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STABILISERING OG TRANSPORT AV 
NYFØDTE MED ALVORLIGE MEDFØDTE 
HJERTEFEIL 
 
Barreth KH1, Silberg IE2, Hansen TWR2 
1Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 
2Nyfødtseksjonen, Rikshospitalet OUS 
 
 
ABSTRAKT 

 
Mål: Retrospektiv evaluering av dagens praksis for stabilisering og transport av nyfødte 
med alvorlige medfødte hjertefeil. 
 
Materiale og metode: Alle nyfødte med alvorlige medfødte hjertefeil i Norge i 
tidsrommet 2008-2010, og som trengte evaluering og/eller behandling i nyfødtperioden 
(n=228), ble selektert til studien. Av disse ble 147 barn transportert fra sitt lokalsykehus 
og 81 barn født på Rikshospitalet. Median GA var 39,5 og median fødselsvekt 3285G. 
Det var 63% gutter og 37% jenter. Gjennomsnittlig alder ved innleggelse var 2,2 dager. 
Fysiologiske og biokjemiske parametere før og etter transport ble registrert. 
Transportmiddel, transporttid og intervensjon under transporten ble også registrert. Disse 
parameterne ble benyttet i en helhetlig vurdering for å vurdere kvaliteten av dagens 
prosedyrer for å stabilisere og transportere nyfødte med kompleks medfødt hjertefeil. 
Dette var en studie godkjent som kvalitetsstudie etter nåværende regelverk. 
 
Resultater: 89 (39 %) av barna ble oppdaget prenatalt, av disse ble 85% født på 
Rikshospitalet og 15% ble født på hjemmesykehuset. Blant de barna som ble transportert 
ble kompleks medfødt hjertefeil mistenkt ved prenatal diagnostikk hos 9%, hypoksi 
(48%), bilyd/svake lyskepulser (15%), pulsoksymetriscreening (22%) og av annen årsak 
(7%). Hos ca. 30% var innleggelsesdiagnosen forskjellig fra endelig  diagnose på 
Rikshospitalet. 40% ble transportert med ambulansefly, 39% med veiambulanse, 23% 
med helikopter og 2% med rutefly. Median transporttid var 180 min (6-365 min). 71% 
fikk PGE-infusjon med median dose 20 ng/kg/min. 34% lå på respirator, 27% var sedert, 
10% fikk pressor og 52% hadde fått antibiotika. Av intravaskulære tilganger hadde 86% 
veneflon, 23% NVK, 13% AK, 11% NAK, 3,4% intarossøs tilgang og 1,4% CVK.  Alle 
transportene var teknisk vellykkede uten avgjørende avvikelser. Ved innkomst var 
gjennomsnittlig SaO2 84%, RR 55, HR 146, mean BT 52 og temperatur 37,1. Det var 
ingen signifikant endring i disse målene fra før transport, mens pH, pCO2, laktat og BE 
var signifikant forbedret etter transport.15 barn ble utskrevet døde, ytterligere 32 barn er 
døde i dag. Ingen av dødsfallene var transportrelaterte. 
 
Konklusjon: Dagens praksis for stabiliserende behandling før og under transport av barn 
med alvorlige medfødte hjertefeil er trygg, men forbedringer bør overveies. Fordi det er 
mange sykehus og få tilfeller av barn med komplekse medfødte hjertefeil bør det 
utarbeides nasjonale retningslinjer stabiliserende behandling før og under transport av 
disse barna. Tidlig kommunikasjon mellom lokalsykehuset og Rikshospitalet er viktig for 
å legge en felles plan for stabiliserende behandling.  
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STABILIZATION AND TRANSPORT OF 
NEONATES WITH COMPLEX CONGENITAL 
HEART DEFECTS 
 
Barreth KH1, Silberg IE2, Hansen TWR2 
1The medical faculty, University of Oslo 
2NICU, Rikshospitalet OUS 
 
 
ABSTRACT 
 
Objective: To retrospectively evaluate present-day practice for stabilization and transport 
of neonates with complex congenital cardiac defects before arrival at OUS Rikshospitalet 
(the national referral facility). 
 
Material and methods: All neonates born with severe CHD in Norway during 2008-
2010, and who needed transfer to the national referral hospital (n=228), were included in 
the study. Of these, 147 neonates were transported from their local hospital to 
Rikshospitalet, while 81 neonates were delivered at the referral facility. Median GA was 
39.5W, median birth weight 3285 g. 63% were boys and 37% girls. The mean age by 
admission was 2,2 days. Physiological and biochemical parameters before and after 
transport were recorded. The mode of transport, time for transport and intervention 
required during transport were also noted. These parameters were used to evaluate the 
quality of today’s practice of stabilization and transport of neonates with severe CHD.  
 
Results: 89 (39 %) of the neonates were diagnosed prenatally, of these 85% were 
delivered at Rikshospitalet and 15% were born at their local hospital. Among the 
transported neonates severe CHD had been suspected by prenatal examination in 9%, 
hypoxia was noted in 48%, murmur/weak femoral pulses in 15%, screening by 
pulsoximetry detected 22% and other causes to suspect CHD were found in 7%. In ≈30% 
the pre-transport diagnosis and the final diagnosis at Rikshospitalet differed. 40% were 
transported by air ambulance, 39% by road ambulance, 23% by helicopter and 2% by 
scheduled air transport. The median time of transport was 180 min (6-365 min). 71% 
received a PGE2-infusion with a median dose 20 ng/kg/min. 34% were intubated, 27% 
were sedated, 10% received inotropes and 52% had received antibiotics. Intravascular 
access included 86% peripheral i.v., 23% UVC, 13% PAL, 11% UAC, 3,4% intraosseous 
access,  and 1,4% CVC.  All of the transports were technically successful with no 
significant mishaps. On arrival, mean SaO2 was 84%, RR 55, HR 146, mean BT 52 
mmHg and temperature 37,1°C. These parameters had not changed significantly from 
before transport. However, pH, pCO2, lactate and BE were all significantly improved after 
transport. 15 neonates died prior to discharge, with a further 32 neonates are dead today. 
None of the deaths were related to transport. 
 
Conclusion: The current practice for stabilization and transport of neonates with severe 
CHD is safe, however improvements should be considered. National guidelines to 
standardise treatment across the many hospitals in Norway could be benefical given CHD 
is a rare condition. Early communication between the local hospital and the referral 
facility is important to agree on a plan for stabilization before and during transport.  
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2. FORKORTELSER 
 
 
AGA Appropriate for Gestational Age 
Ahus Akershus Universitetssykehus 
AI  Aortainsuffisiens 
AK Perifer arteriekran 
ALCAPA Anomalous Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery 
AS  Aortastenose 
ASD  Atrieseptumdefekt 
AVSD Atrioventrikulær septumdefekt 
BE  Base Excess 
BT Blodtrykk 
ccTGA Congenital Corrected Transposition of the Great Arteries 
CHD  Congenital Heart Disease 
CoA  Coartatio aortae 
CVC Central venous catheter 
CVK Sentralvenekateter 
DILV  Double inlet left ventricle 
DORV Double outlet right ventricle 
FiO2  Fraksjonert Inspirert O2 
GA  Gestasjonsalder 
HLHS Hypoplastic Left Heart Syndrome 
HR Heart Rate, puls 
HRHS Hypoplastic Right Heart Syndrome 
LGA Large for Gestational Age
MAPCA MultipleAortopulmonal Collateral Arteries 
NAK Navlearteriekateter 
NICU Neonatal Intensive Care Unit
NVK Navlevenekateter 
OUS  Oslo Universitetssykehus 
PA  Pulmonalatresi 
PAL Peripheral artery line 
PDA Persisterende ductus drteriosus 
PEEP Positive End Expiratory Pressure 
PGE2  Prostaglandin E2 
PS  Pulmonalstenose 
PVR Pulmonary Vascular Resistance 
REK Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 
RH  Rikshospitalet 
RR  Respirasjonsfrekvens 
SGA Small for Gestational Age 
SVR Systemic Vascular Resistance 
TA  Tricuspidalatresi 
TAPVR Total Anomalous Pulmonary Venous Return 
TGA Transposition of the Great Arteries 
TOF  Tetralogy of Fallot 
TS  Trikuspidalstenose 
UAC Umbilical artery catheter 
UVC Umbilical venous catheter 
VSD  Ventrikkelseptumdefekt 
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3. INTRODUKSJON 
 
Medfødte hjertefeil er den vanligste medfødte misdannelsen med en insidens på 1,2/1000 
levendefødte barn 22. Medfødte hjertefeil er ansvarlig for 6-10% av alle nyfødtdødsfall og 
20-40% av alle nyfødtdødsfall grunnet malformasjoner 15. 1/3 av disse barna blir i 
nyfødtperioden kritisk syke av sin hjertefeil og har behov kirurgisk behandling i løpet av 
de første leveuker 1, 10. Ca. 30% oppdages ved ultralyd under svangerskapet, og ca. 25% 
av de nyfødte med livstruende hjertefeil utskrives fra barselavdelingen uten at 
sykdommen er erkjent 2, 16. Dette har blant annet sin årsak i stadig kortere barselopphold, 
det vil si at symptomene kommer etter utskrivelse til hjemmet 3. De fleste nyfødte med 
hjertefeil diagnostiseres likevel under oppholdet i barselavdelingen på grunn av kardiale 
symptomer, rutinemessig puloksymetriscreening eller legeundersøkelse før utskrivelse.  
 
Med den gode utviklingen det de siste årene innen nyfødtmedisin, barnehjertekirurgi og 
kateterintervensjon, vil de fleste nyfødte med kompliserte medfødte hjertefeil i dag ha et 
godt behandlingstilbud og gode leveutsikter. Det er imidlertid kjent at det er en klar 
korrelasjon mellom preoperativ tilstand, perioperative komplikasjoner og 
behandlingsresultatet på lang sikt 4. God stabilisering og behandling før og under 
transport er viktig for å unngå organskade grunnet hypoperfusjon og hypoksi.  
 
Av den grunn ønsket vi å gjøre en kvalitetssikringsstudie der vi beskriver den 
stabiliserende behandlingen nyfødte med alvorlige medfødte hjertefeil har fått fra 
diagnosetidspunkt og frem til ankomst på Rikshospitalet. All invasiv og kirurgisk 
intervensjon av barn med medfødte hjertefeil i Norge er sentralisert til Rikshospitalet. Vi 
ønsker å kartlegge transportmiddel og transporttid, samt bruk av medikamentell 
hemodynamisk støttebehandling og respirasjonsstøttende behandling før og under 
transport. Behandlingen før og under transporten vil vi vurdere med biokjemiske og 
fysiologiske parametere. Vi ønsket også å sammenligne tilstanden hos de barna som er 
transportert til Rikshospitalet med de barna som hadde kjent hjertediagnose intrauterint og 
som derfor var planlagt født på Rikshospitalet. Først vil vi gi en kort introduksjon i 
nyfødtkardiologi og sutredning av barn med medfødte hjertefeil. 
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4. KORT INNFØRING I NYFØDTKARDIOLOGI 
 
4.1 Etiologi 
 
Medfødte hjertefeil er assosiert med diabetes og autoimmun sykdom hos mor, medfødt 
infeksjon med cytometalovirus, herpesvirus, rubella eller coxsackie virus, og enkelte 
medikamenter og alkohol tatt under svangerskapet 25. De forekommer ofte i kombinasjon 
med andre medfødte misdannelser og syndromer som kromosomavvik. I tillegg er det tre 
ganger økt risiko for medfødte hjertefeil hos de som har førstegrads sletninger med CHD.  
 
4.2 Hemodynamikk ved duktusavhengige hjertefeil 
 
De fleste barna med alvorlig medfødte hjertefeil har en hypoplastisk høyre eller venstre 
ventrikkel, og/eller obstruktive lesjoner i klaffeapparatet eller i de store arteriene. Disse 
barna tåler ikke overgangen fra intrauterin til ekstrauterin sirkulasjon, fordi de er avhengig 
av en åpen ductus arteriosus og foramen ovale for å opprettholde pulmonal eller 
systemavhengig sirkulasjon. Dette kalles duktusavhengige hjertefeil. I en akutt situasjon 
der det foreligger en hjertefeil er hemodynamisk forståelse viktigere enn å forstå 
hjertefeilens anatomi 10. Hemodynamisk kan vi dele de duktusavhengige lesjonene inn i 
duktusavhengig lungesirkulasjon, duktusavhengig systemsirkulasjon og duktusavhengige 
blandede lesjoner.  
 
Ved duktusavhengig lungesirkulasjon blir lungearteriene forsynt med blod fra aorta via 
ductus arteriosus. Klinisk presenterer disse pasientene seg med varierende grad av 
cyanose. Dette er høyresidige, obstruktive feil som pulmonalatresi, kritisk 
pulmonalstenose og Fallots tetrade med kritisk pulmonalstenose. Det kliniske bildet er 
avhengig av grad av pulmonalstenose. Ved kritisk pulmonal obstruksjon øker cyanosen 
når ductus arteriosus lukker seg.  
 
Ved duktusavhengig systemsirkulasjon blir aorta descendens forsynt med blod fra 
lungearteriene via ductus arteriosus. Klinisk presenterer disse pasientene seg med alvorlig 
hjertesvikt når ductus arteriosus lukkes etter fødsel. Denne gruppen hjertefeil består av 
venstresidige obstruktive feil som HLHS, alvorlig AS og CoA.  
 
Ved noen hjertefeil er blanding av oksygenert og deoksygenert blod avhengig av ductus 
arteriosus som ved transposisjon av de store arterier. Også koronararterienes sirkulasjon 
kan være avhengig med retrograd fylling av aorta ascendens. 
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 Figur 1:. Øverst en illustrasjon av et normalt hjerte. I midten illustrasjoner som representerer de tre hovedgruppene av 
duktusavhengige hjertefeil. Blåfarge representerer deoksygenert blod, rødfarge oksygenert blod og fiolett mikset deoksygenert og 
oksygenert blod. Pilene illustrerer blodet retning. Nederst gruppert under hovedgruppene (sensurert for Duo) er ekte fotografier av 
barnehjerter med medfødte misdannelser av de vanligste hjertefeilene i denne studien fått fra det Anatomiske Institutt OUS 
Rikshospitalet 
 
4.3 Klinisk undersøkelse 
 
De tidligste tegn på medfødt hjertefeil kan være diffuse symptomer som slapphet, 
spiseproblemer og kaldsvetting i hodebunn. Alvorlige medfødt hjertefeil presenterer seg 
med cyanose, påskyndet respirasjon, hypoperfusjon og metabolsk acidose10. Grad av 
symptomer er relatert til hjertefeilens kompleksitet.   
 
Cyanose. Cyanose er et klinisk tegn på økt mengde redusert hemoglobin (>3-5 g/dL), og 
presenterer seg ved en blålig fargeforandring i huden og/eller slimhinne. Cyanose deles 
inn i perifer og sentral cyanose. Ved perifer cyanose er ekstremitetene cyanotiske, bleke 
og kalde, mens slimhinnene er rosa og SaO2 er normal. Sentral cyanose er generalisert, og 
er lettest synlig på slimhinner og neglesenger. SaO2 er redusert. Derimot er ofte perifer 
sirkulasjon intakt slik at ekstremitetene er varme og har normal kapillærfylling. Noen 
typer medfødte hjertefeil kan presentere seg med differensial eller revers differensial 
cyanose. Ved differensial cyanose er den preduktale overkroppen rosa, mens den 
postduktale underkroppen er cyanotisk. Dette skyldes høyre-til-venstre shunt gjennom 
ductus arteriosus ved alvorlig CoA eller alvorlig pulmonal hypertensjon.  Ved revers 
differensial cyanose er fargeforandringene motsatt og skyldes for eksempel TGA med 
CoA eller avbrutt aortabue.  
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Tabell	  1:	  Viktige	  poenger	  ved	  forskjell	  mellom	  kardial	  og	  pulmonal	  cyanose	  
	   Kardial	  cyanose	   Pulmonal	  cyanose	  
Assosierte	  kliniske	  risikofaktorer	   Dysmorfiske	  trekk	   Føtal	  distress,	  mekoniumtilblandet	  

fostervann,	  lav	  Apgar	  skår,	  navleblod	  
pH<7,1	  

Respirasjon	   Relativt	  upåfallende	  i	  hvile	   Tachypne,	  anstrengt	  respirasjon,	  
inndragninger	  

Gråt/innsats	   Cyanose	  kan	  forverres	   Cyanose	  kan	  forbedres	  
Kardiovaskulær	  status	   Bilyd	  vanlig	  

BT-‐differanse	  over-‐	  og	  undereks	  
Svake	  pulser	  

Bilyd	  innimellom	  

Auskultasjon	  pulm	   	   Knatring,	  piping	  
Røntgen	  cor	   Avvikende	  posisjon,	  form,	  kardiomegali	   Normal	  	  
Røntgen	  pulm	   Normal,	  redusert	  vaskularitet,	  

lungestuvning	  
Mattglassforandringer,	  pneumoni,	  
atelektase,	  pneumothorax	  etc	  

EKG	   Avvikende	  akse	  eller	  rytme	   Normal	  
pCO2	   Normal	  eller	  lav	   Vanligvis	  økt	  
Lactacidose	   Vanlig	   Vanlig	  
Hyperoksitest	   Ingen	  endring	  i	  PaO2	   Signifikant	  økt	  PaO2	  
O2-‐avvenning	   Tåler	  avvenning	  til	  romluft	  i	  mange	  

tilfeller	  
Tåler	  ikke	  forsøk	  på	  avvenning	  

Respons	  på	  iv	  PGE	   Dramatisk	  ved	  duktusavhengig	   Noen	  ganger	  en	  viss	  respons	  
Respons	  på	  iNO	   Minimal	   Kan	  være	  dramatisk	  
Tabell 1: Hvordan skille mellom cyanose av kardial og pulmonal årsak 5, 15, 23, 27. En studie5 fant at ved å bruke disse kriteriene fikk de 
en sensitivitet og spesifisitet på 95,7 og 67,8 %, og en PPV og NPV på 88,1 og 86,4 % for å diagnostisere CHD klinisk. 
 
Sirkulasjon. Hjertefrekvens hos nyfødte ligger mellom 90 og 160 slag per min. 
Middelblodtrykket varierer, men bør være lik GA ± 10 mmHg. Friske nyfødte har frisk 
hudfarge, varm og tørr hud med følbare pulser i alle fire ekstremiteter. Kardiale bilyder 
hos nyfødte bør føre til utredning. Bilyd på ryggen er alltid patologisk. Fysiologiske 
bilyder forkommer hos rundt 50 % av alle friske barn. Disse er asymptomatiske, 
systoliske, har lav amplityde og er stillingsavhengig 9. Systemisk venestuvning 
manifesterer seg tidlig ved hepatomegali. Ved kombinasjonen flere medfødte feil og 
dysmorfe trekk må medfødt hjertefeil mistenkes og utelukkes. 
 
Dysmorfe syndromer. Kromosomanomalier, syndromer og misdannelser forekommer ofte 
i kombinasjon med medfødte hjertefeil. Ved trisomi 13, 18 og 21 forekommer medfødte 
hjertefeil i 80, 95 og 40% av tilfellene, samt i 35% av barna født med monosomi X 
(Turner syndrom).  1/4000 barn blir født med delesjon 22q11, DiGeorge syndrom. Hos 
disse barna finner man TOF hos 20% og avbrutt bue hos 17%, i tillegg ser en ofte VSD og 
truncus arteriosus communis. Ved assosiasjonene VACTERL og CHARGE finner man 
hjertefeil i 50 og 85% av tilfellene 38. Flere studier har funnet kromosomanomalier eller 
ekstrakardiale misdannelser hos 29-32% av pasientene med CHD 24, 29.  
 
4.4 Utredning av medfødte hjertefeil 
 
Prenatal ultralydscreening. Sensitiviteten på prenatal ekkokardiografisk screening 
varierer mellom 0 og 80%, da sceeningen er svært avhengig av barnets GA, mors vekt, 
føtal posisjon og type defekt, samt undersøkerens egen erfaring 24.   
 
Pulsoximetriscreening måles postduktalt mens barnet er rolig 6-8 timer etter fødsel og 
kontrolleres om resultatet ikke er tilfredsstillende 23.  Cut-off på < 95% ga sensitivitet  og 
spesifisitet 0,75 og 0,88, mens cut-off på < 90% ga 0,53 og 1,0 23. I en omfattende norsk 
studie med 58 000 nyfødte ble det oppdaget CHD hos i underkant av 700 av barna. Av 
disse ble 46 oppdaget ved prenatal diagnose, 40 ved pulsoksymetri screening, 320 ved 
rutineundersøkelse, 74 etter utskrivelse og resterende 178 på nyfødtavdelingen (Meberg et 
al 22).  



 10 

 
Hyperoksitest. Hyperoksitest brukes for å skille kardial og pulmonal årsak til cyanose. 
Best utføres testen ved å måle arteriell oksygenmetning preduktalt i høyre arteria radialis 
før og 10 min etter administrasjon av 100 % O2 via nesekateter eller endotrakeal tube om 
barnet er intubert. Vanligvis brukes transkutan oksygenmåler for å unngå invasiv 
blodgassprøve. Signifikant økning i pO2 taler for en pulmonal årsak. Manglende økning i 
pO2 taler for kardial årsak, men kan også skyldes en alvorlig lungesykdom eller 
persisterende pulmonal hypertensjon.  
 
Røntgen thorax. Røntgen thorax viser hjertets størrelse og form. Hjertet er forstørret om 
cardiothoracic ratio overstiger 0,6 hos nyfødte. Enkelte av hjertefeilene gir en 
karakteristisk form av hjertet, som for eksempel former som ”støvel” ved TOF, ”egg” ved 
TGA, ”snømann” ved TAPVR eller ”boks” ved Ebsteins anomali 9, 33 (se figur 2). Ved 
høy pulmonal flow eller lungevenestuvning ser man en økt vaskulær skygge i hilus, mens 
man ved redusert pulmonal flow som ved cyanotiske hjertefeil ser redusert vaskulær 
markering og unormalt mørke lungeflater.  
 

 

 
Figur 2: Røntgen thorax av nyfødte med CHD. Øverste linje fra venstre – TOF, TGA, TAPVR og Ebsteins anomali. Nederste linje fra 
venstre illustrerer  ”støvel”-formet TOF, ”egg”-formet TGA, ”snømann"-formet TAPVR og ”boks”-formet Ebsteins anomali. 33 

 
EKG. EKG har liten praktisk plass ved diagnostikk av kritisk medfødt hjertefeil i akutt 
fase. Arytmier kan være forårsaket av CHD (for eksempel Ebsteins malformasjon og 
ccTGA) og intrakardiale tumores 17, og kan føre til akutt hjertesvikt. Elektrokardiografi 
gir informasjon om HR, rytme, hypertrofi og hypoplasi.  
 
Ekkokardiografi. Ekkokardiografi kartlegger hjertets anatomi, og avdekker tilstedeværelse 
og alvorlighet av klaffefeil og defekter. Med tillegg av Doppler kan man kvantifisere 
retning, flow og hastighet over de ulike klaffene, og dermed gjøre funksjonsberegning.  
Undersøkelsen bør ikke være begrenset til kardiologene for diagnostikk og behandling, 
men utvides til bruk ved kritisk syke barn.  
 
Hjertekateteterisering. Hjertekateterisering benyttes både terapeutisk og diagnostisk. 
Terapeutisk ved at man kan ballongdilatere klaffestenoser, åpne atrieseptum (Rashkinds 
prosedyre) og plassere stenter i trange partier. Diagnostisk hjertekateterisering brukes der 
man ikke oppnår komplett diagnose ved ekkokardiografi eller bildediagnostikk.  
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4.5 Prognose 
 
Dødelighet hos levendefødte barn med alvorlig CHD er 17,4 % 2. Best overlevelse er det 
ved TOF hvor mer enn 90% lever lenger enn 20 år 34. Kirurgisk korreksjon har redusert 
dødeligheten ved TAPVR fra 80 til rundt 15% 36. HLHS var en tilnærmet letal hjertefeil 
før man begynte med palliativ kirurgi i tre stadier. 3-5 års overlevelse hos barn som har 
gjennomgått stadie 1 (Norwood-prosedyre) er nå rundt 70%. Det er manglende 
dokumentasjon om langtidsoverlevelse 37. Plutselig død grunnet arytmier og hjertesvikt er 
de vanligste årsakene til sen død etter kirurgisk korreksjon. 
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5. METODE OG MATERIALE 
 
5.1 Studiedesign 
 
Vi gjennomgikk retrospektivt journalførte og biokjemiske data på barn med alvorlige 
medfødte hjertefeil som oppfylte inklusjonskriteriene for tidsrommet 1/1-2008-31/12-
2010. Studien er en kvalitetsstudie og dermed utenfor REKs mandat, og ble godkjent 
internt av pasientvernombudet Oslo Universitetssykehus. Ingen pasienter ble kontaktet.  
 
5.2 Inklusjonskriterier  
 
Alle barn født i Norge med fødselsvekt >1000 g som ble innlagt på OUS Rikshospitalet 
for behandling av sannsynlig duktusavhengig medfødt hjertefeil innen 30 dager etter 
fødsel ble inkludert i studien. Barn som ikke var kritisk syke og ikke i behov av invasiv 
eller kirurgisk intervensjon ble ekskludert. Barn med arytmier eller innlagt for elektiv 
kirurgi, samt barn med letale syndromer eller multiple, alvorlige medfødte misdannelser 
ble også ekskludert.  
       
5.3 Klassifisering av hjertefeil 
 
Den hjertefeilen som avgjorde hemodynamikken i størst grad ved innkomst ble brukt til å 
klassifisere barna i de ulike typer vanligste hjertefeil. Man brukte ICD-10 kriteriene og 
sammenliknbare studier til å gi dem de klassiske diagnosene – truncus arteriosus 
communis, TGA, TOF m/PS, PA, PS, misdannelse av tricuspidalklaff, Ebsteins anomali, 
HRHS, AS, HLHS, singel ventrikkel, CoA, TAPVR og kompleks medfødt hjertefeil. 
Diagnosen ble TGA om den var klassisk uten andre påvirkende hjertedefekter. Fallots 
tetrade kun om alle kriteriene var oppfylt og det var en kritisk pulmonal stenose. 
Ekstremvarianten av TOF med pulmonalatresi ble klassifisert som PA. For enkelhets 
skyld klassifiserte man både avbrutt bue, hypoplastisk bue og andre medfødte 
misdannelser av aortabuen til CoA. Da jeg ikke verken er pediater eller pediatrisk 
kardiolog var klassifiseringen svært vanskelig, og jeg syntes det var mer hensiktsmessig å 
kategorisere barna etter duktusavhengighet ut i fra barnets journal, særlig etter første 
kardiologiske tilsyn. Resultatet ble fire grupper – ikke-duktusavhengig, duktusavhengig 
pulmonalsirkulasjon, duktusavhengig systemsirkulasjon og duktusavhengig blandet 
sirkulasjon. Vanligste grunner til at hjertefeilen ikke var duktusavhengig var pulmonal 
sirkulasjon via MAPCA eller persisterende føtal sirkulasjon. Ett tilfelle av TGA var ikke 
duktusavhengig da det i tillegg var DORV og PS som stabiliserte situasjonen. De med 
duktusavhengig blandet sirkulasjon besto i all hovedsak av klassisk TGA, samt enkelte 
tilfeller av TAPVR som fikk PGE og hadde bidireksjonal shunt via ductus arteriosus. En 
annen utfordring var de barna som bare var duktusavhengig i noen timer.  
         
5.4 Datainnsamling 
 
Til datainnsamling benyttes Neonatalprogrammet (Nyfødtseksjonens database), BERTE 
(Barnehjerteseksjonens database) og pasientens journal i Doculive og PasDoc. Alle 
pasienter som innlegges i Rikshospitalets nyfødtavdeling registreres i 
Neonatalprogrammet, en database som i tillegg til basisopplysninger om fødested, 
fødselsvekt, Apgar score, forhold omkring fødselen, også inneholder daglige 
registreringer om den behandling barnet får i avdelingen. Barnehjerteseksjonen har sin 
database innholdende detaljer vedrørende diagnostikk og undersøkelsesresultater. I tillegg 
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inneholder barnets journalbeskrivende dokumentasjon vedrørende forløp og behandling 
og laboratoriesvar. 

 
Figur 3: Fordeling av totalt antall barn med CHD innlagt på RH i tidsrommet 2008-2010. CHD=Congenital Heart Disease. 
RH=Rikshospitalet, OUS. 
 
Fra Neonatalprogrammet fikk jeg en liste over totalt 433 nyfødte barn med en 
hjertediagnose innlagt på Nyfødt Intensiv, OUS Rikshospitalet. Informasjon om fødsel 
(dato, klokkeslett og vaginalt/keisersnitt), GA, kjønn, Apgar, vekt, lengde, hodeomkrets 
og flerfødsel, samt fødesykehus, transportmåte og ankomst dato/klokkeslett var tilnærmet 
komplett i listen. Videre fikk pasientene tildelt et nummer og ble anonymisert før man 
nøye gikk igjennom alle barnas journaler i Doculive for å fylle ut informasjon om tentativ 
diagnose på lokalsykehus, diagnose på OUS Rikshospitalet, og vitale parametere ved 
innkomst. Det ble også notert om barnet hadde syndrom ut i fra journal eller separat 
prøvesvar. De siste målingene av vitale parametere og blodgass før transport, transporttid 
og behandling før avreise og under transport, fant jeg ved å kombinere lokalsykehusets 
epikriser (fantes hos under halvparten av barna i Doculive), transportskjema og 
innkomstjournal ved Rikshospitalet. Neonatalprogrammet ble brukt til å supplere 
informasjon om intravaskulære tilganger og respiratortid. For å finne vitale parametre ved 
innkomst brukte jeg innkomstjournal, kardiologiske tilsynsnotater, sykepleiejournal og 
overvåkningsskjema. Blodgassverdier ved innkomst ble plottet ut i fra PasDoc eller 
overvåkningsskjema i de få tilfellene der de ikke var registrert i PasDoc. Verdier tatt mer 
enn 4 timer etter innkomst ble notert som manglende data. Prøvetakningssted (kapillær, 
arteriell, venøs og navleblod) ble registrert.   
 
5.5 Analyse og fremstilling av data  
 
Dataene ble først plottet i Excel, før de senere ble bearbeidet i statistikkprogrammet SPSS 
versjon 20. Pasientpopulasjonen ble karakterisert ved hjelp av frekvensanalyse, og 
forskjeller mellom pasientgrupper ble undersøkt med Mann-Whitney U-test, paret t-test 
eller χ2-test. Pasientdemografi, fysiologiske variabler pre- og posttransport, samt 
lokalfødte og transporterte pasienter ble sammenliknet. P< 0,05 ble valgt som nivå for 
statistisk signifikans. Da dette er en retrospektiv studie er det en del manglende data, 
særlig vitale parametre og blodgassverdier på lokalsykehus, samt transporttid. 
Diagrammer og tabeller ble laget i SPSS og Excel, og figurer ble laget i Word. 
   
  



 14 

5.6 Litteratursøk 
 
For å skaffe meg nødvendig bakgrunnskunnskap om behandling, stabilisering og transport 
av nyfødte barn med CHD brukte jeg søkemotoren McMaster plus og brukte informasjon 
fra pyramidens høyeste nivåer – UpToDate og Best Practice. Disse viser oppdaterte og 
kvalitetssikrede retningslinjer. Jeg brukte PICO-modellen (Populasjon/problem – 
Intervensjon – Comparison – Outcome) for å få spesifikke svar på ulike problemstillinger. 
I tillegg har jeg gått igjennom artikler jeg har fått av veileder, og lest abstraktet til aktuelle 
artikler referert i disse.  
 
Videre trengte jeg også mer kunnskap om de ulike hjertefeilene, deres epidemiologi, 
risikofaktorer, hemodynamikk, klinikk, diagnostikk, behandlingsalternativer og prognose.  
I tillegg til å bruke lærebøker i fysiologi, pediatri og pediatrisk kardiologi, Toronto notes 
og retningslinjer fra ulike sykehus i Norge, benyttet jeg også internettressurser som 
Statistisk Sentralbyrå, Norsk Legehåndbok, Norsk legemiddelhåndbok og vanlige 
Google-søk. Jeg brukte også læringsressurser fra undervisere i fagene ved Melbourne 
University of Australia hvor jeg var på utveksling i 9.semester.  
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6. RESULTATER 
 
6.1 Demografiske data 
 
Totalt var det 433 barn i tidsrommet 2008-2010 som ble innlagt på Rikshospitalet med 
hjertediagnose. 228 oppfylte inklusjonskriteriene, 81 barn ble født på RH og 147 barn ble 
transportert til RH fra forskjellige sykehus. 205 barn ble ekskludert. Majoriteten av barna 
som ble transportert kom fra universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og 
Tromsø. 27% ble transportert fra sykehus i Oslo og Akershus (se figur 4). Ut i fra tabell 2 
ser man at median GA var 39.5 uker (29.5 til 42.6) og median fødselsvekt var 3285 g 
(1120 g til 5070 g). 63% var gutter og 38% jenter. Prenatal diagnose forelå ved 39% av 
tilfellene. Fordelingen mellom vaginale fødsler og keisersnitt var 77% vs 23%. 5,7% var 
flerfødsler. Gjennomsnittlig alder ved innleggelse var signifikant lavere hos barn født på 
Rikshospitalet (0,4 dager) enn barn født på lokalsykehuset (3,2 dager). Det var ingen 
signifikant forskjell mellom de transporterte og de ikke-transporterte når det gjelder GA, 
fødselsvekt, Apgar etter 1 min, kjønn, flerfødsler, fødselsmåte eller intrauterin vekst. De 
barna som ble født på lokalsykehus hadde signifikant bedre Apgar etter 5. 

 
Figur 4: Fordeling av innleggende sykehus for barna som ble transportert til RH (n=147). Count indikerer antall barn. 
 
 
	  TABELL	  2:	  PASIENTKARAKTERISTIKA	   Rikshospitalet	   Hjemsykehus	   Totalt	   Missing	   p	  
Pasientgruppe	   81	   147	   228	   0	   	  	  
GA	  median	  (min-‐maks)	   39.2	  (31-‐42.6)	   39,6	  (29.5-‐42.3)	   39.5	  (29.5-‐42.6)	   0	   NS	  
Dager	  v/innleggelse	  mean	  (min-‐maks)	   0,4	  (0-‐19)	   3,21	  (0-‐29)	   2,2	  (0-‐29)	   0	   <0,001	  
Fødselsvekt	  g	  median	  (min-‐maks)	   3219	  (1410-‐4357)	   3310	  (1120-‐5070)	   3285	  (1120-‐5070)	   0	   NS	  
Apgar	  1	  mean	  (min-‐maks)	   8,0	  (1-‐10)	   8,3	  (1-‐10)	   8,2	  (1-‐10)	   0	   NS	  
Apgar	  5	  mean	  (min-‐maks)	   8,6	  (5-‐10))	   8,9	  (1-‐10))	   8,8	  (1-‐10)	   0	   0,01	  
Apgar	  10	  mean	  (min-‐maks)	   8,7	  (5-‐10))	   9,2	  (4-‐10)	   9,0	  (4-‐10)	   85	   <0,001	  
Kjønn	  %	  gutt/jente	   66,7/33,3	   59,9/40,1	   63,3/37,7	   0	   NS*	  	  
Flerfødsler	  n	  (%)	   3	  (3,7)	   10	  (6,8)	   13	  (5,7)	   0	   NS*	  	  
Fødsel	  %	  vaginalt/keisersnitt	   76,5/23,5	   70,1/29,9	   76,5/23,5	   0	   NS*	  	  
Intrauterin	  diagnose	  n	  (%)	   76	  (93,8)	   13	  (8,8)	   89	  (39)	   0	   <0,001	  	  
Vekst	  %	  AGA/SGA/LGA	   75/21/4	   68/24/8	   71/23/6	   0	   NS	  

Tabell 2: Pasientkarakteristika. GA= gestasjonsalder, mean=gjennomsnitt, min=minimum, maks= maksimum, n=antall, AGA= 
appropriate for gestational age, SGA=small for gestational age, LGA=large for gestational age. P=p-verdi beregnet med Mann-
Whitney U (*Kji kvadrattest) for å se etter signifikant forskjell mellom Rikshospitalet og lokalsykehus. p<0,05 er signifikant. NS=ikke 
signifikant. 
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6.2 Syndromer og misdannelser 
 
15,8 % av barna hadde syndrom eller misdannelser. DiGeorge syndrom ble påvist hos 16 
(7%) av barna og var sterkt assosiert med pulmonalatresi (n=6) og bueanomalier (n=6), 
noe som stemmer godt med litteraturen 38. Videre ble tre av barna med CHARGE 
inkludert da hjertefeilen fremsto som eneste betydningsfulle defekt i den akutte fasen. Det 
var enkelte tilfeller av Turner, Noonan og Smith-Lemli-Opitz. Selv om Downs syndrom 
er assosiert med AVSD ble kun ett barn med Down inkludert i studien da majoriteten av 
hjertefeil hos Downs syndrom ikke er duktusavhengige. AVSD har ikke behov for akutt 
invasiv eller operativ behandling i nyfødtperioden. Blant de ekskluderte barna hadde 16 
barn Downs syndrom, 5 barn trisomi 13 og ett barn trisomi 18. 
 
6.3 Diagnose og forløp 
 
Hvordan diagnosen medfødt hjertefeil ble oppdaget på var signifikant forskjellig mellom 
de som ble født på RH og lokalsykehus. På RH var det tilnærmet bare planlagte 
forløsninger grunnet prenatalt oppdagede hjertefeil. Nesten halvparten av hjertefeilene på 
lokalsykehuset ble oppdaget ved mistanke om hypoksi. 22% ble oppdaget grunnet 
rutinemessig pulsoksymetriscreening og 15% ble oppdaget grunnet en patologisk bilyd 
eller svake lyskepulser. Videre fikk man mistanke om medfødt hjertefeil ved kollaps 
hjemme (6%), failure to thrive (1,4%) og i forløpet av syndromutredning (1,4%).  
 
TABELL	  3:	  DIAGNOSEÅRSAK,	  DUKTUSAVHENGIGHET	  OG	  VIDERE	  FORLØP	  PÅ	  RH	  
	   Klinikk	   RH	  (%)	   Hjemsykehus	  (%)	   Totalt	  (%)	   P	  
Diagnoseårsak	   Intrauterint	   76	  (93,8)	   13	  (8,8)	   89	  (39,0)	   	  
	  	   Hypoksimistanke	   1	  (1,2)	   70	  (47,6)	   71	  (31,1)	   	  
	  	   Bilyd/svake	  lyskepulser	   3	  (3,7)	   22	  (15)	   25	  (11,0)	   	  
	  	   Pulsoksymetriscreening	   0	  (0)	   32	  (21,8)	   32	  (14)	   	  
	  	   Kollaps	  hjemme	   0	  (0)	   6	  (4,1)	   6	  (2,6)	   	  
	  	   Failure	  to	  thrive	   1	  (1,2)	   2	  (1,4)	   3	  (1,3)	   	  
	  	   Syndromutredning	   0	  (0)	   2	  (1,4)	   2	  (0,9)	   	  
Duktusavhengighet	   Ikke	  duktusavhengig	   16	  (19,8)	   15	  (10,2)	   31	  (13,6)	   	  
	  	   Duktusavhengig	  lungesirkulasjon	   23	  (28,4)	   29	  (19,7)	   52	  (22,8)	   	  
	  	   Duktusavhengig	  systemsirkulasjon	   32	  (39,5)	   61	  (41,5)	   93	  (40,8)	   	  
	  	   Duktusavhengig	  blandet	  sirkulasjon	   10	  (12,3)	   42	  (28,6)	   52	  (22,8)	   0,020	  
Invasiv/operativ	  	   Nei	   2	  (2,5)	   4	  (2,7)	   6	  (2,6)	   	  
intervensjon	   Første	  innleggelse	   56	  (69,1)	   128	  (87,1)	   184	  (80,7)	   	  
	  	   Senere	  tidspunkt	  (<6	  mnd.)	   12	  (14,8)	   9	  (6,1)	   21	  (9,2)	   	  
	  	   Palliativ	  behandling	   11	  (13,6)	   6	  (4,1)	   17	  (7,5)	   0,005	  
MORS	   Levende	  per	  dags	  dato	   57	  (70,4)	   123	  (83,7)	   180	  (78,9)	   	  
	  	   Død	  ved	  utskrivelse	   11	  (13,6)	   5	  (3,4)	   16	  (7,0)	   	  
	  	   Død	  ved	  dags	  dato	   13	  (16,0)	   18	  (12,2)	   31	  (13,6)	   0,009	  

Tabell 3: Diagnose, duktusavhengighet og videre forløp for RH-barna og transportbarna, samt totalt. RH=Rikshospitalet, OUS, 
mnd.=måneder. p= p-verdi beregnet med kji kvadrattest for å se om det er signifikant forskjell mellom transportbarn og RH-barn med 
hensyn til duktusavhengighet, intervensjon  og mors. 
 
I underkant av en tredjedel av de transporterte barna hadde annen innleggelsesdiagnose 
enn den diagnosen som ble stilt på Rikshospitalet. Hos halvparten av disse barna var det 
mistenkt medfødt hjertefeil, men ikke utført ekkokardiografi før transport. 4 av disse fikk 
ikke PGE. Hos den andre halvparten var det utført ekkokardiografi, men det var feil/ikke 
sikker diagnose eller oversett kritiske bueanomalier. 6 av disse barna fikk ikke PGE før 
transport. 5 av barna presenterte med slapphet, blekhet og hypoksi, men hjertefeil ble ikke 
mistenkt og de fikk ikke PGE.  
 



 17 

Det var en signifikant forskjell i type duktusavhengighet mellom transportbarna og RH-
barna. Det var flere barn med duktusavhengig blandet sirkulasjon av transportbarna (29%) 
enn av RH-barna (12%), mens det var flere barn med duktusavhengig pulmonal 
sirkulasjon av RH-barna (28%) enn av transportbarna (20%). I alt var flest barn som 
hadde duktusavhengig systemsirkulasjon (41%) og de barna var prosentvis jevnt fordelt 
mellom gruppene. Det kan begrunnes av den høye prosentvise forekomsten av CoA og 
HLHS i studiepopulasjonen. Se tabell 4 for fordeling av de ulike hjertefeilene fordelt på 
RH og lokalsykehus. 
 
Det var en signifikant forskjell mellom transportbarna og RH-barna vedrørende invasiv-
/operativ intervensjon. 81% av alle barna fikk invasiv og/eller operativ intervensjon under 
første innleggelse, og det var en større andel hos de som ble transportert (87%) enn de 
som ble født på RH (69%).  Dette kan skyldes at flere barn med TGA kom fra 
lokalsykehus enn fra RH, og disse krever tidlig intervensjon. Videre fikk flere av RH-
barna palliativ behandling enn de fra lokalsykehus noe som kan skyldes at dobbelt så 
mange av barna med HLHS ble født på RH.  
 
Ut i fra det man kan se fra pasientjournalene er 47 (21%) av de inkluderte barna døde ved 
dags dato. 15 barn ble utskrevet døde, 10 av de født på RH og 5 av de født på 
hjemmesykehuset. Ytterligere 32 barn døde ved et senere tidspunkt, 14 født på RH og 15 
på hjemmesykehuset. Høyest dødelighet var det ved AS (57%), HLHS (54%) og Ebsteins 
anomali (43%). Ingen av barna med PS, trikuspidalklaffsmisdannelse eller TAPVR er 
døde i dag. 51 av barna var født med klassisk TGA, og bare 2% av disse er døde i dag. 
Det var signifikant flere RH-barn som døde enn transportbarn, sannsynligvis fordi de 
fleste barn med HLHS ble oppdaget intrauterint og ble født på Rikshospitalet. 
 
TABELL4:	  TYPE	  HJERTEFEIL	  –	  FORDELING,	  PRENATAL	  DIAGNOSE	  OG	  DØDELIGHET	  

Hjertefeil	   Totalt	  (%)	   RH	  (%)	  
Hjemsykehus	  

(%)	  
Prenatal	  

diagnose	  (%)	   Ref.	  28	   MORS	  (%)	  
Truncus	  arteriosus	  communis	   4	  (1,8)	   2	  (2,5)	   2	  (1,4)	   2	  (50,0)	   18	   1	  (25,0)	  
TGA	   51	  (22,4)	   11	  (13,6)	   40	  (27,2)	   12	  (23,5)	   19	   1	  (2,0)	  
TOF	  m/PS	   11	  (4,8)	   6	  (7,4)	   5	  (3,4)	   6	  (54,5)	   15	   2	  (18,2)	  
PA	   28	  (12,3)	   10	  (12,3)	   18	  (12,2)	   11	  (39,3)	   31	   6	  (21,4)	  
PS	   8	  (3,5)	   1	  (1,2)	   7	  (4,8)	   2	  (25,0)	   9	   0	  (0)	  
Tricuspidalklaff	  misdannelse	   2	  (0,8)	   1	  (1,2)	   0	  (0)	   2	  (100)	   40	   0	  (0)	  
Ebsteins	  anomali	   7	  (3,1)	   4	  (4,9)	   3	  (2,0)	   6	  (85,7)	   17	   3	  (42,9)	  
HRHS	   6	  (2,6)	   3	  (3,7)	   3	  (2,0)	   4	  (66,7)	  

	  
2	  (33,3)	  

AS	   7	  (3,1)	   3	  (3,7)	   4	  (2,7)	   2	  (28,6)	   3	   4	  (57,1)	  
HLHS	   26	  (11,4)	   17	  (21,0)	   9	  (6,1)	   18	  (69,2)	   63	   14	  (53,8)	  
Singel	  ventrikkel	   3	  (1,3)	   3	  (3,7)	   0	  (0)	   3	  (100)	   44	   1	  (33,3)	  
CoA	   45	  (19,7)	   9	  (11,1)	   36	  (24,5)	   11	  (12,4)	   16	   8	  (17,0)	  
TAPVR	   7	  (3,1)	   0	  (0)	   7	  (4,8)	   0	  (0)	   0	   0	  (0)	  
Kompleks	  medfødt	  hjertefeil	   23	  (10,1)	   10	  (12,3)	   13	  (8,8)	   10	  (23,4)	   30	   5	  (21,7)	  
Totalt	   228	  (100)	   81	  (100)	   147	  (100)	   89	  (39,0)	   	  	   47	  (20,6)	  

Tabell 4: Fordeling av type hjertefeil totalt, på RH og hjemsykehus, samt prenatal diagnose og dødelighet. TGA=transposition great 
arteries, TOF= tetralogy of Fallot, PS=pulmonalstenose, PA=pulmonalatresi, HRHS=hypoplastic right heart syndrome, AS= 
aortastenose, HLHS= hypoplastic left heart syndrome, CoA=coarctatio aortae, TAPVR= total anomalous venous return, 
RH=Rikshospitalet, OUS, Ref. 28=referanse (28). 
 
6.4 Prenatal diagnostikk 
 
39% av barna fikk diagnosen prenatalt, se tabell 3. 85% av disse barna ble født på RH, 
hvorav 88% hadde en mor som tilhørte en annen kommune enn Oslo. De resterende 13 
(15%) barna ble født på sitt hjemsykehus av årsaker som prematuritet eller at hjertefeilen 
var tolket som duktus-uavhengig. Tabell 3 illustrerer den prosentvise fordelingen av type 
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hjertefeil oppdaget prenatalt. Om man ser på feilene med høy forekomst i studien var det 
høyest deteksjonsrate av HLHS (69,2%) og PA (39,3%). De to hyppigste feilene TGA og 
CoA hadde en relativt lav deteksjonsrate på henholdsvis 23,5% og 12,4%. Ingen av barna 
med TAPVR ble diagnostisert intrauterint.  
 
6.5 Transportkarakteristika 
 
147 barn ble transportert fra sykehus over hele landet med veiambulanse (39%), 
ambulansefly (40%), helikopter(16%) og rutefly (2%) (se tabell 5). I underkant av 
halvparten av pasientjournalene hadde en scannet versjon av transportjournalen hvor det 
var mulig å regne seg frem til en total transporttid. Særlig var dokumentasjon av 
veiambulanse mangelfullt da kun 25% av transportjournalene var i Doculive. Dette 
resulterte i en betydelig lengre median transporttid (180 min) enn forventet med tanke på 
at 46% av barna ble transportert fra sykehus nær Rikshospitalet (Ullevål, Ahus, Bærum og 
Drammen). De aller fleste innkomstjournalene opplyste om en ukomplisert transport. Det 
var notert enkelte avvik i barnas transportjournal, blant annet forsinkelse grunnet syk pilot 
i ett tilfelle og i påvente av ledig ambulanse i et annet tilfelle. I tillegg var det ett tilfelle 
der man brukte veiambulanse i stede for luftambulanse grunnet dårlig vær. Under en 
transport måtte de stoppe underveis for å restituere et dårlig barn. Det var ikke 
dokumentert avvik som intubering eller reintubering av noen av barna eller svikt i utstyr. 
Det var ingen dødsfall under transport. Typisk behandling underveis inkluderte væskestøt 
for å støtte blodtrykket, modifikasjon av PGE-dose eller pressordose, og endring av 
ventilatorinnstillingene eller FiO2 avhengig av metningsmålinger. 
 
TABELL	  5:	  TRANSPORTKARAKTERISTIKA	  
	  	   Barn	  n(%)	  

Tid	  (minutter)	  	  
median	  (min-‐maks)	  

Manglende	  
n(%)	  

Transport-‐	   Veiambulanse	   57	  (38,8)	   56	  (6-‐285)	   43	  (75,4)	  
middel	   Ambulansefly	   58	  (39,5)	   210	  (75-‐365)	   17	  (29,3)	  
	  	   Helikopter	   23	  (15,6)	   125	  (70-‐245)	   10	  (43,5)	  
	  	   Rutefly	   2	  (1,4)	  

	  
1	  (50,0)	  

	  	   Ikke	  dokumentert	   7	  (4,8)	  
	  

0	  (0)	  
	  	   Totalt	   147	  (100)	   180	  (6-‐365)	   71	  (48,3)	  
INTERVENSJON	   	  	   Lokalsykehus	  n(%)	   Rikshospitalet	  n(%)	   Totalt	  n(%)	  
Respirasjons-‐	   Nei	   80	  (54,4)	   66	  (81,5)	   146	  (64,0)	  
støtte	   CPAP	   9	  (6,1)	   7	  (8,6)	   16	  (7,0)	  
	  	   Respirator	   50	  (34)	   7	  (8,6)	   57	  (25,0)	  
Medikamenter	   PGE	  start	  lokalsykehus	   104	  (70,7)	  

	  
	  	  

	  	   PGE	  start	  RH	   14	  (9,5)	   68	  (84,0)	   186	  (81,6)*	  
	  	   Pressor	   15	  (10,2)	   1	  (1,2)	   16	  (7,0)	  
	  	   Antibiotika	   76	  (51,7)	   16	  (19,8)	   92	  (40,4)	  
	  	   Sedasjon	   24	  (28,6)	   6	  (7,4)	   48	  (21,1)	  
Intravaskulære	   Veneflon	   126	  (85,6)	   76	  (93,8)	   	  	  
tilganger	  	   Intraossøs	   5	  (3,4)	   0	  (0)	   	  	  
	  	   NAK	   16	  (10,9)	   3	  (3,7)	   	  	  
	  	   AK	   19	  (12,9)	   33	  (40,7)	   	  	  
	  	   NVK	   34	  (23,1)	   14	  (17,3)	   	  	  
	  	   CVK	   2	  (1,4)	   0	  (0)	   	  	  

Tabell 5: Transportkarakteristika. PGE=prostaglandin E2, NAK=navlearteriekateter, AK=perifer arteriekran, NVK=navlevenekateter, 
CVK=sentralvenekateter. *Totalt antall barn mottatt PGE.  
 
Det var en betydelig større andel (34 %) som var intubert før transport enn som ble 
intubert første levedøgn av de som ble født på RH (8,6 %). Oksygentilskudd var dårlig 
dokumentet i journalene. Ikke alle barna som var intubert ble sedert. Dette kan skyldes 
dårlig dokumentasjon, prematuritet eller kritisk sykt barn i utgangspunktet. Hos 71% av 
barna var det startet opp med PGE på hjemmesykehuset, ytterligere 9,5% fikk PGE ved 
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ankomst RH. Median dose PGE gitt under transport (20 ng/kg/min) var signifikant høyere 
enn dose gitt til de barna som ble født på Rikshospitalet (5 ng/kg/min) (se tabell 5). 10% 
av transportbarna og kun ett av RH-barna fikk pressor første levedøgn. Over halvparten 
av barna fikk antibiotika på hjemmesykehuset, mens signifikant færre RH-barn (20%) 
fikk antibiotika første levedøgn. Nesten alle barna hadde intravenøs tilgang via veneflon 
(86%). 5 hadde intraossøs tilgang da det var problematisk å få tilgang intravenøst. En 
mindre andel hadde navlekateter. Det var en trend at de barna som hadde NVK også 
hadde NAK. Det var notert flere avvik ved navlevenekateter, blant annet feil posisjon med 
spissen enten i lever eller i for lavt nivå, samt ett tilfelle der det man trodde var en NVK 
faktisk var lagt i arterien. 13% hadde perifer arteriekran, hvorav en ble lagt under 
transporten.  
 
Det var svært mangelfull dokumentasjon av vitale parametere og blodgassverdier før 
transport (se manglende data i tabell 6 under). Best dokumentert var de dårligste barna og 
oftest fant man alle eller ingen verdier. Da man sammenliknet de barna med dokumenterte 
parametre før transport og ved innkomst fant man en signifikant bedring i pH, pCO2, 
laktat og BE. Når det gjelder SaO2, respirasjonsfrekvens, puls, BT og temperatur fant 
man ingen signifikant forskjell før vs etter transport. Derimot var det tilnærmet komplett 
dokumentasjon av status ved innkomst hos alle barna. Referanseverdi for pH er 7,35-7,45 
32, dermed lå 69,1% av barna født på RH under referanseverdi og ett barn over, mens av 
de transporterte barna lå 39,5% over og 8,8% over.  For laktat varierer referanseverdien 
noe i forhold til om den er tatt arterielt eller venøs, men samlet bør laktat ligge mellom 0,4 
og 1,4 32 som medfører at 87 % av RH-barna lå over referanseverdi og 84,4% av 
transportbarna. Flere av RH-barna (23,4%) enn transportbarna (7,5%) hadde en laktat 
over 5. Det var signifikant dårligere pH og laktat ved innkomst hos RH-barna enn 
transportbarna. Det var også signifikant dårligere BT, temperatur og pCO2, mens man 
ikke fant signifikant forskjell på metning, respirasjonsfrekvens, puls eller BE. Denne 
forskjellen. Denne forskjellen skyldes mest sannsynlig at RH-barna kom rett fra fødsel og 
var i en transisjonsfase, mens transportbarna i noen grad var tilpasset ekstrauterint liv. 
 
TABELL	  6:	  STATUS	  FØR	  OG	  ETTER	  TRANSPORT	  	  
	   Status	  før	  transport	   Status	  ved	  innkomst	   	   Status	  ved	  innkomst	   	  

	  
Lokalsykehus	   Missing	   Lokalsykehus	   Missing	   p1	   Rikshospitalet	   Missing	   p2	  

PGE	  dose	  median	  (min-‐maks)	   20	  (5-‐100)	  
	  

	  	   	  	   	  	   5	  (5-‐50)	   0	   <	  0,001	  
Pre	  SaO2	  (%)	  mean	  (min-‐maks)	   81,3	  (30-‐100)	   34	   84	  (35-‐100)	   6	   NS	   86	  (40-‐100)	   2	   NS	  
Post	  SaO2	  (%)	  mean	  (min-‐maks)	   82,1	  (50-‐100)	   101	   85	  (38-‐100)	   21	   NS	   86	  (38-‐100)	   7	   NS	  
RR	  mean	  (min-‐maks)	   60	  (21-‐106)	   97	   55	  (20-‐115)	   28	   NS	   52	  (30-‐90)	   18	   NS	  
HR	  mean	  (min-‐maks)	   139	  (93-‐175)	   100	   146	  (115-‐220)	   3	   NS	   152	  (117-‐210)	   1	   NS	  
BT	  mean	  (min-‐maks)	   53	  (25-‐95)	   93	   52(28-‐87)	   16	   NS	   45	  (21-‐84)	   5	   <	  0,001	  
Temp	  mean	  (min-‐maks)	   36,6	  (35,1-‐37,7)	   115	   37,1	  (35-‐39,7)	   1	   NS	   36,6	  (27,5-‐38,7)	   0	   <	  0,001	  
pH	  mean	  (min-‐maks)	   7,24	  (6,80-‐7,50)	   90	   7,35	  (6,99-‐7,59)	   0	   <0,001	   7,30	  (6,93-‐7,48)	   0	   <	  0,001	  
pCO2	  mean	  (min-‐maks)	   6,6	  (3,0-‐12,0)	   99	   5,8	  (2,5-‐16,9)	   0	   0,003	   6,8	  (3,6-‐12,2)	   0	   <	  0,001	  
Laktat	  median	  (min-‐maks)	   3,0	  (1,1-‐22,0)	   109	   2,3	  (0,6-‐14,6)	   5	   0,006	   2,7	  (0,7-‐14,6)	   2	   0,011	  
BE	  mean	  (min-‐maks)	   (-‐)6,1	  (-‐29,0-‐4,2)	   101	   (-‐)2,4	  (-‐16,6-‐24)	   0	   0,012	   (-‐)2,2	  (-‐13,4-‐4,3)	   1	   NS	  

Tabell 6: Beregning av forskjell i fysiologiske og biokjemiske parametere. RR=respiration rate, HR=heart rate, temp=temperatur, 
BE=base excess, missing=antall manglende dataparametere, p1=p-verdi beregnet med parret T-test for å illustrere signifikans mellom 
verdier før transport og ved innkomst hos de transporterte barna, p2=signifikans mellom transportbarn og RH-barn. P2=p-verdi 
beregnet med Mann-Whitney U-test for å illustrere signifikans mellom verdier ved innkomst. Signifikant ved p<0,05. NS= ikke 
signifikant. 
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7. DISKUSJON 
 
7.1 Tidligere diagnose? 
 
Ettersom vi bare har sett på de mest alvorlige medfødte hjertefeilene fant vi en betydelig 
høyere intrauterin deteksjonsrate (39%) enn andre studier som angir en andel på rundt 
25% 2,28. Andre store registreringsstudier 28 fant, som oss, at flere av hjertefeilene med 
størrelseøkning av ventriklene enn hjertefeil som affiserer de store kar (TGA, CoA og 
TAPVR) ble oppdaget intrauterint. På lokalsykehuset ble litt under halvparten av 
tilfellene oppdaget ved mistanke om hypoksi. Medfødte hjertefeil presenterer seg ulikt 
avhengig av duktusavhengighet. Duktusavhengig pulmonalsirkulasjon presenterer seg 
med cyanose (”blå barn”), mens duktusavhengig systemsirkulasjon presenterer seg med 
hjertesvikt (”våte barn”). Det hadde vært spennende å gruppere barna som ble oppdaget 
ved mistanke om hypoksi presenterte seg som ”blå” eller ”våte” barn, og beregne 
sensibilitet og spesifisitet for bedømmelse av duktusavhengighet. 22% av transportbarna  
fikk en tidlig hjertefeildiagnose grunnet pulsoksymetriscreening. De fleste sykehusene har 
nå fått pulsoksymetriscreening som en rutinemessig undersøkelse. Det har medført 
tidligere diagnostikk av hjertefeil, og er det ønskelig at dette blir praksis ved alle sykehus 
i Norge. I andre studier blir flest hjertefeil oppdaget ved den rutinemessig kliniske 
undersøkelsen før utskrivelse. Samtidig palpasjon av puls i overekstremitet og lyske kan 
fange opp flere tilfeller med CoA, men mangler evidensbasert forskning. Dysmorfe trekk 
og failure to thrive skal alltid vekke tidlig mistanke om medfødt hjertefeil. Selv om de 
fleste barna med medfødt hjertefeil fanges opp intrauterint eller før utskrivelse skrives 
noen ut uten at hjertefeilen er oppdaget. Her er det rom for forbedringer.  
 
7.2 Bedre kommunikasjon og dokumentasjon 
 
Det forelå få epikriser fra hjemmesykehuset i barnas journaler, men av de som fantes var 
det dokumentert at Rikshospitalet var konferert. Dette er en god praksis. Det er viktig å 
tidlig etablere kontakt mellom hjemmesykehus og Rikshospitalet slik at man i fellesskap 
kan legge en plan for stabiliserende behandling og transport. Tidspunkt for overflytting er 
avhengig av diagnose og intervensjon. Et velstabilisert barn behøver vanligvis lite 
intervensjon under transport og kan være best tjent med å overflyttes på dagtid hvor det er 
bedre bemanning. Hos noen av barna var ikke epikrise fra hjemmesykehuset tilgjengelig 
med innkomst, og da foreldrene heller ikke var tilstede enda var det flere mangelfulle 
innkomstjournaler. Sammen med barnet skal det følge en grundig epikrise med blant 
annet foreløpig ekkokardiografibeskrivelse og siste blodprøvesvar. Det er klart at 
dokumentering må forbedres. En felles journal per pasient i Norge ville bedret 
kommunikasjonen mellom sykehusene og bedret muligheten til forberedelse, behandling 
og oppfølging. Med én journal kunne nyfødtkardiologer fått tilgang til for eksempel 
ekkokardiografi utført på hjemmesykehuset, og ut i fra denne hjelpe til med diagnostikk 
og stabilisering før og under transport.  
 
7.3 Respirasjonsstøtte 
 
34% av transportbarna ble intubert før transport. Mange av disse barna ble intubert for 
sikkerhets skyld eller etter konferering med Rikshospitalet. Generelt er det lav terskel for 
intubering før transport da det under transport er begrensede plassforhold, fare for 
varmetap og manglende røntgenfasiliteter 25. Men flere studier har vist at profylaktisk 
intubering er ikke nødvendig rutinemessig hos barn med medfødt hjertefeil 10, spesielt 
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ikke med lav-dose PGE (<15 ng/kg/min) 13. Risikoen ved profylaktisk intubering før 
transport av ellers stabile barn må veies nøye opp mot mulige fordeler 14. 
Oksygentilskudd øker lungesirkulasjonen og kan bedre oksygenering ved duktusavhengig 
lungesirkulasjon, men kan medføre pulmonal oversirkulasjon og systemisk hypoperfusjon 
ved duktusavhengig systemsirkulasjon. Dermed bør metningen ligge på 75-85% og det 
bør brukes lavest mulig oksygenkonsentrasjon. Videre ble ikke alle barna på respirator 
sedert. Hos intuberte nyfødte med medfødte hjertefeil bør det sederes med opiater slik at 
tuben tolereres og for å unngå stress og forverring av klinisk tilstand. 
 
7.4 Fungerende intravenøs tilgang 
 
For å kunne administrere akuttmedisiner og ekstra væske er det anbefalt å minst ha to 
intravenøse tilganger. Før avreise må man se til at tilgangene fungerer, sitter godt fast og 
er synlige under transporten 25. Ikke alle barna som ble transportert var utstyrt med en 
fungerende intravaskulær tilgang. Få av transportbarna hadde navlekateter, og flere av de 
som hadde navlekateter hadde avvik ved kateterposisjon. Navlekateter kan med fordel 
legges oftere og riktigere enn sett ved denne studien. Det kan tenkes at bedret opplæring 
med kurs, undervisningsdukker og instruksjonsfilmer kan gjøre barneleger i Norge 
tryggere på å legge navlekateter og føre til bedre posisjon av kateteret. Invasiv 
blodtrykksmåling via navlearteriekateter eller perifer arteriekran er nødvendig hos svært 
syke barn og ved bruk av pressorer. 
 
7.5 Lavere terskel for oppstart med PGE  
 
71 % av transportbarna ble transportert med kontinuerlig PGE-infusjon, ytterligere 10% 
ble satt på PGE ved innkomst på RH. Flere av barna med mistenkt medfødt hjertefeil fikk 
ikke PGE. Liknende tall ble funnet i en annen studie 5. Mange av barna ble intubert før de 
fikk PGE og ble ikke ekstubert selv ved god effekt av PGE-infusjon. Det ble gitt en 
signifikant høyere startdose og vedlikeholdsdose på hjemmesykehuset enn på RH. Alle 
barn med mistenkt duktusavhengig hjertefeil skal startes på PGE-infusjon. Hos stabile 
barn bør det startes med en lav dose (5 ng/kg/min), men høyere dose hos ustabile barn. 
Dosen bør titreres ned til minste dose som holder ductus arteriosus åpen. PGE har flere 
virkninger enn å åpne/holde ductus arteriosus åpen, blant annet apnè, hypotensjon, 
vasodilatasjon og feber 14. Apné sekundært til PGE er ofte en indikasjon for intubering, 
men ikke alltid en indikasjon for å redusere dosen, og aldri en indikasjon for å seponere 
PGE. PGE er ikke kontraindisert ved noen medfødte hjertefeil, men kan grunnet sin 
vasodilaterende effekt forverre lesjoner med forhøyet flow i lungekretsløpet som ved 
TAPVR og TGA. Det anbefales derfor en lavere terskel for oppstart med PGE. 
 
7.6 Milrinone som alternativ til konvensjonelle pressorer? 
 
10 % av transportbarna fikk pressor under transporten, flest av de barna med 
duktusavhengig systemsirkulasjon. Dose ble dessverre ikke registrert. En lav dose inotrop 
infusjon (dopamin, dobutamine, noradrenalin) kan bryte den onde sirkelen med metabolsk 
acidose og forverring av ventrikkelfunksjonen. Høy dose inotroper bør unngås da de kan 
øke motstanden i det systemiske kretsløpet som medfører mer blod til lungekretsløpet og 
forverring av situasjonen 17, 30, 38. Ingen av barna fikk nitroprussid. Nitroprussid vil 
redusere afterload, øke systemsirkulasjonen, bedre metabolsk acidose og unngå videre 
forverring av pulmonal oversirkulasjon og organskade ved duktusavhengig 
systemsirkulasjon, særlig sammen med respirasjon i romluft uten ventilatorstøtte 30. 
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Phosphodiesterase inhibitorer som Milrinone har både en inotropisk og en vasodilaterende 
effekt, og kan være et alternativ til nitroprussid 30. Dette kan være aktuelt å studere 
nærmere og eventuelt innføre i retningslinjene for stabilisering og behandling av barn 
med duktusavhengig systemsirkulasjon 
 
7.7 Er det mulig å skille medfødt hjertefeil og sepsis? 
 
Halvparten av barna født på hjemmesykehuset fikk antibiotika før transport. Det er 
ekstremt vanskelig å differensiere mellom alvorlig medfødt hjertefeil og sepsis hos 
nyfødte da omtrent halvparten av barna med obstruert systemisk sirkulasjon ikke har 
hørbar bilyd 18,  samt at sepsis også kan gi reduserte perifere pulser grunnet 
hypoperfusjon. Kardiomegali indikerer kardial etiologi med sensitivitet og spesifisitet på 
henholdsvis 85 og 95 % 18. Ettersom sepsis er en fryktet sykdom hos nyfødte, bør man 
fortsette å være liberal med oppstart av antibiotika ved uavklart diagnose. Figur 5 
summerer opp en forenklet måte å tenke på for de ulike leddene av stabiliserende 
behandling. 
 

 
Figur 5: Forenklet fremstilling av mulig måte å tenke på ved mistanke om hjertefeil og intervensjon. Tykkelse på pilene mellom 
intervensjon og kommentar illustrerer indikasjon. Jo tykkere pil, jo større indikasjon. Piler med kryss over illustrerer kontraindikasjon. 
 
7.8 Trygt å bli transportert 
 
Norge har mange fødesteder spredt utover et langstrakt land med store klimatiske 
forskjeller både geografisk og i løpet av året. De mindre sykehusene får lite erfaring med 
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barna med medfødte hjertefeil. Det går likevel stort sett bra, og det er trygt å transportere 
barn med CHD. Ingen av barna døde under transport eller ble reintubert. Transportbarna 
fikk bedre blodgasser etter transport enn før, og var i bedre biokjemisk tilstand enn RH-
barna ved innkomst. Dette kan skyldes gode rutiner for preoperativ behandling på 
hjemmesykehuset, men man må ha i mente at nesten alle RH-barna kom rett fra 
fødeavdelingen og var i en transisjonsfase. Det var en signifikant forskjell i temperatur 
ved innkomst mellom transportbarn og RH-barn. Dette kan forklares av samme årsak som 
over, men det kan også komme av at flere av transportbarna ble overflyttet med mistanke 
om infeksjon grunnet febrilia. 
 
7.9 Fødested – lokalt eller regionalt? 
 
I denne studien har vi ikke nok parametere for utfall (antall dager til operasjon, liggedager 
etc) for å kunne si noe om barn med prenatal CHD-diagnose med fordel skal fødes på 
Rikshospitalet enn på sitt hjemmesykehus. Dog har flere studier 6, 19, 20 ikke funnet 
signifikant forskjell ved fødested på spesialiserte sykehus versus andre lokale sykehus ved 
bruk av utfall som 90-dagers dødelighet 6 og SNAP skår 19. Dog mener vi at TGA med 
intakt septum bør forløses på RH da de krever akutt ballong atrieseptostomi. 
 
7.10 Styrker og svakheter 
 
Denne studien har en styrke i at det er en stor studiepopulasjon. Demografiske data og 
blodgassverdier ved innkomst var tilnærmet komplett grunnet god dokumentasjon i 
Neonatalprogrammet og PasDoc. Men studien har svakheter i tilknytning til sitt 
retrospektive design. Særlig den store andel med manglende observasjoner før transport, 
dog var det i de fleste mangelfulle epikrisene poengtert at vitale parametere og blodgass 
var normale.  
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9. KONKLUSJON 
 
Ved gjennomgang av dette materialet ser vi at nyfødte med komplekse medfødte hjertefeil 
kan transporteres trygt og effektivt med dagens behandlingsmuligheter. Fordi det er 
mange sykehus og få tilfeller av barn med komplekse medfødte hjertefeil bør det 
utarbeides nasjonale retningslinjer for stabiliserende behandling før og under transport av 
disse barna. Tidlig kommunikasjon mellom lokalsykehuset og Rikshospitalet er viktig for 
å legge en plan for stabiliserende behandling i fellesskap. 
 
 
10. MULIGHETER FOR VIDERE ARBEID 
 
Vi ønsker å legge inn verdier for FiO2 under transport og bearbeide dataene ytterligere for 
å publisere en artikkel. Videre ønsker vi å se nærmere på transportbarnas tilstand ved 
innkomst i forhold til duktusavhengighet og bruk av respirator. 29 av barna ble klassifisert 
til å ha duktusavhengig lungesirkulasjon. Av disse ble 8 barn transportert med respirator. 
Disse barna hadde en signifikant høyere temperatur og dårligere BE ved innkomst enn de 
barna som ikke ble mekanisk ventilert. Av de 61 barna klassifisert med duktusavhengig 
systemsirkulasjon ble 22 barn transportert med respirator. Disse barna hadde en 
signifikant lavere SaO2 og pH ved innkomst enn de barna som ikke ble mekanisk 
ventilert. Men de barna som fikk respirator var generelt sykere før transport, og det hadde 
gitt et bedre svar om vi kunne brukt paret T-test der man sammenliknet status før og etter 
transport. Vi hadde dessverre for lite data om status før transport til å utføre denne testen. 
Videre måtte man justert for konfunderende variabler som FiO2, PGE-dose, pressor og 
CPAP. Dette kan løses ved å hente inn manglende data om status før transport fra de 
enkelte sykehusene. Dette trenger vi tillatelse til. 
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12. VEDLEGG 
 
 
Prøve	   Kapillært	  blod	   Arterielt	  blod	   Venøst	  blod	  
pH	   7,35-‐7,45	   7,35-‐7,45	   7,35-‐7,45	  
pCO2	   4,7-‐6,0	  kPa	   4,7-‐6,0	  kPa	   5,4-‐6,6	  kPa	  
pO2	   	   10,0-‐14,0	  kPa	   	  
BE	   	   (-‐3)-‐(+3)	   	  
Laktat	   	   0,4-‐0,8	  mmol/L	   0,6-‐1,4	  mmol/L	  
O2-‐metning	   0,94-‐0,99	   0,94-‐0,99	   	  
Tabell 7: Referanseverdier for blodgass hos nyfødte 32. 
 
Parameter	   Referanseområde	  
Puls	   90-‐160	  
Respirasjonsfrekvens	   40-‐60	  
Temperatur	   36,7-‐38,2	  
Mean	  BT	   GA	  
SaO2	   95-‐100	  %	  
Tabell 8:Referanseverdier for vitale parametere hos nyfødte.BT=blodtrykk, GA=gestasjonsalder.  
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TABELL	  9:	  SYKEHUS	  I	  NORGE	  MED	  FØDEAVDELING	  OG/ELLER	  PEDIATRISK	  AVDELING	  
Region	   Helseforetak	   Sykehus	  
Helse	  Nord	   Helgelandssykehuset	  HF	   Helgelandssykehuset	  HF,	  Mo	  i	  Rana	  
	  	   	  	   Helgelandssykehuset	  HF,	  Mosjøen	  
	  	   	  	   Helgelandssykehuset	  HF,	  Sandnessjøen	  
	  	   Helse	  Finnmark	  HF	   Helse	  Finnmark,	  Klinikk	  Hammerfest	  
	  	   	  	   Helse	  Finnmark,	  Klinikk	  Kirkenes	  
	  	   Nordlandssykehuset	  HF	   Nordlandssykehuset	  HF,	  avd	  Bodø,	  somatikk	  
	  	   	  	   Nordlandssykehuset	  HF,	  avd	  Lofoten	  
	  	   	  	   Nordlandssykehuset	  HF,	  Vesterålen	  
	  	   Universitetssykehuset	  i	  Nord-‐Norge	  HF	   UNN	  HF,	  Narvik	  sykehus	  
	  	   	  	   UNN	  HF,	  Harstad	  sykehus	  
	  	   	  	   UNN	  HF,	  Tromsø	  
	  	   	  	   UNN	  HF,	  Longearbyen	  sykehus	  
Helse	  Midt-‐Norge	   Helse	  Møre	  og	  Romsdal	  HF	   Kristiansund	  Sjukehus	  
	  	  

	  
Molde	  Sjukehus	  

	  	  
	  

Volda	  Sjukehus	  
	  	  

	  
Ålesund	  Sjukehus	  

	  	   Helse	  Nord	  Trøndelag	  HF	   Sykehuset	  Levanger	  
	  	  

	  
Sykehuset	  Namsos	  

	  	   St.	  Olavs	  Hospital	  HF	   Orkdal	  Sjukehus	  
	  	   	  	   St.	  Olavs	  Hospital	  
Helse	  Vest	   Helse	  Bergen	  HF	   Haukeland	  Universitetssykehus	  
	  	  

	  
Voss	  Sjukehus	  

	  	   Helse	  Fonna	  HF	   Haugesund	  Sjukehus	  
	  	  

	  
Stord	  Sjukehus	  

	  	   Helse	  Førde	  HF	   Førde	  Sentralsjukehus	  
	  	  

	  
Nordfjord	  Sjukehus	  

	  	   Helse	  Stavanger	  HF	   Stavanger	  Universitetssjukehus	  
Helse	  Sør-‐Øst	   Akershus	  universitetssykehus	  HF	   Akershus	  Universitetssykehus	  
	  	   Oslo	  Universitetssykehus	  HF	   Oslo	  universitetssykehus	  HF	  -‐	  Rikshospitalet	  
	  	  

	  
Oslo	  universitetssykehus	  HF	  -‐	  Ullevål	  

	  	   Sykehuset	  i	  Vestfold	  HF	   Sykehuset	  i	  Vestfold,	  Tønsberg	  
	  	   Sykehuset	  Innlandet	  HF	   Sykehuset	  Innlandet	  HF,	  Elverum	  
	  	  

	  
Sykehuset	  Innlandet	  HF,	  Gjøvik	  

	  	  
	  

Sykehuset	  Innlandet	  HF,	  Kongsvinger	  
	  	  

	  
Sykehuset	  Innlandet	  HF,	  Lillehammer	  

	  	   Sykehuset	  Telemark	  HF	   Sykehuset	  Telemark	  HF,	  Skien	  
	  	   Sykehuset	  Østfold	  HF	   Sykehuset	  Østfold	  -‐	  Fredrikstad	  
	  	   Sørlandet	  Sykehus	  HF	   Sørlandet	  Sykehus	  HF,	  Arendal	  
	  	  

	  
Sørlandet	  Sykehus	  HF,	  Flekkefjord	  

	  	  
	  

Sørlandet	  Sykehus	  HF,	  Kristiansand	  
	  	   Vestre	  Viken	  HF	   Vestre	  Viken	  HF,	  Bærum	  Sykehus	  
	  	  

	  
Vestre	  Viken	  HF,	  Drammen	  sykehus	  

	  	  
	  

Vestre	  Viken	  HF,	  Kongsberg	  Sykehus	  
	  	   	  	   Vestre	  Viken	  HF,	  Ringerike	  Sykehus	  
Annet	   Hjemme,	  fødestue	  etc	   	  	  
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TABELL	  10:	  ICD-‐10	  –	  MEDFØDTE	  HJERTEFEIL	  
ICD-‐10	   Gruppe	   ICD-‐10	   Beskrivelse	   Forkortelse	  
Q20	   	  Medfødte	  misdannelser	  	   Q20.0	   Truncus	  arteriosus	  communis	   	  	  
	  	   i	  hjertets	  kamre	  og	  forbindelser	   Q20.1	   Dobbelt	  utløp	  fra	  høyre	  hjertekammer	   DORV	  
	  	   	  	   Q20.2	   Dobbelt	  utløp	  fra	  venstre	  hjertekammer	   DOLV	  
	  	   	  	   Q20.3	   Transposisjon	  av	  de	  store	  arterier	   TGA	  
	  	   	  	   Q20.4	   Dobbelt	  innløp	  til	  hjertekammer	   DIRV/DILV	  
	  	   	  	   Q20.5	   Kongenitt	  korrigert	  transposisjon	   ccTGA	  
	  	   	  	   Q20.6	   Isomeri	  av	  auricula	  atrii	   	  	  

	  	   	  	   Q20.8	  
Andre	  spesifiserte	  medfødte	  misdannelser	  i	  hjertets	  kamre	  og	  
forbindelser	   	  	  

	  	   	  	   Q20.9	   Uspesifisert	  medfødt	  misdannelse	  i	  hjertets	  kamre	  og	  forbindelser	   	  	  
Q21	   Medfødte	  misdannelser	  i	  	   Q21.0	   Ventrikkelseptumdefekt	   VSD	  
	  	   hjerteskillevegger	  (septum	  cordis)	   Q21.1	   Atrieseptumdefekt	   ASD	  
	  	   	  	   Q21.2	   Atrioventrikulær	  septumdefekt	   AVSD	  
	  	   	  	   Q21.3	   Fallots	  tetrade	   TOF	  
	  	   	  	   Q21.4	   Aortopulmonal	  septumdefekt	   	  	  
	  	   	  	   Q21.8	   Andre	  spesifiserte	  medfødte	  misdannelser	  i	  hjertets	  skillevegger	   	  	  
	  	   	  	   Q21.9	   Uspesifisert	  medfødt	  misdannelse	  i	  hjertets	  skillevegger	   	  	  
Q22	   Medfødte	  misdannelser	  i	   Q22.0	   Atresi	  i	  pulmonalklaff	   PA	  
	  	   pulmonalklaff	  og	  trikuspidalklaff	   Q22.1	   Medfødt	  valvulær	  pulmonalstenose	   PS	  
	  	   	  	   Q22.2	   Medfødt	  pulmonalinsuffisiens	   PI	  
	  	   	  	   Q22.3	   Andre	  medfødte	  misdannelser	  i	  pulmonalklaff	   	  	  
	  	   	  	   Q22.4	   Medfødt	  trikuspidalstenose	   TS	  
	  	   	  	   Q22.5	   Ebsteins	  anomali	   	  	  
	  	   	  	   Q22.6	   Hypoplastisk	  høyre	  hjerte-‐syndrom	   HRHS	  
	  	   	  	   Q22.8	   Andre	  spesifiserte	  medfødte	  misdannelser	  i	  trikuspidalklaff	   	  	  
	  	   	  	   Q22.9	   Uspesifisert	  medfødt	  misdannelse	  i	  trikuspidalklaff	   	  	  
Q23	   Medfødte	  misdannelser	  i	  	   Q23.0	   Medfødt	  valvulær	  aortastenose	   AS	  
	  	   aortaklaff	  og	  mitralklaff	   Q23.1	   Medfødt	  aortainsuffisiens	   AI	  
	  	   	  	   Q23.2	   Medfødt	  mitralstenose	   MS	  
	  	   	  	   Q23.3	   Medfødt	  mitralinsuffisiens	   MI	  
	  	   	  	   Q23.4	   Hypoplastisk	  venstre	  hjerte-‐syndrom	   HLHS	  
	  	   	  	   Q23.5	   Andre	  spesifiserte	  medfødte	  misdannelser	  i	  aortaklaff	  og	  mitralklaff	   	  	  
	  	   	  	   Q23.9	   Uspesifisert	  medfødt	  misdannelse	  i	  aortaklaff	  og	  mitralklaff	   	  	  
Q24	   Andre	  medfødte	  misdannelser	  i	  	   Q24.0	   Dekstrokardi	   	  	  
	  	   hjertet	   Q24.1	   Levokardi	   	  	  
	  	   	  	   Q24.2	   Cor	  triatriatum	   	  	  
	  	   	  	   Q24.3	   Infundibulær	  pulmonalstenose	   	  	  
	  	   	  	   Q24.4	   Medfødt	  subaortastenose	   	  	  
	  	   	  	   Q24.5	   Misdannelse	  av	  koronarkar	   	  	  
	  	   	  	   Q24.6	   Medfødt	  hjerteblokk	   	  	  
	  	   	  	   Q24.8	   Andre	  spesifiserte	  medfødte	  misdannelser	  i	  hjerte	   	  	  
	  	   	  	   Q24.9	   Uspesifisert	  medfødt	  misdannelse	  i	  hjerte	   	  	  
Q25	   Medfødte	  misdannelser	  i	  	   Q25.0	   Åpen	  ductus	  arteriosus	   PDA	  
	  	   store	  arterier	   Q25.1	   Coarctatio	  aortae	   CoA	  
	  	   	  	   Q25.2	   Aorta-‐atresi	   	  	  
	  	   	  	   Q25.3	   Aortastenose	   	  	  
	  	   	  	   Q25.4	   Andre	  medfødte	  misdannelser	  av	  aorta	   	  	  
	  	   	  	   Q25.5	   Atresi	  av	  arteria	  pulmonalis	   	  	  
	  	   	  	   Q25.6	   Stenose	  av	  arteria	  pulmonalis	   	  	  
	  	   	  	   Q25.7	   Andre	  medfødte	  misdannelser	  i	  arteria	  pulmonalis	   	  	  
	  	   	  	   Q25.8	   Andre	  spesifiserte	  medfødte	  misdannelser	  i	  store	  arterier	   	  	  
	  	   	  	   Q25.9	   Uspesifisert	  medfødt	  misdannelse	  i	  store	  arterier	   	  	  
Q26	   Medfødte	  misdannelser	  i	  	   Q26.0	   Medfødt	  stenose	  av	  vena	  cava	   	  	  
	  	   de	  store	  vener	   Q26.1	   Persisterende	  venstre	  vena	  cava	  superior	   	  	  
	  	   	  	   Q26.2	   Fullstendig	  anomal	  lungeveneforbindelse	   TAPVR	  
	  	   	  	   Q26.3	   Delvis	  anomal	  lungeveneforbindelse	   	  	  
	  	   	  	   Q26.4	   Uspesifisert	  anomal	  lungeveneforbindelse	   	  	  
	  	   	  	   Q26.5	   Anomal	  vena	  portae-‐forbindelse	   	  	  
	  	   	  	   Q26.6	   Fistel	  mellom	  arteria	  hepatica	  og	  vena	  portae	   	  	  
	  	   	  	   Q26.8	   Andre	  spesifiserte	  medfødte	  misdannelser	  i	  de	  store	  vener	   	  	  
	  	   	  	   Q26.9	   Uspesifisert	  medfødt	  misdannelse	  i	  stor	  vene	   	  	  



 30 

 


