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❙ ❙ Medfödda hjärtfel, den vanligaste enskilda missbildning-
en, förekommer i omkring 0,8–1 procent av alla nyfödda
barn. Denna frekvens är lika över hela världen. Hjärtmissbild-
ningar är också vanliga som en del av missbildningssyndrom.
Olika typer av hjärtmissbildningar, framför allt av lindrigare
slag, kan vara vanligare än vi tidigare trott. De kan dock upp-
täckas med ultraljud, ett förnämligt diagnostiskt hjälpmedel
som finns tillgängligt på de flesta ställen i västvärlden. 

Ny population av vuxna med medfödda hjärtfel
Behandlingen av medfödda hjärtfel har radikalt förändrats
under de senaste decennierna. För 30–40 år sedan avled mer
än hälften av alla barn med medfödd hjärtmissbildning under
det första levnadsåret eller senare på grund av denna defekt
eller en kombination med andra missbildningar. Utveckling-
en av nya operationsmetoder, effektivare medicinering och
framför allt bättre intensivvård postoperativt – som sista ut-
väg även transplantation av hjärta eller hjärta/lungor – har gi-
vit en markant förändring av villkoren för barn med medföd-
da hjärtfel. Vi kan numera förbättra deras livssituation, och de
kan växa upp trots att vi i många fall inte totalt kan reparera
hjärtfelet. 

Detta har resulterat i en helt ny population av vuxna med
medfödda hjärtfel som kräver ett omhändertagande av läkare
med kunskap såväl om medfödda hjärtfels fysiologi, anatomi
och patologi som om den vuxna kardiologin. Enstaka sådana
fall har under de senaste åren börjat dyka upp på vuxenklini-
ker, men antalet kommer att mångfaldigas inom det närmas-
te årtiondet. Redan i dag finns det fler vuxna än barn med
medfödda hjärtfel. 

Snabb utbyggnad av s k GUCH-enheter, enheter för
Grown Up Congenital Heart Disease, är därför nödvändig.
Hittills har denna verksamhet varit centrerad till några få uni-
versitetssjukhus, framför allt Lund, Göteborg och Stockholm,
men eftersom dessa patienter är bosatta över hela landet kom-
mer kunskaper och framför allt utarbetade remitteringsvägar
för dessa patienter att krävas i fortsättningen. 

Studie från Norge
I den artikel som publiceras i veckans nummer av Läkartid-
ningen redovisas en populationsbaserad undersökning från
ett fylke i Norge av barn med medfödda hjärtfel. Den har fo-

kuserat på hur det gått för barnen med medfödda hjärtfel, oav-
sett vilken typ av behandling som givits. I Norge har man re-
dan från tidigt 1980-tal haft en centralisering av barnhjärtkir-
urgiska operationer och har därför en väl underbyggd statistik
med avseende på behandling av dessa barn. Man har där sett
en kraftig nedgång i den operativa mortaliteten, framför allt
för barn som opererats tidigt. 

Förbättrad överlevnad även i Sverige
I Sverige har vi sett en liknande mortalitetsnedgång. Den för-
bättrade överlevnaden i Sverige har tillskrivits den centralise-
ring av barnhjärtkirurgin som genomfördes i början av 1990-
talet. Utvecklingen av tidig diagnostik, neonatal intensivvård,
kardiologisk intensivvård och effektivare operationsmetoder
har naturligtvis också bidragit till den gynnsamma utveck-
lingen.

Av den norska studien framgår också att en stor andel av
hjärtfelen, framför allt de av lindrigare slag, spontanläker un-
der uppväxtåren. Detta gäller framför allt små muskulära
kammarseptumdefekter samt små förmaksseptumdefekter. 

Större förmaksseptumdefekter som inte sluter sig spon-
tant och som tidigare krävt operation i hjärt–lungmaskin 
kan idag behandlas med kateterintervention med t ex 
Amplatzer-apparatur. En liknande utveckling har skett avse-
ende öppetstående ductus arteriosus och pulmonalisklaffste-
noser. 

Ljusare prognos kräver resurser för ny patientgrupp
Prognosen för dessa patienter måste förhoppningsvis vara
bättre än för dem som opereras idag. En oundviklig följd av
att fler individer med medfödda hjärtfel överlever till vuxen
ålder är dock att en ny population av patienter med behandla-
de hjärtfel behöver uppföljning och behandling även senare
under vuxenlivet. 

Detta kommer att kräva en utbyggnad av resurser för om-
händertagande av patienter med delvis eller totalt reparerade
hjärtfel. •
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