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Flyreiser til utlandet og barn med medfødte hjertefeil  
 
Disse retningslinjene og anbefalingene er kun veiledende og foreldrene må selv ta 
den endelige avgjørelsen i samråd med behandlingsansvarlig lege. Når det gjelder 
hvor man skal reise, finnes ingen anbefalinger, bare sunn fornuft. 
 

 Diskutèr alltid flyreiser på forhånd med behandlingsansvarlig lege 
 Ha med en legeattest på engelsk med navn og tlf.nr til behandlingsanvarlig 

lege og en kort beskrivelse av hjertefeilen, hvilken behandling som er gjort og 
ev hvilke medisiner som er nødvendig 

 Husk dokumentasjon for medisiner i mikstur form som skal medbringes på 
flyet 

 Justèr tidspunkt for når medisinene skal dersom man flyr over flere tidssoner 
  

Selv om fly har trykkabin, vil O2 konsentrasjonen synke under en flytur og 
surstoffmetning vil falle hos alle. Hos barn med cyanose vil det kunne få 
konsekvenser. I tillegg øker væsketapet og blodet blir mer tyktflytende. Det anbefales 
at foreldre alltid.  
 
Barn som har cyanose/ lav surstoffmetning i blodet: 

 O2-metning over 85 % til vanlig 
o metningen faller ikke mer enn de tåler og de har ingen restriksjoner på 

flyreiser 
 O2 metning 70 - 85 % 

o flyreise opptil 4 timer uten problem 
o man kan evt. bestille flytur med mulighet for å tilskudd av surstoff 

underveis. Hvis man har med metningsmåler, kan oksygen gis hvis 
metningen faller under 70 %. 

 O2-metning < 70 % 
o vanligvis frarådes å fly 
o Barn som har cyanotiske hjertefeil som ikke er operert ennå eller barn 

med hypoplastisk venstre hjerte syndrom som er operert første gang, 
men venter på neste operasjonen, vil man også fraråde å fly uten at det 
er helt nødvendig. Hvis disse barna må gjennomføre en flyreise, vil de 
trenge kontinuerlig tilskudd av surstoff. Det må bestilles sammen med 
flybilletten. Flyselskapene har forskjellig regler og priser for ekstra 
surstoff om bord. Vær tidlig ute med å sjekke alternativene. Hvis legen 
anbefaler O2 tilskudd, er det nå mulig å søke om refusjon av utgifter til 
dette gjennom HELFO (www.helfo.no). Søknaden kan også sendes 
etter at reisen er foretatt 
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Trombosetendens / fare for blodpropp  
Under en flytur vil væsketapet være større enn ellers. Hvis man har en medfødt 
hjertefeil med tendens til blodproppdannelse (trombose), vil uttørking øke denne 
tendensen 

 Drikk godt under turen 
 Bruk elastiske strømper (aktuelt for større barn/ungdommer) 
 Utfør benstrekk og tåhevinger jevnlig 

 
Noen barn bruker blodfortynnende medisiner (Albyl-E, Bayer Aspirin, Marevan) for å 
motvirke trombose tendens. Det er viktig at de tar medisinen som foreskrevet før 
flyreise. Hvis noen med trombosetendens ikke tar slik medisin, kan man behandle 
kortvarig med andre medisiner som virker raskere (f.eks Fragmin). 
Hvis dere har utstyr for hjemmemåling av INR bør dette tas med i håndbagasjen. 
Flyets bagasjerom kan bli svært kald (minusgrader) og strips for INR-testing kan bli 
upålitelige etter nedkjøling. 
 
 
 
Reiseforsikring: 
Hvis en feriereise med flytur er vurdert og funnet forsvarlig av lege, trenger man kun 
vanlig reiseforsikring (dekning av sykehusopphold og hjemtransport). Norsk 
Luftambulanse tilbyr noen utvidete tjenester for sine medlemmer (24-timers 
alarmsentral, utsending av sykepleier). 
 
. 
 
Hvilket sykehus skal benyttes ved behov for akutt operasjon i utlandet 

 Barn med medfødt hjertefeil krever helsepersonell med spesiell kompetanse 
dersom de trenger operasjon 

 Undersøk med reiseoperatør eller via internett hvor nærmeste sykehus med 
slik kompetanse finnes 

 En liste over aktuelle sykehus verden over finnes på www.ductus.no 
 
 


