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ABSTRACT 

  

Background: The mother´s heart disease is the most common cause for mortality by mothers 

during pregnancy, in the Western world. The risk varies by type and severity of the heart dis-

ease. According to the guidelines from European Society of Cardiology, the high-risk patients 

should be handled at specialist centers by a multidisciplinary team, to guarantee an adequate 

care during pregnancy. In the year 2011, Akademiska Hospital (the University Hospital) in 

Uppsala, started a "heart-mother group" together with gynaecological clinics in the region, 

where mothers with heart disease are handled in a systematic and multidisciplinary way. 

 

Aim: The purpose of this study was to compile and describe pregnancy and childbirth out-

comes from three years of the journal data from a multidisciplinary care of pregnant women 

with heart disease in Uppsala Academic Hospital. 

 

Method: The study was based on a systematic examination of medical records notes of all 

patients (N=52) registered in the "heart-mother-group" during 3 years in middle Sweden. 

 

Result: None of the mothers in the group deceased during their pregnancy and the newborn 

children were healthy. Cardiological and anesthesiological aspects were the main reasons for 

the choice between vaginal or caesaren section in the high-risk classes. The majority of the 

mothers in the high risk group delivered by caesarean section after receiving spinal anesthe-

sia. 

 

Conclusion: The study showed that the safety during pregnancy and childbirth was very good 

for women with heart disease. Also, mothers with a high cardiological risk, succeeded in 

pregnancy and delivery of healthy children. This study can be the first step in establishing a 

national quality register for pregnant women with heart disease. 
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Sammanfattning 

 Bakgrund: I västvärlden är kvinnans hjärtsjukdom den vanligaste orsaken till mödradödlig-

het under graviditeten. Risken varierar med typen och svårighetsgraden av hjärtsjukdomen. 

Enligt riktlinjer från European Society of Cardiology rekommenderas att högriskpatienter 

handläggs på specialiserade centra med specialister inom flera olika områden för att säkerstäl-

la god förlossningsvård. Akademiska sjukhuset i Uppsala skapade 2011 i samarbete med re-

gionens kvinnokliniker en hjärtmammagrupp där kvinnor med hjärtsjukdom handlades på ett 

systematiskt och multidiciplinärt sätt.  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att sammanställa och beskriva graviditets- och förloss-

ningsutfall från tre års journaldata utifrån ett multidisciplinärt omhändertagande av gravida 

kvinnor med hjärtsjukdomar på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 

 

Metod: Studien baserades på en systematisk journalgranskning av alla individer inskrivna i 

hjärtmammagruppen (n= 52) under ovan angivna tidsram. Resultaten utgjordes av kvantitati-

va data som beskrivits deskriptivt. 

 

Resultat: Huvudresultatet visade att inga mödrar avled under sin graviditet och deras barn 

föddes välmående. Kardiologiska och anestesiologiska bedömningar avgjorde valet av vaginal 

förlossning eller kejsarsnitt inom WHO klassificeringens högsta kardiella risk. Majoriteten av 

mödrarna i högriskgruppen födde med kejsarsnitt under spinalanestesi. 

 

Slutsats: Studien visade att säkerheten under graviditet och barnafödande var mycket god för 

kvinnor med hjärtsjukdom. Kvinnorna med hög kardiell risk genomgick en komplikationsfri 

graviditet och fick möjligheten att föda välmående barn. Denna systematiska verksamhets-

uppföljning kan ligga till grund för upprättande av ett nationellt kvalitetsregister för gravida 

kvinnor med hjärtsjukdom. 

 

NYCKELORD:  

Hjärtsjukdom, medfödd, graviditet, tvärprofessionell handläggning, Apgar. 
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Bakgrund 

 

I västvärlden är kvinnans hjärtsjukdom den vanligaste orsaken till mödradödlighet under gra-

viditet
1

.  Incidensen av hjärtsjukdom hos gravida kvinnor i västliga industriländer är 0,2- 4% 

och andelen som utvecklar hjärtproblem under graviditeten är ökande 
2

. 

 

Den gravida kvinnans hjärtsjukdom kan vara medfödd, vilket är den vanligaste orsaken, för-

värvad före graviditeten eller i sällsynta fall orsakad av graviditeten. De medfödda hjärtsjuk-

domarna är ett samlingsnamn för flera olika missbildningar i hjärtat eller i de stora blodkärlen 

runt hjärtat. Behandlingen av medfödda hjärtfel har förbättrats, vilket har lett till att ett ökat 

antal kvinnor med hjärtsjukdom når fertil ålder 
3

.
 
För förvärvade hjärtsjukdomar innan gravi-

ditet dominerar olika typer av rytmrubbningar samt kranskärlssjukdom orsakad av arteroskle-

ros. Den gravida kvinnan kan vid sällsynta tillfällen utveckla hjärt- eller lungsjukdom under 

graviditeten, exempelvis primär pulmonell hypertension eller peripartum kardiomyopati. Hy-

pertensiv sjukdom utgör en speciell riskfaktor då den kan uppstå före graviditeten eller orsa-

kas av graviditeten i sig 
4

. 

 

Medfödd hjärtsjukdom 

 Medfödda hjärtfel innebär missbildningar av hjärtat eller missbildningar av de stora blodkär-

len. Vanligast är kammarseptumdefekt (24 % -35 %) som utgörs av en hålbildning mellan 

hjärtats båda kamrar, öppetstående ductus arteriosus (6 % -13 %), där ductus arterosus som 

under den fetala cirkulationen shuntade blod förbi fostrets lungkretslopp inte har stängs som 

den skall under barnets första levnadsvecka. Vidare, förmaksseptumdefekt (4 % -11 %) som 

består av en hålbildning mellan förmaken. Hål kan även bildas mellan förmak och kamrar och 

kallas då atrioventrikulär septumdefekt (2 % -7 %). Dessa hjärtmissbildningar kännetecknas 

av att de shuntar blod från de delarna i hjärtat med högt tryck till de delar som har ett lågt 

tryck. Shunten innebär att blodet kommer att snurra flera gånger i lungcirkulationen än i den 

systematiska cirkulationen. Detta ökade blodflöde medför att lungans kärl anpassar sig och 

lungmotståndet ökar. Om dessa hjärtfel inte korrigeras tidigt i barnets levnad (oftast innan 1 

års ålder) leder de till pulmonell hypertension där slutstadiet är Eisenmengers syndrom. Detta 

syndrom innebär att lungmotståndet är lika stort som i systemkretsloppet och där shunten kan 

vända och icke syrsatt blod går genom hålrummet och patienten får cyanos
5,6

. 

 

http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/hjartmissbildningar-hos-barn/
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Därtill kan det vara förträngningar vid hjärtklaffarna vilket leder till att hjärtat får arbeta mer 

för att blodet ska kunna passera. Vanliga typer av dessa hjärtmissbildningar som orsakar för-

trängning är coarctatio aortae (3 % -10 %) dvs. förträngning på kroppspulsådern efter vänster 

subclavias avgång, och aortastenos - förträngning av aortaklaffen (4 % -8 %), samt pulmona-

lisstenos som innebär en förträngning av pulmonalisklaffen (3%-14%) 
6,7

. Mer komplicerade 

missbildningar är Fallots missbildning (4 % -8 %) som är en kombination av kammarseptum-

defekt och en förträngning av lungartärens utflöde, transposition av de stora kärlen (3 % -8 %) 

där höger kammare (istället för att pumpa blod till lungcirkulationen) pumpar blod till sy-

stemcirkulationen och vice versa (vänster kammare som normalt ansvarar för att pumpa blod 

till systemcirkulationen får pumpa blod till lungkretsloppet). Även pulmonalisatresi (3 %) där 

lungartären inte är utvecklad samt enkammarhjärta (1 % -2 %) som innefattar att en kammare 

tar emot inflödet av blod från båda förmaken och även sköter pumpfunktionen till både lung-

kretsloppet och systemkretsloppet 
5
. 

 

Ungefär en tredjedel av alla hjärtmissbildningar är så lindriga att de inte ger några besvär och 

behöver inte behandlas. Nästa tredjedel kräver behandling någon gång under livet. Resterande 

tredjedel av missbildningarna är mer allvarliga och ger symtom tidigt och behöver därför be-

handlas under de första levnadsmånaderna. Många kvinnor med medfödd hjärtsjukdom, klarar 

av att genomgå en graviditet väl. Risken vid graviditet beror på vilken typ av bakomliggande 

hjärtsjukdom som föreligger 
8
. 

 

Hjärtsjukdom förvärvad före graviditeten 

Förvärvad hjärtsjukdom består främst av olika hjärtrytmrubbningar (arytmier) där olika for-

mer av supraventrikulära arytmier dominerar. Hos den yngre kvinnan finns ingen kranskärls-

sjukdom. Däremot, äldre kvinnor som föder barn, kan enstaka individer med hög ärftlighet för 

kranskärlssjukdom och en livsstil med höga risker (diabetes, rökning, obehandlad hypertoni 

och eventuellt en stillasittande livsstil) utveckla kranskärlssjukdom redan i unga år 
9
. 

 

Hjärtsjukdom förvärvad under graviditeten 

Förvärvad hjärtsjukdom under graviditeten är mycket ovanligt men förekommer trots allt. 

Dessa tillstånd består främst av primär pulmonell hypertension där trycket i lungkretsloppet 

ökar. Hur allvarlig den pulmonella hypertensionen är bestäms av graden av tryckökning i 
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lungcirkulationen och därmed på graden av belastning på höger kammare. Kardiomyopatier, 

det vill säga tillväxt av hjärtmuskeln som försämrar hjärtfunktionen är sällsynta, men då de 

förekommer utgör de en allvarlig orsak till kardiovaskulära komplikationer under gravidite-

ten. Perpartumkardiomyopati är en sällsynt form av hjärtsvikt som inträffar kort före förloss-

ningen och kan kvarstå månaderna därefter. Den utgör den vanligaste orsaken till allvarliga 

förlossningsrelaterade komplikationer 
10

.
 

 

Hypertensiv sjukdom 

Hypertensiv sjukdom under graviditeten förblir en viktig riskfaktor till mödra-, foster- och 

neonatal morbiditet och mortalitet i utvecklingsländer. Dessa kvinnor löper större risk för 

allvarliga komplikationer såsom ablatio placenta, cerebrovaskulär händelse, organsvikt och 

disseminerad intravasal koagulation, DIC (en patologisk process där blodet börjar koagulera 

okontrrollerat). Högt blodtryck under graviditet kan ge intrauterin tillväxthämning, prematutet 

och intrauterin död. Högt blodtryck är det vanligaste medicinska problemet under gravidite-

ten
11

.
 
Graviditetshypertoni är en graviditets-inducerad hypertoni, med eller utan proteinuri, 

och förekommer vid 6 % -7 % av alla graviditeter 
12

. 

 

Diagnosik av hjärtsjukdom under graviditeten  

Många sjukdomar kan identifieras genom att ta fram en noggrann person- och familjehistorik 

beskrivning, särskilt beträffande kardiomyopati, Marfans sjukdom (en ärftlig bindvävssjuk-

dom som vanligen beror på en skada i kromosom 15), medfödd hjärtsjukdom, plötslig död, 

långt QT-syndrom (är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som påverkar det elektriska 

retledningssystemet i hjärtat), ventrikeltakykardi och Brugada syndrom (en ärftlig och poten-

tiellt livshotande hjärtrytmrubbning som kännetecknas av en specifik onormal hjärtrytm). 

Bedömningen av symtomet andnöd är viktigt för diagnos och prognos för hjärtsvikt och andra 

metoder som kan användas för diagnostiskt är t.ex. att mäta blodtryck, göra elektrokardiografi 

(EKG), hjärtekokardiografi (en ultraljudsbaserad medicinsk undersöknings-metod för att stu-

dera hjärtat), lungröntgen, hjärtkatetesering, urin-prov och blod-prover
1
.
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Riskbedömning vid graviditet  

Risken vid graviditet beror på den specifika hjärtsjukdomen och klinisk status hos kvinnan. 

För att uppskatta risken för kvinnans kardiovaskulära komplikationer, finns flera metoder 

tillgängliga. Den vanligaste riskbedömningen är en riskbedömning enligt Världshälsoorgani-

sationens (WHO) riskklassificering. Denna riskklassificering integrerar kvinnans alla kända 

kardiovaskulära riskfaktorer, inklusive den underliggande hjärtsjukdomen och andra komor-

biditeter. WHOs riskskala delar in riskbedömningen i 4 grupper. Hos kvinnor i WHO klass I 

är risken mycket låg, och kardiologisk uppföljning under graviditeten kan begränsas till ett 

eller två besök. De som klassas i WHO II ligger på låg till måttlig risk, och uppföljning under 

varje trimester rekommenderas. För kvinnor i WHO klass III finns det en hög risk för kompli-

kationer, och därför rekommenderas en kardiologisk och obstetrisk översyn varje månad un-

der graviditeten. Kvinnor i WHO klass IV bör avrådas från graviditet, men om de blir gravida 

bör en noggrann uppföljning göras minst var graviditetsmånad
13

. 

 

Hjärtmammagruppen på Akademiska Sjukhuset 

Kvinnor med komplicerade hjärtbesvär bör under graviditeten få en multidisciplinär vård som 

involverar kardiologer med erfarenhet inom graviditet, förlossningsläkare med mö-

dra/fostermedicin och neonatologi, samt obstetriska narkosläkare
14,15

. Akademiska sjukhuset i 

Uppsala har som svar på utvecklingen med multidisciplinär vård bildat en "Hjärtmamma-

grupp" med start i november 2011. Syftet var att läkare från de olika specialiteterna som är 

involverade i vården av gravida kvinnor med hjärtsjukdom på ett mer formaliserat sätt skulle 

ge en multidisciplinär vård. Gruppen består av sex professionella: obstetriker, kardiolog, 

obstetrisk anestesiolog, thoraxanestesiolog, arytmolog och sjuksköterska. Gruppen har ett 

gemensamt möte när en ny patient identifieras, antingen initierat från kardiologen eller av 

obstetrikern, för att göra en riskbedömning och en planering för graviditetsövervakning, för-

lossningssätt och vård efter förlossningen. I Uppsala görs riskbedömningen enligt WHO I-IV 

(se bilaga 1), vilket innebär att alla hjärtsjukdomar klassificeras. Om patienten bedöms behö-

va mulitidiciplinärt omhändertagande tillhör patienten specialistmödravården. Vid hög risk 

avsätts intensvivvårdsresurser i samband med förlossningen. Vid låg risk däremot förlöses 

patienten på vanligt sätt på förlossningen med eftervård på BB. Något formellt kvalitetsregis-

ter omfattande hjärtmammagruppen finns inte ännu men kvinnorna handläggs på ett strukture-

rat sätt vilket ger möjlighet till kvalitetsuppföljning av den regionala verksamheten (ref. Ajla-
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na Mulic Lutvica, obstetriker). Denna magisteruppsats baseras på alla kvinnor som ingick i 

”hjärtmammagruppen” mellan november 2011 - december 2014. 

 

Problemformulering 

I riktlinjerna från European Society of Cardiology (ESC) rekommenderas att kvinnor med hög 

risk för hjärtsjukdomar bör behandlas på specialiserade centra. Diagnostiska metoder och in-

satser utförs av specialister med stor kompetens inom området gravida kvinnor med medfödda 

hjärtsjukdomar. Det finns ett stort behov av att förbättra kunskapsläget genom beskrivande 

och prospektiva studier 
14,15

. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att sammanställa och beskriva graviditets- och förlossningsutfall 

från tre års journaldata utifrån ett multidisciplinärt omhändertagande av gravida kvinnor med 

hjärtsjukdomar på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 

 

Frågeställningar 

1. Hur omhändertas hjärtsjuka gravida kvinnor i riskgrupperna I till IV under graviditet 

utifrån kardiologiska och obstetriska kontroller?  

2. Hur föds barn till hjärtsjuka kvinnor inom WHO grupperna I-IV? Vilka är indikatio-

nerna för kejsarsnitt? 

3. Vilka anestesimetoder används vid kejsarsnitt för kvinnor inom WHO grupperna I-IV? 

4. Hur mår barnen vid födelsen till hjärtsjuka kvinnor inom WHO grupperna I-IV utifrån 

Apgar bedömning och födelsevikt?  
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Metod 

 

Design 

Studien har en kvantitativ ansats med en deskriptiv design
16

. 

 

Urval 

Studien utgörs av en strukturerad journalgranskning av alla gravida kvinnor med hjärtfel som 

varit inskrivna i ”Hjärt- mammagruppen” vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala under 3 år, 

från november 2011 till december 2014. Totalt ingick 52 kvinnor från Uppsalaregionen, Häl-

singland, Gästrikland, Eskilstuna, Stockholm och Västerås. De 52 journalerna är granskade 

utifrån 32 olika variabler (se bilaga 2), dock saknas värden vid en eller flera variabler för någ-

ra av kvinnorna. Den huvudsakliga orsaken till detta är att alla variabler inte är kliniskt rele-

vanta för alla kvinnorna. Exempelvis är anestesimetod vid kejsarsnitt inte relevant om kvin-

nan fött sitt barn med en vaginal förlossning. I undantagsfall beror det på att variabeln inte 

blivit registrerad i journalen. För att få en klinisk relevant gruppering, då materialet har få 

patienter, och att enstaka patienter har bedömts som gränsande mellan två olika WHO-klasser, 

har gruppering skett i tre risknivåer. Indelningen av risknivåerna är: ingen eller ringa risk 

(WHO-klass I och I/II), moderat risk (WHO-klass II och II/III) och hög risk (WHO-klass III, 

III/IV och IV). Två kvinnor saknade WHO-klassifikation. Båda kvinnornas data har inklude-

rats i studien där så är relevant. Grupperingen redovisas i tabell 1.  

  

Tabell 1: Gruppering enligt WHO-klass indelning. 

Gruppering WHO-klass Antal (%) 

Ingen/Inga risk 

Moderat ris 

Hög risk 

 

Saknar klassifikation 

Total 

I,I/II 

II,II/III 

III,III/IV, IV 

18 

24 

 8 

 

 2 

52 

34,6 

46,2 

15,4 

 

3,8 

100 
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Datainsamlingsmetod 

Patientjournalerna granskades utifrån 32 olika variabler: moderns identitet (ID), graviditet, 

paritet, längd, vikt, Body Mass Index, bostadsort, rökning/snusning, hereditet, diagnos, WHO-

riskklassificering, prekonception eller rådgivning, hjärt- ekokardiografi, NT-pro BNP (ett 

blodprov som mycket tidig kan indikera hjärtsvikt), fostrets hjärteko, kardiologiska och 

obstetriska kontroller, essentiell hypertoni, preeklampsi, tillväxthämning (IUTVH), förloss-

ningssätt, förlossningsplats, indikation för kejsarsnitt, barnets kön, barnets födelsevikt. För att 

få en enhetlig Apgarbedömning (skala för bedömning av barnets tillstånd efter födelsen vid 1, 

5 och 10 minuters ålder), används endast Apgar vid 10 minuters ålder, postpartumvård, post-

partumekokardiografi, avbrytande av graviditeten, in vitro fertilisering och flerbörd. 

 

Tillvägagångssätt 

Efter tillstånd från verksamhetschefen inom kvinnokliniken i Uppsala granskades journalerna 

via journalsystemet Cosmic vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala utifrån ovanstående variab-

ler. De journaler som hade ofullständig information, sändes till ansvarig läkare på respektive 

förlossningsort och kompletterades delvis. Ingen kvinna exkluderades och variabeldata som 

fortfarande saknas redovisas specifikt i resultatet.  

 

Bearbetning och statistisk analys 

Statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 20 användes 

för den statistiska analysen. Data presenteras med deskriptiv statistik och med medelvärde 

och spridningsmått där så är relevant. För statistiska test har antagits att materialet inte är 

normalfördelat och därför har hypotesprövning begränsats till Chi 2 test och Kruskall Wallis 

test, p-värde 0,05.  

Etiska överväganden 

Tillstånd erhölls av verksamhetschefen vid kvinnokliniken vid Akademiska Sjukhuset. Jour-

nalgranskning är att betrakta som ett led i en utvärdering av den egna verksamheten och en 

systematisk kvalitetssäkring. Detta innebär att granskaren har rätt att ta del av journaluppgif-

ter utan patientens samtycke. Resultaten från journalgranskningen sammanställdes och redo-

visas på klinik- eller sjukhusnivå och i ett systemperspektiv syns inte resultaten för de enskil-

da patienterna.
17
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Resultat 

 

Sociodemografiska data 

Femtiotvå gravida kvinnor med hjärtsjukdom var inskrivna i hjärtmammagruppen vid Aka-

demiska Sjukhuset i Uppsala under åren 2011 - 2014. Medelåldern bland kvinnorna var 31 år, 

variationsvidd 24-40 år. Alla kvinnorna var spontant gravida och hade en enkelbörd. Hjärt-

mammagruppen inkluderade även kvinnor som avbrutit sin graviditet på grund av en bety-

dande risk för kvinnans egen hälsa. Av totalt 52 graviditeter resulterade 47 av dessa i levande 

födda barn. En kvinna fick en akut hjärtinfarkt med hjärtstopp under graviditeten och genom-

gick ett akut kejsarsnitt. Hjärtsjukdomar i hjärtmammagruppen spänner över flertalet medföd-

da, förvärvande och graviditetsrelaterade hjärtsjukdomar. För detaljerad redovisning, se bilaga 

3.  

 

Tabell 2: Sociodemografi för gravida kvinnor med hjärtsjukdom i hjärtmammagruppen under 

år 2011-2014, Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

Variabel Gravida hjärtsjuka 

kvinnor  

n=52 

Resultat  %        Bortfall (%) 

Ålder (år) 

Ålder (variationsvidd) 

BMI (medelvärde) 

BMI (variationsvidd) 

 

Hereditet för hjärtsjukdom 

Ej hereditet 

Hereditet 

 

Rökning/snus/tidigare rökning 

Icke rökare 

Rökare 

Snusare 

Tidigare rökare 

 

31 

24-40 

25,5 

19-38 

 

 

25 

20 

 

 

41 

  5 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

7 (13,5)                                

48,1 

38,5 

 

                                  4 (7,7) 

78,8 

  9,6 

  1,9 

  1,9 
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Fortstättning tabell 2 

Variabel Gravida hjärtsjuka 

kvinnor  

n=52 

Resultat %        Bortfall (%) 

Graviditet 

1 graviditet 

2 graviditeter 

3 graviditeter 

4 graviditeter 

 

Paritet (levande födda barn) 

0 Barn 

1 Barn 

2 Barn 

 

13 

17 

11 

  2 

 

 

18 

19 

  6 

 

                                   9 (17,3) 

25,0 

32,7 

21,2 

  3,8  

 

                         9 (17,3) 

34,6 

36,5 

11,5 

WHO- klass* 

I-I/II 

II-II/III 

III-III/IV-IV 

 

 

18 

24 

  8 

 

 2 (3,8)                                      

34,6 

46,2 

15,4 

 

Prekoncept-rådgivning 

Ej rådgivning 

Rådgivning 

 

 

46 

  1 

 

 5 (9,6)                                    

88,5 

  1,9 

 

Förlossningsort 

Uppsala 

Annan inom regionen 

 

 

38 

  9 

 

5 (9,6)                                   

73,1 

17,3 

 

Förlossningssätt 

Kejsarsnitt 

Vaginal 

 

 

24 

19 

9 (17,3)                                    

46,9 

36,5 

Fosterhjärt- EKO 

Fosterhjärt-EKO ej utfört 

Fosterhjärt-EKO utfört 

 

 

29 

19 

 

4 (7,7)                                 

55,8 

36,5 

 

HjärtEko (antal gånger) 

Ingen gång 

1gång 

2gånger 

3gånger 

> 3gånger  

 

  8 

23 

14 

  1 

  2 

 

4 (7,2)                                    

15,4 

44,2 

26,9  

  1,9 

  3,8 
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Fortsättning tabell 2 

Variabel Gravida hjärtsjuka 

kvinnor  

n=52 

Resultat  %        Bortfall (%) 

Postpartum-EKO (kvinnan) 

EKO ej utfört 

EKO utfört 

 

 

30 

11 

 

                                 11 (21,2) 

57,7 

21,2 

 

Postpartum vård  

Vanlig BB-vård 

IVA-vård 

HIA-vård 

Thorax-IVA-vård 

 

 

33 

  1 

  0 

  7 

 

                                11(21,2)                    

63,5 

  1,9 

     0 

13,5 

 

Avbrytande av graviditet 

Ej avbruten graviditet 

Abort 

Missfall 

 

 

40 

  1 

  2 

 

                                  9 (17,3) 

76,9 

1,9 

3,8 

 

IVF 

Ej IVF 

IVF 

 

 

41 

  0 

                                 11 (21,2) 

78,8 

     0 

 

Flerbörd 

Enkelbörd 

Flerbörd 

 

 

42 

  0 

 

                                 10 (19,2) 

80,8 

     0 

 

*WHO klass I: Ingen ökad risk för mördamortalitet, WHO klass II: Ringa risk för mödramortalitet, WHO klass 

III: betydande ökad risk för mödradödlighet och svår morbiditet, WHO klass IV: graviditet är kontraindicerad/ 

avbrytande av graviditet rekommenderas. 

 

Obstretiska och kardiologiska kontroller under graviditet 

Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde ses mellan obstetriska och kardiologiska kontroller 

avseende WHO-klass I-IV (p <0,05).  Det ses dock en ökad spridning av både andelen kardio-

logiska och obsteretiska kontroller i båda grupperna med ökad kardiell risk. Detta indikerar att 

enstaka invivider har erhållit ett fleratal kotroller baserat på ökad kardiell risk. För data avse-

ende hjärtsjuka gravida kvinnor med WHO klasser I-IV gällande kardiologiska och obstetris-

ka kontroller, se tabell 3. 
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Tabell 3. Kardiologiska och obstetriska kontroller bland gravida kvinnor med hjärtsjukdom 

och WHO klass I-IV.  

 I, I/II II, II/III III, III/IV, IV p-värde  

Kardiologiska kontroller (n) 

Medelvärde 

Median 

Minimum 

Maximum 

Bortfall  

18 

1,94 

2,00 

1 

3 

0 

21 

2,76 

2,00 

1 

7 

3 

6 

3,17 

2,50 

1 

9 

2 

0,36 

Obstetriska kontroller(n) 

Medelvärde 

Median 

Minimum 

Maximum 

Bortfall 

18 

2,61 

3,00 

1 

4 

0 

22 

3,14 

3,00 

1 

7 

2 

8 

3,00 

2,5 

1 

8 

0 

0,60 

p <0,05 enligt Kruskal-Wallis test.  

 

Förlossningsmetod beroende på WHO-risk klass 

Registrerad förlossningsdata för 43 förlossningar av möjliga 47 förlossningar föreligger. Des-

sa fördelades med 19 vaginala förlossningar och 24 kejsarsnitt. I både gruppen för ingen eller 

ringa risk samt vid moderat risk var fördelningen mellan vaginal förlossning och kejsarsnitt 

lika. I högriskgruppen däremot var kejsarsnitt tre gånger vanligare än vaginal förlossning. 

Inga signifikanta skillnader förelåg mellan WHO klasser I-IV och de olika förlossningssätten, 

tabell 4. Ett p-värde under 0,05 visade att det fanns en korrelation mellan indikationer till kej-

sarsnitt och WHO-klasser I-IV. De flesta kejsarsnitten var utförda utifrån kardiologiska indi-

kationer.  
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Tabell 4. Förlossningsmetod och indikationer för kejsarsnitt bland gravida kvinnor med hjärt-

sjukdom och WHO klass I-IV.  

 I, I/II 

n 

II, II/III 

n 

III, III/IV, IV 

n 

 p –värde 

Vaginal förlossning 9 8 2 0,47 

Kejsarsnitt 9 9 6 

Indikationer till kejsarsnitt 

Obstretisk 

Kardiologisk 

Annat 

 

5 

1 

2 

 

2 

7 

0 

 

1 

5 

0 

0,03 

 

Val av anestesimetod beroende på WHO-risk klass 

Generellt användes ryggbedövning (spinal-/epiduralbedövning) som huvudsaklig anestesime-

tod. I högriskgruppen inkluderades en kvinna med akut kejsarsnitt under diagnos akut hjärtin-

farkt och som därmed fick narkosanestesi. Om detta akuta kejsarsnitt exkluderas blev alla 

kvinnor i högriskgruppen kejsarsnittade i spinalanestesi. Anestesimetod vid kejsarsnitt av 

hjärtsjuka kvinnor i riskgrupperna I-IV visas i tabell 5. 

 

Tabell 5. Anestesimetoder vid kejsarsnitt för hjärtsjuka kvinnor inom WHO klasser I-IV.  

 I, I/II 

n (%) 

II, II/III 

n (%) 

III, III/IV, IV 

n (%) 

p-värde 

Anestesimetoder 

 vid kejsarsnitt 

Spinal 

EDA 

Generell narkos 

 

 

4 (17,0) 

4 (17,0) 

1 (4,0) 

 

 

5 (21,0) 

3 (12,5) 

1 (4,0) 

 

 

5 (21,0) 

          0 (0) 

1 (4,0)* 

 

0,47 

 

EDA= epiduralanestesi, *Akut kejsarsnitt med akut hjärtinfarkt. 

p <0,05 enligt Chi2 test. 
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Apgar beroende på WHO-risk klass 

Resultaten för Apgar vid 10 minuters ålder redovisas i tabell 6. I alla WHO-riskgrupperna är 

medianen för Apgar 10 poäng dvs. maxvärde enligt skalan.  

 

Tabell 6. Apgar-bedömning vid 10 minuters ålder hos barnet grupperad på WHO-risk klass, 

samt p-värde från Kruskal-Wallis test. 

 I, I/II 

n (%) 

II, II/III 

n (%) 

III, III/IV, IV 

n (%) 

p-värde 

Apgar vid 10 min, N 

Medelvärde 

Median 

Minimum 

Maximum 

Bortfall  

18 (45) 

9,8 

10 

  8 

10 

 0 

15 (37,5) 

10 

10 

10 

10 

 9 

7 (17,5) 

8,7 

10 

   4* 

10 

  1 

0,02 

 

Apgar-bedömning är en skala som används vid barnets födelse. Denna bedömning visar barnets livsdugliga 

förmåga vid 1, 5 och 10 minuters ålder. Parametrar som ingår i bedömningen är barnets andning, hjärtfrekvens, 

muskeltonus, retbarhet och färg, Vid varje bedömning kan varje parameter få mellan 0-2 poäng och den sam-

manlagda maximala summan kan därmed uppnå till 10 poäng. 

* = minimivärde tillhörkvinnan med akut kejsarsnitt orsakat av akut hjärtinfarkt. 

p <0,05 enligt Kruskal-Wallis test. 

 

Födelsevikt beroende på WHO-risk klass 

Det ses inga signifikanta skillnader utifrån barnets födelsevikt och WHO-klasser I-IV. Resul-

taten redovisas i tabell 7. Majoriteten av kvinnorna var fullgångna. 

 

Tabell 7. Födelsevikt grupperad på WHO-risk klass. 

 I, I/II 

n(%) 

II, II/III 

n(%) 

III, III/IV, IV 

n(%) 

p-värde 

Antal födelsevikter  

Medelvärde (gram) 

Median (gram) 

Standardavvikelse 

Minimum 

Maximum 

Bortfall 

18 (44) 

3325,7 

3335 

722,8 

1050 

4370 

0 

16 (39) 

3601,8 

3553 

659,7 

2500 

4568 

8 

7 (17) 

2753,6 

3195 

1064,6 

1030 

3730 

1 

0,234 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Denna magisteruppsats utgör en kvalitetsutvärdering under 3 år (nov 2011- dec 2014) av det  

regionala samarbetet utifrån risker och bedömning för gravida kvinnor med hjärtsjukdom. 

Uppföljningen har gjorts möjlig vid kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset, Uppsala i sam-

arbete med regionens kvinnokliniker utifrån att de skapade en ”hjärtmammagrupp” där pati-

enterna handlades systematiskt och tvärprofessionellt mellan specialister inom obstetrik, kar-

diologi och anestesiologi sedan november 2011.  Studien omfattade totalt 52 gravida kvinnor. 

Studiens huvudresultat visade att kardiologiska/anestesiologiska aspekter på valet av förloss-

ningssätt dominerade vid bedömningen av vaginal förlossning eller kejsarsnitt i gruppen med 

den högsta kardiella risken. Majoriteten av kvinnorna i högriskgruppen födde med kejsarsnitt 

under spinalanestesi. Inga mödrar avled under studietiden och de flesta av barnen föddes med 

maximalt höga Apgar poäng.  

 

I studien var medelåldern hos kvinnorna 31 år, med cirka en tredjedel förstagångsförderskor 

och två tredjedelar omföderskor. Studiens demografiska mått överensstämde väl med publice-

rade data för riksgenomsnittet under samma tidsperiod i Sverige. Under 2012 var medelåldern 

bland förstföderskor 28,5 år och för omföderskor 30-34 år samt knappt en tredjedel av omfö-

derskor var ≥ 35 år
18

. Endast en kvinna avbröt sin graviditet. 
 

 

Avseende medelvärde och median ses endast ringa skillnader i obstretiska- eller kardiologiska 

kontroller under graviditeten fördelat över de olika riskgrupperna enligt WHO. Vid ett närma-

re betraktande ses en ökad spridning i antalet kontroller för enstaka kvinnor. I lågriskgruppen 

hade en enskild kvinna maximalt tre kontroller under graviditeten jämfört med nio (en kon-

troll varje månad) kardiologiska kontroller i högriskgruppen. Vidare ses att de obstretriska 

kontrollerna samvarierar med de kardiologiska. Sannolikt är materialet för litet med endast 

åtta kvinnor i högriskgruppen för att kunna påverka dess medelvärde. Det föreligger också en 

möjlighet att vissa högriskkvinnor fick för få kontroller enligt ESC riktlinjer. För att belysa 

detta bör ytterligare analyser ske på individnivå. 

 

Av totalt 47 förlossningar innehåller studien förlossningsdata för 43 kvinnor. Dessa fördelar 

sig med 19 vaginala förlossningar och 24 kejsarsnitt. Det ses en tydlig ökning av andelen kej-
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sarsnitt vid hög risk enligt WHO-klass. Vid hög kardiell risk sågs en kraftig övervikt för kej-

sarsnitt och indikationen till kejsarsnitt var närmast uteslutande kardiologisk, trots att vaginal 

förlossning har många fördelar. Vaginal förlossning är att föredra för de flesta kvinnor även 

med hjärtsjukdom då vaginal förlossning medför minskad blodförlust, modern får en snabbare 

återhämtning, medför avsaknad av bukkirurgi och minskad trombosrisk. Anestesi vid kejsar-

snitt påverkar hemodynamiken i samband med förlossningen. Kejsarsnitt ökar också risken 

för venös tromboembolism, infektion och postpartumblöding
19,20,21

.
 

 

Trots detta valdes kejsarsnitt närmast uteslutande för kvinnorna med den största kardiella ris-

ken. En möjlig förklaring skulle kunna vara att smärtan under förlossningen medför ett ökat 

sympatikuspåslag som i sin tur medför en ökad hjärtbelastning, då speciellt för kvinnor med 

hjärtsvikt eller shuntvitium. Vid shuntvitium innebär sympatikuspåslag en ökning av system-

vaskulär resistans vilket ökar blodflödet i shunten. Tackykardi orsakad av sympatikuspåslag 

kan också vara icke önskvärt om kvinnan har ett stenosvitium där pulsen helst bör vara lång-

sam för att möjliggöra att blodet passerar förträngningen. Ett kejsarsnitt genererar vissa nack-

delar men förkortar tiden där kvinnan utsätts för en risksituation. Det förkortar därmed tiden 

som kvinnan är under stress och därmed hjärtbelastning. Vid vaginal förlossning föreligger 

också svårigheter till både nonininvasiv och invasiv hjärtövervakning. Kejsarsnitt utgör här 

den totala motpolen, det vill säga ingreppet sker på operation som är det ideala stället att 

övervaka och att åtgärda avvikelser i hemodynamik. Datamaterialet innefattar övervägande 

omföderskor där kvinnorna vid tidigare förlossning kunde ha fött med kejsarsnitt och att man 

därför beslutade till det aktella kejsarsnitt. Enligt de europetiska riktlinjerna, bör beslutet av 

ett elektivt kejsarsnitt beakta interaktionen till oral antikoagulantia i tidigt värkarbete, svår 

hjärtsvikt och en aortarot vars diameter är > 45 mm. Vidare för kvinnor med akut eller kro-

nisk aortadissektion som exempelvis vid Marfans sjukdom 
21,22,23

.
 

 

Av alla kejsarsnitt valdes narkos vid tre tillfällen (12,5%). Ryggbedövning, som inkluderar 

spinal- och epiduralanestesi dominerande generellt som anestesimetod. För gruppen med den 

högsta kardiella risken (WHO klass III-IV) sågs samma fördelning, det vill säga 83 % fick 

spinal och 17 % fick narkos. Det finns dock ingen bedövningsteknik eller bedövningsmedel 

som är helt optimal vid förlossning. Valet av anestesimetod väljs av narkosläkaren utifrån 

sjukdomstillstånd, graden av nödsituation, kvinnans efterfrågan, obstetriska krav och expert-

gruppens inställning
24,25

.
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Både allmän narkos - och regionalanestesi används som anestesimetod vid kejsarsnitt. Förde-

len med allmän anestesi är i de akuta situationer, där det finns en kamp mot tiden på grund av 

fosterpåverkan. Fördelen med narkos är en lägre risk för hypotension men med den stora ris-

ken av aspiration av maginnehåll och svårigheter med intubation i enstaka fall 
26,27

.
 

 

Viss fosterpåverkan ses vid alla anestesimetoder där den största risken är en minskad mängd 

syrgas för fostret till följd av minskad mängd av blodflöde till placenta och barnet.
 
Vid både 

spinal- och epiduralanestsi kan kvinnan vara vaken och risken för aspiration av maginnehåll 

är ringa. Epiduralbedövning har i huvudsak två nackdelar. Vid epidural ges stora doser lokal-

bedövningsmedel som kan ge en övergående toxisk effekt på barnet. Epiduralanestesin är 

dessutom långsamt insättande och tålamodsprövande i sin uttitrering och det kan vara svårt att 

veta när extra doser behöver ges. Fördelen med det långsamma tillslaget är att den hemody-

namiska påverkan insätter långsamt och därmed lättare kan kontrolleras. Kombinerade epidu-

ral- och spinalanestesi kan minska några av nackdelarna med dessa metoder men med bibe-

hållna fördelar. Hos enstaka högriskpatienter med peripartumkardiomyopati har detta visat sig 

framgångsrikt 
29

.
 

 

Kvarstående fakta är att studien visar att spinalanestesi var den helt dominerande anestesi-

formen. Detta antas bero på att spinalanestesi är snabbt insättande, ger ett säkert tillslag med 

låg risk för behov av konvertering till narkos och generellt sett är den anestesiform som har 

den lägsta komplikationsrisken vid kejsarsnitt 
30

. Dessutom bör inte heller anestesiologernas 

kompetens att administrera spinalbedövning underskattas. 

 

I denna studie skedde en utvärdering av nyföddhetshälsa enligt Apgarskalan. Virginia Apgar  

(anestiosiolog och barnläkare) utvecklade denna metod i början av 1950-talet 
31

. Apgarskalan 

baseras på bedömning utifrån fem olika vitala och objektiva kriterier: hjärtfrekvens (HR), 

andning, reflex irritabilitet, muskeltonus, och färg. Låg Apgar poäng anses utgöra det mest 

exakta index för prognos av neurologisk hälsa hos barnet och död. En hög Apgar bedömning 

kan ses som tecken på en god initial nyföddhetshälsa och på god vårdkvalitet 
31

.
 
När alla 

kvinnor inkluderades sågs en något lägre Apgarpoäng i högriskgruppen. En närmare genom-

gång av patienterna visade att resultatet påverkades betydligt av att en moder med akut hjärt-

infarkt som akutförlöstes pga hjärtstopp vars nyfödda barn fick 4 poäng efter 10 minuter. Med 

tanke på hur extremt detta tillstånd var i förhållande till de övriga förlossningarna har i resul-
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tatdelen även redovisats resultat där detta barn exkluderas för Apgasbedömningen vilket re-

sulterar i att alla barn hade en hög Apgar bedömning oavsett kardiologisk risk. 

 

Enligt WHO, är en låg födelsevikt för nyfödda barn en viktning om den är  < 2500 gram. Fö-

delsevikt är ett tecken på barnets hälsa och överlevnad. Epidemiologiska data visar att ett ny-

fött barn som föds under denna gräns har en högre risk att dö jämfört med de som är födda 

med normal vikt 
32

.
  
I denna studie varierade födelsevikterna mellan 1030 gram - 4568 gram. 

Variationen av dessa vikter får korreleras till respektive gestationsvecka. Majoriteten av möd-

rarna var dock fullgångna.  

 

Sammanfattningsvis ger studien den första verksamhetsuppföljningen av hjärtmammagrup-

pens datamaterial vid Akademiska sjukhuset som skapats utifrån syftet att höja och framför-

allt säkra kvaliteten av förlossningsvården för gravida och barnafödande kvinnor med hjärt-

sjukdom. Idag finns det Medicinska Födelseregistret vid Socialstyrelsen och som är i hög grad 

ett täckande nationellt register (98 % -99 %) för all förlossningsvård i Sverige 
18

. Mycket 

önskvärt vore om denna verksamhetsuppföljning kunde ligga till grund för att nationellt skapa 

nya variabler över gravida och barnafödande kvinnor med hjärtsjukdom som får ingå i det 

Medicinska Födelseregistet. 

  

Att detta kvalitetsregister har upprättats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala utgör en organi-

satorisk möjlighet till en tvärprofessionell handläggning av gravida kvinnor med hjärtsjuk-

dom. I denna studie kan konstateras att förlossningsvården ger optimala förutsättningar för 

gravida och barnafödande kvinnor med medfödda- och förvärvade hjärtfel att bli förälder.  

 

Metoddiskussion 

I studien valdes en deskriptiv metod med kvantitativ ansats för att granska journaler över gra-

vida kvinnor med hjärtsjukdom 
16

.
 
Dessa journaler härrör från en hjärtmammagrupp som or-

ganisatoriskt har funnits i tre år. Ingen tidigare sammanställning och utvärdering har gjorts. 

Journalerna är en beskrivning och bedömning av ett multidisciplinärt omhändertagande av 

gravida kvinnor med hjärtsjukdomar. I hjärtmammagruppen var 52 kvinnor inskrivna med 

olika hjärtsjukdommar och klassificerade inom olika WHO klasser. Ingen journal exkludera-

des. Journalerna granskades utifrån 32 existerande variabler, dock var inte alla kvinnor aktuel-

la för alla variabler. För Apgarbedömning påvarkades medelvärdet av att en kvinna med akut 
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hjärtinfarkt med hjärtstopp förlöstes med akut kejsarsnitt och fick ett barn vars Apgar vid 10 

minuter var 4. För att minska påverkan av denna extrema händelse presenterdes median istäl-

let för medelvärde. Vid exklusion av detta barn är medelvärdet för Apgar i de respektive risk-

grupperna väsentligen lika. Medelvärdet för Apgar vid 10 minuter resulterade till 9,8 (WHO 

klass I, I/II), 10,0  (WHO-klass II, II/III) och 9,5 (WHO-klass III, III/IV, IV). Trots att studien 

grundar sig på ett ganska stort systematiskt urval kan inte generella slutsatser dras av resulta-

ten och främst på grund av för få inskrivna gravida kvinnor med hjärtsjukdom. Samtidigt ger 

denna frekvens en uppfattning om hur många kvinnor med hjärtsjukdom som blir förälder 

årligen i Mellansverige.  

 

Med validitet avses huruvida resultaten ger en sann bild av det som har undersökts 
33

. På 

grund av ett begränsat statistiskt underlag i journalgranskningen kan givetvis slumpmässiga 

skillnader ge avvikelser i resultatet. Antalet deltagare i mammagruppen är för litet för att kun-

na visa generella slutsatser. Detta innebär att det bör finnas ett betydande utrymme för att er-

hålla ett säkrare resultat vid en likartad undersökning med ett större underlag. 

 

Slutsats 

Uppföljningen av tre års erfarenhet av multidisciplinär vård av gravida kvinnor med 

hjärtsjukdom visar att indelningen i riskgrupper är adekvat. Majoriteten av kvinnorna i 

högriskgruppen födde med kejsarsnitt under spinalanestesi. Graviditets- och förlossningsutfall 

har varit optimala för såväl kvinna som barn. Möjligheten har ökat för hjärtsjuka kvinnor att 

planera för graviditet och att föda friska barn under högkompetent multidisiplinär sjukvård. 

Större material inom området behövs dock i ytterligare forskning för att kunna vidmakthålla 

slutsatsernas fortsatta både trovärdighet och hållbarhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hjärtsjukdomar enligt WHO klassifikation av maternella kardiovaskulära risk 

  

WHO I      Ingen ökad risk för mödramortalitet och ingen/mild morbiditet  

                   Kardiologuppföljning begränsad till 1-2 besök 

Okomplicerad liten eller mild 

Pulmonalisstenos 

Öppetstående ductus arteriosus 

Mitralklaffsprolaps 

Åtgärdade enkla hjärtfel (ASD,VSD, öppen ductus arteriosus, anomalt mynnande lungvener) 

Extraslag  

 

WHO II (om annars bra och okomplicerad) 

                Lite ökad risk för mödramortalitet och måttlig ökad risk för morbiditet 

                Kardiologisk uppföljning varje trimester 

Icke opererad ASD eller VSD 

Opererad Fallots tetrad 

De flest arytmier 

 

WHO II –III (individuell bedömning, antingen som vid WHO II eller WHO III)  

Lindrigt nedsatt vänsterkammarfunktion 

Hypertrof kardiomyopati 

Nativ klaffsjukdom eller biologisk klaffprotes som inte omfattas i WHO I eller WHO IV 

Marfans syndrom utan aortadilatation 

Aorta< 45 mm vid aortasjukdom associerad med bicuspid aortaklaff 

Opererad aortakoarktation  

 

WHO III  ignifikant ökad risk för mödradödlighet och svår morbiditet 

                  Prekonceptions rådgivning av multidisciplinärt team rekommenderas 

                  Intensiv multidisciplinärt monitorering behövs under hela graviditeten 

                  och postpartum. S 

Mekanisk hjärtklaffprotes 

Höger kammare som systemkammare 

Fontan cirkulation 

Cyanotiska hjärtsjukdomar (icke opererade) 

Andra komplexa kongenitala hjärtsjukdomar 

Marfans syndrom med aortadilatation 40-45 mm 

Aortadilatation 45-50 mm vid aortasjukdom associerad med bicuspid aortaklaff 

 

WHO IV  Graviditet kontraindicerad, om gravid avbrytande rekommenderas  

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) oberoende av orsak 

Svår systemisk ventrikulär dysfunktion (LVEF<30%, NYHA III-IV) 

Tidigare svår peripartum kardiomyopati med kvarvarande störning av VK-funktion 

Uttalad mitralisstenos, uttalad symptomatisk aortastenos 

Marfans syndrom med aortadilatation>45mm 

Aortadilatation>50mm vid aortasjukdom associerad med bicuspid aortaklaff 

Nativ svår aoratakoarktation. 
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Bilaga 2 
 

Hjärt-mammagrupp: Variabler för registrering  in Excel/SPSS  format   

Nr  Variabler  

  

Förklaring  Kommentar relaterad 

till varje variabel med 

kategori (om data fat-

tas i journalen ska 99 

sättas in  

1  ID  Identifikationsnummer  Tex 1987-1444 (födelse-

år-4sista ciffror)  

2  Graviditet  numerisk  Antal graviditeter  

3  Para  numerisk  Antal förlossningar  

4  Moderns längd  numerisk  cm  

5  Vikt  numerisk  kg  

6  BMI  numerisk  Kg/m2  

7  Födelseland  beskrivande  Landets namn  

8  Rökning/snusning   0-ej  

1-röker  

2-snusar  

  

9  hereditet  0-nej  

1-ja  

Hereditet för hjärtsjuk-

domar  

10  Dg  beskrivande    

11  WHO klass  1-WHO I  

2-WHO II  

3-WHO-III  

4-WHO IV  

  

12  Prekonceptionell råd-

givning  

0-nej  

1-ja  

  

13  Hjärtecho  0-ej  

1-1x  

2-2x  

3-3x  

4>3x  

  

14  NT-proBNP  numerisk    

15  Fosterhjärt  

echo  

0-nej  

1-ja  

  

16  Kardiologiskakontroller  numerisk  Hur många gånger har 
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mamman varit hos kar-

diologenunder pågående 

graviditet?  

17  Obstetriska kontroller  numerisk    

18  Essentiell hypertoni  0-ej  

1-ja  

  

19  Preeklampsi  0-ej  

1-ja  

  

20  IUTVH  0-nej  

1-ja  

Tillväxthämning  

21  Förlossningssätt  1- vaginal  

2- kejsarsnitt  

  

22  Förlossningsplats  1-Uppsala  

2-Hemort  

  

23  Indikation för kejsar-

snitt   

 1-Obstetrisk indika-

tion  

2-Kardiologisk indika-

tion  

  

  

24  Barn  1-flicka  

2-pojke  

  

25  Födelsevikt    Numerisk  

  

  

26  Apgarscore vid 10 min    Numerisk     (0-10)  

27  Postpartum vård  1-vanlig BB  

2- IVA  

3- HIA  

4.Thorax IVA  

  

  

28  Postpartum hjärtecho   0-ej  

1-ja  

  

  

29  Narkos   1-spinal  Narkos under förloss-

ningen/kejsarsnitt  
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2-EDA  

3-Generell narkos   

  

30  Avbrytande av gravidi-

teten  

 0-nej  

 1-ja  

  

  

31  IVF   0-nej  

1-ja   

  

 In vitro fertilisering  

32  flerbörd   0-nej  

1-ja  
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Bilaga 3 

Sjukdommar Antal Percent 

 

 

 

 

 AV nodal reentry(AVNRT), SVT 1 1,9 

 hjärtsvikt, Insulinbehandlad typ I DM 1 1,9 

 lång QT-syndrom 1 1,9 

 VSD- ventrikel septum defekt, Ej op 1 1,9 

ADS 1 1,9 

aortakoraktation 1 1,9 

Aortastenos på basen av bikuspid aortaklaff 1 1,9 

AV block III+ inopererad pm 2009 1 1,9 

Bicuspidal aortaklaff med signifikant stenos 1 1,9 

Bicuspidal aortaklaff och lindring aortainsutt 1 1,9 

cardiomyopati non-copaction 1 1,9 

Diabetes, hjärtklappning och bröstsmärta 1 1,9 

hjärt  klaffel 1 1,9 

Komb MI och Ms, efter reumatisk fe-

ber.Biologisk mitralisklaff 

1 1,9 

Kombinerat aortavittium pga endokardit 1 1,9 

lindrig aortaetenos 1 1,9 

Lindring aorta insufficiens, medfödd klaff fel 1 1,9 

Meddfödd VSD och aortainsufficiens 1 1,9 

Medfödd aortastenos 1 1,9 

Medfödd aortastenos, biologisk aortaklaff 1 1,9 

medfödd aortastenos, coarctation 1 1,9 

Medfödd hjärtfel, aortainsuff, op biologisk 

aortaklaff, PM pga  Av-block 

1 1,9 

Medfött ASD-primum op i bardom, lindrig 

MI 

1 1,9 

Medfött klafffel på aortaklaffen, op ny klaff 

vi 19 årsålder 

1 1,9 

Mitralisstenos efter reumatisk feber i barn-

domen, Ballongvidgning 

1 1,9 

MS och MI, Samt liten påverkad aortaklaf-

farna 

1 1,9 

myocardit och hjärtsvikt 1 1,9 

Myocardit, enstaka VES, SVES 1 1,9 

Noonan syndrom, op formaksseptum ASD 

1987, pulmonalisstenos 

1 1,9 

op 1987 vid 4mån pga Transposition av de 

stora kärlen, totala korrektion enl Senning 

1 1,9 

op ASD, med signifikant shunt 1 1,9 

op avbruten aortabåge 1 1,9 

op dubbel aortabågeefter symtomatologi från 

kärlring 

1 1,9 

op ductus arteriosus, PH och hjärtsvikt i sam-

band med första graviditet 

1 1,9 
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Op på KS för ASD och PS med commisuro-

tomi 1998 LE waran beh 2001 

1 1,9 

op VSD 2 3,8 

p.SVT och hjärtstopp, ICD, långt QT-

syndrom 

1 1,9 

Paroxysmal förmaksflimmer 1 1,9 

peripartum cardiomyopatiu vid I graviditet 1 1,9 

PM pgs SSS 1 1,9 

PPCM,MI 1 1,9 

PSVT 1 1,9 

Short couple kammartackykardi, ICD beh 1 1,9 

SLE med nedfrotisk syndrom, Perikardvätska 

och hydrothorax och förändringar på lungor-

na 

1 1,9 

SVES 1 1,9 

TGA, Venös korregerat tranportion av stora 

kärl 

1 1,9 

Transposition av stora kärl op, Pm 1 1,9 

Transposition av stora kärl op, VSD 1 1,9 

Trikuspidalis insuff, mitralis insuff 1 1,9 

VSD 1 1,9 

Vä kranskärl dissektion, hjärt infarkt och hjärt 

stopp på op 

1 1,9 

Total 52 100,0 

 


