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Tverrfaglig team for hjertesyke gravide

• Regions / landsfunksjon fra 2016.
• Etablert 2007

-kardiolog

-anestesi
-obstetriker
- hematolog
- kardiologisk sykepleier
- jordmor( kard.spl.)
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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



• Medfødt hjertefeil – Guch ( grown up congenital heart defekt) 
• Klaffe sykdom

• Koronarsykdom

• Kardiomyopatier
- Dilatert kardiomyopati
- Hypertrofisk kardiomyopati
- Peripartum kardiomyopati

• Arytmier
-SVES,VES
- NSVT

-LQTS

• Aorta patologi 
• BAV
• Marfan 
• Ehler-Danlos
• Loeys Dietz 





Veiledning før svangerskap 

Veiledning før svangerskap
- bør tilbys alle hjertesyke kvinner. 

Veiledningen bør inneholde en risikovurdering for mor og foster. 
Gjennomgang av medisiner med tanke på fosterskadelige medikamenter, ultralyd av mors hjerte og funksjonstesting, samt generelle råd om 

røyking, mosjon og livsstil.
2018 ESC Guidelines for the management of card.vascular diseases during prengancy 

Lav risiko;
- m WHO I-II

Maternell kardielle hendelse 2.5- 5 %

Moderat risiko;
-m WHO II-III

Maternell  kardielle hendelse 10-19%

Høy risiko;
-m WHO III-IV

Maternell kardielle hendelse 19-100%

Liten/middels PS
PDA, ASD, VSD
Mitral prolaps
Tuner syndrom uten aorta 
dilatasjon
Fallot, TALVD
Ukorrigert ASD, VSD  
Atrial el. venter  ekstra slag 
(isolert) 
Supra ventrikulær arytmi

EF>45 %
HCM
Mild mitral stenose
Moderat aorta stenose 
Marfan syndrom uten aorta dilatasjon
Reparert koartasjon av aorta, AVSD 

EF 30-45 %,
PPCM uten/med  ventrikkel svekkelse
Mekanisk klaff
Systemisk h. ventrikkel 
Fontan sirkulasjon
Andre kompleks hjertefeil
Mod/alvorlig mitral/aorta  stenose
Mod/alvorlig aorta dilatasjon
Vaskulær takykardi,
PHT
Alvorlig koartasjon av  aorta 





Helseregion og pasient fordeling 2018
• Helse nord 5
• Helse midt 5
• Helse vest 5
• Helse sør/øst 232

Fødepoliklinikken 2018
- 102 kvinner vurdert
- 90 kvinner fødte på RH

Kardiologisk poliklinikk
2007 - 33 kvinner vurdert
2014 – 100 kvinner vurdert
2018 – 247 kvinner vurdert



Guch-Atrie septum defekt (ASD)

• Vanlig defekt (10 % av GUCH)

• Tolereres godt ved vellykket lukking

• Ukorrigert ASD

• Obs trombose komplikasjoner

• Atrial arytmi

• Pulmonal hypertensjon 

• Preeklampsi

Høyre forkammer:

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)



Guch – fontan sirkulasjon-ett hjertekammer

• Høyrisiko, fertilitets problemer, høy risiko for 
spontan abort ( 30 %)

• Økt risiko for prematur fødsel, små for 
gestasjonsalder, og dødfødsel

• Mor blør ofte mer enn vanlig 
• Følges tett (minimum x1 pr mnd.), og en uke 

inneliggende etter fødsel

• Trombose risiko- må antikoaguleres.
• Arytmi må behandles med en gang 

ESC Guidelines 2018



Klaffe sykdom 

Ofte pga reumatisk feber hos innvandrer kvinner

• Mild mitralstenose tolereres bra

• Moderat til alvorlig mitralstenose
• Bør beh. før sv.sk
• Medikamentell beh. –betablokker, -diuretika

• Insuffisienser tolereres bedre enn stenoser
• Obs dyspné
• Risiko for lungeødem og preeklampsi

ESC Guidelines 2018



Mekanisk klaff

• Høy risiko
• Trombose beh. 

• Fra Marevan til Fragmin (LMWH); doseres 120 IE/kg x 2

• Måle anti X a ved (LMWH)
• 0 prøve
• 3-4 timer etter subkutan injeksjon

• Hvis klaffe trombose ( 5.6-7.4 % risiko)
• Full beh med actilyse
• Oppstart med Marevan



P-SCAD; pregnancy-related spontaneous coronary artery dissection

• Oftest seint i sv.sk /de fem første postpartum mnd.

• Oftest venstre side koronar

• ST –segment elevasjon 

• Østrogen / progesteron nivåer 

Sammenlignet med ikke gravid –assosierte SCAD

• P-SCAD har høyere risiko

• P-SCAD pas er eldre 1g. fødende

• P-SCAD pas har færre vaskulære abnormiteter 

Tweet,M.S et.al J Am Coll 2017 

• TENK tanken v brystsmerter-lett å 

overse pga alder –ta infarkt status 

(CKMB , Troponin)

• CAD er årsaken til >20 % av maternell 

kardiel død

• AKS kompliserer et sv.sk

– blitt mer vanlig

• Beh. som andre koronar pasienter 

ESC 2018



Peripartum kardiomyopati- 20 % mortalitet.

Kommer i siste mnd. av sv.sk eller de fem første 
postpartum. 

• Ved dyspne, ødemer og takykardi
• Lav terskel for å ta ekko cor

• 50 % av kvinnene får persisterende venstre 
ventrikkel dilatasjon og dysfunksjon. 

Hjertesvikt med redusert EF <45 % 

• 4 g. høyere forekomst hos de med afrikansk etnisitet

• Røyking, diabetes, preeklampsi, underernæring, høy 
alder el. tenårings sv.sk

ESC 2018



Arytmi

Hjertefrekvensen øker 10-15 slag/min i sv.sk

• Atrial el ventrikulære ekstra slag

• 15 % av de med strukturelle og medfødte 
hjertefeil får beh. trengende arytmier

• Betablokker;
• Selo-Zok/ metoprolol



LQTS ( lang QT tid)

• Bruker de betablokker før sv.sk:
• anbefales å fortsette i hele sv.sk.

• Ofte øke betablokker dosen post 
partum:
• mer sårbar for kardielle hendelser 

(stress, lite søvn)

• ICD – hjertestarter
• Ingen kontraindikasjon for sv.sk. 

• Innleggelse av ICD kan gjøres hos 
pas. med høy risiko for SCD



Aorta patologi

• Høy risiko 

• Disseksjon oppstår ofte i siste trimester

(50 %)  eller tidlig postpartum (33%)

• MR tas i sv.sk

• Avhengig om det er Marfan, BAV, LoyesDietz, 
Turner el vaskulær Ehler Danlos

• Behandling og råd gis ut ifra aorta ascendens 
diameter og familie historie



European Heart Journal, 
september 2012:
"Hos kvinner med hjertesykdom, rapporteres 
mødredødeligheten å være mye høyere enn 
gjennomsnittet.
Hjertesykdom er den viktigste årsaken til maternell død i 
vestlige land "

Roos-Hesselink et al, 2012



Indirekte maternell dødelighet 
fra 1996 - 2011

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011 



Oppfølging 
til gravide 
med 
hjertesykdom

Oppfølging i Barselperioden

Planlegging av fødsel, hvor og hvordan

Planlegging av svangerskap med oppfølging av 
fostervekst



� økt risiko for medfødt hjertefeil
� økt risiko for intrauterin 

veksthemning 
� økt risiko for preterm fødsel

Lupton et al, 2002

• Medikamenter? 
• NYHA klasse III/IV
• Left heart obstruction
• Lav O2 metn (<90%)
• Klaffeopererte
• Forverring eller kardiologiske hendelser under 

graviditet.
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Farmaka til gravide

Hva sier Felleskatalogen??
Google it – OR NOT!!!!

Gode kilder



0,1 1 100.5

Betablokker-studien

Medium/high dose

Low dose

aOR with a95% CI for SGA

5

aOR 4.15 (1.98-8.73)

aOR 1.66 (0.73-3.78)

*Adjusted for m-WHO class, 
preeclampsia, BMI, weight gain

REF

N=540 pregnancies among women
with cardiac disease
OUS RH 2005-2016
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• Kontraindisert
ACE-hemmer
Angiotensin II reseptorblokkere
Marevan (1. trimester)

• Kan anvendes
Metoprolol
Adenosin
Digoxin

Amiodaron*
Loop-diuretika og tiazider*

* med stor forsiktighet



Planlegging og 
timing av fødsel?
• Maternell og føtal trivsel og helse
• Logistikk og reisevei
• Guidelines/WHO-klassifisering

2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy



Vaginal fødsel er foretrukket fremfor sectio

• Redusert infeksjonsfare
• Redusert blødningsfare
• Redusert fare for trombo-emboliske hendelser

2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy

Forløsningsmetode hjertesyke RH  
2013 - 2018



Kontraksjoner i uterus
og sympaticus responsen på smerter

§ Øker venøs retur til hjertet
§ Øker minuttvolumet
§ Øker blodtrykket

Lupton et al , 2002



Væskebehandling

Redusere smerterespons

Assistert utdrivning

Væskepåfyll?

EDA, 
Remifentanyl 

Tang eller 
vakum-

forløsning



Postpartum

• Væske mobiliseres fra vevet inn i blodbanen
• Skjer over flere dager
• Peak er uavklart – 2-3 dgr?

à Økt risiko for forverring de første dagene/ukene  etter 
fødselen. 



AMMING

• Vurdere medikamenter

• Vurdere almenntilstand





Case

Intro: 37 år, para 1, sectio 1 gang pga mislykket 
induksj (BT stign) Transposisjon av store kar 
(TGA) Senningoperert dvs høyre som 
systemventrikkel,  astma og  migrene.

Uke 37: BT stign, økende ødem, avflatende 
fostervekst
Uke 39: Mislykket induksjon og sectio.
Postpartum BT lett stigende 150/90. Skrives ut 
med økt Trandate dose. Ingen videre avtaler, 
ikke tilsett kardiolog

TRANSPOSISJON (TGA)



Økende tungpusten etter utskrivning – kontakter hjemsykehuset. 
Oppfattes som astma.
Kontakter kard avd her på RH.  

Innlegges etter hvert på sitt nærsykehus med alvorlig hjertesvikt
Diagn: hypertensiv hjertesvikt/ mulig PPCMP?



Take home message

• Hjertesyke gravide bør vurderes av 
et tverrfaglig team

• Vær årvåken overfor gravide med 
kardielle plager og slitenhetsfølelse  

• Bruk guidelines


