 
Osteogenesis imperfecta er en sjelden arvelig bindevevssykdom der pasientene har mangel på, 
eller redusert kvalitet av type I kollagen. De får frakturer, men også andre symptomer som blå 
sclera, nedsatt hørsel, dentinogenesis imperfecta (unormal dannelse av dentin), hypermobilitet 
i leddene, blåmerker, kortvoksthet, «wormian bones» (intrasuturale benstrukturer), osteopeni, 
bøying og angulering av tilhelede frakturer, og progressiv skoliose. Subdural blødning er en 
sjelden komplikasjon til denne lidelsen (3, 51). Brudd hos pasienter med denne tilstanden 
forekommer oftest i diafysen i rørknokler, men ribbensbrudd, frakturer av forskjellig alder, og 
metafysale frakturer kan også forekomme (52, 53). Det finnes ganske sikre diagnostiske 
analyser for denne tilstanden, i form av biokjemiske analyser av fibroblaster og gentester (3). 

 
Fødselsrelaterte årsaker 
 

Retinale blødninger 

I sin artikkel fra 1974 legger Caffey vekt på retinale blødninger som et bekreftende kriterium 
for diagnosen av SBS, da kalt Shaken impact syndrome (1). Flere forskere har bekreftet at 
retinale blødninger forekommer hos friske nyfødte, noe som har vært antatt relatert til selve 
fødselen (54). Retinale blødninger kan i seg selv være assosiert med flere systemiske 
sykdommer og okulære tilstander, deriblant intrakranielle tilstander, hematologiske 
forstyrrelser, chorioretinale infeksjoner og retinale vaskulære sykdommer i tillegg til ved både 
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utilsiktede og påførte traumer (54). Om man kunne skille mellom retinale blødninger ved 
fødsler og ved traume ville det være til stor hjelp ved vurderingen av mulig barnemishandling 
og Shaken baby syndrome. Hvor lang tid det tar før spontan regresjon vil også kunne bidra til 
en slik vurdering. Vurderingen av hvor lang tid som har gått etter fødselen vil bidra til å 
kunne forklare om blødningene har oppstått ved fødselen.  

Caffey skriver i sin artikkel fra 1974 at overvekten av bevis fra flere kilder indikerer at 
idiopatiske retinale blødninger hos nyfødte barn ikke er oppstått som følge av traumer under 
fødselen, men at postnatal risting er mer sannsynlig årsak til slike blødninger hos barn der det 
er kjent mishandling eller risting. (1) 

Flere studier har vist at retinale blødninger forekommer etter fødsler. En studie av Emerson et 
al av 149 friske barn fra 2001 (54) viste at intraretinal bløding var til stede hos 34 % av de 
nyfødte. Zhao et al fant retinale blødninger hos 294 av 1199 spedbarn (24,5 %) (55). Andre 
studier har funnet lignende resultater, men flere har også funnet lavere forekomst (54). Det 
kan være mange årsaker til slike forskjeller som ulikt pasientgrunnlag, tidsaspekt, hvor raskt 
etter fødselen barna undersøkes, og forhold ved selve undersøkelsen som undersøkeren selv 
og hvilket utstyr som brukes.  

I Emerson et al sin studie (54) var insidensen av retinale blødninger høyest ved fødsler der det 
var blitt brukt vakuum, ni av 12 av disse barna (75%) hadde retinale blødninger. Ved vanlige 
vaginale fødsler hadde 40 av 120 retinale blødninger, mens insidensen var lavest for barn 
forløst med sectio og barn forløst med tang, der henholdsvis én av 15 og ingen av de to 
tangforløste hadde retinale blødninger. Maternell alder var noe høyere hos barna med retinale 
blødninger enn de uten. Ut fra denne undersøkelsen ble retinale blødninger ikke assosiert med 
rase, paritet, episiotomi, varigheten av aktiv fødsel, fødselsvekt, hodeomkrets eller andre 
forhold ved mor, barn eller selve fødselen. (54) De viktigste risikofaktorene var altså bruk av 
vakuum og økt maternell alder, i følge denne studien. 

Zhao et al (55) konkluderte med at retinale blødninger var vanlig hos nyfødte født til termin. 
Her ble 1199 spedbarn undersøkt, og retinale blødninger ble funnet hos 294 av dem (24.5 %). 
De fant i sin studie at spontan vaginal fødsel og kefalhematom hadde en positiv korrelasjon 
med retinale blødninger hos nyfødte. 85 % av de nyfødte med retinale blødninger hadde blitt 
født ved spontan vaginal fødsel. Obstetriske laserasjoner bidro også til forekomsten av 
retinale blødninger.  Keisersnitt hadde derimot en negativ korrelasjon med retinale 
blødninger. De fant ingen statistisk korrelasjon mellom retinale blødninger og de andre 
risikofaktorene som ble undersøkt i denne studien: kjønn, svangerskapsalder, fødselsvekt, 
uklarhet på fostervannet (turbidity of amniotic fluid), varigheten på første og andre fase i 
svangerskapet, anemi, hypertensive tilstander som kompliserer svangerskapet, føtal distress, 
intrakranial blødning eller neonatal hyperbilirubinemi. Zhao et al beskriver at spontan vaginal 
fødsel er den viktigste risikofaktoren til retinale blødninger. Det er viktig å ta i betraktning at 
bare 12  av 1199 barn ble født ved bruk av ulike instrumenter, og at totalt 25 % av disse også 
fikk retinale blødninger.  

Zhao et al påpeker i sin artikkel at med forbedrede verktøy for diagnostikk og behandling 
skulle en forvente nedgang i retinale blødninger hos nyfødte, derimot har insidensen forblitt 
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høy, selv om ulike studier viser forskjellige resultater når det gjelder forekomst (55). I senere 
tid har retinale blødninger vist seg å være et av de vanligste avvik hos nyfødte, og dette får 
mer oppmerksomhet enn tidligere.  

Høyere forekomst av retinale blødninger ved vacuumassistere fødsler og forekomsten av 
unilaterale blødninger (54), gjør at en kan tenke seg at blødningene forårsakes av en mekanisk 
effekt på retinale blodkar under passasjen gjennom fødselskanalen, muligens via kompresjon 
av selve øyeeplet. Dette støttes av at forekomsten av retinale blødninger synes å være liten 
ved sectio (54). Dersom passasje gjennom fødselskanalen var eneste mekanisme for oppkomst 
av retinale blødninger burde man kanskje sett større utslag på episiotomi, hodeomkrets, paritet 
og varighet av fødselen.  

Kefalohematom kan forårsakes av kompresjon av barnets hode i fødselskanalen, instrumentell 
forløsning, unormal koagulasjonsfunksjon eller dårlige karvegger, alle faktorer som ville føre 
til økt intrakranielt trykk og siden til stase av intrakranielle vener. En regner med at retinale 
blødninger forårsakes av ruptur av superfisielle retinale kapillærer som et resultat av økt 
venetrykk. (55)  

Ved ny undersøkelse av barna to uker etter fødsel, fant Emerson et al at de retinale 
blødningene hadde gått tilbake hos 28 av 33, altså i nesten 90 % av tilfellene (54). Tre av fem 
barn som fremdeles hadde blødninger to uker etter fødsel ble undersøkt igjen etter fire uker, 
og alle retinale blødninger var da gått tilbake, med unntak av én subretinal blødning som ikke 
gikk tilbake før seks uker etter fødselen. At blødninger går tilbake av seg selv, gir oss 
informasjon om at retinale blødninger hos barn over 1 måned ikke kan tilskrives fødsel, men 
før dette er det ikke uvanlig at slike blødninger kan finnes.  

Et annet viktig funn Emerson (54) gjorde var at bare en liten del av de nyfødte hadde 
blødninger i retina svarende til en skivediameter rundt opticusnerven og fovea, dermed vil en 
slik blødning være vanskelig å oppdage uten indirekte oftalmoskopi. En nøyaktig 
undersøkelse av retina vil derfor kreve undersøkelse av en øyelege og tilstrekkelig utstyr. Kun 
bruk av direkte oftalmoskopi vil gjøre at man går glipp av noen tilfeller av retinale 
blødninger. Det er likevel viktig å merke seg at også direkte oftalmoskopi er svært avhengig 
av den som utfører undersøkelsen (55). Både fødselsrelaterte retinale blødninger og 
traumatiske retinale blødninger kan være til stede i alle retinale soner. Emerson et al fant ikke 
preretinale blødninger eller vitrøst blod, og subretinal blødning viste seg å være sjeldent (54). 

Andre studier har vist en større sammenheng mellom retinale blødninger og primiparøse 
mødre (56). Studier som har vurdert bruk av tang som risikofaktor har enten vist at dette gir 
forhøyet risiko, senker risikoen, eller ikke utgjør noen forskjell.  

Skader på hode og CNS  

I en nevroradiologisk studie av 97 nyfødte som fikk gjort MR-undersøkelse ved mellom én og 
fem ukers alder, hevder Looney et al at asymptomatiske intrakranielle blødninger hos barn 
født til termin ved vaginal fødsel, var vanlig (57). I denne studien fant de en prevalens av 
intrakranielle blødninger på 26 % i vaginale fødsler. En fullstendig MR-undersøkelse ble 
utført hos 88 av de nyfødte. Av disse hadde 17 intrakranielle blødninger uten symptomer, 16 
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hadde subdurale blødninger, og én hadde subarachnoidal blødning. Subdurale blødninger 
forekom ofte sammen med andre former for intrakranielle blødninger, og to hadde 
subarachnoidalblødninger i tillegg til subduralblødninger, men fem hadde intraparenchymale 
blødninger. Alle de som hadde intrakranielle blødninger (17 nyfødte) var født vaginalt, og det 
ble dermed vist at intrakranielle blødninger var assosiert med vaginal fødsel, men derimot 
ikke med forlenget varighet eller med traumatisk eller assistert vaginal fødsel (vakuum eller 
tang). Hos 13 av de 17 barna med blødninger var det ikke brukt vakuum eller tang (57). 
Mødrene til barna med intrakranielle blødninger hadde heller ikke oftere vaginale, labiale 
eller perineale lacerasjoner. Barna med intrakranielle blødninger hadde ikke høyere forekomst 
av fødselstraumer (kefalohematom, lacerasjoner i hodebunnen, eller blåmerker) der det var 
brukt vakuum. Det var ingen forskjell i varighet av svangerskap, Apgar score, varighet av 
sykehusopphold, fødselsvekt eller hodeomkrets mellom barna som hadde intrakranielle 
blødninger, og de som ikke hadde det. Barna med intrakranielle blødninger hadde lavere 
svangerskapsalder enn de som ikke hadde det. Ingen av babyene hadde tegn på asfyksi, sepsis 
eller krampeanfall, men ett hadde apné ved fødselen.  

Alle de subdurale blødningene i studien gjort av Looney et al var infratentoriale eller 
lokalisert lavt i occipitalt eller temporalt område (57). Subdurale blødninger kan oppstå etter 
rifter i tentoriet, falx eller brovenene under fødselen (58). En kan tenke seg at lokalisasjonen 
av de subdurale blødningene kan være viktig for utviklingen av symptomer, da blant annet 
Looney et al i sin studie hadde høy forekomst av peritentoriale subdurale blødinger uten 
umiddelbar klinisk konsekvens (57). Det er et viktig poeng at mønstret av intrakranielle 
blødninger i Looneys studie skiller seg fra intrakranielle blødninger som finnes ved ikke-
aksidentelle hodeskader. Ikke-aksidentelle hodeskader fører ofte til subdurale blødninger med 
en generell lokalisasjon i de interhemisfæriske fissurene eller over de cerebrale 
konveksitetene, og er ofte av ulik alder. Looney et al fant i sin studie subdurale blødninger av 
samme alder i alle de 16 tilfellene av subdurale blødninger (57). Slike forskjeller i 
lokalisasjon og alder vil det være nyttig at er kjent blant radiologer og pediatere, for at de skal 
kunne skille ut påførte skader.  

Gardella et al (59) gjorde en studie av en stor obstetrisk populasjon, der de sammenlignet 
neonatale og maternelle komplikasjoner ved assisterte forløsninger med spontan vaginal 
forløsning. Resultatet ble at alle neonatale skader det ble undersøkt for, selv om forekomsten 
var lav for alle modaliteter, forekom signifikant oftere blant barna der det ble brukt både 
vakuum og tang under fødselen. Intrakranielle blødninger forekom i 2,1 per 1000 spedbarn 
der det ble brukt både vakuum og tang, sammenlignet med 0,9 per 1000 spedbarn i gruppen 
med spontan vaginal fødsel, en RR på 3,9 korrigert for fødselsvekt og paritet. Forekomsten av 
intrakraniell blødning var derimot ikke signifikant blant vakuum eller tangforløsninger alene. 
Dette kan tyde på en synergistisk interaksjonseffekt der bruk av et annet instrument øker 
risikoen for sykeligheten mer enn summen av risikoene ved hvert instrument for seg (59). 
Intrakraniell blødning omfattet i studien både intraventrikulære, subarachnoidale og subdurale 
blødninger. I denne studien ble induksjon oftere brukt i gruppen med assisterte vaginale 
fødsler enn i gruppen med spontan vaginal fødsel. Føtal distress var også signifikant mer 
vanlig blant assisterte vaginale fødsler enn spontane. Det ble også gjort analyser korrigert for 
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fødselsfremmende tiltak, dysfunksjonelle fødsler og vanskelige forløsninger, men dette gav 
ingen endringer i risikoestimater.  

Whitby (60) viste i sin studie at det var en 8 % prevalens av subdurale blødninger hos 
nyfødte, og at dette var assosiert med vaginale fødsler. Disse var gått tilbake ved oppfølging 
fire uker senere. I studien konkluderte de med at unilaterale og bilaterale blødninger ikke 
nødvendigvis tyder på store fødselstraumer.  

Subdurale blødninger er den vanligste intrakranielle blødningen assosiert med fødselsskader 
(57, 61). Spedbarn født ved vaginal fødsel, kan ha en subdural blødning, typisk infratentorielt, 
uten nevrologiske symptomer (57). De kan også ha symptomer som spenner fra subtil 
irritabilitet, til krampeanfall og bradycardi (61). Større suduralblødninger har blitt beskrevet 
etter tangforløsning av barn født til termin, annen forskning tyder på at slik blødning like ofte 
forekommer ved forløsning ved vacuum eller sectio (62). Tentorium cerebelli kan også rives i 
stykker. Subarachnoidal blødning hos nyfødte er oftest assosiert med intraventrikulær 
blødning og er hovedsakelig basale (62). 

Det er flere teorier om hvordan intrakranielle blødninger oppstår under en fødsel. Huang og 
Robertson (63) foreslår at åpne suturer og elastisitet i calvariet fører til forskyvning av 
kraniale knokler under vaginal fødsel, og dermed til kompresjon av hjernevevet, rivning av 
falx eller tentorium, eller skade av brovenene, med resulterende parenchymal eller 
subarachnoidal blødning. Subdural blødning er en av flere komplikasjoner som kan 
forekomme som resultat av en oksipital osteodiastase, en separasjon av det skvamøse og de 
laterale delene av de oksipitale knoklene. Ved suboksipitalt trykk, som vil forekomme ved en 
setefødsel, kan det skje en forskyvning og rotasjon av det oksipitale benet, og det skjer en 
occipital diastase (62). 

Det er også viktig å ta med i betraktningen at endringer kan skje post-mortem. Post-mortem 
artefakter, autolyse og forråtnelse kan ligne ante-mortem skade. Åpning av skallen kan 
avdekke rød-brun væske og andre endringer som ligner ante-mortem skader (62). 

 

Metabolske tilstander/genetiske lidelser 
Glutarsyreuri type I (GA1) er en nevrometabolsk sykdom som har blitt angitt å kunne ligne 
Shaken baby syndrome i klinisk presentasjon, eller bevirke at slike skader lettere oppstår (3, 
33). Det er en autosomal recessiv feil i metabolismen der barna til å begynne med har en 
normal utvikling og lett til moderat forstørret hode. Klinisk presentasjon i form av plutselig 
encefalopati debuterer ofte mellom 7 og 18 måneders alder ved denne tilstanden (33). 
Subdurale blødinger er ofte i forskjellige stadier, og det kan være lesjoner i basalgangliene, 
funn som gir mistanke om barnemishandling. En regner med at makrokefali ved denne 
tilstanden strekker durale brovener og gjør dem mer sårbare for mindre hodetraumer (33). Det 
kan testes for glutarsyreuri type I ved måling av organiske syrer i urinen og serum carnitine 
konsentrasjoner (33). I Norge screenes alle nyfødte for denne tilstanden (64). 

Francis et al beskrev i 2004 (34) et tilfelle med et 5 uker gammelt barn med retinale 
blødninger, subduralt hematom og intraventrikulær cerebral blødning, der påført skade og 
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Shaken baby syndrome ble mistenkt. Hun hadde i tillegg mikrocytær anemi, trombocytopeni 
og lett svekket nyrefunksjon, høyresidig pneumoni og vitrøse blødninger. Klinisk 
undersøkelse med skjelettundersøkelse viste ingen tegn til påført skade og foreldrene var 
samarbeidsvillige. Undersøkelser for nevrometabolsk sykdom viste homocysteinuri og 
forhøyede nivåer av homocystein i plasma, forhøyet methylmalonat i urin, økt plasma C3 
karnitin, og det ble konkludert med at forelå en cobolamin C (cblC) defekt, en medfødt feil i 
cobalaminmetabolismen. Påført skade kan ikke utelukkes, da det ikke finnes noen spesifikk 
test for dette (34). Mikrokefali er vanlig ved denne tilstanden, i motsetning til ved GA1, og 
det er mulig at det er direkte vasculær endothelial skade fra økte nivåer av homocystein som 
disponerer for spontan blødning (34, 65). 

Medfødte glykosyleringsforstyrrelser (CDG) er en genetisk og klinisk heterogen gruppe av 
multisystemsykdommer karakterisert av unormal glykosylering av mange forskjellige 
glykoproteiner. De er stort sett autosomalt recessivt arvelige, og pasientene har et bredt og 
uspesifikt spekter av symptomer fra forskjellige organsystemer. Unormale forandringer i 
hemostase er ikke overraskende vel beskrevet ved CDG, da mange proteiner involvert i 
koagulasjonskaskadene krever glykosylering for god funksjon. Blødning er en velkjent klinisk 
komplikasjon til mange forskjellige glykosyleringsforstyrrelser (35).  

Pasienter kan ha både trombotiske tilstander som gir slaglignende episoder, og massive 
blødninger.  Likevel har ikke intrakraniell blødning blitt rapportert som en initial 
manifestasjon av tilstanden før Cohns (35) i sin artikkel beskrev to brødre født med 
intrakranielle blødninger diagnostisert innen de første 24 timer. Begge brødre hadde flere 
nevrologiske symptomer og tegn på krampeanfall, i tillegg forekom funn fra andre 
organsystemer. Foreldrene syntes symptomene hos de to brødrene lignet hverandre. Den 
første gutten hadde bilaterale subdurale hematomer og kefalohematom. Det ble brukt tang ved 
forløsningen. Han hadde normale plater og protrombintid. Den andre gutten hadde bilaterale 
intraventrikulære blødninger og blødning i begge laterale ventrikler, ellers ingen parenchymal 
patologi. Hematologisk undersøkelse viste ingen unormale funn. Det var normalt antall 
blodplater og en hematologisk vurdering viste ingen signifikante koagulasjonsdefekter hos 
noen av guttene. Det var heller ingen bemerkninger ved de oftalmologiske undersøkelsene. På 
bakgrunn av beskrivelsen av disse tilfellene ble det foreslått at intrakraniell blødning i 
nyfødtperioden kan være en initial presentasjon av CDG, og at tilstanden bør vurderes hos 
nyfødte med uforklarlige intrakranielle blødninger. CDG kan predisponere for utvikling av 
intraventrikulære blødninger og/eller subduralt hematom i perinatalperioden. Det finnes en 
screeningtest for CDG som vurderer glykosyleringsstatusen av transferrin i serum (35).  

 

Koagulopatier 
Ulike former for koagulopatier er assosiert med intrakranielle blødninger hos barn (3). 
Hemofili, von Willebrands sykdom og vitamin K-mangel og hypotrombinemi forårsaket av 
dette, er koagulopatier der et lett traume kan forårsake intrakraniell blødning (8). Slike 
tilstander kan være livstruende for barnet. Laboratorie-screening for slike tilstander inkluderer 
undersøkelse med hensyn til blodplater, protrombintid, aktivert partiell tromboplastintid og 
blødningstid, og kan gjøres for å utelukke slike tilstander. (3, 8) 
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Kvelning 
Kvelning er en alternativ forklaring til påførte hodeskader, og har også blitt påstått å kunne 
forklare retinale blødninger (66). Kvelning er en viktig årsak til morbiditet og mortalitet hos 
små barn og aspirasjon av mat og fremmedlegemer kan resultere i luftveisobstruksjon. Barn 
med nevromuskulære sykdommer eller anatomiske misdannelser i luftveiene kan ha høyere 
risiko for aspirasjon. Noen forfattere har spekulert i om økt vaskulært trykk ved hosting 
og/eller kvelning kan forklare subdurale og retinale blødninger. At kvelning hos barn kan gi 
subdurale og retinale blødninger og hjerneskade og til og med død mener Edwards ikke er 
basert på vitenskapelig bevis (66). Vaskulær ruptur og høyt venøst intraluminalt trykk er 
foreslåtte mekanismer. Edwards beskriver i sin artikkel en manglende tillitt til forfattere som 
mener det har vært tilfeller av kvelning som har gitt blødninger, da det tyder på at det i stor 
grad er de samme tilfellene som er beskrevet i flere forskjellige publikasjoner. Han 
underbygger dette med at obduksjoner av barn som har dødd av kvelning ikke har vist 
intrakranielle blødninger, heller ikke har kraftig oppkast ført til retinale blødninger. Kraftig 
vedvarende hoste hos spedbarn er ikke assosiert med retinale blødninger (66).  

 
Tidsbestemmelse av skadetidspunkt og «lucid interval» 
Fritt intervall (lucid interval) slik vi forstår det i dag er en periode uten symptomer, som varer 
fra noen få timer til noen dager, etter en hodeskade (67). Det er omdiskutert om det finnes noe 
bevis for et forlenget tidsintervall mellom tidspunktet for en hodeskade og oppkomst  av 
symptomer, et fritt intervall, hos barn med akutt subduralt hematom og hjerneødem, altså 
skader som ses ved Shaken impact syndom.(3) Om det er slik at det ikke finnes bevis for 
dette, vil en ikke kunne si at et våkent, og tilsynelatende friskt barn allerede kan ha en skade 
som først viser seg klinisk timer til dager senere.  

Om det er mulig at en subklinisk skade senere kan forverres ved relativt små sekundære 
mekaniske skader, er et spørsmål som er aktuelt ved vurdering av barnemishandling. Slike 
skader skal ha blitt dokumentert hos eldre barn og voksne, i form av akutte subarachnoidale 
og subdurale blødninger i tillegg til hjerneødem i forbindelse med idrett (3). 

 

Hvorfor er det viktig å ha en sikker diagnose? 
En sikker diagnose er viktig både for å hindre overdiagnostisering og underdiagnostisering av 
Shaken baby syndrome. Det er viktig at diagnosen stilles der det er snakk om 
barnemishandling, først og fremst av hensyn til offeret, og med tanke på risikoen for videre 
pågående mishandling av samme eller andre ofre. Å vitne om at barnemishandling kan være 
en sannsynlig forklaring uten å ha vurdert andre alternative forklaringer grundig, vil kunne 
føre til dom av uskyldige, med store konsekvenser for dem det gjelder. Et krav om 
rettsikkerhet er sentralt, og det trengs klare retningslinjer for kriterier og fremgangsmåte når 
en diagnose som Shaken baby syndrome skal stilles. Retten er helt avhengig av faglig vel 
funderte rettsmedisinske vitneutsagn for å kunne treffe sine beslutninger.  
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Konklusjon 
Etter å ha gjennomgått flere ulike forklaringer på subdurale blødninger, encephalopati og 
retinale blødninger er det tydelig at hvert symptom i triaden for seg kan forklares på andre 
måter. Ingen funn er patognomoniske for SBS. Dette betyr at en grundig 
differensialdiagnostisk vurdering er av stor betydning når en skal stille en diagnose som 
Shaken baby syndrome. Det er en eksklusjonsdiagnose, og andre tilgrunnliggende tilstander 
er stort sett mulig å utelukke. En må vurdere barnets alder, tidligere hendelser, og om 
skademekanismene som forklares av foreldrene er sammenfallende med medisinske funn. En 
vag sykehistorie som endres eller som er inkonsistent med alderen til barnet eller omfanget av 
skade, gjør at en bør vurdere mishandling som mulig forklaring. Å ha definert en triade er 
nyttig, da denne kombinasjonen av symptomer vanskelig kan forklares av en enkelt 
forutgående ulykke, skade eller sykdom. Jeg mener på bakgrunn av denne gjennomgangen av 
differensialdiagnoser, samt kjente funn og mekanismer, at Shaken baby syndrome er et 
faktum. Å utelukke Shaken baby syndrome vil være en omfattende jobb, men det er svært 
viktig med en grundig differensialdiagnostisk vurdering for å kunne stille en diagnose. At 
klinikere kjenner til skadene som kan oppstå ved barnemishandling er viktig, slik at man kan 
tidlig kan starte en utredning med tanke på dette.  

En nøyaktig medisinsk vurdering av et mulig offer for Shaken baby syndrome krever en 
tverrfaglig vurdering av forskjellige spesialister; pediatere, nevrokirurger, nevrologer, 
hematologer, oftalmologer, ortopeder og radiologer (9) og rettsmedisinere. Rettsmedisinere er 
spesielt trenet i å vurdere skader og skademekanismer og blir regelmessig bedt om både å 
undersøke barna, beskrive skader og uttale seg om hvordan skadene kan ha oppstått. 
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