
Hvad er plagiocephaly - fladt hoved syndrom? 

 

Fladt hoved syndrom er en tilstand karakteriseret ved en asymmetrisk forvrængning (udfladning af 

den ene side) af kraniet. 

Se billede. 

 

 
Barn med plagiocephaly - fladt hoved syndrom 

 

I moderate til svære tilfælde kan der være: 

 

• Variation i øjnenes placering. 

• Det ene øje ser større end den anden, 

• Variation i ørenes placering. 

• Den ene kind virker fyldigere end den anden. 

• Panden på den ramte side bliver mere fremtrædende. 

   

Hvad er årsagen til plagiocephaly (fladt hoved syndrom)? 

   

Det er normalt at babyer bliver født med en flad plet, dette kan ske pga. deres stilling i livmoderen, 

under fødslen eller i de tilfælde hvor der bliver brugt tang eller sugekop under fødslen.  

Syndromet kan også opstå blandt nyfødte fordi de ofte er ude af stand til at vende hovedet i den 

ene retning på grund af stramme muskler og måske smerter. Dette bevirker, at barnet foretrækker 

at blive anbragt på samme side af kroppen/kraniet. Det konstante tryk på kun den ene side kan 

forårsager skævheden.   

 

Den store kampagne der har kørt, hvor læger anbefaler, at alle babyer skal sove på ryggen for at 

mindske risikoen for vuggedød, har også bevirket at antallet af børn med plagiocephaly er steget 

dramatisk. Det anbefales stadig at babyer skal sove på ryggen, men med Mimos puden kan man 

undgå problemet med plagiocephaly. 

 

 

Der findes forskellige typer af fladt hoved syndrom den mest udbredte er plagiocephaly, de 

forskellige former kan ses på billedet  på næste side. 

 



 
Børn med forskellige typer af fladt hoved syndrom 

 

Mimos Pillow hjælper babyer ved at bevare deres hovedform på en naturlig måde uden nogen 

anden behandling. Men alle babyer tilbringer det meste af deres tid sovende på ryggen, så alle vil 

udvikle en vis grad af hoved deformitet. Tidlig forebyggelse spiller derfor en vigtig rolle i 

forebyggelsen af deformiteter af et barns hovedfacon. Derfor anbefales det, at bruge Mimos Pillow 

fra dag ét.  


