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Nya diagnosmetoder, framför
allt ultraljud, har gjort att allt
fler lindriga fall anmäls till det
svenska registret över medfödda
hjärtfel hos barn. Till synes har
därför prevalensen av hjärtfel
vid födelsen ökat, medan den
för väldefinierade grupper av
svårare vitier varit konstant.
Samma problem finns i liknande
internationella register. Morta-
liteten upp till 1 års ålder mins-
kar, men är fortfarande hög i de
svårare grupperna. Registret
behövs bl a för sjukvårdsplane-
ring på lång sikt, men anmäl-
ningsförfarandet bör läggas om
och resurser måste tillföras.

År 1981 startade, som en del av det
allmänna missbildningsregistret, ett
speciellt register över medfödda hjärtfel
(VOC) hos barn. Detta gjordes i samar-
bete mellan Socialstyrelsen och Svens-
ka barnkardiologföreningen; 15 år-
gångar av barn omfattas nu av regist-
ret.

Framsteg inom
diagnostik och terapi
Under dessa 15 år har stora föränd-

ringar skett inom barnkardiologin,
framför allt inom diagnostiken, men
också inom både medicinsk och kirur-
gisk terapi. Ultraljud och dopplertek-
nik har inneburit en revolution; tidiga-
re krävdes invasiva undersökningar
som hjärtkatetrisering och kärlröntgen
– eller obduktion – för en klar diagnos.
Utredning kan numera utföras vid alla
barnkliniker, inte bara vid specialist-
centra. Man kan tidigt diagnostise-
ra både svåra och mycket lindriga
VOC.

Samtidigt opereras allt svårare hjärt-
fel hos allt yngre barn. Denna hjärtkir-
urgi är nu koncentrerad till två centra,
mot de tidigare fyra. Man kan också
göra allt fler icke-operativa ingrepp i
hjärtat i samband med hjärtkatetrise-
ring. Till detta kommer medicinska
framsteg som farmakologiskt öppethål-
lande av ductus arteriosus, samt förbätt-

rad behandling av acidos och hypoter-
mi.

Vad skall registreras?
Allt detta gör att olika problem i

samband med register av detta slag ak-
tualiseras. Varför för man registren?
Vilka hjärtfel skall anmälas, och upp till
vilken ålder? Vem anmäler?

Helt klart är att siffror från enstaka
centra blir för små för att meningsfullt
kunna användas framför allt i interna-
tionella jämförelser. Man kan se ett re-
gister som en övervakningsfunktion för
att kunna slå larm om teratogena agens;
då bör data både matas in och kunna nås
ganska snabbt. Man kan vilja ha data för
planering av sjukvården, som t ex hur
många barn som kommer att behöva
operationer eller andra åtgärder, även
som vuxna; då är man mest intresserad
av de svårare hjärtfelen och behöver en
lång uppföljningstid. Man kan vilja ha
en så fullständig bild som möjligt av
alla VOC, inte bara de svårare, som bak-
grund till tankar om etiologi och ärftlig-
het; då bör man kunna samla data från
alla sjukhus, inte bara från specialist-
centra, liksom data från fosterdiagno-
stik, och även här ha en lång uppfölj-
ningstid. Man bör också kunna följa
upp de barn som småningom föds av re-
gistrets f d hjärtbarn.

Den svåra frågan om gränsdragning
kommer in här, inte bara mellan lindri-
ga och allvarliga hjärtfel, utan mellan
normala variationer och hjärtfel. Med
ultraljud finner man numera t ex öppet-
stående foramen ovale hos nyfödda, lik-
som helt små muskulära ventrikelsep-
tumdefekter som sluter sig tidigt, eller
pulmonalisstenoser med en gradient på
10 mm Hg. Sådana fall anmäls i ökad
utsträckning till registret.

Det svenska registret
De hjärtfel som man ursprungligen

ville inkludera i vårt register var de som
gav sådana symtom att barnet före 1 års
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ålder undersöktes vid något av de barn-
kardiologiska centra som utför katetri-
sering eller angiokardiografi, eller där
diagnosen ställts vid operation eller ob-
duktion. Man uteslöt öppetstående duc-
tus hos prematura barn och tillät ultra-
ljud som diagnosmetod bara i undan-
tagsfall, som t ex vid hypoplastiskt
vänsterhjärta, där diagnos tidigt kunde
ställas med denna metod, och där vida-
re utredning eller åtgärd då inte var ak-
tuell.

Den initiala anmälan till registret
skickas ofta in strax efter det att diagno-
sen satts, och det är inte förrän man bett
om nya uppgifter då en årskull fyllt 1 år
som man får mer fullständig kännedom
om ingrepp och dödsfall. De barn som
föddes 1992 är de sista som granskats
på detta sätt. Redogörelser för registrets
verksamhet har lämnats av Carlgren
och medarbetare 1987 [1] och av Hed-
vall 1991 [2]. Fortlöpande information
har givits till svenska och nordiska
barnkardiologer. Data ur registret har
legat till grund för en epidemiologisk
avhandling från Lund [3].

Till registret anmäldes under de förs-
ta nio åren ungefär 250 fall per år, under
de tre sista åren strax under 400 fall per
år. Totalt ingår 3 369 barn i registret.
Antalet levande födda ökade kraftigt
under dessa år: från 93 000 per år
1981–1983, till 123 000 per år
1990–1992.

Prevalensen VOC per 1 000 levande
födda blir då 1981–1983: 2,5;
1984–1986: 2,5; 1987–1989: 2,3;
1990–1992: 3,1. Ökningen hänför sig
till de lättare VOC, som man från början
inte hade tänkt skulle inkluderas. Så an-
mäldes t ex år 1991 17 kammarseptum-
defekter, så små att de var spontanslut-
na då barnen uppnått 1 års ålder.

Register internationellt
Internationellt finns andra liknande

register bl a i Kanada (Toronto) och
Böhmen (Prag). Ett finskt register för-
des åren 1980–1984 med inklusionskri-
terier som våra [4]. Där fann man en
prevalens på 2,6 per 1 000 födda. Den
stora Baltimore–Washington Infant
Study (BWIS), under ledning av Char-
lotte Ferencz [5], har samlat data om
barn födda 1981–1989 i ett område med
en befolkning ungefär lika stor som
Sveriges och med diagnosmetoder och
inklusionskriterier som våra. Man har
dock haft helt andra resurser, bl a för att
kunna aktivt söka efter fall. Deras ge-
nomsnittssiffra för prevalensen vid fö-
delsen är 4,9 per 1 000 födda, med en
successiv ökning genom åren på samma
sätt som vi funnit.

I Sverige fann Carlgren [6] hos barn
födda 1951–1960 i Göteborg 7,7 fall av
VOC per 1 000 födda. Diagnosen ställ-
des i många fall endast kliniskt, av en

och samma barnkardiolog som följde
barnen upp till 15 års ålder.

Vilken siffra är »sann»?
Vi ser att de förändringar i diagnosti-

ken som skett sedan 1981 har medfört
glidningar i fråga om vilka hjärtfel som
anmälts till registret. Register i andra
länder har också samma problem, dvs
en skenbar ökning av prevalensen lind-
riga VOC.

Detta diskuteras av Hoffman 1995
[7]. Han menar att en siffra på 20 VOC
per 1 000 födda är sannolik om man
räknar med bl a alla fall av bikuspida
aortaklaffar.

Vilken är då den »sanna» siffran: 3,1,
4,9, 7,7 eller 20 fall av VOC per 1 000
födda? När man skall jämföra dessa så
olika siffror från olika länder och olika
tider måste man ha några punkter i min-
net: Vilket är befolkningsunderlaget?
Vem anmäler? Vilka är diagnosmeto-
derna? Vilka VOC inkluderas? Upp till
vilken ålder följer man barnen? Sedan
kan man också fundera över vad ett
medfött hjärtfel egentligen är. Några
VOC-barn dör före födelsen, andra
»kongenitala» VOC avslöjar sig senare
i livet; vi vet ju att stenoseringar ofta blir
tätare med åren.

Mortalitet
Mortaliteten upp till 1 års ålder i hela

materialet av anmälda VOC har sjunkit
genom åren. Den bör anges med antalet
levande födda som nämnare, inte total-
antalet anmälda som ju innehåller ett
växande antal lindriga VOC. Denna
mortalitet var per 1 000 födda
1981–1983: 0,77; 1984–1986: 0,72;
1987–1989: 0,52; 1990–1992: 0,53.
Dessa siffror innefattar dödsfall hos
barn med/på grund av VOC, med/på
grund av andra missbildningar och
dödsfall efter operation. Man måste gå
till originaldata för att bena upp de verk-
liga dödsorsakerna. Allt fler barn över-
lever med olika resttillstånd, kommer
att bli vuxna, kanske få egna barn. De
kommer att behöva uppföljning av kun-
niga vuxenkardiologer och thoraxkirur-
ger.

Några exempel
på vanliga VOC
Kanske är det mest meningsfullt att

titta på några grupper svårare, men rela-
tivt vanliga och väldefinierade VOC
som har anmälts av barnkardiologiska
centra. I detta sammanhang räknas var-
je barn efter sitt huvudsakliga VOC en-
ligt en indelning som ursprungligen
gjordes i en New England-undersök-
ning (NERICP) [8]. Våra siffror för för-
delningen av dessa VOC stämmer väl
med motsvarande internationella i t ex
BWIS-studien. Vi kan förvänta oss ca
40 fall per år av AV commune (gemen-

sam atrioventrikulär kanal, det VOC
som barn med Downs syndrom ofta
har), 25 fall av transposition av de stora
artärerna, 20 fall av Fallots tetrad, lika-
så 20 fall av hypoplastiskt vänsterhjärta
(här finns sannolikt en underrapporte-
ring), och 5 fall vardera av totalt ano-
malt lungvensåterflöde respektive ge-
mensam truncus arteriosus. Mortalite-
ten upp till 1 års ålder var under den sis-
ta treårsperioden 3 procent för fall av
Fallots tetrad, ca 20 procent för transpo-
sition och AV commune.

En annan grupp som fortfarande ger
problem är den som uppvisar symtom
redan under första levnadsveckan; hos
oss har ca 25 procent av dessa barn dött
före 1 års ålder, i BWIS-studien rappor-
teras 38 procent.

Använd
registret!
Jag har här inte velat ge för många

siffror, utan har velat peka på att i regist-
ret finns en samlad kunskap som bör
kunna utnyttjas bättre. Data bör använ-
das mer än vad som hittills skett, inte
bara föras in i registret. Man bör t ex
kunna få en bild av barnens livskvalitet
i vid bemärkelse; det handlar ju inte
bara om liv eller död. Vi vet alldeles för
litet om etiologin till medfödda hjärtfel.
Analys av prenatala faktorer kan ge
hopp om prevention.

För den kartläggningen är det viktigt
att registret fortsätter att vara en del av
det allmänna missbildningsregistret.
De omläggningar av registreringsförfa-
randet och de nytillskott av resurser
som planeras kommer förhoppningsvis
att göra registret mera effektivt.
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