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I flere lande observeres der en stigende incidens af fysiske overgreb på børn som følge af COVID19-nedlukning af samfundet. Den formodede årsag er øget stress i familierne og øget samvær med
børnene [1]. Skadestuelæger, børnelæger og praktiserende læger bør orientere sig i de gældende
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retningslinjer og være ekstra opmærksomme på overgreb på børn under den nuværende
pandemi [2-4]. Mistanken bør rejses ved forsinket lægekontakt, inkonsistent anamnese,
manglende sammenhæng mellem anamnese og objektive fund, commotiosymptomer ved fald (<
1,5 m), kramper i de første levemåneder, subduralt hæmatom, blå mærker på usædvanlige steder
(A), frakturer i det første leveår (B + C), metafysære frakturer (B), flere costafrakturer (C) og
frakturer af forskellig alder (D) [2-4]. Nethindeblødninger kan ses ved oftalmoskopi (shaken baby
syndrome).
Ved mistanke om overgreb bør man overvinde sin egen berøringsangst [5] og følge nationale og
lokale instrukser [2]. Mens patienten er i konsultationen, anbefales det at søge telefonisk råd fra
en børneafdeling med henblik på den videre plan. Børn under to år bør altid indlægges til
observation. Sundhedsprofessionelle har skærpet underretningspligt jf. servicelovens §153.
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