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❙ ❙  De medicinska framstegen under de senaste 50 åren har
dramatiskt förbättrat prognosen vid många typer av medföd-
da hjärtfel. Patienter som tidigare dog under barndomen når
nu ofta vuxen ålder, och antalet vuxna med medfött hjärtfel
ökar. I Europa har begreppet GUCH (grown-up congenital
heart disease) myntats för dessa patienter. 

I strikt bemärkelse är endast en mindre andel av de barn-
hjärtkirurgiska ingreppen botande. Flertalet är korrigerande och
ibland palliativa. Hos många kvarstår eller finns risker för sena
komplikationer i vuxenlivet, vanligast är rytmstörningar,
hjärtsvikt, endokardit eller behov av hjärtkirurgi/kateterburna
interventioner. För flera komplicerade hjärtfel är detta regel sna-
rare än undantag [1]. Till vuxenlivet hör familjebildning, studie-
och yrkesval, förhållanden som alla kan påverkas av hjärtfelet.
Med ökande ålder ökar risken för förvärvad hjärtsjukdom, vars
handläggning kompliceras om det också föreligger kongenital
hjärtsjukdom. 

Grovt skattat finns det 15 000–20 000 vuxna med medfött
hjärtfel i Sverige, alla svårighetsgrader inräknade [2]. Särskil-
da enheter för dessa patienter, inom vuxenkardiologins ram,
har inrättats eller är under uppbyggnad vid landets regionsjuk-
hus. Den relativa sällsyntheten och därmed svårigheten att få
erfarenhet, de specifika kunskapskraven och de ökade möjlig-
heterna att återföra resultat till barnhjärtkirurgin och barnkar-
diologin ligger bakom den internationellt eniga uppfattningen
att omhändertagandet av vuxna med medfött hjärtfel bör cent-
raliseras [2, 3]. 

Vuxenkardiologin kommmer att möta patientkategorier
som tidigare inte har existerat och om vilka erfarenheten är
mycket begränsad. I den följande redogörelsen berörs några
viktiga aspekter. För en mer detaljerad information hänvisas
till det MARS-dokument rörande kongenital hjärtsjukdom
hos vuxna som 1999 publicerades på Internet i Socialstyrel-
sens regi (www.sos.se/mars/sta013/sta013.htm).

❙ ❙  Shuntvitier
Isolerade shuntvitier på förmaks-, kammar- eller aortopulmo-
nell nivå utgör ungefär hälften av alla medfödda hjärtfel (Ta-
bell I). I vuxenpopulationen är emellertid förmaksseptumde-
fekt det dominerande problemet. Detta hjärtfel är symtomfat-
tigt i barndomen och i tidigt vuxenliv men ger förr eller sena-
re symtom i form av ökad andfåddhet, ödem och förmaks-

flimmer [4]. Den första kliniska manifestationen kan också
vara paradoxal embolisering.

Operation förbättrar prognosen
Slutning av defekten lindrar symtom och förbättrar progno-
sen, också för medelålders och äldre patienter [5-7]. Med mo-
dern hjärtkirurgi är slutning av förmaksseptumdefekt en föga
riskabel operation utan nämnvärd perioperativ mortalitet [8].
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Hög ålder utesluter därför inte intervention. Som indikation för
slutning har angivits en kvot lungblodflöde/systemblodflöde
(QP/QS) >1,5–2,0, den högre siffran för äldre asymtomatiska
personer. Den sena incidensen av förmaksflimmer påverkas
inte av operationen, och det förefaller som om incidensen av
förmaksflimmer i det långa loppet, av oklara skäl, är ökad
även hos dem som är opererade före vuxen ålder [5-7]. Vid
okomplicerat shuntvitium föreligger, på grund av tryckför-
hållandena, vänster-högershunt oavsett om kommunikatio-
nen är på förmaks-, kammar- eller aortopulmonell nivå. 

Eisenmengers syndrom drabbar ett fåtal
Hos ett litet antal patienter utvecklas dock hypertensiv lung-
kärlssjukdom med vänd/bidirektionell shunt. Oavsett shun-
tens anatomiska nivå betecknas det då Eisenmengers
syndrom [9]. Symtomatologin präglas i dessa fall av den ar-
teriella hypoxin och det höga trycket i lungcirkulationen. Den
enda radikala terapin är hjärt–lungtransplantation alternativt
lungtransplantation med samtidig rekonstruktiv hjärtkirurgi.
Frågan när en sådan åtgärd skall vidtas försvåras av att sjuk-
domsförloppet är så svårt att förutsäga och av det faktum att
resultaten av transplantation vid Eisenmengers syndrom är
sämre än för många andra patientkategorier [3, 10].

❙ ❙ Komplicerade hjärtfel/tillstånd
Vid transposition (Figur 1), ett av de vanligaste cyanotiska
hjärtfelen, är aorta och lungartären omkastade så att aorta
avgår från höger kammare och lungartären från vänster
kammare. Naturalförloppet är mycket dystert, mer än 90
procent av barnen avlider under spädbarnsåret [11]. Fram till
mitten av 1980-talet bestod den kirurgiska behandlingen av
förmaksplastik (Sennings och Mustards metoder). Då leds
systemvensblodet via tunnlar till vänster förmak–vänster
kammare–lungpulsåder, och lungvensblodet dirigeras till
höger förmak–höger kammare–aorta. Har man klarat opera-
tionen har 15–20-årsöverlevnaden varit omkring 80 procent
[12]. Arytmi, såväl taky- som bradyarytmi, är vanlig. För-
maksfladder drabbar en fjärdedel av patienterna före 20 års
ålder [12]. Risken för plötslig död är omkring 1 procent år-
ligen och uppvisar ett bimodalt mönster på så sätt att risken
är större i nära anslutning till operationen och drygt tio år ef-
ter operationen [11-13]. Orsaken har förmodats, men inte
belagts, vara arytmogen, och som en hypotes har föreslagits
1:1 överlett förmaksfladder som degenererar till kammar-
flimmer. Risken för plötslig död ökar nästan femfaldigt om
förmaksfladder förekommer. Hjärtsvikt – systemkammaren
är en morfologisk högerkammare – har stått för en betydan-

de del av den sena mortaliteten och har också lett till trans-
plantation i vissa fall [11]. Obstruktion i förmaksplastiken är
vanligt; mer än 10 procent av patienterna har en total ob-
struktion av den övre tunneln som dock sällan ger symtom, på
grund av kollateralavflöde via azygossystemet [11]. Små
shuntar i plastiken mellan system- och lungvensförmak (baff-
le leaks) är frekventa. 

Fontan-kirurgi palliativ åtgärd vid »enkammarhjärta«
Det finns ett flertal tillstånd, vanligast är trikuspidalisatresi
och dubbel inflödeskammare, som kan sorteras in under be-
greppet »enkammarhjärta« (Figur 2). Tillsammans utgör de
omkring 5 procent av alla medfödda hjärtfel. Fontan-kirurgi
och dess senare modifikationer (TCPC=total cavopulmonary
connection) är en palliativ åtgärd när endast en välutvecklad
och fungerande kammare finns [14]. Principen är att låta lung-
blodet flöda utan medverkan av en pumpande kammare, vilket
sker genom att ansluta höger förmaksöra eller de båda kavorna
direkt till lungartären samtidigt som intrakardiella förbindelser
mellan lung- och systemcirkulationen sluts. Genom att lung-
och systemcirkulation separeras hävs såväl cyanosen som den
fungerande kammarens volymöverbelastning. Det centrala
ventrycket blir lungblodflödets drivkraft. Svårigheten att öka
detta drivtryck och de ogynnsamma följderna av kraftigt förhöjt
systemvenstryck medför att känsligheten är stor för anatomiska
eller funktionella hinder i lungcirkulationen eller i inflödet till
systemkammaren. I intensivvårdssammanhang är det viktigt att
känna till att det centrala ventrycket vanligen är högre än ordi-
närt och att ett normalt centralt ventryck kan vara uttryck för
hypovolemi och leda till kraftigt sänkt hjärtminutvolym. Den ef-
fekt normal andning har för Fontan-cirkulationen kan påverkas
av respiratorbehandling och övertrycksandning.

Av dem som överlevt operationen är 80–90 procent i livet
efter tio år, den högre siffran gäller dem som opererats under
en senare tidsperiod. För den sena mortaliteten är det Fontan-
tillståndet i sig snarare än patient- och procedurrelaterade fak-
torer som spelar in [15]. Hjärtsvikt är den dominerande döds-
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Figur 1. Transposition av de stora kärlen. VK och HK = vänster
respektive höger kammare. VF och HF = vänster respektive hö-
ger förmak. AP = lungartär. Ao = aorta. 

Tabell I. Incidensen medfött hjärtfel = 0,8 procent bland levande föd-
da barn. I Sverige föds årligen, beroende på födelsetalen, 700–1 000
barn med medfött hjärtfel. Enskilda hjärtfels rapporterade relativa
andel av kongenital hjärtsjukdom [29, 30].

Procent

Kammarseptumdefekt                                                              24–35
Öppetstående ductus arteriosus 6–13
Förmaksseptumdefekt 4–11
Atrioventrikulär septumdefekt 2–7
Coarctatio aortae 3–10
Aortastenos 4–8
Pulmonalstenos 3–14
Fallots tetrad 4–8
Transposition 3–8
Pulmonalisatresi 3
Single ventricle 1–2
Tricuspidalisatresi 1–3



orsaken. Plötslig död är relativt ovanlig och står för 4–9 pro-
cent av dödsfallen [15, 16]. Majoriteten av de överlevande
mår efter operationen väl och är i funktionsgrupp NYHA I-II,
även om den objektiviserade prestationsförmågan är reduce-
rad till i genomsnitt 60 procent av ett normalvärde [16]. Vid
en genomgång av vuxna Fontan-patienter i Göteborg och
Lund visade sig mer än 80 procent heltidsarbeta trots en hög
incidens medicinska komplikationer. Supraventrikulär taky-
arytmi, framför allt förmaksfladder, är vanlig och kan vara
mycket svårbehandlad. Minst hälften har sinusnoddysfunk-
tion, och drygt 10 procent har pacemaker inom 15 år efter ope-
rationen [16]. Tromboembolism är vanlig med en incidens på
3,9/100 patientår [17]. Nedsatt kammarfunktion och markant
mitralinsufficiens tolereras dåligt. Förhöjda kolestatiska le-
verprov, t ex GT, är regel snarare än undantag och anses be-
tingade av det förhöjda systemvenstrycket [18]. Sällan är le-
verns metabola funktion allvarligt påverkad, men »cirrhose
cardiac« finns beskrivet [16]. Proteinförlorande enteropati,
som kan drabba omkring 10 procent av patienterna, är ett
allvarligt, livshotande tillstånd med ascites, ödem, pleura-
och perikardvätska. Bakgrunden anses vara det höga system-
venstryckets påverkan på lymfsystemet i tarmen [18]. Hjärt-
transplantation kan då vara det enda botemedlet. Reoperatio-
ner, vilka kan vara riskabla, förekommer hos ca 20 procent av
patienterna vid långtidsuppföljning [16]. 

Conduit kan medföra risk för obstruktion
Conduit är ett tubulärt graft som kan vara klafförsett eller inte.
Företrädesvis används det för att etablera kommunikation
mellan höger kammare och lungartären vid tillstånd som trun-
cus arteriosus, pulmonalisatresi, transposition med samtidig
kammarseptumdefekt och pulmonalstenos samt vid Fallots
tetrad. Det huvudsakliga problemet med conduit är obstruk-
tion, en risk som ökar med tiden. Den oerfarne förbiser ofta
detta, och vid genomgångar av dödsfall som hade kunnat und-
vikas inom GUCH-populationen intar conduitobstruktion en
framträdande plats. Dopplerekokardiografi kan i vana händer
ofta visa graden av obstruktion men kan sällan ange på vilken
nivå obstruktionen är belägen och ger sällan tillräcklig mor-
fologisk information. Magnetröntgen är i detta sammanhang
ett utmärkt hjälpmedel som kan lämna full morfologisk och

funktionell information, vilket annars måste ske genom hjärt-
kateterisering/angiografi [19].

❙ ❙  Arytmi
Arytmiförekomsten – den vanligaste orsaken till sjukhusin-
läggning – är mycket hög hos vissa patientkategorier, t ex
supraventrikulär takyarytmi vid Mustard-/Senning-korrigerad
transposition och enkammarhjärta opererat med Fontans me-
tod [20]. Efter korrektion av Fallots tetrad förekommer ven-
trikulär arytmi men också förmaksflimmer/-fladder, i synner-
het om hjärtfelet korrigerats i vuxen ålder. Högersidigt skän-
kelblock är närmast regel efter Fallot-kirurgi, och det har visat
sig att QRS-duration >180 ms utgör en riskfaktor för ventri-
keltakykardi och plötslig död [21]. De hemodynamiska följ-
derna av en arytmi kan på grund av avvikande cirkulatoriska för-
hållanden skilja sig väsentligt från vad man är van vid hos pati-
enter med förvärvad hjärtsjukdom, och risken för plötslig död är
25–100 gånger större bland patienter opererade för medfött
hjärtfel i barndomen än för en åldersmatchad kontrollgrupp
[22]. Hemodynamiska förhållanden med tryck- och volymbe-
lastning kan leda till arytmi, och möjligheten att lesionen går att
åtgärda kirurgiskt skall därför alltid övervägas. Oftast är dock
arytmisubstratet ärr och skador på retledningssystemet upp-
komna vid hjärtkirurgi. Sinusnoddysfunktion är mycket vanlig
vid förmakskorrigerad (Senning/Mustard) transposition, och
AV-block är en känd men sällsynt komplikation vid slutning av
kammarseptumdefekt. Kirurgiska ärr eller fibrosbildningar av
annat skäl kan medverka till »reentry«-kretsar som betingar
takyarytmier. Förmaksfladder är långt vanligare än förmak-
sflimmer, och inte sällan föreligger en taky–bradyproblematik,
vilket försvårar behandlingen. Arytmigenesen kan också vara
accessoriska ledningsbanor som inte är ovanliga vid t ex Ebste-
ins anomali. Att bevara sinusrytm är angeläget, men farmakolo-
gisk arytmibehandling medför risker för proarytmi och negativ
inotropi. Det måste beaktas och då särskilt när cirkulationen är
extremt beroende av en välfungerande systemkammare t ex hos
Fontan-opererade. Vid ihållande förmaksfladder/-flimmer bör
behandling med warfarin starkt övervägas [3]. Taky–bradypro-
blematiken kan kräva pacemakerimplantation för att arytmin
skall kunna behandlas adekvat. Av hemodynamiska skäl är då
AV-sekventiell stimulering önskvärd. Hos den Fontan-operera-
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Figur 2.Tricuspidalisatresi och dub-
bel inflödeskammare, två typer av
»enkammarhjärta«. Beträffande för-
kortningar se Figur 1.



de finns ingen venös kammare, och kammarstimulering måste i
dessa fall ske med epikardiell elektrod. Stenoser i tunnelplasti-
ken vid förmakskorrektion av transposition kan omöjliggöra
implantation av transvenöst pacemakersystem. I fall med icke
kirurgiskt åtgärdade shuntvitier på förmaks- eller kammarnivå
bör transvenös stimulering undvikas på grund av risken för pa-
radoxal embolisering om kablarna skulle bli säte för trombbild-
ning [3]. 

❙ ❙  Hjärtkirurgi hos GUCH-patienter
I Sverige opereras ca 100 vuxna årligen på indikationen kon-
genital hjärtsjukdom. Hjärtkirurgi, förnyad eller primär, är
inte ovanlig bland vuxna med medfött hjärtfel och betingar
bortåt 25 procent av sjukhusinläggningarna [20]. Det borde
vara så att den centralisering av hjärtkirurgi som gäller barn
med kongenital hjärtsjukdom också omfattade de vuxna med
denna sjukdom, men tyvärr är så inte fallet. För många pati-
enter, 30–50 procent, rör det sig om en reoperation [20]. Bak-
grunden kan vara att en primär komplett kirurgisk korrektion
inte var möjlig, residuallesioner kvarstår. Ärrbildning och de-
generation av syntetiskt eller biologiskt material (homo- eller
xenograft) kan leda till förträngningar eller läckage. För ett
gott kirurgiskt resultat krävs en komplett morfologisk och
funktionell kartläggning preoperativt. Kraven på utrednings-
resurser och kompetens hos utredaren är därför höga.

❙ ❙ Kateterburen behandling
Principiellt finns tre typer av kateterburna ingrepp; dilatation
av förträngningar med eller utan stent, slutning av defekter
med olika s k device samt elektrofysiologiska ablationer.

Resultaten av ballongdilatation av valvulär pulmonalstenos,
som introducerades 1982, är goda [23]. Även om chansen till
framgång är störst när klaffarna är gracila bör försök med bal-
longdilatation göras även när de är dysplastiska, vilket de är hos
ca 15 procent. Hos den medelålders patienten kan klaffarna ha
förkalkats, vilket minskar möjligheten till framgångsrik bal-
longdilatation. Korta obstruktioner i lungartär och i kirurgiskt
anlagda tunnlar kan i utvalda fall vara tillgängliga för ballong-
dilatation med eller utan stent. Kvarstående eller återkomman-
de obstruktion efter operation av coarctatio aortae har hos barn
behandlats med ballongdilatation. Hos vuxna har detta i Sveri-
ge endast tillämpats i något enstaka fall och då med stent.

Kateterburen slutning av förmaksseptumdefekt har introdu-
cerats i Sverige på senare år (Figur 3). Av anatomiska skäl är
det endast sekundumdefekter som kan komma i fråga. Defek-

ten får inte vara för stor, den måste ha goda kanter och inte lig-
ga för nära vitala strukturer, t ex klaffar. Min egen erfarenhet är
att en majoritet av vuxna med förmaksseptumdefekt av sekun-
dumtyp har förutsättningar för kateterburen slutning. Moderna
device är relativt lätta att använda, och risken för restshunt är li-
ten [24].

Slutning av öppetstående ductus arteriosus (Botalli) med
kateterteknik har varit framgångsrik hos såväl barn som vux-
na och är numera förstahandsterapi [3, 24]. Restshunt, i all-
mänhet liten, förekommer i upp till 6–20 procent av fallen be-
roende på vilken typ av device som har använts [24]. Förny-
ad kateterburen slutning kan då övervägas. Restshunten kan i
sällsynta fall ge upphov till anemiserande hemolys. Kirurgisk
slutning är aktuell när ductus storlek eller andra omständig-
heter omöjliggör kateterburen slutning. När ductus är förkal-
kad försvåras kirurgin. Resultaten av kirurgisk slutning är
mycket goda, frekvensen restshunt är låg. 

Endast muskulära kammarseptumdefekter kan bli aktuel-
la för kateterburen slutning eftersom devicen vid subvalvulär
lokalisation kommer att interferera med klaffarnas funktion.
Tekniken kan också användas vid förvärvad, postinfarkt-
kammarseptumdefekt. I Lund har det skett hos ett par patien-
ter med symtomgivande residualshunt efter kirurgiska försök
att sluta defekten.

Arytmiförekomsten hos vuxna med medfött hjärtfel är
som tidigare nämnts stor, och framgångsrika ablationsmeto-
der skulle vara mycket välkomna. Avvikande anatomi är en
av flera försvårande faktorer, och kateterburen arytmibe-
handling är hitintills i mångt och mycket experimentell (un-
dantagandes accessoriska banor), även om utvecklingen
tycks gå snabbt framåt.

❙ ❙ Graviditet och hjärtsjukdom
Graviditet och förlossning innebär en avsevärd cirkulatorisk
belastning för kvinnan. Erfarenheten av hur kvinnor med
medfött hjärtfel klarar detta är i många fall mycket begränsad.
Prospektiva studier är sällsynta, och en stor del av vår kun-
skap vilar på fallrapporter och sammanställningar av sådana
[25]. Tät aortastenos, pulmonell hypertension, grav hypoxi
och närvaro av mekanisk klaffprotes (med antikoagulantiate-
rapi) är tillstånd som är förenade med hög frekvens allvarliga
maternella och fetala komplikationer. Hänsyn till fostret kan
försvåra angelägen medikamentell behandling, t ex antikoa-
gulation, ACE-hämmare och vissa antiarytmika. Information
om utsikterna och riskerna vid en graviditet, såväl maternella
som fetala, bör ges tidigt och påbörjas redan i de tidiga tonå-
ren (dvs redan inom barnkardiologin). Ärftliga aspekter mås-
te då också beröras. Ofta, men inte alltid, ligger polygena me-
kanismer bakom medfödda hjärtfel [26]. Risken för att en för-
älder med medfött hjärtfel skall få ett barn med medfött hjärt-
fel är 2–16 procent jämfört med normalbefolkningens 0,8
procent [26, 27]. Bakom den stora variationen i rapporterad
risk ligger bias i olika avseenden och med vilken noggrann-
het diagnostiken av kongenital hjärtsjukdom hos barnen har
bedrivits. Det maternella anlaget tycks väga tyngre än det pa-
ternella, risken för kongenital hjärtsjukdom hos avkomman är
dubbelt så stor om modern har medfött hjärtfel än om fadern
är den drabbade [26, 28].

❙ ❙ GUCH-register
Inom barnkardiologin och barnhjärtkirurgin har allt bättre
diagnostik och terapi påverkat indikationerna och tidpunkten
för behandling. Ungefär hälften av ingreppen sker nu före 1
års ålder. Fler patienter har därmed kunnat bli hjälpta, och
förhoppningar finns att kortare duration av hypoxi, tryck- el-
ler volymbelastning på myokardiet skall ha gynnsam inver-
kan på den långsiktiga prognosen. Varje tidsperiods patien-
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Figur 3. Transesofageal ekokardiografi. Förmaksseptumdefekt
av sekundumtyp sluten med kateterburen teknik (Amplatzer de-
vice).



ter är därför unika, och det försvårar jämförelsen från en tid
till en annan. Kontinuerlig uppdatering av behandlingsut-
fallet behövs. Regionala register, syftande till nationell sta-
tistik, över vuxna med medfött hjärtfel har därför skapats i
Sverige.

❙ ❙ Information på internet
Möjligheterna, för såväl läkare som patienter, att hämta in-
formation på Internet ökar kontinuerligt. Det är många som
har ambitionen att dela med sig av sin erfarenhet och kun-
skap. Det framtida problemet är sannolikt inte att hitta in-
formation utan att hitta rätt. Som tidigare nämnts finns på In-
ternet ett MARS-dokument på svenska om kongenital hjärt-
sjukdom hos vuxna (www.sos.se/mars/sta013/sta013.htm). I
Kanada finns flera nätplatser för profession och patienter
(www.cachnet.org och www.library.utoronto.ca/nevil_tho-
mas/). Där ges allmänna råd riktade till den vuxne med med-
fött hjärtfel om t ex idrottsutövning och dykning, och där ges
riktlinjer för hur olika typer av hjärtfel bör handläggas.
Förutom ett »chat center« för patienter finns också ett lä-
karforum där problem kring egna patienter kan ventileras
med experter. American Heart Association ger informa-
tion om olika hjärtfel (www.amhrt.org) och för patienter-
na finns t ex GUCH Homepage (www.guch.demon.co.uk).

❙ ❙ Kommentar
Vuxna med medfött hjärtfel ökar i antal och kommer att ta
ökade sjukvårdsresurser i anspråk. Många har komplicerade
och opererade hjärtfel. Kravet på kunskap och erfarenhet hos
vårdgivaren är stort, och för många typer av hjärtfel tillgodo-
ses det bäst genom en centraliserad verksamhet. Flertalet pa-
tienter är unga och har ett långt yrkesverksamt liv framför sig.
Att inte ha resurser och beredskap för att ta hand om dem vore
att svika patienterna och omintetgöra det oerhört framgångs-
rika arbete barnkardiologin och barnhjärtkirurgin uträttat.
Vuxna med medfött hjärtfel hamnar lätt i skuggan av folk-
sjukdomarna inom kardiologin, men de som fördelar sjukvår-
dens resurser måste inse att det finns starka, både mänskliga
och ekonomiska argument för att tillgodose vårdbehovet för
dessa patienter. I dagsläget är det inte alltid fallet.
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SUMMARY

Adults with congenital heart defects – a growing
patient group

Ulf Thilén
Läkartidningen 2001; 98: 656-60

The number of grown ups with congenital heart di-
sease (GUCH) increases due to the success story of
pediatric cardiology and heart surgery. However,
late complications such as arrhythmia, endocardi-
tis and heart failure are common, as are patients re-
quiring reoperation/catheter intervention. In some
categories of congenital heart disease, pregnancy
may pose a substantial threat. Early information
about this is essential. The care of these patients,
including heart surgery, should be centralized. A
registry of GUCH-patients has been created in Swe-
den, promoting experience and knowledge concer-
ning a »new« and expanding group of patients in
cardiology.
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