
BARN OCH 
UNGDOMSCENTRUM

BLÅSLJUD HOS BARN

ALLMÄNT
Blåsljud eller biljud uppkommer när blodet flödar genom hjärtat och de stora kärlen. Blåsljud kan 
förekomma både hos helt friska barn och hos barn med hjärtfel.
Normala (fysiologiska) blåsljud förekommer hos ca 60% av alla yngre barn. Möjligheten att höra 
normala blåsljud minskar när kroppskonstitutionen ändras i puberteten men kan förekomma hos friska
individer ända upp i vuxen ålder. Normala blåsljud hörs tydligast vid hyperdynamisk cirkulation t.ex. vid
feber, infektion, oro, aktivitet. Även vid anemi är blåsljud vanligt, utan bakomliggande hjärtsjukdom. 
Det normala blåsljudet är ofta lägesberoende och minskar vid ändrat kroppsläge.
Risken att ett blåsljud är tecken på ett bakomliggande hjärtfel ökar om barnet:

 har symptom
 har ett syndrom
 är yngre än 6 månader
 har ärftlighet av betydelse

Normalvärden  
andningsfrekvens: 0-2 mån   < 60/min    pulsfrekvens:  0-1 mån 100-180/min           

2-12 mån < 50/min    1-12 mån 80-160/min 1-
5 år       < 40/min
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Tecken till hjärtsvikt  
(takykardi, takypné, 
leverförstoring, svettning, 
uppfödningssvårigheter, dålig 
viktuppgång)
Voussure (=uppdriven 
bröstkorg vä thoraxhalva)
Ökad precordial aktivitet och 
tydliga hö-kammarpulsationer
Konstant kluven II:a ton
Avsaknad av (eller svaga) 
femoralispulsar
Blåsljud hörs ut på ryggen

Ålder 1-4 år med mjukt 
systoliskt blåsljud < grad III/IV
Symptomfri
Normal saturation + BT
Normal palpation av thorax
Enkel eller splittrad 2:a ton 
som varierar med andningen
Hyperdynamisk cirkulation vid 
auskultation
Lägesberoende blåsljud
Normalt EKG

Talar FÖR
hjärtsjukdom

Talar MOT
hjärtsjukdom
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HANDLÄGGNING VID MISSTANKE OM FYSIOLOGISKT BLÅSLJUD
1. Anamnes
2. Fullständigt hjärtstatus
3. Ev. EKG, BT, saturationsvärde
4. Information
5. Uppföljning med ny auskultation i lugnt skede
6. Om blåsljudet försvinner eller låter fysiologiskt – ingen ytterligare åtgärd
7. Vid kvarstående ej uppenbart fysiologiskt blåsljud  - remiss till 

Barnhjärtmottagningen

OBS ! 
Informera om att en bedömning på Barnhjärtmottagningen ej nödvändigtvis 
innefattar ekokardiografi.

       REMISSINNEHÅLL

ANAMNES: Ärftlighet för hjärtsjukdom? Uppfödningssvårigheter? 
Tillväxtproblem? Påverkad aktivitet? Symptom vid ansträngning? 
Svimning? Andningspåverkan? 

STATUS: Normal tillväxt? Takykardi? Takypne´? Palpationsfynd: thorax, lever, 
pulsar? Hjärttoner? Blåsljudets: karaktär, lokalisation, variation av 
kroppsläge?

ÖVRIGT: Bifoga gärna tillväxtkurva om uppfödningssvårigheter eller tillväxt-
problem.
Ev. EKG, BT, saturationsvärde

Remiss utan basala anamnes- och/eller statusuppgifter 
kommer att återsändas för komplettering
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