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Kapittel 14

Kirurgisk behandling av 
medfødt hjertefeil
Harald Lindberg

Starten og utviklingen internasjonalt
Å være født med hjertefeil var helt til begynnelsen av den annen verdenskrig ensbe-
tydende med en for tidlig død. Mest fryktet var de hjertefeilene som medførte blålig
misfarging, såkalt cyanose. Cyanose betyr at det er nedsatt oksygenholdighet i blodet
og er derfor et alvorlig symptom. I riktig gamle dager ble de såkalte «blåmenn» satt
ut i skogen for å dø, da utfallet i alle fall var døden. I våre dager vet vi også at hjer-
tefeil uten cyanose kan være svært alvorlig.

Behandling av medfødt hjertefeil har helt til de siste tiår vært et kirurgisk inngrep.
Den første hjertefeilen som ble vellykket behandlet, var en åpenstående forbindelse
mellom livpulsåren og lungepulsåren (åpenstående eller persisterende ductus arteri-
osus, PDA). Dette ble vellykket utført første gang i verden i 1938 i Boston, USA, av
R.E. Gross og J.H. Hubbard.

Neste trinn var reparasjon av forsnevring av livpulsåren (coarctatio aortae), som
ble utført omtrent på samme tid i 1944 av Clarence Crafoord i Stockholm og Gross
i Boston. Både PDA og coarctatio er hjertefeil uten cyanose. Den første hjelpeopera-
sjonen for cyanotiske hjertefeil ble utført i 1944 ved Johns Hopkins Hospital i Bal-
timore, Maryland.

Forfatteren av dette kapitlet ble ansatt som assistentlegevikar ved Kirurgisk avde-
ling A, Rikshospitalet, 1. april 1979, for å spesialisere seg i karkirurgi. Etter to uker
ved avdelingen skal han ha sagt: «Her blir jeg ikke lenge. De er helt ville i nikkersen
alle sammen!» Det at han fortsatt er ansatt der etter 25 år, sier noe, men leseren
får selv avgjøre om det er miljøet eller forfatteren som har forandret seg mest.
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Arkitektene bak denne operasjonen, som består i å koble fra pulsåren til en over-
arm og koble den til lungepulsåren, var kirurgen Alfred Blalock og kardiologen
Helen Taussig, godt assistert av sin laboratorietekniker (Vivien Thomas). Denne
operasjonen kalles fortsatt Blalock-Taussigs shunt (en shunt er en kunstig forbin-
delse mellom det store og det lille kretsløp). Senere har andre forbindelser mellom
de to kretsløpene vært forsøkt, så som Potts shunt (forbindelse mellom den nedad-
stigende delen av livpulsåren og venstre sidegren av lungepulsåren) eller Waterston
shunt (forbindelse mellom den oppadstigende delen av livpulsåren og høyre sidegren
av lungepulsåren). De to siste operasjonene utføres ikke lenger, men en modifika-
sjon av Blalock-Taussigs shunt er fortsatt i bruk, hvor man ikke kobler fra pulsåren
til armen, men skjøter inn en kunststoffåre (protese) mellom armpulsåren og lunge-
pulsåren.

Coarctatio og PDA er egentlig ikke hjertefeil, men feil ved årene like utenfor
hjertet. Hjelpeoperasjonen til Blalock og Taussig hjalp mange barn til et bedre liv,
men de reparerte ikke den egentlige feilen. Medfødte feil inne i hjertet har den ulem-
pen at skal man kunne se selve feilen, må man lage en åpning inn i selve hjertet, og
uten en erstatning for hjertets pumpefunksjon vil hjertet fylles av luft, og pasienten
dør av mangel på blodsirkulasjon. Dette rammer i første omgang hjernen. Ved nor-
mal kroppstemperatur blir hjernen ødelagt etter ca. 4 minutters sirkulasjonsstans.
Man var derfor ute etter å lage en maskin som kunne erstatte både hjertets pumpe-
funksjon og lungenes gassvekslingsfunksjon, en såkalt hjerte-lungemaskin. I 1948
utførte Blalock og Hanlon den første hjelpeoperasjon inne i hjertet for en fryktet
medfødt hjertefeil – ombytting (transposisjon) av de store arteriene (TGA). Denne
operasjonen ble utført uten hjerte-lungemaskin og gjorde at tilværelsen til disse
meget blå barna ble betydelig bedre. Operasjonen består i at man kirurgisk fjerner
det meste av skilleveggen (septum) mellom de to forkamrene, slik at det «røde» og
det «blå» blodet kan blandes mellom forkamrene, og derved bedre oksygeninnholdet
i det perifere blodet.

Det første inngrepet med mekanisk understøttelse av bare høyre hjertekam-
mers funksjon ble utført i 1952, mens understøttelse av venstre kammers funksjon
først ble utført i 1953. Begge disse inngrep ble utført av F.D. Dodrill i Detroit,
Michigan, USA. Å erstatte begge hjertekamrene samt lungenes funksjon var bety-
delig mer komplisert. Og før man kom så langt, benyttet man seg av nedkjøling
av hele koppen, slik at kroppens organer, først og fremst hjernen, kunne være uten
blodforsyning i noe lengre tid. I 1952 ble den første forkammer-skilleveggsdefekt
(atrieseptumdefekt, ASD) lukket kirurgisk ved hjelp av nedkjøling til 26 grader og
5,5 minutters avsnøring av blodets tilbakestrømning til hjertet (inflow occlusion)
(se figur 13.3 i K-13). Den første lukningen av ASD med bruk av hjerte-lunge-
maskin kom relativt kort etter dette. Det var åpenbart for alle at man trengte
lengre tid enn de få minuttene man kunne kjøpe seg med nedkjøling for å reparere
mer komplekse feil. J.H. Gibbon er kreditert for å være den som utførte den første
vellykkede operasjonen med hjerte-lungemaskin i 1953. Datidens hjerte-lunge-
maskin var beheftet med betydelige problemer, dette gjaldt først og fremst den
såkalte oksygenatoren, lungedelen av maskinen. En hjertekirurg i Minneapolis,
Minnesota av norsk avstamming – C. Walton Lillehei – presenterte i 1955 opp-
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siktsvekkende resultater med reparasjon av mer komplekse hjertefeil. Hans
metode var genialt enkel. Han brukte et voksent menneske som hjerte-lunge-
maskin for et barn! Dette ble kalt cross circulation. Han ble kritisert for å risikere
livet til to personer samtidig, men i hans første serie på 32 pasienter var det ingen
dødsfall blant de såkalte donorene. Dr. Lilleheis metode ble brukt i noen få år, og
mange av de pasientene han opererte med denne metoden, som nå er forlatt, lever
fortsatt. C. Walton Lillehei (hans far utvandret fra Tysnes) var en virkelig pioner
på flere områder, kanskje mest kjent for innsats på pacemakerfronten. Lillehei byt-
tet etter hvert arbeidssted, ble «kjendis» og levde et noe utsvevende liv. Han ble
dømt for økonomske misligheter på slutten av sin karriere, og dette er kanskje en
sterkt medvirkende årsak til at han ikke kom i betraktning til Nobelprisen i medi-
sin, noe mange mener at han hadde fortjent.

Nasjonal utvikling
Rikshospitalet
I Norge startet den «åpne hjertekirurgiske æra» (operasjon med hjerte-lungemaski-
nen) i 1959. Professor Leif Efskind ved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet skaffet
penger til veie ved hjelp av private donasjoner til innkjøp av en Kay-Anderson
hjerte-lungemaskin. Fra 1959 har man således kunnet reparere medfødte hjertefeil
av økende kompleksitet etter hvert som kunnskapen om disse sykdommene økte.
De første medfødte hjertefeil som ble operert. var ASD og VSD (ventrikkelseptum-
defekt = hull i skilleveggen mellom hjertekamrene). Etter hvert utvidet man reper-
toaret til å omfatte Fallots tetralogi og AV-kanal. Professor Efskind var den ledende
hjertekirurg og ansatte den første spesiallege i barnehjertekirurgi, Gudmund Semb,
i 1965. Rikshospitalet har siden hatt et vesentlig større operasjonsvolum enn de
sykehusene som i en periode opererte medfødte hjertefeil. Gudmund Semb flyttet
til Ullevål sykehus i 1970 for å starte åpen hjertekirurgi der. Hans etterfølger var
Steinar Tjønneland, som ledet virksomheten frem til 1991 (figur 14.1). Tjønne-
land kom til Rikshospitalet fra USA og hadde knyttet verdifulle kontakter der. I
1971 startet han operasjoner av TGA med Mustards metode. Barna ble operert ved
ca. 1 års alder, og de første 30 operasjonene ble utført uten operativ mortalitet.
Dette var selv i internasjonal sammenheng oppsiktsvekkende gode resultater, som
Tjønneland senere presenterte på forskjellige møter rundt omkring i Europa. Da
han sluttet, ble Harald L. Lindberg ansatt som leder, og fra samme tid har Egil
Seem vært tilknyttet det barnehjertekirurgiske teamet på heltid. Odd R. Geiran har
også i en periode deltatt i teamet, men har måttet prioritere andre oppgaver ved
avdelingen. For tiden er Sigurd Birkeland og Kjell Saatvedt tilknyttet barne-
thoraxkirurgisk seksjon, for å sikre etterveksten i faget samt at
vaktbelastningen skal være i tråd med moderne tariffavtaler
(jeg tror ikke disse var særlig aktuelle i den tidlige fasen).

En ny metode vokste frem i behandlingen av kompleks
medfødt hjertefeil, nemlig bruk av dyp hypotermi med sirku-
lasjonsstans. Dette betyr at man ved hjelp av en varmeveksler
på hjerte-lungemaskinen kjøler ned blodet og dermed pasien-

Figur 14.1. Sentrale 
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ten til en kroppstemperatur på 15 °C. Da stanser man hjerte-lungemaskinen, og
blodet dreneres over i maskinen. Derved får man et stillestående, blodfritt opera-
sjonsfelt som tillater kirurgen å reparere de mest komplekse feil. Ved denne tempe-
raturen tåler hjernen å være uten sirkulasjon i 45–60 minutter. Det betyr at opera-
sjonen må gjøres ferdig innenfor den tidsrammen, noe som utsetter en hjertekirurg
for et betydelig press. Denne metoden ble gjort kjent fra Boston og Toronto, men
kanskje mest av Sir Brian Barratt-Boyes fra New Zealand. Metoden ble tatt i bruk
ved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet, fra 1972.

Størrelsen på hjerte-lungemaskinen og ikke minst det såkalte «primingvolumet»
(den mengde væske som maskinens deler må fylles med før bruk) var et problem
for de aller minste barna. Et stort fremskritt var derfor en ny hjerte-lungemaskin
laget av firmaet Polystan i Danmark. Den ble kalt Rygh-Kyvsgaard-maskinen etter
de to konstruktørene. Dette var en maskin med en såkalt bobleoksygenator kom-
binert med rullepumper. Denne maskinen var i bruk til langt inn på 80-tallet og
fungerte veldig godt. Både oksygenatoren og slangesettet var til engangsbruk, og
klargjøring av maskinen tok derfor meget kort tid, bare 15–20 minutter. I hjerte-
kirurgiens barndom var klargjøring av en hjerte-lungemaskin en omfattende prose-
dyre, og rensing av maskinen etter bruk kunne ta opp til 4–5 timer. Øyeblikkelig
hjelp-operasjoner var derfor en utenkelighet i de dager. En annen stor fordel ved
Polystan-maskinen var at primingvolumet var lite relativt sett, ned mot ¾ liter.
Blodvolumet hos et barn er 8–10 % av kroppsvekten, så primingvolum selv på ¾
liter tilsvarer hele blodvolumet hos et 10 kilos barn. Hos nyfødte med kroppsvekt
5 kilo og under blir derfor fortynningseffekten veldig stor og følgelig belastningen
med å bli lagt i hjerte-lungemaskinen større. Dette er fortsatt en betydelig risiko-
faktor for de minste barna.

Ullevål sykehus
Gudmund Semb introduserte hjertekirurgi ved Ullevål sykehus i 1970, og fra 1971
utførte han åpne operasjoner på medfødte hjertefeil. Dette skjedde i nært samarbeid
med anestesioverlegen Arne Østerud og barnekardiologen Asbjørn Langslet. I star-
ten fikk Ullevål sykehus pasienter fra store deler av landet, men etter hvert kom pasi-
entene bare fra helseregion I (Oslo, Hedmark og Oppland). Volumet var i størrel-
sesorden 12–15 pasienter årlig under 15 år inntil denne virksomheten ble avviklet i
1987. De fleste av disse var ASD, VSD og Fallots tetralogi, men det var også enkelte
med mitralplastikk, implantasjon av mitralventil, total anomal lungevenedrenasje og
aortaklaffplastikk. I tillegg ble det gjort ca. 10 lukkede operasjoner (PDA, banding
av arteria pulmonalis, coarctatio aortae, shuntoperasjoner, perikardektomi) årlig
frem til 1993.

Haukeland sykehus
Lukkede operasjoner (PDA, senere også coarctatio aortae) ble utført av Hermann
F. Gade fra 1948. Åpen hjertekirurgi ble introdusert ved Haukeland sykehus av
Erling Skagseth i 1975, og han utførte også operasjoner på medfødte hjertefeil. I de
første årene ble det bare operert relativt enkle medfødte hjertefeil (septumdefekter
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og Fallot) hos pasienter i småbarnsalder. Etter Skagseths altfor tidlige død (1978,
43 år gammel) ble denne virksomheten fortsatt av Hogne Engedahl og Leidulf
Segadal (som var utdannet under Åke Senning i Zürich). Fra begynnelsen av 1980-
årene fikk Segadal ansvaret for de medfødte hjertefeilene, og repertoaret ble da utvi-
det med korreksjon av mer kompliserte hjertefeil, deriblant transposisjoner. Det ble
utført Senning-operasjoner og Rastelli-korreksjoner på TGA inntil han i 1993 gikk
over til arteriell switch. På denne tiden ble det også gjort univentrikulære korrek-
sjoner (modifisert Fontan) med to stadiums korreksjon. I prinsippet ble det utført
korreksjoner av alle typer medfødte hjertefeil med unntak av hypoplastisk venstre-
hjerte-syndrom og transplantasjoner. Operasjonsvolumet økte fra slutten av 1980-
årene, bl.a. fordi Regionsykehuset i Trondheim sendte pasientene sine til Bergen,
og i en periode var man oppe i 45 åpne operasjoner på barn årlig. I løpet av 1990-
årene sank operasjonstallet som følge av avtagende fødselshyppighet og ved at Regi-
onsykehuset i Trondheim begynte å sende pasientene sine til Rikshospitalet. Etter
hvert ble antall åpne hjerteoperasjoner på barn for lite til å kunne forsvare å fortsette
denne virksomheten, og den ble nedlagt i 2003. Siden da har all åpen hjertekirurgi
på barn i Norge vært foretatt ved Rikshospitalet. Den lukkede hjertekirurgien ved
medfødte hjertefeil har imidlertid fortsatt ved Haukeland universitetssykehus.

Anestesi og intensivbehandling
En annen vesentlig faktor ved åpen hjertekirurgi hos barn er narkosen under inn-
grepet, og pioneren på området anestesi ved hjerteoperasjoner var Otto Mollestad.
Norge har senere vært så heldig å ha spesialtrente narkoseleger til formålet. Den
første ved Rikshospitalet var Bjørg Fodstad, etterfulgt av Gunnar Bøe. Disse to var
også virkelig pionerer. De kan kalles barnehjertekirurgiens anestesiforeldre og har
hatt stor betydning for utviklingen i Norge. Da Gunnar Bøe gikk av for aldersgren-
sen, ble han i en kort periode etterfulgt av Sjur Sponheim, inntil nåværende sek-
sjonsoverlege Øyvind Skråstad overtok. I denne perioden var Renate Rians innsats
av overordentlig stor betydning. Mange barn i Norge kan takke henne for lange
netters nitide overvåkning. Av uvurderlig betydning er også intensivavdelingen og
intensivperioden etter hjertekirurgi. I motsetning til mange andre steder i verden
er intensivbehandling av hjerteopererte pasienter – både barn og voksne – admi-
nistrativt underlagt thoraxkirurgisk avdeling (TKA) ved Rikshospitalet. Det betyr
at intensivsykepleierne er ansatt på TKA og ikke på anestesiavdelingen, slik det er
mest vanlig ellers i Norge. Dette bidrar til en meget sterk «korpsånd», pasientene er
«våre egne» fra innleggelse til utskrivning. En god parameter på
denne «korpsånd» er den store andelen intensivsykepleiere som
har jobbet i avdelingen i flere tiår. Når det gjelder barn, hjer-
teoperasjon og intensivavdeling, kan man ikke unngå å nevne
Susan T. Gibbs, eller Gibbsie, som hun er mer kjent som (figur
14.2). Takket være hennes innsats kan vi ved Rikshospitalet
føre statistikk helt tilbake til 1971! Kirurgisk behandling av
medfødt hjertefeil er et utpreget teamarbeid og ikke et «one-
man-show» fra kirurgens side. Ved det gamle Rikshospitalet

Figur 14.2. Fra thorax-

kirurgisk intensivavdeling. 
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Seem.
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var den såkalte 1-posten et kjært forum for et tverrfaglig samarbeid til de små pasi-
entenes beste. I nyere tid har debrifing etter vanskelige hendelser blitt et viktig til-
tak. I «gamle dager» satt vi på kjøkkenet på 1-posten og delte sorger og gleder, og
visste ikke at vi hadde «debrifing», men det fungerte utmerket. Moderne sykehus
har ikke slik struktur at det fungerer på den måten: Arbeidspresset, arealmangel og
krav til effektivitet har gjort at sammenkomster på kjøkkenet ikke lenger fungerer.
Så av og til har kanskje framskrittene brakt oss litt tilbake?

Små pasienter med feil som krever tidlig reparasjon, kunne i begynnelsen utsettes
ved såkalte hjelpeoperasjoner. De små blå barna kunne få utført en shuntoperasjon
inntil de nådde en alder og vekt hvor risikoen ved et åpent hjertekirurgisk inngrep
var akseptabelt. Barn med hull i hjertet av forskjellige slag, med overbelastning av
hjertemuskelen, med hjertesvikt og oversirkulasjon av lungekretsløpet kunne såkalt
«bandes». En banding er en operasjon hvor man kunstig forsnevrer lungepulsåren
for å begrense blodstrømmen til lungene. Derved kunne man også hos disse barna
utsette operasjonen. Senere begynte man også å operere andre feil hvor det ikke fin-
nes hjelpeoperasjoner. De barna hvor man ikke kan utsette inngrepet med hjelpe-
operasjon til etter nyfødtperioden, har for eksempel totalt anomalt munnende
lungevener (TAPVD), truncus arteriosus eller kritisk aortastenose. Den første pasi-
enten med TAPVD ble operert tidlig på 70-tallet på Rikshospitalet med hjerte-
lungemaskin og dyp hypotermi og sirkulasjonsstans. Dette var et stort fremskritt,
men fortsatt representerte operasjoner i nyfødtperioden lenge en betydelig risiko for
død, i begynnelsen over 50 %. I dag høres dette utrolig mye ut, men man må huske
at i denne perioden var alternativet ingen operasjon, og det var ensbetydende med
en tidlig død.

Et annet stort problem i den åpne hjertekirurgiens barndom var beskyttelsen av
selve hjertemuskelen under inngrepet. Det er tidligere nevnt at hjernen bare tåler få
minutter uten blodtilførsel før det skjer ubotelig skade. Hjertemuskelen er atskillig
mer robust, slik at man i begynnelsen stoppet blodtilførselen i perioder på 15 til 20
minutter ved såkalt «intermittent crossclamping» (periodisk aortaavklemming).
Imidlertid gjorde dette at det fortsatt var blod og bevegelse i feltet, og hos de aller
minste barna vil dette forstyrre operasjonen. Hos disse pasientene er presisjon på
millimeternivå nødvendig, og det var derfor nødvendig å få et tilnærmet blodfritt,
stillestående felt. Det var derfor et stort fremskritt da Gerald Buckberg på midten
av 70-tallet lanserte kardioplegi (hjertelammelse). Kort fortalt er dette en væske som
sprøytes inn i kransårene med et slikt innhold av elektrolytter, spesielt kalium, at
det stopper hjertet. I tillegg er væsken nedkjølt til ca. 4 °C, slik at hjertets tempera-
tur selektivt nedsettes. I tillegg kan hjerteposen (perikardhulen) skylles med kaldt
saltvann for å beholde den lave hjertetemperaturen. Dette både letter kirurgens
arbeid og hans oversikt, og mer komplekse reparasjoner kunne derfor utføres med
lavere risiko. Fortsatt var imidlertid dødeligheten for enkelte feil høy, opp imot
20–30 %. En annen stor fordel med kardioplegi var at takket være den bedrede
pumpefunksjonen av hjertemuskelen ble det postoperative forløpet betydelig bedre,
og pasientene klarte seg gjennom denne fasen i større grad. Kardioplegi ble innført
ved Rikshospitalet i 1977 og er nok den største enkeltfaktoren som har bidratt til
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bedre resultater etter åpen hjertekirurgi ved siden av innføringen av hjerte-lunge-
maskin og dyp hypotermi.

Egne erfaringer i nyere tid
Utviklingen har over tid stort sett vært preget av en jevn progresjon med forbedring
av eksisterende metoder. Nye metoder har blitt akseptert først etter at man ved større
sentre utenlands har vist at metodene er holdbare. I Norge var lenge barnehjerteki-
rurgisk virksomhet fordelt på tre sentre som beskrevet ovenfor, nemlig Ullevål syke-
hus, Haukeland sykehus og Rikshospitalet. Med en befolkning på bare vel 4 millio-
ner var derfor grunnlaget for lite på alle tre steder. Det er et paradoks at Haukeland
universitetssykehus ved Leidulf Segadal har Norges eneste professorat i barnehjerte-
kirurgi. Universitetet i Oslo/Rikshospitalet har ikke funnet det opportunt med et
professorat innenfor dette viktige fagområdet, til tross for en betydelig vitenskapelig
produksjon fra seksjon for barnethoraxkirurgi. Alle seksjonens nåværende kirurger
innehar den medisinske doktorgrad, hvorav to utgår fra Rikshospitalet, en fra Aker
sykehus og en fra Haukeland sykehus.

Når Rikshospitalet fra 2003 har overtatt all barnehjertekirurgi i Norge, har det
ført til at pasientvolumet er blitt adekvat i henhold til internasjonale retningslinjer
(1) (figur 14.3). I 1979 var barnehjertekirurgi preget av lange operasjoner og kom-
pliserte postoperative forløp. Imidlertid kom barna seg raskt, og virksomheten var
absolutt preget av optimisme og pågangsmot. Det store personlige engasjement både
til pasienten og til de pårørende, i tillegg til de lange operasjonene, skremte imidler-
tid mange vekk fra virksomheten. Jeg selv var den gang relativt ung, 34 år, og ble
fascinert av mangfoldet og mulighetene i faget og bestemte meg derfor i 1981 til at
jeg ville bli barnehjertekirurg. Jeg fikk en meget dyktig og tålmodig læremester i
Steinar Tjønneland. Han var nok glad for å slippe det enorme presset som eneste
spesialist og lot meg slippe til i et forbilledlig tempo. Tjønneland hadde nylig begynt
å operere TGA med Sennings metodikk istedenfor Mustards, noe som var i tråd
med den internasjonale trend. Jeg ble tidlig lært opp til å følge med i hva som

Figur 14.3. Årlig antall 
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hos barn ved Rikshospi-

talet fra 1980 til 2005.
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skjedde i faget, dels ved å lese tidsskrifter, dels ved å delta på kongresser og foreta
studiereiser. Imidlertid var finansiering av reisevirksomheten et stort problem. Min
første rene studietur til USA av tre ukers varighet ble delvis sponset av et firma, stort
sett betalt av egne midler, mens bidraget fra Rikshospitalet bestod i kroner 1000.
Denne studiereisen ble foretatt for å lære behandling av truncus arteriosus, som den
gang hadde en mortalitet på over 30 %. Imidlertid var dr. Paul Ebert i San Francisco
kjent for å komme ned på 15 % mortalitet, og reisen dit har betalt seg siden. Etter
noen tids diskusjon bestemte vi oss i 1983 til å forsøke å behandle de komplekse
transposisjoner, det vil si TGA med tilleggsdefekter, med såkalt arteriell switch. Vårt
første forsøk i august 1983 var vellykket, pasienten lever fortsatt, og det viste seg at
vi halverte risikoen ved denne lidelsen. Senere har vi gått over til å behandle alle
transposisjoner uansett tilleggslidelser med denne metoden med meget tilfredsstil-
lende resultater. Siden juli 1993 har ingen såkalte enkle transposisjoner dødd i for-
bindelse med kirurgisk inngrep ved Rikshospitalet.

Mørketid i norsk barnehjertekirurgi
Neste problem var kritiske sykdommer i venstre hjertehalvdel, blant annet hypoplas-
tisk venstrehjerte-syndrom (HVHS). Etter hvert ble dette problemet kjent under
den såkalte Lasse Liten-saken, som til fulle har vist hvilken innflytelse massemedia
har på politiske beslutninger. Etter at vi ved Rikshospitalet hadde operert 8 barn
hvorav 3 ble utskrevet i live (noe som var et vanlig resultat på den tiden), ble det i
1990 truffet et politisk vedtak om at alle barn med HVHS skulle sendes til dr. Nor-
wood i USA for behandling. Denne praksisen fortsatte også etter at Norwood flyttet
til Sveits, selv om andre klinikker i USA, så som Dr. Bove i Ann Arbor, hadde bedre
resultater. Denne virksomheten ble avsluttet i 1999, og behandlingen av HVHS
foregår nå på linje med alle andre medfødte hjertefeil hjemme i Norge.

Behandlingen av såkalte enkammerhjerter (univentrikulær tilstand) var proble-
matisk på 80-tallet. Fordi resultatene var såpass dårlige, ble bare de sykeste barna
henvist til kirurgi. Dette førte igjen til at resultatet ble enda dårligere, altså en ond
sirkel. Barna ble operert med den såkalte Fontan-operasjonen, oppkalt etter den
franske hjertekirurgen Francis Fontan. I 1991 ble det arrangert en konferanse i
Roma ved Hospidale Bambino Gesu, hvor dette problemet var hovedtema. Takket
være velvillig sponsing fra Foreningen for hjertesyke barn kunne Egil Seem og jeg
selv reise dit. Her ble det nærmest en konsensus om å forlate den klassiske Fontan
til fordel for en totrinns reparasjon. Etter at denne praksisen ble innført, falt morta-
liteten dramatisk og er nå nede i under 5 %. Kirurgisk behandling av univentrikulær
tilstand (inklusive HVHS) er nå den nest hyppigste operasjonen ved Rikshospitalet,
med nesten 30 inngrep årlig. Første halvdel (2. trinn ved HVHS), den såkalte
Glenn-operasjonen, har ikke forandret seg på disse årene i særlig grad. Siste del,
«full-fontan», er stadig gjenstand for modifikasjoner. Forhåpentlig fører dette til
bedrede resultater, ikke minst på lang sikt. Et hovedproblem i denne sammenhen-
gen er at man ikke ser konsekvensene før etter kanskje 20–30 år.

Organisering av barnehjertekirurgi har ofte vært diskutert. Noen mener at barn
utelukkende bør behandles i spesielle barnesykehus, mens andre mener at barnehjer-
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tekirurgi trives best i et hjertekirurgisk miljø, ikke minst når det gjelder den post-
operative behandlingen. Takket være samboerskapet med den voksne hjertemedisin
og kirurgi ble det tidlig på 90-tallet klart at konservativ behandling av dårlig utviklet
aortabue eller betydelig koarktasjon hadde sine senproblemer. På grunn av den spe-
sielle situasjonen med HVHS i Norge mistet vi verdifull trening med aortabueki-
rurgi. Dårlig utviklet aortabue kan korrigeres med en egen operasjonsmetode (den
såkalte Damus-Kaye-Stanzel-operasjonen) som er identisk med Norwood, stadium
1 (første trinn i korreksjon ved HVHS). Ved andre tilstander enn HVHS, hvor slik
operativ korreksjon var indisert, kalte vi derfor operasjonen DKS, og utførte i alt 15
inngrep under mørketiden, med bare 3 dødsfall. Takket være denne erfaringen ble
våre resultater med aortakirurgi på barn på linje med andres, og er i dag blant de inn-
grep hvor vi hevder oss best i internasjonal sammenheng, spesielt i de mest kompli-
serte tilfellene.

Samarbeid internasjonalt
I 1991 ble det dannet en forening, The European Congenital Heart Surgeons Club,
senere European Congenital Heart Surgeons Association (ECHSA), hvor noe av
målsettingen var at hvert eneste europeisk land skulle være representert. Til å
begynne med var vi bare 15 medlemmer, men dette tallet er nå økt til nesten 40.
Denne foreningen har to årlige møter. Her kan man diskutere åpent med kolleger
fra de største og beste sentre i Europa, og dette har nok hatt stor betydning for utvik-
lingen her i Norge. Nesten samtidig dannet vi også en skandinavisk forening hvor
hvert senter har to representanter. Denne foreningen har ett årlig møte, og takket
være en felles nordisk kodeliste for operasjoner har det vært mulig å sammenligne
resultater, ikke minst på grunn av en risikoklassifisering, den såkalte Helsinki-
modellen. Den ble brukt i Sverige for å sammenligne resultater mellom sentre da
svenskene reduserte antallet barnehjertekirurgiske sentre fra fire til to. Helsinki-klas-
sifikasjonen deler operative inngrep inn i tre hovedgrupper. Gruppe 1 er de letteste,
mens gruppene 2 og 3 blir vanskeligere. I tillegg er det undergrupper, a, b og c.
Gruppe 3c inneholder de aller mest kompliserte, for eksempel inngrep på barn med
kroppsvekt under 2 kg og Norwood, 1. trinn (figur 14.4).

Figur 14.4. Risikoprofil 

ved åpen hjertekirurgi 

hos barn ved Rikshospi-

talet i 2005. 60 % hørte 

til risikogruppe 3, og til 

høyre sees fordelingen 

til risikogruppe 3a–3c.

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 179  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



180

Det som var utslagsgivende for reduksjon av antall sentre i Sverige, var ikke total-
mortaliteten ved de forskjellige stedene, men at det ved to av klinikkene var økt
dødelighet i de lettere gruppene. Dette viser betydningen av en risikostratifisering,
noe som også kom tydelig til uttrykk under den såkalte Bristol-saken i England, hvor
operativ virksomhet ved en klinikk fortsatte til tross for urimelig høy dødelighet. På
grunn av medlemskapet i ECHSA har vi også kunnet rapportere våre resultater til
en europeisk database. Denne dannet et nyttig korrektiv, slik at man kan finne ut
om det er områder hvor det er grunn til bekymring eller til glede. Resultatene fra
Rikshospitalet har vært publisert på den internasjonale veven siden 1999 (http://
www.rikshospitalet.no/thoraxkirurgisk).

Nåværende situasjon
Indikasjonen for kirurgisk behandling er også i forandring. I tidligere tider var indi-
kasjonen å forhindre død hos alvorlig syke barn. Senere ble indikasjon å behandle
kirurgisk slik at gevinsten (økt antall leveår) her var større enn risikoen (død). I det
nye årtusen er nå også indikasjonen å bedre livskvalitet selv om gevinst i forhold til
økt livslengde kanskje ikke alltid er fullt ut dokumentert. Dette har skjedd fordi risi-
koen ved de mer rutinepregede operasjonene for medfødt hjertefeil nå nærmer seg
null, selv om den aldri vil kunne bli helt eliminert.

Det som preger indikasjonsstillingen i dag, er å behandle barna tidligst mulig.
Dette er delvis fordi det rent somatisk er en fordel. En hjertefeil vil alltid føre til en
overbelastning på en eller annen måte. Selv om et barnehjerte har en imponerende
evne til å remodellere seg etter en operasjon, mener de fleste i dag at man ved raskest
mulig å skape så normale forhold som mulig i hjertet bedrer langtidsprognosen. En
annen viktig ting er at man ikke utvikler «hjertebarnsyndrom» hos både pasient og
pårørende. Både barnet selv og kanskje mest foreldrene har lett for å utvikle en over-
beskyttelsesholdning: «Pass på hjertet ditt, barnet mitt.» Eller: «Dette kan ikke jeg som
har hatt hjertefeil.» Ved tidlig behandling vil slike holdninger lettere unngås, og både
barn og foreldre får en bedre livskvalitet. Denne trenden til tidlig reparasjon kom-
mer ganske tydelig fram i statistikken fra Rikshospitalet (figur 14.5). 

Det framgår tydelig at andelen nyfødte øker sterkt, spesielt gjelder dette ved de
lukkede inngrepene. Såkalte hjelpeoperasjoner utføres nesten ikke hos større barn,
da man stort sett har reparative inngrep å tilby.

Figur 14.5. Aldersfor-

delingen ved åpne (til 

venstre) og lukkede 

hjerteoperasjoner hos 

barn ved Rikshospitalet 

fra årene før 1975 til og 

med 2005.
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Til tross for at barna både blir mindre og har mer komplekse lidelser, har døde-
ligheten gått ned betydelig, slik som vist i figur 14.6. (Med tidlig mortalitet menes
død innen 30 dager etter operasjonen.) Dette gjelder både åpne og lukkede inngrep.
Likeledes er prosentandelen flergangsopererte stadig økende.

Medfødte hjertefeil hos voksne (Grown Up Congenital 
Heart disease) – GUCH
En av de pasientgruppene som er i raskest vekst, er pasienter i voksen alder med
behandlet medfødt hjertefeil. I USA er nå antallet voksne med medfødt hjertefeil
større enn antallet barn med medfødt hjertefeil. Denne gruppen pasienter trenger
spesiell omsorg. Etter hvert som pasientene vokser til og øker i antall som følge av
primært vellykkede operasjoner, vil behovet øke for spesialkyndige kardiologer og
kirurger, som er kjent med både medfødte hjertefeil og de spesielle problemer som
kan oppstå senere i livet etter operativ korreksjon. Mange av disse pasientene trenger
også spesielle opplegg for skole og utdannelse samt støtte og hjelp fra bl.a. yrkesvei-
ledere. Spesielt er rytmeforstyrrelser et hyppig problem, og vil kunne trenge avansert
både invasiv kardiologi og eventuelt kirurgi. Et problem her er at enkelte inngrep
som er utført hos disse pasientene, bare er teoretisk kjent blant «den oppvoksende
slekt» – morgendagens barnehjertekirurger. Et godt eksempel her er igjen behand-
lingen av TGA. Kirurger under 45 års alder har ikke sett en Senning-operasjon
noensinne, og selv noe eldre kirurger har bare begrenset praktisk erfaring. Disse pasi-
entene har et erkjent langtidsproblem, som krever ekspertise og erfaring både hos
kardiologer og kirurger. Kanskje pensjonisttilværelsen ikke er så nær allikevel?

Det ideelle for pasienter og behandlere ville derfor være et senter for livslang
behandling av medfødt hjertefeil. Det blir mer og mer klart at bare de med de aller
enkleste og minst kompliserte hjertefeilene klarer seg uten noen som helst form for
oppfølging. Det er stor enighet i miljøet om behovet for et nasjonalt register for
medfødt hjertefeil og for omforente retningslinjer om hvor og når oppfølging av
disse pasientene skal skje. Et kompetansesenter ville svært verdifullt, ikke minst med
tanke på alle disipliner som kommer i kontakt med pasientene. Det er klart at med
den vekstrate som foreligger, må en viss desentralisering finne sted, og opplæringen
av alt fagpersonell som skal ta del i behandlingen av pasienter med medfødt hjerte-
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feil, må få høy prioritet. Dette er en oppgave som bør få oppmerksomhet fra landets
styrende og bevilgende myndigheter snarest. Det er for meg en stor drøm en gang å
få se: Kompetansesenter for medfødte hjertefeil på Rikshospitalets oversiktskart, hvor
alle disipliner kunne samles til beste for små og ikke minst store pasienter.
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Figur 14.8. Figur 14.7. 

Summary

Surgical treatment of congenital heart disease
The surgical treatment of Congenital Heart Disease (CHD) started just before 1950,
and open-heart surgery was successfully performed in the early fifties. In Norway, the
first operation with a heart-lung machine was performed in 1959 by Leif Efskind. The
major part of surgery for CHD has been performed at Rikshospitalet, Oslo, but for
periods of time also in Ullevål Hospital, Oslo (1970–1987), by Gudmund Semb, and
at Haukeland Hospital, Bergen (1976–2003) by Leidulf Segadal. Almost all types of
CHD are operated in Norway, but some patients with rare malformations are treated
at centers abroad. Since 1993, there has been no surgical mortality for TGA with intact
ventricular septum at Rikshospitalet. The teamwork is emphasized, particularly the co-
operation with anaesthesiologists and intensive care nurses. Rikshospitalet reports to
the European Congenital Database of the EACTS/ECHSA. The chief of congenital
cardiac surgery at Rikshospitalet, Harald L. Lindberg, is currently a council member of
the ECHSA. There is an obvious need for improvement in the care of the growing
population of adult patients with congenital heart disease (GUCH).
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