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Blåsljud, cyanos och andra tecken på hjärtsjukdom hos nyfödda barn på BB - 

BARN  
 

 

 
Allmänt  

Medfödda hjärtfel förekommer hos ca 1%. Hälften av hjärtfelen blir symptomgivande och 

behandlingskrävande. Dessa är ofta prenatalt kända (fetal ekokardiografi finns då dokumenterad i 

moderns journal). Många nyfödda visar tidigt symptom på hjärtfel medan andra kan förbli 

symptomfria på BB trots allvarliga hjärtfel.  

Många friska nyfödda har övergående blåsljud, lätt andningsstörning eller färgskiftningar, vilket 

försvårar bedömningen. 

 

Syftet med detta PM är att ge en enkel överskådlig vägledning hur man med enkla kliniska 

undersökningar kan hitta barn med hjärtfel och skilja dem från de hjärtfriska barnen.  

 

Hjärtstatus på BB (dokumenteras i FV2)  

Inspektion av andningsfrekvens, indragningar, cyanos och perifer cirkulation.  

Palpation av prekordiet, femoralispulsar och leverkant.  

Auskultation av lungor och hjärta (blåsljud, toner, frekvens)  

Syremättnad - pulsoximetri (POX) i höger hand och en fot (för tolkning se under 

avsnitt cyanos)  

 

1. Blåsljud  

Systoliska blåsljud (grad 1-2/6) förekommer ofta som normalt övergående fynd hos många friska 

nyfödda. Det rör sig ofta om små tricuspidalisinsufficienser, ductusgradienter eller turbulens i 

lungartärer som saknar klinisk betydelse. Klaffstenoser har ofta kraftiga systoliska blåsljud (grad 3-

6/6) med strävare karaktär redan från början, medan s.k. shuntvitier (ex. VSD, PDA) oftast utvecklar 

blåsljud efter dagar-veckor. Diastoliska blåsljud är alltid patologiska. Avsaknad av blåsljud utesluter 

inte hjärtfel. Samtidig förekomst av dysmorfa drag, misstänkt syndrom/kromosomrubbning eller 

andra missbildningar skall föranleda utredning med POX och ekokardiografi även i frånvaro av 

blåsljud.  

 

1.1 Systoliskt blåsljud grad 1-2/6 utan andra patologiska fynd:  

Kan skrivas ut från BB, även som tidig hemgång vid 24-72 tim, förutsatt normal POX. Bör dock ej 

skrivas ut direkt från förlossningen utan kvarstanna första levnadsdygnet för observation och ny 

bedömning av barnspecialist.  

→ Ny auskultation och undersökning enl. ovan som återbesök till BB vid ca 3-5 dagars ålder.  

→ Om utan blåsljud och med normalt status endast sedvanlig uppföljning på BVC. 

→ Om kvarstående blåsljud remiss till barnhjärtmottagning för ekokardiografisk 

undersökning inom 1 v alternativt undersökning av ekokardiografiskt kompetent 

neonatolog. 

→ Om kvarstående blåsljud och nytillkomna symptom, handläggning enl. 1:3.  
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1.2 Systoliska blåsljud grad 3-6/6 utan andra patologiska fynd:  

Ekokardiografisk bedömning före hemgång från BB. Kan göras av barnkardiolog, BMA eller 

ultraljudsutbildad neonatolog. 
 

1.3 Systoliskt blåsljud med patologiska fynd (ex. cyanos, takypne, avsaknad av femoralispulsar)  

→ Barnet flyttas till neonatalavdelning för observation/stabilisering, rtg cor/pulm och blodgas.  

→ akut ekokardiografisk bedömning (av barnkardiolog eller ultraljudsutbildad neonatolog). 

→ utifrån fynd, vidare utredning i samråd med barnkardiolog. 
 

2. Cyanos  

Misstänkt central (läppar, slemhinnor) cyanos skall alltid kontrolleras med POX-mätning. Cyanosen 

blir oftast inte synlig förrän syremättnaden sjunkit ner till ca 85% och POX är därför en viktig 

screeningundersökning för cyanotiska hjärtfel (se separat riktlinje).  

→ Patologisk POX: Barn med saturation <90% läggs in på neonatalavdelning för vidare 

utredning. Vid påvisad eller stark misstanke om strukturell hjärtsjukdom kontaktas 

barnkardiolog. 

→ Patologisk POX-screening: Barn med saturation 90-<95% i hand och fot eller >3% skillnad 

höger hand/fot kan kvarstanna på BB om fortsatt symptomfria. Ekokardiografi skall utföras före 

hemgång av neonatolog eller barnkardiolog.  
 

3. Avsaknad av femoralispulsar  

Om inte femoralispulsar kan palperas och barnet är symptomfritt bör ny palpation göras av 

barnspecialist. Om fortfarande utan palpabel femoralispuls, eller vid samtidiga symptom eller 

blåsljud, akut remiss till, och telefonkontakt med barnkardiolog. OBS! Barn utan palpabla 

femoralispulsar skall kvarstanna på BB för ekokardiografisk undersökning.  

 

4. Takypne 

Takypne utan cyanos, blåsljud eller andra tecken på hjärtsjukdom skall i första hand utredas av 

neonatolog för lung-, infektions- eller metabol sjukdom. Om ingen annan förklaring till takypne 

hittas:  

→ Ekokardiografi (av ultraljudsutbildad neonatolog/BMA om möjligt) eller remiss till barnkardiolog 

för vidare utredning.  

 

5. Arytmier  

Misstänkta tachykardier (>220 bpm) eller konstant bradykardi (<90 bpm) skall dokumenteras med 

EKG (12-kanals och utskrivet med 50mm/s).  

Telefonkontakt med barnkardiolog för vidare utredning och behandling samt för ställningstagande till 

inläggning med EKG-övervakning.  

OBS! Fetalt behandlade tachykardier skall som regel även ha fortsatt behandling neonatalt och i 

samråd med barnkardiolog.  

 

6. Hereditet  

Nyfödda med känd ärftlig myokard- eller arytmisjukdom hos syskon och/eller föräldrar (ex. LQT-

syndrom) skall observeras på BB och EKG tas. EKG bör även tas på barn till mödrar med SLE eller 
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bärare av SSA/SSB ak. Barnkardiolog skall bedöma EKG och ta ställning till utredning och 

behandling innan barnet lämnar BB. Andra medfödda hjärtfel hos syskon eller föräldrar föranleder 

inte rutinmässig utredning, men bedömning bör göras utifrån det individuella fallet. 
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Versionshistorik 
Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem 
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Version Datum Förändring och kommentar Ansvarig 
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Elfström/Bergman/MMA 
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Elfström/Gunnar 

Bergman/YB 

5 17-07-11 Flyttat dokumentet till Temastrukturen Gunnar Bergman/YB 

 


