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Diagnosetidspunkt

Prenatalt:
• Prenatal diagnose er best. De beste greier 80%, i Norge ca 40 – 50 

-60 %.(ikke alltid fullstendig )

• De uoppdagede er oftest 
bueanomalier, TAPVD og TGA.

På barsel eller nyfødt:
• Ca 20% er premature, veier < 2500g. Varierende symptomer, større 

risiko.

Etter utskrivelse:
• Kort barselopphold, diagnose etter hjemreise hos 20%, 43% hadde 

sirkulatorisk sjokk. (Mellander og Sunnegårdh, Acta Pædiatrica 2006)

• Nesten 1/3 av nyfødte med hjertefeil utskrives fra barselavd. med 
livstruende hjertefeil. (Wren C et al. Arch Dis Child Fetal and 
Neonatal Ed. 2008;93F33-F35)

• Ca 10% av de som dør av CHD har ikke hjertediagose ved 
tidspunktet for død.

• 3-4/1000 har behov for kirurgi/intervensjon i 
nyfødtperioden(Medberg, Acta Paediatrica 2008) 24% av CHD 
sendt hjem uten diagnose fra barsel – 1999.

• Alle blir fremdeles ikke født på RH

Kine Henrie,tte Barreth prosjektoppgave 2012

Kvalitetssikringsstudie.



KH Barreth 2012. Nyfødte med alvorlige hjertefeil Norge 2008-2010
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Time of diagnosis for individual malformations (ranked according to probability of 
predischarge diagnosis).

Wren C et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 
2008;93:F33-F35

©2007 by BMJ Publishing Group Ltd and Royal College of Paediatrics and Child Health



Neelam Gupta et al. Eur J pediatr 2014 

«Transport of infants with congenital heart 

disease: benefits of antenatal diagnosis»

Mindre intensivkrevende transporter



• Delayed diagnoses of congenital heart disease worsens preoperative 
condition and outcome of surgery in neonates. (KL Brown et.al 2006)

• There was a relationship between poor preoprative condition and worse 
outcome after heart surgery.(KL Brown et al. 2006)

• Tidlig diagnose gir mindre intensivkrevende transport.( Neelam Gupta 
et al. Eur J Pediatr 2014).(62% hadde prenatal diagnose).

• For nyfødte med ductusavhengig sirkulasjon, ingen forskjell på 
overlevelse ved 90dager vedrørende ”spesialistfødested” og 
”transportfødested”. Pediatrics nov. 2010 Tellen D Bennett et al.

• Long-distance transport kan gjennomføres trygt.(Neonatology Clinical 
Care Unit, Newborn Emergency Transport Service. 

• Rajesh U Shenoy: The safety of postnatal transport of newborns 
prenatally diagnosed with duct-dependent congenital heart disease.

Konklusjon:

• Tidspunkt for diagnose har stor betydning.

• Preoperativ stabilisering og transport har stor betydning.

• Har fødested betydning ?Ja/Nei



Stabilisering - transport

• Ta det med ro – dette 

har vi gjort før

• Transportmål: 

Respiratorisk og 

sirkulatorisk stabilt 

barn – uten 

multiorgansvikt. 



Ductus– avhengig sirkulasjon

pulmonal --- systemisk

• Kritisk 
pulmonalstenose

• Pulmonalatresi med 
intakt septum

• Fallot med 
pulmonalatresi

• Ebsteins anomali

• Tricuspidalstresi

• Kombinasjoner

• HVHS

• Avbrutt aortabue

• Kritisk aortastenose

• Koarktasjon

• Shone kompleks 
varianter

3

• Miksing

• TGA

• (TAPVD)

PDA

Debuterer med cyanose, hypoperfusjon, sjokk eller sirkulatorisk 

kollaps avhengig av anatomi og diagnosetidspunkt 

1.
2.



Nyfødte med cyanose og 

/eller  hjertesvikt, dårlige 

perifere pulsasjoner-

CARDIOGENT SJOKK, 

multiorgansvikt.

Behandling før 

detaljdiagnostikk !!!!

= ø.hjelp = stabilisering, 

diagnose og transport -

diagnose.



Husk at:
• Stress – raske forandringer i laktat, pH, temp, bls.

• Lite fett og karbohydratreserver. Høy metabolsk aktivitet.

• Labil lungekarmotstand, lite 
FRC (adaptasjon).

• Umoden lever- og nyrefunksjon 
(medikamentmetabolisme).

• …………………….

• Neonatalt myocard har lite 
compliance, tåler lite 
forandringer i preload og 
afterload.

• Avhengig av calsium.

• Cellene er mindre og antall kontraktile elementer er færre.

• Mindre inervasjon.

• Myocard er sensitivt for 
negativ inotropi.

• Redusert autoregulering.

• Tendens til kapillærlekkasje, spesielt i lungene

• Tåler hypoksi (vant til det)

• Tåler metabolsk acidose. 
Moderate til høye 
laktatverdier har ikke 
signifikant negativ effekt på 
postoperativ 
mortalitet.(Anthony F Rossy, 
Neonatology 2010).

• Elastisitet og mobilitet av 
karstrukturer gir kirurgiske 
fordeler

Trøst: Nyfødte tåler veldig mye !



Stabilisering – sirkulasjonsstøttende behandling
(avhengig av klinisk situasjon)

• PGE (Prostivas)

• Ventilasjonsstøtte (CPAP, respirator, koffein)

• Oksygen

• Volum( 0,9% NaCl,)

• Medikamentell sirkulasjonsstøtte (Dopamin, dobutamin, 
adrenalin - standardløsn). Redusere afterload ? 
Vasodilaterende medikamenter. Steroider (Solu-cortef). 
Diuretika. 

• Acidosekorreksjon

• Sedasjon

• ” Vanlig intensivbehandling, men målrettet hemodynamisk!”



Prostaglandin (godkjent 1981-PGE 1, Aloprostadil)

• Effektivt til ca. 4uker (nok lenger også).

• Best første 3 døgn.

• Ductus er rikt sympaticusinervert – PGE 

hemmer noradrenalin, holder ductus åpen, 

dilaterer alle arterioler.

• Kontraindikasjoner : INGEN- ikke 

vent (bedre å holde ductus åpen enn å åpne).

• Indikasjon for PGE:

• Prenatal diagnostikk av ductusavhengig hjertefeil

• Cyanotisk nyfødt som har det fint og ikke er acidostisk

• Nyfødt uten lyskepuls som ellers er friskt

• Acidotisk barn, syk nyfødt



Administrering av PGE-
egen venflon/navlevene

• Startdose 25 – 50ng/kg/min iv. (hos syke barn).

• Respons ved cyanose: 30 –60 minutter (oftest raskere 15min?)

• Respons ved sirkulasjonssvikt :1 – 2 timer (raskere)

• Ved respons reduser med 10ng/kg/min ca. hver 2.time til 
vedlikehold.

• Vedlikehold 10 - 15 - 20ng/kg/min, - oftest lavere – 5ng/kg/min.

• ”Friske barn” start på vedlikeholdsdosering.

.

• Dose: Nok til å holde ductus åpen -2 iv-innganger, helst PGE 
alene, med ”følgedrypp” 10% glucose avhengig av 
infusjonshastiget. Ved strev med venflon bruk navlevene. Kan gis 
intraossøst.

• LAG ”HJERTEPAKKE”/prosedyrepakke – ESPR 2009 
Standard PGE konsentrasjon. Care protocol for DR survival.



Dosering av PGE, avhengig av klinisk presentasjon

• Prenatal diagnose ductusavhengig 

hjertefeil. 5-10nanogram/kg/min.

• Cyanotisk nyfødt uten acidose. 5-

10ng/kg/min. Doble dosen hvert 20min. til 

respons og maks.100ng/kg/min. 

Oksygenmetning >70% hvis laktat< 

2mmol/l.

• Svake /manglende lyskepulser. 10-15 

ng/kg/min. Økes hvert 20min.

• Sykt barn med acidose. 50ng/kg/min. Kan 

økes til 100ng/kg/min. 



Effekter av PGE

• Apne(12%)(mest hos de blå, de små(<2kg) og i høye 

doser). Oppstår oftest den 1.timen etter oppstart.

• Perifer vasodilatasjon (dilaterer alle arterioler)

(10%)Hypotensjon.

• Bradycardi(7%)

• Anfall (4%), irritabilitet.

• Feber(14%).

• Tachycardi (3%).

• Ikke stopp infusjon selv om det er 

bivirkninger !



Respons på PGE

• Bedret oksygenmetning (75-80%)

• Palpable pulser

• Fallende laktatverdier.

• Ekkokardiografi

Use of prostaglandins in duct-dependent congenital heart condotions.

Yogen Singh, Paraskevi Mikrou. Arch Dis Child Educ Pract Ed 

2018;103:137-140



Hvis barnet har ductus – avhengig hjertefeil 

men ikke er ”syk”:
(dvs. fin pust, lave laktatverdier, god diurese, OK metning)

Skal PGE gis da ?

Skal barnet intuberes ?(elektivt?)

• JA – vedlikeholdsdose 5 – 10 - 15ng/kg/min
(bedre å holde en åpen ductus åpen enn å åpne en lukket)

• Nei – gi coffein/aminophyllin. (Lim DS et al. Pediatrics 

2003;112(1);e27-9) 6mg/kg deretter 2mg/kg x 3). Også i Neofax.



Journal of Critical care(2010)25, 174



CONCLUSION: 

Although the accuracy of a diagnosis of CHD 

and the decision to initiate PGE(1) was high, 

12% of neonates with a duct-dependent CHD 

were transported without commencement of 

PGE(1). Lower thresholds for PGE(1) 

administration to hypoxemic neonates may 

potentially improve preoperative stabilization 

and minimize neonatal morbidity.

Sandesh Shivananda et al. Journal of critical 

care(2010)25,174. Accuracy of clinical diagnoses and 

decicion to comence intravenous prostaglandin E1 in 

neonates presenting with hypoxemia in a transport 

setting.

(Når vi vet diagnosen helt eller delvis – start PGE)



Manglende effekt av PGE

• Obstruksjon av lungevener 
til VA og ut av VA(HVHS 
med patent foramen ovale, 
mitralstenose.

• TAPVD.

PGE reduserer 
lungekarmotstanden, øker 
pulmonal flow og øker 
venestuvning.

• TGA med intakt 
ventrikkelseptum og 
atrieseptum. Septostomi -
Raskind

•Rask transport  

•Kateterintervensjon

•Kirurgi



K L Brown et al. Heart 2006

92:1298-1302

• We operate a uniform policy whereby ventilation is 
initiated only on the basis of clinical need.

• A neonate who is stabilised by PGE treatment is not 
necessarily ventilated but is always transferred with 
specialist staff in attendence.

• Despite the high rates of PGE adverse effects, 
elective intubation of infants for transport 
significantly increases the odds of a major transport 
complication.(mer enn uten).

• The risks of prophylactic intubation before the 
transport of otherwise stable infants on 
prostaglandin E(1) must be weighed carefully 
against possible benefits. Garth D. MecklerPediatrics 
2009;123;e25

Men – du bestemmer!



Kathryn A Browning et al.
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007

• Conclusion: Newborn infants with 

suspected duct dependent CHD treated 

with low dose PGE(< 15ng/kg/min) may 

not require mechanical ventilation for safe 

transport.



The time distribution of apneic events among infants in the 2 study groups is shown.

Lim D et al. Pediatrics 2003;112:e27-e29

©2003 by American Academy of Pediatrics

apne

intubasjon



Indikasjon for intubering

• Alvorlig hypoxemi, acidose og 

cardiorespiratorisk svikt.

• Apneer pga PGE.

• Fordi du synes det riktig !!!!

• God forberedelse



Sikker intuberingsprosedyre – RO og ORDEN!

Trekk opp alle medikamentene, bruk oksymikser , obs 
hypoperfusjon, ha volum(NaCl 0,9% 10ml/kg) og 
adrenalin(Katastrofeadrenalin, fortynnet) tilgjengelig. Alt klart, tube, 
tape….

Gode iv-tilganger, PGE alene, (navlevene), bruk tid, gi ”litt 
etter litt” gode hjelpere og arbeidsforhold, bestem 
arbeidsfordeling), overvåkning- bruk oxymikser – doser 
! Preoksygener godt 3min. (80-90% ??)

• Midazolam 0,03 – 0,1mg/kg

• Fentanyl 3 –5mikrogram/kg la……ngsomt iv. dvs. 
ca.2min (obs. thoraksrigiditet)

• (Pavulon 0,2mg/kg)

• Nimbex 0,1 – 0,2 mg/kg(når barnet sover)

• Curacitt 1- 3mg /kg (virker kort)

• Hvis bradycardi, Atropin 10 –20mikrogr/kg. 
• (Andre muligheter: ketamin, propofol, thiopenthane – bruk det du kan) 



Torleiv Haugen, anestesi



Torleiv Haugen



Fordeler med sedasjon under intubering.

• Mindre sekresjon av katecholaminer/stress

• Mindre vagusstimulering

• Reduserer O2-behov

• Mye lettere å få det til.

Ulemper:

• Forstyrrer en labil situasjon. 

• Skal du sedere ? JA! Passe?. Dype.



Singel ventrikkel fysiologi – mål balanse

• Miksing av blod skjer på atrie- og ventrikkelnivå.

• Ventrikulær output deles på lungesirkulasjon og systemsirkulasjon –
i konkurranse, oksygenmetningen er lik i arteria pulmonalis og aorta.

• Blodstrømmen avgjøres av motstanden for flow.

• Lungeflow avgjøres av grad av pulmonalstenose, 
lungekarmotstand, lungevenetrykket og venstre atrietrykk, størrelse 
på ductus arteriosus.

• Systemflow avgjøres av grad av aortastenose(hypoplasi, 
koarktasjon), systemisk motstand og størrelsen på ductus 
arteriosus.

• Mål: Oksygenmetning 75 -80%, Qp : Qs = 1

• Ved fallende PVR, økende SpO2, klinisk svikt, Qp:Qs=2.

Påminnelse !!!!!!!! – hva vil vi behandle ?



Ubalansert singel ventrikkel fysiologi

Forøket lungeflow:

• hypoperfusjon, vevshypoksi, metabolsk 
acidose, sjokk.

• Ventrikkeldilatasjon, økt oksygenforbruk, 
myocard dysfunksjon,

• AV-klaff lekkasje

Tiltak (Bedre systemisk flow)

• Redusere systemisk motstand:Afterload 
reduksjon (Milrinone/Na-nitroprussid)

• Inotropi( så lite som mulig). 
Coronarflow.(Solu-cortef 1-2mg/kg x3-4)

• Øke PVR, øke hct (Hb > 12), redusere 
FiO2<21%,respirator,øke CO2, sedasjon.

• Korrigere metabolsk acidose



Ubalansert singel ventrikkel fysiologi

Redusert lungeflow: SpO2 < 65%

• Valvulær, subvalvulær PS

• Restriktiv ductus arteriosus ved ductusavhengig 
lungeflow.

• Høy lungekarmotstand

• Lungevene obstruksjon.

Tiltak:(Bedre lungeflow)

• PGE, oksygen, inotropi, klaffedilatasjon, 
atrieseptostomi, respirator, NO, medikamentell 
reduksjon i PVR.



Tilstrebe – balanse mellom 

systemsirkulasjon og lungesirkulasjon
• PGE – nødvendig for flow – riktig 

dose

• Ventilasjon – avverge pulmonal 
hyperflow – dvs. skape balanse. 

• PEEP 4 - 6cm H2O(venøs 
tilbakstrømning)

• FiO2 21%

• CO2 5- 6 kPa (ikke hyperventiler).

• Lang ekspirasjonstid(systemvenøs 
fyllning)

• Sedasjon (kontinuerlig infusjon).

• O2-metning 75 – 85%(markør for 
balanse)

• Vedvarende hypoperfusjon, 
volum,  pressor, 
Afterloadreduksjon, steroider

• Hct 40-50%



Oksygentilførsel ?
• Mål for oksygenmetning 75 - 85%(evidence based ?)

• Oksygentilførsel til pasienter med singel ventrikkel fysiologi, kritisk 
obstruksjon av systemisk sirkulajon kan destabilisere systemisk 
hemodynamikk, føre til pulmonal hyperflow og systemisk hypoperfusjon.

• Utilstrekkelig oksygentilførsel kan gi acidose og nevrologisk skade hos barn 
med PPHN eller CHD med ductusavhengig lungesirkulasjon.

• Oksygendosering må individualiseres til hver enkelt pasient 
avhengig av respons og oksygenmetning. Vurdert fra 
oksygenmetningmetning, laktat og Ph. (Sandesh Shivananda et 
al.Neonatology 2010).



Ved alvorlig cyanose

• PGE

• Respirator

• Mild hyperventilasjon (reduserer PVR)

• Øke Fio2 (reduserer PVR)

• Sedasjon/paralyse (reduserer oksygenforbruk)

• Øke cardiac output med inotropi

• Behandle anemi (øke oksygenbærende kapasitet)



Acidose – korrigere ? - JA

• Ved Ph < 7,20 (metabolsk) dobles lungekarmotstanden

• Acidose reduserer myocardkontraktilitet.

• Reduserer sensitivitet for katecholaminer.

• THAM – ikke ved nyresvikt, vasodilatasjon og BT-fall

• NaHCO3 –må ha normal CO2 og Na - obs intracellulær 
acidose

• Tribonat – blandingsbuffer

• Ja – progredierende prosess

• Bruk:Tribonat (?)Natriumbikarbonat (2mmol/kg iv 
over 15-20minutter).

• HCO3- =BE x vekt (kg) x 0,3



Sirkulasjonsstøttende behandling –
unngå/bedre hypoperfusjon, vevsskade og acidose.

Medikament ????

• Bedrer myocards kontraktilitet, slagvolum, nyrefunksjon

• Bedret vevsperfusjon

• Dopamin 2-5-10mikrogram/kg/min

• Dobutamin 5 –10-20mikrogram/kg/min

• Kombinasjon Dopamin 5/dobutamin 5-10(mindre perifer 
vasokonstriksjon).

• Adrenalin(0.05 – 0.1mikrogr/kg/min. Start lavt)

• Husk volum. 0.9% NaCl er OK. 10 – (20)ml/kg.

• Unngå høydose inotropi.

• Solu-cortef 0,5 -1mg/kg x 4(sparer pressor).

• (Redusere afterload –Na-nitroprussid, milrinone).



Chapter 50, side 580, Critical Care of Children with 

Heart disease ,2010.

• For patients with primary cardiac anomalies, congenital 

or aquired, milrinone is the first line 

inotrope.(0,3mikrogram/kg/min).

• When cardiac function is significantly depressed, 

regardless of etiology, and adrenaline drip should be 

promtly started.(0,03 – 0,1mikrogram/kg/min)



Hypoplastisk venstre hjerte 

syndrom.(HVHS).
• In neonates with hypoplastic left heart syndrome, 

systemic afterload reduction can avoid preoperativ 
artificial respiration, identified as a signifacnt risk factor 
for the development of preoperative dysfunction of end 
organs and in-hospital mortality.(Stieh J et al.The Journal of Thoracic and 

cardiovascular Surgery 2006)

•

• HLHS:”The negative impact of ventilation on pulmonary 
hyperperfusion as a result of recruitement of previously 
nonventilated and consquently pooly perfused lung 
areas.” J Stieh MD et al 2006.



Eric M Graham, Scott M Bradley & Andrew M Atz

Medical University of South Carolina 

165 Ashley Avenue, PO Box 250915, Charleston, SC 29425

USA

http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Graham%2C+Eric+M%29
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http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Atz%2C+Andrew+M%29




Ved mistanke om alvorlig hjertefeil:
• Ikke somle – (tenk hemodynamikk i grove trekk)

• Start PGE – bevisst forhold til dose- i egen iv.

• Husk du kan bruke (aminophyllin), koffein, gjerne med en gang.

• Bruk navlevene, (pluss 1 eller 2 venfloner)

• Titrer oksygen – metning 75% +/ -

• Tilstreb sirkulatorisk balanse. Optimaliser systemisk flow.

• Hvis respirator – cyanose eller hyperflow ?

• Ikke hyperventiler, god systemvenøs fyllning, koronarperfusjon..

• Korriger acidose..

• Gi sedasjon etter behov –kontinuerlig helst.

• Husk volum, forsiktig inotropi hvis behov. Solu-cortf

• Husk calsium, elektrolytter og blodsukker

• Send med et glass blod fra mor.

• Ha opptrukne medikamenter «i lommen» for forventede hendelser. 
Ikke let i skuffer og bokser.

• Ring og diskuter! Snakk med nyfødtlege også



Hva kan du gjøre under transporten ?
• Redusere/øke PGE ?

• Redusere/øke oksygen ?

• Optimalisere ventilasjon.

• Opprettholde passe 

sedasjon ?

• Temperaturovervåkning.

• Være forberedt på 

komplikasjoner.





Hvis du likevel kommer frem med et 

elendig barn:

• Det er ikke sikkert at 
det er din feil.

• Det hadde vært enda 
dårligere uten deg.

• De tåler veldig mye!

• Ring gjerne og spør 
hvordan det går.

Takk for hjelpen!


