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Disposisjon

• Innledning - forekomst

• Hvordan vurdere en GUCH-pasient

• Enkle hjertefeil

• Komplekse

• Oppsummering
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Litt bakgrunn

• Diagnostisert hos 1,3% av levendefødte 

• Ca 300/ årskull i Norge

• 50% mortalitet i barneårene uten operasjon

• I dag lever ca 90% av de opererte til voksen 
alder i Norge

• Ca 14 000 med medfødt hjertesykdom i 
Norge i dag, mer enn halvparten er voksne

Leirgul et al 2014Data fra «Berte»



Den nære fremtiden



Hjerteoperasjoner, medfødt hjertefeil
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Hvem skal følge opp pasienten?

• Fastlege

• Lokalsykehus

• Regionsykehus

• Rikshospitalet (2,2 sykepleier til GUCH, 3 (4))

– 1300 konsultasjoner/ år, 300 innleggelser i 2018

– Nasjonalt ansvar for operasjoner og intervensjoner

– Nasjonalt ansvar for hjertesyke gravide (2 * 50% stilling)

– Ikke-kardial kirurgi?

– Ablasjon og PM?



Hva må vurderes?

• Problemer relatert til grunntilstanden

• Problemer relatert til korreksjonen

• «Vanlig» hjertesykdom inkludert pacemaker/ arytmi

• Andre plager – ikke utredet da hjertefeilen tillegges «alt»

• Fysisk aktivitet, graviditet, genetisk veiledning, syndromer, 

overvekt, tannstatus/ endocardittprofylakse, tatovering/ 

piercing



Bakgrunnsinformasjon

• Grunntilstand

• Operasjoner 

• Prosedyrer

• Lungefunksjon

• Arbeidskapasitet

• Rytmeforstyrrelser

• Tilleggsutfordringer

Hjertepasient på livstid!



Bakgrunn for vurdering

• Journalopplysninger

– Grunntilstanden

– Operasjoner og intervensjoner

– Tidligere funn og diskusjoner

• Tilgjengelig CT/ MR/ Invasive data

• Kunnskap om tilstanden

• Anamnese

• Arbeidskapasitet

• Ekko – bruk alle tilgjengelige tilganger!

• Lab

Helst før 
pasienten 
kommer



Andre bildeteknikker

Fallot, vanskelig innsyn til PVRCavoPulmonal-forbindelse, MR

Dersom det finnes supplerende undersøkelser – bruk dem!



«Enkle» 
hjertefeil

 Bicuspid Aortaklaff (BAV) / 
Coarctasjon av Aorta (CoA)

 Septumdefekter (ASD/VSD)

 Persisterende Ductus Arteriosus
(PDA)

 Partiell Anomal Lungevene 
(PAPVD)

 Anomale venøse forbindelser 
(Azygos, persisterende venstre 
cava superior)

Enkel Hjertefeil – hva er det?
 Enkeltstående?
 Enkel å behandle ?
 God prognose ?



Bicuspid Aortaklaff (BAV)

• Vanligste medfødte feil (1-2% av 

befolkning)

• Assosiert med CoA (ca 7%) og aorta 

ascendens aneurysme (8-12%)

• Prematur aorta stenose og insuffisiens 

• Oftest stor LVOT-diameter (23-28 mm)



BAV klassifikasjonsystem

J Thorac Cardiovasc Surg 2007;133:1226

7 % 88 % 5 %



Ekko BAV

BAV

CoA

Aorta
ascendens

AI



BAV kontroll
• AS/ AI

• VV-funksjon og dimensjon

• Aorta ascendens
– Dilatasjon

• Aorta descendens/ Bukaorta
– Coarctasjon

• Ischemisk hjertesykdom
– Anomal avgang av koronararterier?

• Ekko, AKG. 1-5 års intervall

• CT eller MR minst en gang i livet (CoA)



Coarctasjon av Aorta (CoA)/
avbrudt bue

• 0,3‰ av fødte, 5-8% av GUCH

• Assosiert med BAV (85%) og 
cerebrale aneurysmer (3-10%)

• Uforklart HT!

• Ekko, AKG, BT begge armer og 
ben. Lyskepuls?

• 30 mmHg gradient (2,7 m/s) er 
signifikant



Reparasjon
• Lateral thoracotomi

• Indikasjon > 30 mmHg

• Patologisk BT-respons

• Obs kollateralutvikling

Rørgraft

Stent



Ekko CoA

VV-hypertrofi?
Hastighet i buen (kontinuerlig og pulset)
Diastolisk hale?
Bicuspid aorta?
Doppler bukaorta
Blodtrykk begge armer og ett ben
Lyskepuls



Bukaorta ved Coarctasjon

Langsom trykkstigning og diastolisk hale



CoA kontroll

• Bicuspid aortaklaff

• VV-funksjon og dimensjon
– Hypertrofi
– Dilatasjon

• Aorta ascendens
– Dilatasjon

• Aorta descendens
– Re-coarctasjon
– Aneurysme (OBS Dacronpatch)
– Stentbrudd

• Obs cerebrale aneurysmer

• BT armer og ben, Ekko, AKG. 1-5 års intervall
• CT eller MR ca hver 5 år



Atrieseptumdefekt (ASD)

• Vanlig defekt (10 % av GUCH)

• Hva må evalueres: 
– Type defekt?

– Grad av shunt?

– Pulmonal hypertensjon?

– Egnet for percutan lukking?

– Assosiert defekt (30%)

• Obs: Shunt avtar ved økende 
pulmonal hypertensjon

A: Øvre Sinus Venosus ASD (15%)

B: ASD Secundum (60%)

C: Nedre Sinus Venosus ASD

D: Primum ASD (Partiell AVSD, 20%)

E: ASD 2 uten bakre kant

F: Sinus Cor. ASD (unroofed SC)



Indikasjon for lukking

• Paradoks emboli

• Signifikant shunt (ekko, høyre kat)
≥ 1 : 1,5
RV-dilatasjon

• Fravær av pulmonal hypertensjon
sAp:sBT mindre enn 2:3
Lungekarmotstand <8.0 Wood enheter
Manglende desaturering ved AKG?



Shuntberegning

Venstre-høyre shunt
– (SaO2 - MVO2) / (SaO2 - SAPO2) 
– Blandet venøst blod (MVO2) = (VCS-O2 x 3+ VCI-O2) / 4

• Høyre-venstre shunt
– Pulsoksymetri
– Netto høyre-venstre shunt vil oftest øke ved aktivitet (Eisenmenger)
– Responderer ikke på oksygentilskudd ( i motsetning til lungesykdom)

• RVOT/LVOT slagvolum
– Pulset Doppler i begge utløp
– Diameter i begge utløp (RVOT ca 4/3 LVOT)
– Dersom VTI er lik i de to utløp, tilsier det ca 2:1 - shunt

• Tegn på Volumbelastning?
– VSD og PDA: Venstre ventrikkel dilaterer
– ASD og PAPVD: Høyre ventrikkel dilaterer

RVOT

VTI



ASD Ekko
RV-dimensjon

TRP Doppler ASD

Subcostal

Farge Doppler



ASD Eisenmenger



ASD - Percutan lukking



Partiell Anomal Lungevene (PAPVD)
• Lungeveneblod i retur til Vena Cava

• Assosiert med Sinus Venosus ASD

• Venstre-høyre shunt

• Vanskelig å påvise – uforklart shunt

• Har ofte to høyre lungevener

• CT!

• Opereres med Patch/ Baffle i VCS

• Venstresidige er mer komplekse

Blindsone for TEE



Ekko PAPVD
Dilatert RV

TEE: Lungevene til feil atrium

ASD med hyperflow i VCS

CT 



Scimitar syndrom
Dilatert RV Hyperflow VCI

3D CT

Scimitartegn
Rtg Thorax



• Venstre til høyre shunt
• Påvise shunt

– RVOT VTI
– Dilatert venstre ventrikkel

• Oftest:
– Perimembranøs (70%)
– Muskulær (20%)

• Trykkrestriktiv (≥ 4 m/s)?
• Lukkes dersom 

– signifikant shunt 
– fravær av PHT

• Eisenmenger

Ventrikkelseptumdefekt (VSD)



VSD Ekko



VSD - Samme pasient



Persisterende Ductus Arteriosus (PDA)

• Lukkes normalt første uke

• Kontinuerlig bilyd

• Venstre til høyre shunt

• Dilatert venstre ventrikkel

• Modifisert aortabuebilde

• RVOT/ AP bilde

• Trykkrestriktiv (≥4 m/s)?

• Estimert AP-trykk

• Eisenmengerutvikling

PDA



Ekko PDA
Dilatert LV Dilatert RVOT

Aortabue FargeDoppler RVOT











Anomale venøse forbindelser
• Persisterende venstre Cava Superior ± Tverrvene

– Utfordring ved Pacemakerimplantasjon

• Shunt (Unroofed Sinus Coronarius - ASD) 
– Aggitert saltvann fra begge armer 

• Azygos - Hemiazygos



Ekko Tverrvene og Sinus Coronarius
• Lav Nyquist

• Bilde under inspirasjon – favoriserer flow

Tverrvene Sinus Coronarius



«Komplekse» 
hjertefeil

 Transposisjon av Store Arterier (TGA)

 Fallots Tetrade

 Ebsteins anomali

 Atrioventriculær Septumdefekt 
(AVSD)

 Pulmonal Atresi (PA)

 Single ventrikkel tilstander/ Fontan

 Truncus Arteriosus Communis (TAC)



Komplekse feil

• Alvorlig desaturasjon eller hjertesvikt ved fødsel

• Kun de mildeste tilfellene lever til voksen alder uten 
operasjon

• De fleste har vært pasienter hele livet – skaff 
informasjon og sett av god tid!

• Kunnskap gir trygghet – for lege og pasient!



Transposisjon av store Arterier (TGA)

• Senning/ Mustard – Atrial switch
– Høyremorfologisk systemventrikkel

– AV-insuffisiens (tricuspidalklaff)

– Baffle stenose/ lekkasje

• Arterial Swich Operation (ASO)
– Lungearteriestenose

– Noe-aorta klaff – stenose/ insuffisiens

– Prematur koronarsykdom

• Rastelli (Ved Fallotliknende TGA)
– Pulmonalt rørgraft - stenose

– Rest-VSD



Ekko TGA Atrial switch

Parallelle utløp

Utløp parasternalt4-kammer bilde

Rødt Baffle



Ekko TGA - Bafflestenose



Ekko Arteriell Switch (ASO)

Pulmonal stenose CT

Neo-aorta Neo-aorta insuffisiens



Høyremorfologisk systemventrikkel

• Senning/ Mustard korrigert TGA

• ccTGA (medfødt korrigert TGA)
– Blodet renner riktig

– Ventriklene har byttet morfologi

• Hypoplastisk venstre hjertesyndrom (Fontan)

• Systemisk trykkbelastning kan gi svikt
– Høyremorfologisk systemventrikkel

– Venstremorfologisk subpulmonal ventrikkel 

• Tricuspidalklaff som systemisk AV-klaff
– Systemisk AV-klaff (tricuspidal)

– Subpulmonal AV-klaff (mitral)

ccTGA

Mustard TGA



Ekko ccTGA
• AV-plan med venstre klaff mest 

apikalt

• AV og VA diskordans

• Parallelle utløp

• Moduratorbånd

• Papilleinnfesting

• Systemisk tricuspidal insuffisiens



Fallots Tetrade

• Ukorrigert
– VSD

– Overridende aorta

– Pulmonal stenose

– RV hypertrofi

• Etter korreksjon
– Rest VSD

– Pulmonal stenose / insuffisiens

– Tricuspidal insuffisiens

– Pulmonalventil/ Conduit

– Arytmi



Ekko Fallot

VSD Lungearteriestenose

RV hypertrofi VSD og overridende aortaklaff



Pulmonale ventiler og Conduiter
• Ved pulmonal atresi, Fallot, Rastelli, Ross…

• Percutane klaffer (Melody/ Sapien)

• Indikasjon for intervensjon:
– RV dimensjon (150 ml/m2, MRI)

– RV funksjon (TAPSE)

– PV-hastighet (3 m/s)

– Insuffisiensgrad
• Revers i bifurkatur

• Rask desellerasjon

Stor PI

Revers i bifurkaturen

Dilatert RV



Ebsteins Anomali

• Apikalisert tricuspidalklaff

• Hypoplastisk RV

• Tricuspidal insuffisiens

• WPW / AF

Cone-plastikk



Ekko Ebstein
4 kammer TI

Kortakse tricuspidalklaff Kortakse



Atrioventriculær Septumdefekt (AVSD)

• Assosiert med Down

• «AV-kanal»

• Partiell AVSD = ASD primum

• «Mitralsplitt»
– Systemisk AV-insuffisiens

– Kan ofte repareres

Mitralsplitt

AV-klaffer uten offset



Single ventrikkel Tilstander

• Venstremorfologisk

– Tricuspid atresi

– DILV

– Pulmonal atresi

– Hypoplastisk høyre hjertesyndrom

• Høyremorfologisk
– DORV/ mitral atresi

– Hypoplastisk venstre hjertesyndrom

– Mitral atresi

TA

DILV

PA

DORV

HLHS

MA



Fontankoblingen og venøs retur

• Hva slags «Fontan» - hvor tight er venene?

• Anastomoser og andre stenoser

• Levervenedimensjon og flow

• Portveneobstruksjon



Fontan Fysiologi

(A) The normal cardiovascular circulation. The pulmonary 
circulation (P) is connected in series with the systemic 
circulation (S). The right ventricle maintains the right atrial 
pressure lower than the left atrial pressure, and provides 
enough energy to the blood to pass the pulmonary resistance. 

(B) The patient with a univentricular heart. The systemic and 
pulmonary circuits are connected in parallel, with a 
considerable volume overload to the single ventricle (V). The 
width of the line reflects the degree of volume load. There is 
complete admixture of systemic and pulmonary venous blood, 
causing arterial oxygen desaturation. 

(C) The Fontan circulation. The systemic and pulmonary 
circulations are connected in series. The right atrium (RA) or 
systemic veins are connected to the pulmonary artery (PA). The 
volume overload to the single ventricle is now less than 
expected for body surface area. In the absence of fenestration, 
there is no more admixture of systemic and pulmonary venous 
blood, but the systemic venous pressure is notably elevated. 
Ao; aorta; LA, left atrium; LV, left ventricle, RV, right ventricle.

Gewilling 2005 Heart



Hva skal vi mene noe om?

CO

PVR
12 mmHg

SVR

2 mmHg

TCPC

100 mmHg12-15 mmHg

Venetrykk

Lungekarmotstand

Shunt?

Atriet

AV-klaff

VA-klaff

Ventrikkelfunksjon

Afterload

Fylningstrykk
Anastomoser



Lateral tunnel
• Lav Nyquist

• Inspirasjon

• Fenestrasjon?

• Trang ASD (Norwood)



Extracardial Conduit

Mindre tendens til dilatasjon
Foretrekkes i dag

Lateral tunell

Atrial conduit Extracardial conduit



Øvre cavopulmonale anastomose

• Ofte vanskelig å fremstille rent 
hos voksne

• Høyt parasternalt eller 
suprasternalt

• Lav Nyquist

• Inspirasjon



Truncus Arteriosus Communis (TAC)
• Reparasjon mulig – Unifokalisering

• Truncusklaff

• Motstand i lungekrets vs systemkrets 
avgjør metningen

• MAPCAs



Oppsummering

• GG!

• Hvor går blodet? Og hvorfor?

• Hemodynamikk er kardiologi

• Forberedelse er avgjørende - ha en plan

• Bruk tilleggsundersøkelser aktivt

• Sett gjerne av dedikerte dager til GUCH-pol

• Spør en venn!



Nyttige linker

• http://www.ffhb.no/om-hjertefeil/diagnoser/

• http://www.forandringsfabrikken.no/hjertetrommermye/

• http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/medfodt-hjertefeil-
2846.html

• https://helsenorge.no/sykdom/hjerte-og-kar/hjertefeil

• Barnehjerteboken: http://nextcon.fuse.no/ffhb/profilbok/venstre.asp?id=187

• Johns Hopkins: http://www.pted.org/

• Guideline: Baumgartner et al, Eur Heart Journal 2010

http://www.ffhb.no/om-hjertefeil/diagnoser/
http://www.forandringsfabrikken.no/hjertetrommermye/
http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/medfodt-hjertefeil-2846.html
https://helsenorge.no/sykdom/hjerte-og-kar/hjertefeil
http://nextcon.fuse.no/ffhb/profilbok/venstre.asp?id=187
http://www.pted.org/

