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DISPOSITION

Baggrund Visitation Cases Diskussion



MORTALITET - HJERTESYGDOMME
2005-2017 (227 DØDSFALD)

58% uden kendt hjertesygdom – heraf 9/10 med erhvervet hjertesygdom
59% med substandard care; heraf 1/3 med mulig betydning for outcome
11/227 fik foretaget perimortem sectio; heraf kun 1 < 5 min efter hjertestop

MMR:    5,98/100.000
MMR💚: 0,98/100.000

Nyfløt et al, Acta, 2021



SPECIFIKKE 
REKOMMANDATIONER 
- MHP AT REDUCERE MORTALITETEN

• Gravide immigranter bør have fuld medicinsk anamnese-
optagelse / undersøgelse 
• ved brystsmerter, åndenød, længerevarende eller symptomatisk hjertebanken, 

besvimelsestilfælde, familie anamnese

• Undersøgelse af symptomatiske gravide eller barslende 
kvinder med symptomer 
• Svære radierende brystsmerter 
• Brystsmerter i forbindelse med ophidselse eller opkastninger
• Åndenød, hjertebanken og/eller hypertension

Undersøgelser: EKG, røntgen af thorax, Troponiner, EKKO og evt. CT-angiografi, 
ventilations/perfusions scintigrafi



FYSIOLOGISKE ÆNDRINGER I
GRAVIDITET

• Cardiac output øges med 50 %
• Venstre ventrikel vokser
• Generel vasodilatation
• Øget plasma volumen
• Øget koncentration af cholesterol og triglycerider
• Protrombotisk tilstand
• Proinflammatorisk tilstand
• Pulsen stiger med 10-20/min 



SPECIFIKKE REKOMMANDATIONER 
- MHP AT REDUCERE MORTALITETEN

• Tidlig multidisciplinær team involvering 

• Regelmæssig teamtræning 

• cirkulatorisk kollaps og perimortem sectio

Awareness omkring sjældne hændelser

Ex. Aortadissektion, coronardissektion, iskæmisk hjertesygdom 



DEMOGRAFISKE

Immigration
• Udiagnosticerede hjertesygdomme

• Rheumatisk hjerteklapsygdom (gigtfeber)

Overvægt/Fedme
• Rygning

• Diabetes

• Hypertension



DEMOGRAFISKE
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TEKNOLOGISKE 
LANDVINDINGER 



Ovarieinsufficiens/alder, Turner syndrom og visse arvelige hjertesygdomme 

PRÆIMPLANTATIONS DIAGNOSTIK (ÆGSORTERING) 
OG ÆGDONATION 



VISITATION AF 
HJERTESYGE 
GRAVIDE

- KENDT OG MISTÆNKT 
HJERTESYGDOM

Hvordan gør vi det bedst?



DSOG GUIDELINE 
-V IS ITATION AF KVINDER MED HJERTESYGDOMME(2011)

• Gravide med medfødte hjertesygdomme skal henvises til primær 
vurdering på RH eller Skejby, der har centerfunktion for disse patienter. 
Kvinderne bør optimalt være henvist og vurderet allerede inden 
konceptionen. 

• Gravide med erhvervede hjertesygdomme skal henvises til en afdeling 
med et tværfagligt team af obstetrikere, kardiologer og anæstesiologer 
(RH, Skejby, Odense og Ålborg). 



KARDIOLOGISK SELSKAB GUIDELINE

GRAVIDE MED HJERTESYGDOM (KONGENIT OG ERHVERVET)

• Gravide med medfødt hjertesygdom er en højt specialiseret funktion, som 
bør varetages af Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. 

• Gravide med erhvervet hjertesygdom bør konfereres med et af de to 
landscentre. 

• Mange kvinder med enten erhvervet eller medfødt hjertesygdom vil kunne 
følges i lokalt kardiologisk og obstetrisk regi under graviditeten samt føde 
lokalt i et samarbejde med et af de to landscentre.

• Gravide med kompleks hjertesygdom, mekaniske klapper, svær 
hjerteklapsygdom, kardiomyopati/hjertesvigt, aortopati samt pulmonal
hypertension skal altid vurderes og følges på landscentrene.



SPECIALE-
VEJELEDNING



Mitralklapsprolaps
op for ASD/VSD eller ASD

Op Fallot pt.

Hypertrofisk kardiomyopati
Marfan - normal aorta
Cyanotiske ptt.
Mekaniske hjerteklapper
Marfan - aorta 40-45 mm

Pulmonal hypertension
Marfan - aorta > 45 mm

Maternel
risiko 
vurdering



CENTER FOR HJERTESYGE GRAVIDE 
RH

Etableret i 2003. Vi ser ca 250/år

• Præ-konceptionel rådgivning 

• Vurdering, monitering og behandling under graviditet og fødsel 

• Second opinion mhp fødested 

• Post partum follow-up

Sygdoms spektrum
• Kongenit hjerte sygdom (CHD)

• Arvelige sygdomme (Kardiomyopati, Langt QT syndrom, Marfan, Turner,)

• Pulmonal hypertension

• Mekaniske hjerteklapper

• Kardiomyopati

• Erhvervet hjerte sygdom

• Arytmier

StyregruppeStyregruppe

Obstetrisk Klinik
JMC
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NÅR FØDSLEN ER NÆR

Fødsels plan

Fødsels måde og fødsels tidspunkt

Håndtering af fødslens 2. og 3. stadie

Anæstesi / analgesi

Monitoring af mor intra- og post partum

Medicinske tiltag / forholdsregler

Barselssted

Efter tværfaglig konference



FØDSELSMÅDE

Hjemme >< Hospital

Vaginal >< Kejsersnit

Instrumentel >< spontan

Barsel

Ambulant fødsel >< Barselsgang
Barselsgang >< Kardiologisk afdeling 
Kardiologisk afdeling >< Intensivt afsnit 



KEJSERSNIT

Bred obstetrisk indikation

Efter individuel vurdering
Kardielle indikationer:

• Præterm fødsel hos kvinde i terapeutisk AK-behandling 
med Marevan (findes nærmest ikke mere)

• Pulmonal hypertension

• Svær hjertesvigt

• Marfan med dissektions- / ruptur risiko (>45 mm)

• Tiltagende cyanose

• Turner´s Syndrom med ASI > 2,5 cm/m2

• (Klinisk betydende aortastenose, CoA)



HVAD BELASTER HJERTET UNDER 
FØDSLEN?

• Kontraktionerne
• Fødestillingen
• Smerten
• Angsten / bekymringerne
• Udmattelsen
• Blødning
• Infektion

Cardiac Output stiger under fødslen 

• 15% i tidlig fødsel, 25% i udvidelsesfasen, 50% under 
presseperioden og 80% i post partum perioden 
(autotransfusion)



IGANGSÆTTELSE

Formål
Føtale eller maternelle
Logistiske hensyn

• Afstand til fødested
• AK-behandling 

Ekspertisens tilstedeværelse

Metoder
Medicinsk

• Misoprostol (Prostaglandin) – karkontraherende effekt!

Mekanisk
• Hindeløsning
• Hindesprængning
• Ballonkateter Ofte ledsaget af en epidural

Ballon kateter



FORSIGTIG BRUG AF OXYTOCIN OG 
METHERGIN

Oxytocin
• Hypotension

• Takykardi

• Myokardie iskæmi

• Har QT-forlængende effekt

Minimal bolus plus kontinuerlig lav-dosis Oxytocin-infusion er 
formentlig bedst

Methergin
Stigning i BT

Methergin er kontraindiceret til kvinder med hypertension grundet 
BT-stigning



Naturlig fødsel

Politiken 2016



CASE 1
HOSPITAL MED HOVEDFUNKTION

• G1P0. Sund og rask, BMI 22, 30 år. GA 27+0

• Møder i jordemoder kons

• Tiltagende generet af hjertebanken og utilpashed

• EKG, Holter, anæmiudredning og TSH

• 1: SVT (enkelte anfald, varighed <5 min, ingen synkoper) Kan kuperes med valsalva,  

• 2: Løb af ventrikulær takykardi. Henvises til højtspecialiseret funktion



CASE 2
HOSPITAL MED HOVEDFUNKTION

• G1P0. Syrisk flygtning. GA 26+0, BMI 18, 
• Kontrol i jordemoder kons.

• Sprogbarriere, 
• pt tydelig dyspnøisk RF på 25, puls 130. 

• Ekko på lokal Sygehus viser svær mitralstenose. 
• Tolkesamtale: Pt har haft gigtfeber som barn

• Overflyttes til højtspecialiseret funktion
• Ballon dilatation 
• Fortsætter kontroller på højtspecialiseret sted



CASE 3
HOSPITAL MED REGIONSFUNKTION

• G1P0, Opereret som barn for VSD. Rask. 

• Går i GUCH light på Regionshospital

• Gravid uge 10

• Henvises til vurdering på center med højtspecialiseret funktion for gravide

• Her vurderes det om pt kan føde lokalt med fødeplan eller omvisiteres til 
fødsel på højt specialiseret afdeling



CASE 4 
HOSPITAL MED HOVEDFUNKTION

• G1P0

• Rask. Etnisk dansk. Normal graviditet. 

• BT 145/95, 2+ for prt i urin ved GA 39+2. Ødemer. Normale blodprøver. 

• PPmed. Epidural. Ukompliceret fødsel. Indlagt på Barselsgangen. 

• På 3. dag tiltagende åndenød. RF på 25. og puls på 130

• Ekkokardiografi viser EF på 35 %

• Overflyttes til højtspecialiseret afd. pga Peripartum kardiomyopati




