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Vilka barn skall ses av barnkardiolog? 

http://www.google.se/url?q=http://enangelsdagbok.blogspot.com/2012_03_01_archive.html&sa=U&ei=UFE1U8qTNKSl4gT5_oDABQ&ved=0CDkQ9QEwBg&sig2=c7BNgkg22Bp3SzvjeEMg6A&usg=AFQjCNGyVTNDsd6P0YWWBQy3UCsRTvsIAg


   Blåsljud vad gör jag nu! 



Bakgrund 

Minst 80% av medfödda hjärtfel hittas före 1 års ålder 1. 
 

Från 1 års ålder är blåsljud vanligt hos friska barn.  

 

Hos 80-90% av alla barn hörs blåsljud någon gång under uppväxten2.   

1. Rein AJ et al. Clin Pediatr 2000;39:511-20. 
2. Harris JP Pediatr Rev 1994;15:490-4. 



”Kardiologi i ett nötskal Jonas Ludvigsson” 



Patologiska blåsljud 
 Stenosvitium  

(Aortastenos, Coarctation,  Pulmonalisstenos) 

 

 Shuntvitium  

(VSD, ASD, Öppen Ductus Arteriosus, AVSD hos barn utan Mb Down) 



Fysiologiskt blåsljud 
 
Vanligen stömningsbiljud, hög till medelfrekvet av vibrerande karaktär. 

 

Systoliskt som ej upptar hela systole 

 

Intensitet <  3/6 

 

Hörs  vanligen längst med vänster sternalrand 

 

Ändras i regel vid lägesförändringar. 

 

 



Nationell arbetsgrupp inom barnkardiologi 

 Ordförande Rein Anari   Helsingborg 

 Britt- Marie Ekman Joelsson   Göteborg 

 Eva Fernlund     Linköping 

 Daniel Holmgren    Skövde 

 Maria Lindström Bagge   Stockholm 

 Solweig Harling    Halmstad  

 



       Mål 
 
Att läkare på rätt vårdnivå enkelt och säkert skall kunna avgöra om 
barn med blåsljud är friska.   

 

Att barn med misstänkt patologi eller där sådant inte kan uteslutas 
remitteras vidare.  

 



 Dokument  

Handläggning av blåsljud hos barn äldre än 1 år. 

 

 Checklista * 

För bedömning av blåsljud hos barn över 1 års ålder 

  

 

 

       * Utarbetad av Daniel Holmgren 



Handläggning av blåsljud hos barn 

Handläggning av blåsljud hos barn äldre än 1 år  
Nationell arbetsgrupp inom barnkardiologi: 
Ordf Rein Anari Helsingborg 
Britt-Marie Ekman Joelsson Göteborg 
Eva Fernlund Linköping 
Solweig Harling Halmstad 
Daniel Holmgren Skövde 
Maria Lindström Bagge Stockholm 

 
 2014-04-09 
Blåsljud är ett vanligt statusfynd hos barn och som oftast upptäcks som bifynd utan annan misstanke om hjärtproblem. I de allra flesta fall för det sig om oskyldiga, så kallade 
fysiologiska blåsljud hos ett i övrigt friskt barn. När ett blåsljud hörs kan det hos undersökare uppstå frågan om man bör utreda detta vidare eller inte. Dvs kan undersökaren själv 
avgöra om barnet med största sannolikhet är friskt.  
Mål: På ett enkelt och säkert sätt och på rätt vårdnivå avgöra om barnet med blåsljud är friskt. Barn med klart misstänkt patologi remitteras direkt till barnhjärtspecialist eller där 
tveksamhet finns och barnet är yngre än 1 år remitteras vidare till nästa nivå.  

 
Två frågor som ska ställas och besvaras: 
Är barnet friskt? Ja, med största sannolikhet är jag tämligen säker på det. 
Är barnet sjukt? Ja, kanske, jag kan inte utesluta det.  

 
Nivå 1: Primärvård 
Blåsljud skall primärt utredas i öppenvård hos distriktsläkare. Vid utredning av blåsljud hos barn över 1 år räcker det att utreda med anamnes och kliniskt status för att avgöra om 
barnet bedöms vara friskt eller kan behöva utvidgad utredning. Som utvidgad utredning kan primärvårdsläkare följa checklista för blåsljud och/eller remittera till nästa nivå. Vid klar 
patologi remitteras barnet direkt till Nivå 3.   

 
Nivå 2: Barnläkare i öppenvård/ST-läkare i Pediatrik  ⃰  
Vid osäkerhet om barnet kan vara sjukt görs utvidgad utredning, enligt checklistan för blåsljud, på primärvårdsenhet med tillgång till EKG, poxmätning (Saturationsmätning) och 
blodtrycksregistrering. Om osäkerhet hos bedömare finns hur checklistans delar skall värderas eller inte kan utföras rekommenderas att diskutera eller remittera till barnläkare i 
öppenvård med mer erfarenhet i värdering av blåsljud. Se ovan barnläkare i vår region som kan kontaktas.  
 
Nivå 3: Barnhjärtmottagning/klinik 
Vid misstänkt patologi enligt checklista eller där osäkerhet fortfarande råder om barnet är friskt behöver barnet komma till barnkardiologisk specialist. Som underlag för remiss skall 
checklistan användas och fynd samt frågeställning och förslag på misstänkt patologi anges. 
 
 ⃰  Under rubrik Nivå 2 skrivs vilken barnmottagning i regionen som tar emot remiss.  
(checklistan kan hittas på nätet www.blf.net/delföreningar/svensk barnkardiologisk förening/vårdprogram) 
  
 
 

 

http://www.blf.net/delföreningar/svensk


Checklista  



Handläggning av välmående barn 

Primärvården 

Barnläkarmottagning 

Barnkardiologmottagning 

-------------------------------------------------   
    

Nivå 1: Oskyldiga blåsljud hos barn > 1 år kan med fördel utredas 
primärt i öppenvård hos distriktsläkare eller barnläkare. Vid 
utredning av blåsljud i denna åldersgrupp räcker det med anamnes 
och kliniskt status för att avgöra om barnet behöver utvidgad 
utredning.  
Utvidgad utredning består av  EKG, saturationsmätning och 
blodtrycksregistrering. 
 
Resultat bedöms med hjälp av checklista för blåsljud.  
 

Nivå 2: Om osäkerhet hos bedömare  
finns hur checklistans delar skall värderas eller 
inte kan utföras rekommenderas diskussion eller 
remiss till barnläkare i öppenvård med mer 
erfarenhet i värdering  av blåsljud.   

Nivå 3: Om misstänkt patologi framkommer enligt 
checklista eller där osäkerhet fortfarande råder om 
barnet är friskt,  behöver barnet komma till 
barnkardiologisk specialist.  
Som underlag skall checklista användas.  

CHECKLISTA 



   Checklistan 
 

 

   Hittar ni på vår hemsida 

 
   www.blf.net/delföreningar/svensk barnkardiologisk förening/vårdprogram 



Handläggning av blåsljud hos barn 
   i Halland 
Handläggning av blåsljud hos barn äldre än 1 år  

 
  
Blåsljud är ett vanligt statusfynd hos barn och som oftast upptäcks som bifynd utan annan misstanke om hjärtproblem. I de allra flesta fall för det 
sig om oskyldiga, så kallade fysiologiska blåsljud hos ett i övrigt friskt barn. När ett blåsljud hörs kan det hos undersökare uppstå frågan om man 
bör utreda detta vidare eller inte. Dvs kan undersökaren själv avgöra om barnet med största sannolikhet är friskt.  
Mål: På ett enkelt och säkert sätt och på rätt vårdnivå avgöra om barnet med blåsljud är friskt. Barn med klart misstänkt patologi remitteras direkt 
till barnhjärtspecialist eller där tveksamhet finns och barnet är yngre än 1 år remitteras vidare till nästa nivå.  

 
Två frågor som ska ställas och besvaras: 
Är barnet friskt? Ja, med största sannolikhet är jag tämligen säker på det. 
Är barnet sjukt? Ja, kanske, jag kan inte utesluta det.  

 
Nivå 1: Primärvård 
Blåsljud skall primärt utredas i öppenvård hos distriktsläkare. Vid utredning av blåsljud hos barn över 1 år räcker det att utreda med anamnes och 
kliniskt status för att avgöra om barnet bedöms vara friskt eller kan behöva utvidgad utredning. Som utvidgad utredning kan primärvårdsläkare 
följa checklista för blåsljud och/eller remittera till nästa nivå. Vid klar patologi remitteras barnet direkt till Nivå 3.   
 
Nivå 2: Barnläkare i på barnmottagningen i  Halmstad, Varberg och Kungsbacka 
Vid osäkerhet om barnet kan vara sjukt görs utvidgad utredning, enligt checklistan för blåsljud, på primärvårdsenhet med tillgång till EKG, 
poxmätning (Saturationsmätning) och blodtrycksregistrering. Om osäkerhet hos bedömare finns hur checklistans delar skall värderas eller inte 
kan utföras rekommenderas att diskutera eller remittera till barnläkare i öppenvård med mer erfarenhet i värdering av blåsljud. Se ovan 
barnläkare i vår region som kan kontaktas.  
 
Nivå 3: Barnhjärtmottagning i Halmstad 
Vid misstänkt patologi enligt checklista eller där osäkerhet fortfarande råder om barnet är friskt behöver barnet komma till barnkardiologisk 
specialist. Som underlag för remiss skall checklistan användas och fynd samt frågeställning och förslag på misstänkt patologi anges. 
 
  
( Checklista kan hämtas från nätet www.blf.net/delföreningar/svensk barnkardiologisk förening/vårdprogram) 
       Solweig Harling 
       Barnkardiolog 
       Halland 
       2014-04-09 
 
 

 

http://www.blf.net/delföreningar/barnkardiologi/vårdprogram
http://www.blf.net/delföreningar/barnkardiologi/vårdprogram
http://www.blf.net/delföreningar/barnkardiologi/vårdprogram


 Hereditet 

 Tidigare sjukdomar 

 Tillväxtkurva 

 Aktuella symptom 

 Kroppsundersökning 

AT, bedömning av thorax, pulsar i perifera kärl, 
blodtryck, buk, saturation och EKG 

 

Blodtrycksmanschett, saturationsmätare och EKG 



Checklista för bedömning av blåsljud hos opåverkade barn 



 Och nu blir det film! 

http://www.google.se/url?q=http://www.viasat.se/film&sa=U&ei=s341U__aHcqP4gTv0IHoCg&ved=0CE0Q9QEwEDgo&sig2=LskScdlKRAgNvaZf3eAc6Q&usg=AFQjCNEJWuN-6Q6KtMHZh-5O0WVz15PpmA
http://www.google.se/url?q=http://www.grifterrec.com/mallon/recordlist.html&sa=U&ei=U3k1U9y3JKfU4wTd34GgAQ&ved=0CD8Q9QEwCTiMAQ&sig2=ptTg9wVX4Wb8jZI55D_pkA&usg=AFQjCNH3I77kdo10_At3dvnnA-wz31D6Yw

