
Hjertesvikt, 
koronarsykdom 

og 
graviditet

Mette-Elise Estensen

Kardiologisk avdeling 

Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide  

OUS, Rikshospitalet





De store endringer i 
Hjerte og kar under svangerskapet

Dette er endringer som tolereres godt av friske hjerter, men som kan være en stor belastning på 
hjerter som har underliggende feil eller sykdom.

Frekvens 10 - 20 slag 
pr minutt

Slagvolum fra 65 ml 
til 85 ml

Total økning
30 – 50 %

(minuttvolum)

Ventrikler og atrier 
dilateres

Reduksjon i perifer vaskulær 
motstanden med ca 20-30 %

Redusert motstanden fører til 
redusert blodtrykk (både 
diastolisk og systolisk)

Skyldes økt elastisitet
i hjertet, blodårer og lunger



Hjertesykdom og svangerskap

• Medfødt hjertefeil

• Ischemisk hjertesykdom

• Kardiomyopatier

- Dilatert kardiomyopati

- Hypertrofisk kardiomyopati

- Peripartum kardiomyopati

• Arytmier



Maternell dødlighet

Advanced Symposium  ACHD, London  2018



«Cardiac emergencies»
i svangerskap

• Hjertestans

• Massiv lungeemboli

• Akutt ST elevasjons infarkt (STEMI)

• Aortadisseksjon

• Akutt lungeødem

• Akutt arytmi



Hjertestans hos gravide

• Forekomst: 1:30000 
fødsler/svangerskap

• Følg etablert HLR

• Resusiter med kvinnen i ve. 
lateral posisjon

• Plasser en pute el lignende under 
bekkenet for å unngå aortocaval 
kompresjon

• >20-22 svangerskapsuker skal det 
foretas sectio innen 5 min 
uavhengig om barnet lever el ikke

• Fostervannsemboli el PPCM kan 
være årsak



Lungeemboli

• Ustabil pasient med hemodynamisk 
dekompensering, BT<90mmHg / PaO2<7kPa

- tenk lungeemboli!!!

• Diff diagnoser

– Aortadisseksjon

– Hjerteinfarkt

– Stor intra-abdominal blødning



Akutt hjerteinfarkt
Ledende dødsårsak blant kvinner

• >20% av kardial død i svangerskap 
skyldes koronarsykdom (UK) 

• Insidens av AMI: 1.7-6.2/100.000
fødsler

• Risikofaktorer: røyking, diabetes, 
overvekt, hypertensjon, preeklampsi, 
infeksjon, kokain, hyperkolesterolemi

• Høyere maternell alder: >40 år

• Etiologi: P-SCAD(43%), normal 
koronarangiografi  (18%), trombe 
(17%)





Behandling

• Smertestillende

• Clopidogrel, ASA, Fragmin

• Betablokker

• Koronar angiografi, PCI 

• Trombolyse dersom PCI ikke er tilgjengelig



P-SCAD
Pregnancy related spontaneous coronary artery dissection

• Vanligst i siste del av svangerskapet og inntil 12 mnd 
postpartum

• 60% er LAD som er affisert

• Årsak: Stress? Hormoner? Hemodynamiske 
endringer? Økt progesteron? Genetikk? 
Fibromuskulær dysplasi, bindevevssykdommer

• Disponerende faktor: høy alder, multipara

• Behandling: Konservativ? PCI? CABG?

Sheik et al. Heart 2012



Akuttbehandling i svangerskap

• Aortaballong pumpe: ok

• Pacing: ok

• Defibrillering: ok

• ACB opr

Maternell mortalitet: som resten av befolkningen: 1.5%

Fosterdød: 16%-20%

Svangerskapslengde > 28 uker: sectio før CABG

• Hjertestans



Aortadisseksjon

• Står for 20% av maternell kardial død i UK, 
50% i Norge

• Risikofaktorer

• Symptomer

– Akutte brystsmerter, smerter mellom skuldrene

– Dyspnoe

– Synkope



I fravær av andre 
risikofaktorer:

Low risk (mortality ≤1%)

Unoperated small/mild:
Pulmonary stenosis
Septal defects
Patent arterial duct

Most regurgitant valvar lesions
Most successfully repaired:

Septal defects
CoA repaired
Fallot repaired

Significant risk
(mortality 1-10%)
Mechanical valve
Ischaemic HD 
Systemic R ventricle
Cyanotic, no PHT 

High risk/contraindicated
(Mortality >10%)
Pulmonary hypertension
Ventricular function ↓↓
Aortic aneurysm
Severe L sided obstruction



Redusere maternell og føtal risiko

• Kirurgi eller intervensjon før svangerskap ?

Risiko ved kirurgi vs risiko ved svangerskap ? 
Klaffetype?
Kateter-ablasjon av arytmi ?

• Timing 
Tidlig svangerskap reduserer risiko for komplikasjoner

• Behandle ikke-kardielle tilstander
Hypertensjon, diabetes, overvekt

• Unngå terratogene medikamenter
Medikament gjennomgang er nødvendig 

- ACE-hemmer, antiarytmika
- Antikoagulasjon

• Generelle råd
Røyking, vekt, folsyre ?



Farmaka til gravide

• Kan anvendes

Adenosin

Betablokker (metoprolol)

Digoxin

Flekainid

Diuretika 

• Kontraindisert

ACE-hemmer

Angiotensin II 
reseptorblokkere

Marevan (1. trimester)



Risikofaktorer for fosteret



Risikofaktorer for fosteret

• Lav funksjonsklasse før graviditet

• Hjertekammerets funksjon

• Mors alder < 20 eller > 35 år

• Røyking hos mor

• Behandling med blodfortynnende medisin





Svangerskapskomplikajoner og 
maternell kardiovaskulær risiko

• “Women with a history of adverse pregnancy 
outcome appear to be at increased risk of metabolic 
and vascular diseases in later life.”

• “Pregnancy complications and coronary heart 
disease may have common disease mechanisms.”

• “Women who have a very low birth weight baby or 
combined complications seem to be at several fold 
increased risk of mortality from cardiovascular 
causes and should be screened for vascular risk 
factors.”

Sattar. BMJ 2005



Staff, Moe  et al.  Norwegian Gyn and Obst Society (NGF) Guidelines 2020 

Integrate follow-up and primary CVD prophylaxis to your health system 

6-12 weeks postpartum (routine)
-CV risk assessment - simple-

-Life style support: minimize risk factors

1 year postpartum
-CV risk assessment - extended

-Life style support/ potential medical intervention: mimize risk factors

Every 5 years (until 50 years old), e.g. as part of cervical screening programme
--CV risk assessment - simple- & Life style support / potential medical intervention: 

minimize risk factors

50 years old/menopause
-CVD risk assessment – extended and SCORE

-Life style support / potential medical intervention: minimize risk factors

-Further controls according to the national guidelines for the total population

CV risk assessment- simple
•BMI

•Smoking 

•Physical activity

•BP

CV risk assessment- extended

«Simple» assessment AND:

•Familial CVD risk

•Dyslipidemia (LDL & total-

cholesterol) 

•Glucose intolerance (HbA1c)

Life style education/support

•No smokinga

•Physical activityb

•Healthy eatingb

•Normal weightc

If hypertensive after delivery: follow-up according to general guidelines for 

hypertension. When normotensive postpartum: follow the below flow chart

30

50
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35

40

45

29

0-5 added controls 

a, b, c: as recommended in 
National Public Health 

Directorate Guidelines

Maternal age



”Hjertet vokser i takt med magen”

• Økning i ve + hø ventr. 
EDV 

- sees allerede ved 10 
uker

Peak ila 3 trimester

• Økning i ve + hø atriums 
volum

5 cm

Estensen et al.  Ultrasound Obstet Gynecol 2012
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Dilatert kardiomypati

• Tolererer svangerskap dårlig 

• Maternell død er ca 10%, 

dersom NYHA >III-IV

• Risikofaktorer: EF <20%, MI, 

red ve ventrikkel funksjon, AF 

• Bør frarådes svangerskap

• Hjertesvikt skal behandles som hos ikke-gravide 

C Oakley, BMJ Publishing Group, 1997



Kasuistikk 2
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Kasuistikk 3



Peripartum kardiomyopati
(PPCM)

• Hjertesvikt med EF <45% siste mnd av sv sk, eller ila de 6 
første mnd postpartum

• 1:3000–15 000 sv sk. 
• Mortalitet opp til 20% 
• 50% får persisterende redusert 

ventrikkel funksjon

• Behandling: 
som DCM m/red ve vent. funksjon
Bromokriptin?

Person GD, JAMA 2000;283:1183–8 , ESC Guidelines 2018
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Kasuistikk 3
Alvorlig venstresidig hjerteobstruksjon 

(HOCM, aortastenose og mitralstenose)

• F.82. Fødsel 2019; PE, akutt lungeødem og PHT 

• Nytt svangerskap. Henvist fra Ålesund i sv.sk uke 24

• Alvorlig reumatisk klaffesykdom: AS, AI, MI, MS. PHT

• Ekko: AS: 87/58 mmHg, moderat AI, MS: 38/19 mmHg. Trp: >50 mmHg. Puls 90

• Dyspnoe, tørrhoste, tachycard. NYHA III

• Behandling: betablokker (økes), furosemid 20 mg x1, AlbylE 75 mg x1

• Uke 25.2: AF 180. Elkonvertert. Metoprolol 200 mg + Tambocor 50 mg x2. Fragmin
5000 IE x2. AlbylE 75 mg

• Uke 26: Pasient hotellet 

• Uke 31.6: Sectio m/ECMO beredskap 

AS: maksgradient 100 mmHg, MS: 18/11 mmHg. Redusert flow i navlesnoren

• Overført Ålesund sykehus

• Kontroll OUS uke 45. Vurderes for kirurgi
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Kasuistikk 4 
HOCM

• F. 82. Kom til Norge i febr 2020

• Aug 2020: Henvist OUS fra St Olavs. Gravid. Dyspnoe og syncope. NYHA II-III. Alv 
HOCM. Ekko; midtventrikulær gradient: 60-65 mmHg (ingen beh) 
Spontanaborterte. Frarådet nytt svangerskap

• April 2021: gravid. Påny henvist OUS. Beh m/Metoprolol 100 mg med god effekt

• Juni 2021: 16 uker. Ingen symptomer. Ekko; betydelig HOCM. Midtventrikulær 
gradient på 25-30 mmHg. Estimert syst AP trykk: 50 mmHg. Stor MI 

• Beh: viktig med godt væskeinntak 

• Vekselvise kontroller her og på St Olavs

• Uke 28: Ekko: midtventrikulær gradient 45 mmHg, stor MI, estimert syst AP trykk 

65 mmHg. Nå; Metoprolol 150 mg. Økende symptomer. proBNP 1500

• Uke 30.2: elektiv sectio. ProBNP 4501. Estimert syst AP trykk 95 mmHg

• Barnet overflyttes barneintensiv St Olavs etter 2 uker

• Kontroll St Olavs og etter 3 mnd OUS



Kasuistikk 5 
Hjertesvikt, uavhengig av årsak, med nedsatt funksjonsnivå (NYHA III-IV) 

• 6 barn. Ukompliserte 
svangerskap

• Hjemmefødsel sept. 2020

• Innlagt lokalsykehus: EF 
15% Trombe ve ventrikkel. 
Syst AP-trykk: 45-50 mmHg

• proBNP> 11.000

• Startet sviktbehandling, 
Fragmin og Bromocriptin



Peripartum kardiomyopati

• Utfordring for kardiologer: estimere risiko for 
PPCM ved senere svangerskap

Persisterende red ve ventrikkel funksjon 12 mnd postpartum: 
risiko for død i neste svangerskap  ca 20%

Normal ve ventrikkelfunksjon: risiko for død neste sv.sk er 
minimal. Økt risiko for symptomatisk hjertesvikt og 
permanent svekket ve ventrikkel funksjon i påfølgende sv.sk.

Elkyam U. N Engl J Med 2001
Person GD. JAMA 2000
Sliwa. Eur J Heart Fail. 2010 
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Hypertrofisk kardiomyopati

• Asymptomatiske HCM pas tolerer svangerskap godt

• Maternell død er uvanlig

• Pasienter med svikt og alvorlig symptomatisk 
restriktiv fysiologi tåler dårlig  hemodynamiske 
endringene under svangerskap

• Dyspné og angina behandles med β blokker                                  
- opprettholde koronar perfusjon og ventrikulær 
fylningstid

• AF tolereres dårlig, rytme kontroll til SR er nødvendig

C Oakley,  BMJ Publishing Group, 1997



Arytmogen kardiomyopati





Henvisnings kriterier 
Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide

• PHT/Eisenmenger

• Hjertesvikt, uavhengig av årsak, med nedsatt funksjonsnivå (NYHA 3-4) og 
med antatt forøket risiko ved fødsel

• Alvorlig venstresidig hjerteobstruksjon (alvorlig HOCM, aortastenose og 
mitralstenose)

• Marfan pasienter med kjent aortadilatasjon >45 mm før svangerskapet, 
eller økende aortadilatasjon under svangerskapet

• Komplekse medfødte hjertefeil med restdefekter og/eller påvirket 
fysiologi slik som symptomer på hjertesvikt, arytmitendens, eller cyanose 
(metning under 90 % hos de med cyanotiske hjertefeil)
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