
Svensk Barnkardiologisk förening har fått förfrågan från Barnläkarföreningen om införandet 

av generell POX-screning av nyfödda barn för att tidigt upptäcka medfödda hjärtfel. Enligt 

uppgift har man i en del regioner i landet redan introducerat POX-screening och man 

efterlyser nu nationella riktlinjer och rekommendationer.  

 

Bakgrund 

I en svensk studie baserad på ett stort antal undersökta barn i Västra Götaland har man visat 

att tillägg av POX-screening till den rutinundersökning som normalt utförs på BB av nyfödda 

gör att man upptäcker fler barn med allvarliga medfödda hjärtfel innan hemgång (de-Wahl 

Granelli A, et al, BMJ 2009:338:a3037). En nyligen publicerad studie från Norge har visat 

liknande resultat (Meberg A, et al. Acta Paediatr 2009;98:682-6).  

Resultaten från bl.a dessa båda studier illustrerar svårigheten att med enbart visuell 

bedömning upptäcka desaturation och cyanos hos nyfödda barn och pekar på att användandet 

av pulsoximetri kan förbättra denna diagnostik. Detta problem har aktualiserats inte minst på 

grund av att fler nyfödda barn skrivs ut från BB tidigt vilket i sin tur bl a inneburit att fler barn 

med duktusberoende cirkulation skickats hem utan att föräldrar eller vårdpersonal haft 

kännedom om denna potentiellt livshotande situation.  

Det finns därför skäl att överväga någon form av förbättring av diagnostiken av allvarliga 

medfödda hjärtfel på BB innan hemgång.  

Ett problem i detta sammanhang är dock att alla barn med allvarliga medfödda hjärtfel inte är 

desaturerade eller har cyanos. Det betyder bl a att en del barn med ductusberoende cirkulation 

inte kommer att fångas upp med POX-screening vilket också framgår av resultaten i de ovan 

refererade studierna.  

Pulsoximetri tycks ändå vara en metod som kan användas för att detektera ventilations- och 

cirkulationsavvikelser med cyanos på BB. Den aktuella studien från Västra Götaland har visat 

att under de betingelser som var för handen vid genomförandet av studien hittade man fler 

barn med allvarliga medfödda hjärtfel än man sannolikt skulle ha gjort om studien ej 

genomförts.  

Styrelsen i Svensk Barnkardiologisk förening har emellertid noterat att full enighet för 

närvarande ej råder hos medlemmarna om att föreslå införandet av generell, nationell POX-

screening. Även om antalet inkluderade barn i den västsvenska studien var stort har POX-

screening hittills ej använts fullt ut i den kliniska vardagen. Det saknas vidare enhetliga 

rekommendationer för metodik (mätning i hand och fot, enbart fot, tidpunkt för mätning etc). 

 

Styrelsen anser ändå att resultaten i de båda refererade studierna är viktiga och problemet med 

oupptäckta allvarliga medfödda hjärtfel angeläget och vill därför uppmuntra alla barnkliniker i 

landet att på ett så standardiserat sätt som möjligt, helst med enhetlig metodik, gärna med 

utgångspunkt från den västsvenska studien, genomföra POX-mätning på BB under ett års tid. 

Styrelsen föreslår att man därefter insamlar resultaten centralt för bearbetning, analys och 

utvärdering för att på så sätt skapa en bas för fortsatt ställningstagande till nationella riktlinjer 

och rekommendationer. 
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