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Forkortelser: 
 
AF: atrieflagren 
AV-blok: atrioventrikulært blok 
BB: blokeret atrial bigemini 
bpm: beats per minute (slag per minut) 
CDH: congenital heart disease 
CHB: congenital heart block 
CMV: cytomegalovirus 
CTG: cardiotocografi 
DV: ductus venosus 
EKG: elektrokardiogram 
ES: ekstrasystoler 
FHR: fetal heart rate = fosterhjertefrekvens 
GA: gestationsalder 

HSE: højt specialiseret enhed 
IUFD: intrauterine fetal death 
LQTS: langt QT syndrom 
MCA: arteria cerebri media 
M-mode: motion mode 
SES: supraventrikulære ekstrasystoler 
SLE: systemisk lupus erytematosus 
STAN: ST analysis 
SVC: vena cava superior 
SVT: supraventrikulær takykardi 
UL: ultralyd 
VES: ventrikulære ekstrasystoler 
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Resume af kliniske rekommandationer:  
 
Definitioner: 
 
Føtal takykardi defineres som FHR > 180 bpm. 
 
Føtal bradykardi defineres som FHR < 110 bpm i mere end 50 % af en 
observationsperiode på 45 minutter.  
. 

D 
 

D 
 
 

 
 
Udredning 
 
Resume af evidens                                Evidensgrad 
Føtal arytmi kan være forårsaget af medfødte hjertefejl, arvelige 
ionkanalsygdomme (f.eks. langt QT syndrom), maternelle medicinske sygdomme 
f.eks. stofskifte og reumatiske sygdomme, infektioner, elektrolytforstyrrelser og 
indtag af kaffe, tobak og medicin. 
 

2b 

 
Kliniske rekommandationer                                                                                                  Styrke 
Der bør optages grundig anamnese omfattende dispositioner (tidl. IUFD/pludselige 
dødsfald i familien), medicinske sygdomme, infektioner, medicin, kaffeforbrug og 
rygning.  
 
Der bør udføres objektiv undersøgelse inkl. temperatur, BT, st. p og st. c 
 
Følgende parakliniske undersøgelser overvejes:  
Hæmoglobin, leukocytter, CRP, TORCH, parvo B19, TSH, Calcium, Magnesium, 
elektrolytter, D-vitamin, OGTT og SSA/SSB antistoffer (bradykardi). 
 
 
Supplerende udredning under de enkelte arytmier  

C 
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Uregelmæssig hjerterytme med normal hjertefrekvens 
(ekstrasystoler) 
 
Ekstrasystoler - håndtering under graviditet (se flowchart 1 i appendiks 1) 
 
Resume af evidens                                Evidensgrad 
 
Risikoen for strukturel hjertefejl er 0.3-8%. 
 
Ekstrasystoler er oftest benigne, men risikoen for udvikling af takykardi er ca.  0,5 
- 2,5 % (ca. 40 gange højere end normalt), specielt ved blokeret atrial bigemini. 
 
Uregelmæssig fosterhjerterytme kan i sjældne tilfælde skyldes AV- 
overledningsforstyrrelser eller langt QT interval - tilstande som ikke nødvendigvis 
er benigne. 
 
 

 
2b 
 
 

2b 
 
 
4 
 
 
 

 
Kliniske rekommandationer                         Styrke 
 
Ved persisterende ekstrasystoler (>1-2 uger) henvises til hjerteskanning og klinisk 
vurdering ved læge. 
 
Ved normal hjerteskanning og få ekstrasystoler (<10%) gøres auskultation ved 
jordemoder eller ultralyd hver 14. dag for at udelukke takykardi. 
 
Ved højere risiko for udvikling af takykardi (frekvens af ekstrasystoler >10%) 
ugentligt kontrol ved jordemoder eller føtalmediciner mhp udvikling af takykardi. 
 
Ved anamnese med tidligere intrauterin død eller pludselig død i familien, som kan 
skyldes langt QT syndrom henvises til føtalmedicinsk center med mulighed for 
børnekardiologisk og klinisk genetisk assistance. 
 
 

 
C 
 
 
 

C 
 
 

C 
 
 

D 
 
 
 

 
 
 
Ekstrasystoler - håndtering under fødsel. 
 
Resume af evidens                                Evidensgrad 
 
Der findes ikke opgørelser over risikoen for udvikling af takykardi under fødslen, 
men det er beskrevet kasuistisk. 
 
I STAN studierne er der ikke taget stilling til føtal arytmi. 

 
 
4 
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Kliniske rekommandationer                                                                                                  Styrke 
Fødslen kan foregå lokalt såfremt der foreligger normal fosterhjerteskanning. 
 
Valg af fødselsmåde og indikation for igangsættelse følger vanlige retningslinjer. 
 
Kontinuerlig overvågning med CTG eller STAN anbefales. Ved insufficient CTG 
registrering pga. mange ekstrasystoler må sectio overvejes. 
 
Ved mange ekstrasystoler er der risiko for at STAN kriterierne ikke overholdes (10 
krydser på 10 min, max 4 min mellem 2 krydser) og STAN derfor ikke anvendes. 
 

D 
 
 

D 
 

D 
 
 

D 
 
 
 
 
 
 

Ekstrasystoler - håndtering efter fødslen. 
 
Resume af evidens                                Evidensgrad 
De fleste ekstrasystoler, uanset type, svinder spontant i graviditeten eller lige 
omkring fødslen. Kun 1-2 % er tilstede efter fødslen og disse forsvinder normalt 
inden for de første uger. 
 
Risiko for udvikling af takykardi postnatalt er ca. 10 % ved komplekse/polymorfe 
VES. 
 
Vedvarende ekstrasystoli kan skyldes strukturel hjertefejl (0.3-8%) eller 
overledningsforstyrrelser (AV blok eller langt QT syndrom). 

2b 
 
 
 

2b 
 
 
 

2b 
 
Kliniske rekommandationer                                                                                                  Styrke 
Efter fødslen gøres hjertestetoskopi ved læge. 
 
Såfremt ekstrasystolerne er forsvundet eller udgør mindre end 10 % er supplerende 
undersøgelser ikke nødvendige. 
 
Ved mere end 10 % ekstrasystoler er der indikation for klinisk undersøgelse samt 
"langt EKG" (min. 50 slag) som skal vurderes af neonatolog, børnekardiolog eller 
kardiolog før udskrivelse. 
 
Ved mere end 10 % solitær ekstrasystoli (uanset type) bør barnet indlægges på højt 
specialiseret enhed eller afdeling med børnekardiologisk samarbejdsaftale til 24 
timers EKG monitorering og ekkokardiografi. 
 
Ved polymorfe VES og i tvivlstilfælde lægges individuel plan for opfølgning ved 
børnekardiolog. 

D 
 
 

C 
 
 

C 
 
 
 

C 
 
 
 

D 
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Hurtig hjerterytme (takykardi)  
 
Føtal takykardi - håndtering under graviditet  
 
Resume af evidens                                Evidensgrad 
Risikoen for strukturel hjertefejl er ca. 1%. 
 
Takykardi kan medføre hydrops, præterm fødsel og forøget perinatal morbiditet og 
mortalitet.  
 
Ved persisterende og intermitterende takykardi med ventrikelfrekvens >200 bpm er 
der risiko for udvikling af hjerteinsufficiens inkl. hydrops. 
 
Ved takykardi med føtal hydrops er mortaliteten op mod 35 %. 
 
Ca. 75-80 % af fostre med vedvarende takykardi og mild grad af hjerteinsufficiens 
responderer på medicinsk behandling.  
 
 

2b 
 

2b 
 
 

2b 
 
 

2b 
 

2b 
 
 
 

 
 
Kliniske rekommandationer                                                                                                  Styrke 
Snarest efter mistænkt takykardi foretages skanning ved føtalmediciner 
(arytmidiagnostik, hjerteskanning og vurdering af graden af evt. hjerteinsufficiens). 
 
Ved fund af føtal takykardi i vagten foretages ultralyd ved obstetriker med henblik 
på evt. hydrops. Der konfereres med føtalmediciner før stillingtagen til forløsning 
eller overflytning til afdeling med højt specialiseret funktion, idet hydrope fostre 
oftest bør behandles intrauterint før forløsning. 
 
Ved takykardi efter gestationsalder 35 uger uden hydrops kan forløsning overvejes. 
 
Ved intermitterende takykardi (<50 % af tiden) kontrol ved føtalmediciner 1-2 
gange ugentligt. 
 
Ved persisterende takykardi (>50% af tiden), ventrikelfrekvens >200 bpm eller 
tegn på hjerteinsufficiens henvises til afdeling med højt specialiseret funktion med 
henblik evt. medicinsk behandling. 
 
Medicinsk behandling er en multidisciplinær specialistopgave og bør foregå på 
afdelinger med højt specialiseret funktion. 
 
Oversigt over  principper for medicinsk behandling findes i tabel 13 og 14 
(appendiks 3 og 4) (1). 

C 
 
 
 

C 
 
 
 
 

C 
 

C 
 
 

C 
 
 
 

D 
 

B-C 
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Takykardi - håndtering under fødslen 
 
 Resume af evidens                                Evidensgrad 
Prognosen er god ved vaginal fødsel af fostre med medicinsk velbehandlet 
takykardi. 
 
Fostre med aktuel takykardi er i høj risiko for død i det umiddelbare postnatale 
forløb pga. risiko for hjerteinsufficiens og respiratorisk distress. 
 
Der er i STAN studierne ikke taget stilling til føtal arytmi. 

 
2b 
 

2b 
 
 
 
 

 
 
 
Kliniske rekommandationer                                                                                                  Styrke 
Indikation for forløsning afhænger af gestationsalder og barnets tilstand. 
Ved gestationsalder < 35 uger  eller hydrops bør intrauterin behandling tilstræbes. 
 
Hvis der findes indikation for akut forløsning hos foster med aktuel ubehandlet 
takykardi bør forløsning foregå ved sectio. Der bør være 
neonatolog/børnekardiolog til stede. 
 
Hvis der er initieret medicinsk behandling bør forløsning finde sted på en afdeling 
med højt specialiseret børnekardiologisk funktion. 
 
Ved medicinsk velbehandlet takykardi kan vaginal fødsel overvejes. 
Igangsættelse overvejes fra uge 37. Kontinuerlig overvågning med CTG anbefales. 
Ingen evidens for anvendelse af STAN. 
 
 

C 
 
 

D 
 
 
 

D 
 
 

C 
 
 

 
 
 
Takykardi - håndtering efter fødslen 
 
Resume af evidens                                Evidensgrad 
50 % af fostre med supraventrikulær takykardi har rytmeforstyrrelser postnatalt. 
 
<10 % af børn med intrauterin takykardi er i medicinsk behandling ved 1- års 
alderen. 

2b 
 
 

2b 
 

 
Kliniske rekommandationer                                                                                                  Styrke 
Nyfødte med intermitterende eller persisterende takykardi og nyfødte, hvor den 
gravide har været i antiarytmisk behandling under graviditeten bør indlægges på 
neonatalafdeling og behandles i tæt samarbejde med børnekardiolog. 
 

C 
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Langsom hjerterytme (føtal bradykardi)  
Bradykardi - håndtering under graviditeten. 
 
Resume af evidens                                Evidensgrad 
Bradykardi forårsaget af AV overledningsforstyrrelse skyldes strukturel hjertefejl 
hos ca. 50%, maternelle SSA/Ro eller SSB/La antistoffer hos ca. 40% mens ca. 10 
% har andre eller ukendte årsager. 
 
Sinusbradykardi eller 2:1 AV blok kan ses ved langt QT syndrom. 
 
Mortaliteten ved totalt AV blok er mellem 8 % og 17% 

2b 
 
 
 

2b 
 

2b 
 

 
Kliniske rekommandationer                                                                                                  Styrke 
Snarest efter mistænkt bradykardi foretages skanning ved føtalmediciner 
(arytmidiagnostik, hjerteskanning samt vurdering af graden af evt. 
hjerteinsufficiens).  
 
Ved AV overledningsforstyrrelse henvises til føtalmedicinsk afdeling med 
mulighed for børnekardiologisk assistance og der udredes for maternelle SSA/Ro 
og SSB/La antistoffer. 
 
 
Medicinsk behandling af fostre med AV overledningsforstyrrelser som kan omfatte 
steroid, immunglobulin og beta-sympatomimetika er en specialistopgave og bør 
varetages i tæt samarbejde mellem obstetriker, føtalmediciner og kardiolog. 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

D 

 
 
Bradykardi - håndtering under fødslen. 
 
Kliniske rekommandationer                                                                                                  Styrke 
Der tilstræbes oftest elektiv forløsning ved gestationsalder 37+0.  
Der forløses oftest med sectio, men vaginal fødsel kan overvejes. 
Ingen evidens for anvendelse af STAN. 
 
Grad 1 AV blok: 
Fødsel på center med børnekardiologisk funktion.  
 
Grad 2 AV blok:  
Fødsel på center med børnekardiologisk funktion og barnet bør umiddelbart 
overflyttes til pædiatrisk afdeling mhp. EKG-monitorering og ekkokardiografi. 
 
Grad 3 AV blok (totalt AV blok): 
Fødslen bør (om muligt selv i akutte situationer) ske på center, hvor 
pacemakerbehandling kan iværksættes umiddelbart postnatalt.  

D 
 
 
 
 

D 
 
 

C 
 
 
 

C 
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Bradykardi - håndtering efter fødslen. 
 
Resume af evidens                                Evidensgrad 
 
Uforklaret sinusbradykardi (FHR < 110-120/min eller FHR < 3 percentilen for GA) 
kan være et udtryk for langt QT syndrom. 
Nyfødte med totalt AV blok og strukturelt normalt hjerte har god prognose hvis de 
fødes på steder, hvor der kan begyndes pacing med det samme. 
 

 
2b 
 

2b 
 

 
 
 
Kliniske rekommandationer                                                                                                  Styrke 
Fostre med sinusbradykardi, som ikke skyldes ”fetal distress”, bør efter fødslen 
have taget EKG bl.a. for at udelukke langt QT syndrom og have foretaget 
ekkokardiografi mhp. strukturelle abnormiteter.  
 
Grad 1 AV blok: 
Barnet overflyttes til pædiatrisk afdeling mhp. EKG-monitorering og 
ekkokardiografi. 
 
Grad 2 AV blok: 
Barnet skal umiddelbart overflyttes til pædiatrisk afdeling mhp. EKG-monitorering 
og ekkokardiografi. 
 
Grad 3 AV blok (totalt AV blok): 
Fødslen skal (om muligt selv i akutte situationer) ske på center, hvor 
pacemakerbehandling kan iværksættes umiddelbart postnatalt. Barnet flyttes 
umiddelbart til neonatalafdeling eller børneintensivt afsnit efter intern organisation. 
 

C 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 

D 
 
 
 

C 
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Indledning: 
 
Baggrund: 
Føtale arytmier diagnosticeres i mere end 2 % af alle graviditeter (2) og er en relativ hyppig årsag til 
henvisning til føtalmediciner. Der er oftest tale om forbigående arytmier uden klinisk betydning 
f.eks. sjældne ekstrasystoler, mens vedvarende brady- eller takyarytmier, som kan være livstruende 
for fosteret, er sjældne. 
 
Udredning og behandling bør varetages i tæt samarbejde mellem føtalmediciner, jordemoder, 
obstetriker, pædiater og børnekardiolog. Guidelinegruppen er derfor forsøgt sammensat af 
repræsentanter fra disse specialer.  
 
Sundhedsstyrelsens specialeplan anfører ikke specifikt, hvor kontrol og behandling skal finde sted, 
men det er guidelinegruppens holdning at føtale arytmier, som kræver medicinsk behandling under 
graviditeten, bør håndteres på få afdelinger med højt specialiseret funktion og mulighed for tæt 
samarbejde med børnekardiolog. 
Specifikke anbefalinger til medicinsk behandling af arytmier har derfor ikke været hovedformålet 
med denne guideline. Til orientering er vedhæftet 2014-anbefalingerne fra American Heart 
Association (appendiks 3, 4 og 5) (Diagnosis and Treatment of Fetal Cardiac Disease:  Scientific 
Statement From the American Heart Association. Circulation. 2014;129:2183-2242(1)). 
Dokumentet er en systematisk gennemgang af den foreliggende evidens, primært baseret på 
kohortestudier (Evidensgrad 2a). 

Guideline er tænkt som et praktisk dokument med anbefalinger ud fra den eksisterende evidens 
for klinisk håndtering af gravide, hvor der høres eller ses en føtal arytmi. Guidelinen er ikke en 
systematisk gennemgang af diagnostik eller strategier for medicinsk behandling. 
  
Definitioner: 
Føtale hjertearytmier omfatter tilstande, hvor fosterets hjerterytme vedvarende er irregulær, for 
hurtig (takykardi) eller for langsom (bradykardi). Føtal takykardi defineres i guidelinen som FHR 
>180 bpm og bradykardi >110 bpm i mere end 50% af en observationsperiode på 45 min. 
 
Afgrænsning af emnet: 
Guidelinen omfatter forslag til udredning og håndtering af føtal arytmi under graviditet, fødsel og i 
neonatalperioden. 
 
Guidelinen omfatter føtale arytmier hos gravide uden ledsagende smerter, blødning 
eller veer, dvs. gravide, hvor placentainsufficiens, asfyksi eller obstetriske 
katastrofer kan udelukkes. 
 
Kontrol og behandling af gravide med kendt systemisk lupus erytematosus (SLE) og/eller SSA/Ro 
SSB/La antistoffer med stor risiko for at udvikle hjerteblok er ikke omfattet af denne guideline. 
Sekundært opstået arytmi hos fostre med kendt strukturel hjertelidelse er ligeledes uden for 
afgrænsningen af denne guideline.
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Normalområde for fosterhjertefrekvens                                     
 
Hvad er den normale fosterhjertefrekvens ? 
Der har gennem årene ikke været konsensus om normalområdet for FHR.  
Indtil 1985 var der konsensus om et normalområde mellem 120-160 bpm. På baggrund af studier 
Rooth et al (3) ændrede FIGO deres anbefaling til at normalområdet ligger mellem 110 og 150 bpm, 
idet noget  tyder på en dårligere føtal prognose hvis man vælger en basislinie på 160 bpm. 
I Danmark har vi valgt et normalområde mellem 110-150 bpm fra gestationsalder (GA) 36+0 
foreneligt med STAN retningslinjer og anbefaling fra "projekt sikre fødsler". FIGO anbefaler 
samme normalområde (3), mens en lang række internationale faglige selskaber, herunder ACOG 
(2009) og NICE (2007) anbefaler et normalområde mellem 110 og 160 bpm (4,5). 
Allerede fra uge 3 begynder myokardiet at trække sig sammen (fra depolariserende pacemakerceller 
i myokardiet). Hjertet kan først ses på UL fra uge 6, hvor FHR ligger på omkring 100 til 120 bpm. 
Herefter øges frekvensen over de næste uger:110 bpm (mean):  5-6 uger ~170 bpm:  9-10 uger 
Herefter falder frekvensen igen: ~150 bpm ved 14 uger ~140 bpm ved 20 uger. 
 
Et stort tysk studie fra 2013(6) har set på udviklingen af FHR gennem graviditeten. I dette studie er 
inkluderet i alt 87.510 CTG’er. For 13.015 CTG’er opsamlet mellem GA 24 og 42 uger var data for 
netop GA tilgængelig, så man kunne analysere associationen mellem GA og FHR.  
Regressionsanalyse viste at FHR falder med ca. 0,4 bpm per graviditets uge.  
Dette resultat er foreneligt med tidligere studier (7,8). I det sidste studie finder man dog at nedre 
normalgrænse er 115 bpm.  
Vigtigst for denne guideline er dog at normalområdet ikke ændres væsentligt gennem graviditeten i 
forhold til at definere taky - og bradyarytmier. 
 
Definitionen af taky - og bradyarytmier baseres på ekspertudtalelser (Rekommendationsgrad D). I 
denne guideline har vi valgt nedenstående som svt. Føtosandbjerg guidelinen "Indikation for 
fosterhjerteskanning" (9): 
Føtal takykardi defineres som FHR >180 bpm og bradykardi som FHR < 110 bpm i mere end 50 % 
af en observationsperiode på 45 minutter.  
  



 12 

Maternel udredning                                     
 
Hvordan kan den gravide udredes ved føtal arytmi ?  
Når der konstateres føtal arytmi bør der optages en grundig anamnese mhp udløsende faktorer. 
Der bør især spørges ind til tidligere IUFD eller pludselige dødsfald i familien, som kan være udløst 
af arvelig arytmisygdom f.eks. LQTS (10,11).  
Ligeledes spørges ind til medicinske sygdomme f.eks. stofskiftelidelser og reumatiske lidelser. Flere 
tilfælde af føtal takykardi er beskrevet ved føtal thyreotoksikose forårsaget af maternelle 
thyroideastimulerende immunogloboliner (12). Immunmedieret AV-blok forekommer hos mellem 
1- 5% af fostre ved maternelle SSA/Ro og SSB/La antistoffer (1)(se afsnit om bradykardi). 
Maternelle infektioner f.eks. parvovirus og CMV kan forårsage myokarditis, som kan disponere til 
arytmi. Alvorligt elektrolyt - og vitamin derangement kan også være proarytmisk (1,13).  Der er 
også beskrevet sammenhæng med maternel diabetes (14), hvorfor OGTT kan overvejes som en del 
af udredningsprogrammet. 
Indtagelse af medicin, kaffe og rygning er ligeledes rapporteret at kunne forårsage føtal arytmi (15–
17) 
  
Medicin, der kan forårsage føtal arytmi: 
Ved søgning i PubMED er der ikke fundet artikler eller oversigter, som omhandler føtale arytmier 
forårsaget af maternel medicinindtagelse. 
Der er derfor søgt online på søgemaskinen i  "Drugs in Pregnancy and Lactation, Ninth Edition, 
2011". Gerald G. Briggs; Roger K. Freeman; Sumner J. Yaffe (15). 
Søgeord "fetal bradycardia", "fetal tachycardia" and "fetal arrhythmia". 
For langt de fleste af de medikamina, som fremkom ved søgningen og som er nævnt nedenfor er der 
alene tale om kasuistiske meddelelser af enkeltstående tilfælde (evidensgrad 4). 
 
Generelt kan medicin, som påvirker den gravides hjerterytme og som passerer placenta naturligvis 
også påvirke fosteret, f.eks. beta-blokkere (bradykardi) og beta-2-sympatomimetika (takykardi). 
Endvidere er det givet, at de antiarytmika, som anvendes til føtale arytmier også kan have 
utilsigtede virkninger. 
 
Medikamina, hvor der er rapporteret føtal bradykardi: 
Beta-blokkere f.eks. atenolol  
Atracurium  
Chlorotiazid (thiazid-diuretikum) (som følge af hyponatriæmi) 
Dolasetron (anti-emetikum)  
Lithium  
Magnesiumsulfat  
Triazolam  
 
Medikamina, hvor der er rapporteret føtal takykardi: 
Efedrin  
Lidokain  
Beta-2-sympatomimetika f.eks. terbutalin og ritodrin (bronkodilatation, uterusrelakserende). 
Amiodaron 
Koffein 
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Uregelmæssig fosterhjerterytme med normal fosterhjertefrekvens 
(ekstrasystoler)                                    
 
Hvad er ekstrasystoler ? 
Ekstrasystoler (ES) er ekstra ”slag” der kommer præmaturt i forhold til det normale sinusknudeslag.  
Ses ofte som kortvarige uregelmæssigheder i hjerterytmen og kan klassificeres som 
supraventrikulære (SES) og ventrikulære (VES), afhængigt af deres udgangspunkt.  
Inddelingen kan også foretages efter hyppighed (f.eks. antal per minut, bigemimi, trigemini), 
varighed (dage, uger) og om ES kommer enkeltvis eller to eller tre ad gangen, såkaldt ”couplets” 
eller ”triplets”, hvilket har betydning for kontrol og prognose. 
SES kan være overledte og optræde som et "ekstra slag" eller være ”blokerede” og optræde som et 
"tabt slag". Sidstnævnte skyldes at den atriale impuls efter aktivering af atrierne blokeres på vej 
gennem AV-knuden til ventriklerne, som således ikke aktiveres. Blokerede SES kan optræde alene 
eller sammen med "overledte" SES. Da det ved scanning kan være svært at se den atriale aktivering 
vil den manglende aktivering af ventriklerne give differentialdiagnostisk indtryk af et grad II AV-
blok, som modsat blokkeret SES kan være forløber for avanceret blok med alvorlig prognose og 
muligt behov for intervention (18).  
 
Hvor hyppige er føtale ekstrasystoler ? 
Den præcise incidens af ES hos fostre kendes ikke, men skønnes at være fra 0,5 % (19) til  2% (20). 
SES er 10 gange hyppigere end VES (21,22).  
Ekstrasystoler er den hyppigste årsag til føtale hjerterytmeforstyrrelser (23) og er en hyppig 
indikation for fosterekkokardiografi (23,24). 
  
Hvad er årsagen til føtale ekstrasystoler ? 
Ekstrasystoler er i de fleste tilfælde "idiopatiske" og skyldes formentligt et immaturt elektrisk 
system (25) og svinder derfor typisk spontant som graviditeten skrider frem.  
 
Ekstrasystoler er overvejende et benignt fænomen, hvor hovedparten er SES (90%) som hyppigst 
forekommer i 3. trimester (19,22,26). Speciel opmærksomhed må rettes mod de få tilfælde, hvor 
SES går over i SVT, og de få procent hvor den uregelmæssige rytme ikke skyldes ES, men grad 1 
eller 2 AV-overledningsforstyrrelser eller LQTS - altså tilstande, som ikke nødvendigvis er benigne 
(18).  
Ekstrasystoli er sjældent associeret med strukturel hjertesygdom, specielt CHD. Ved litteratur 
gennemgang findes CHD hos 0,3 – 8 % fostre med ES. Saemundsson fandt at 2 ud af 256 (0.78%) 
nyfødte havde CHD, altså som i baggrundsbefolkningen (22). Fouron (24) så 4 ud af 307 (1%), 
Copel (26) fandt 2 hjertefejl blandt 614 fostre (0.3%), Rasiah 1 ud af 126 (27) mens Vergani ingen 
fandt blandt 87 med SES (28). Hos Cuneo (18) havde 4 ud af 298 (1,3%) CHD. Endelig fandt 
Ludwig (19) 13/167 (8%) med ”CHD”, når man fraregner dem med isoleret persisterende foramen 
ovale, persisterende ductus eller trikuspidalinsufficiens. Tre fostre (2%) havde hjertetumorer. 
Aneurysmer er også beskrevet hos fostre med ES. En stor foramen ovale flap (eller atrieseptum 
aneurysme) menes at kunne bule så meget ind i venstre atriums frie væg at det udløser SES (29). 
Når foramen ovale lukker postnatalt ophører denne stimulation, hvilket stemmer overens med, at 
hjerterytmen normaliseres hos de fleste. Hos Fouron (24) havde 27 (8%) af fostre med ES en stor 
foramen ovale flap. 
Maternelt udløsende faktorer som diabetes og hypertension er påpeget af Fouron, som også mener 
at indtag af kaffe, alkohol og tobak kan have en betydning, men data er ikke evidensbaseret (24).  
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Hvordan stilles diagnosen ? 
Ekstrasystoli bekræftes primært ved fosterekkokardiografi. (Se appendiks 6 - arytmidiagnostik). 
 
 
Hvordan er prognosen for barnet ? 
Ekstrasystoler har normalt ingen hæmodynamisk betydning (24,26,28) og er ikke forbundet med 
udvikling af hjertesvigt (30). Finder man mod forventning påvirket ventrikelfunktion, dilaterede 
ventrikler, AV klapinsufficiens eller hydrops må intermitterende eller længerevarende SVT 
mistænkes. 
 
Ved SES er risikoen for udvikling af takykardi mellem 0,5 og 2,5% og dermed 40 gange højere end 
normalt (31). Copel (26) fandt at omkring 1,4% (9 ud af 614) henvist med uregelmæssig rytme 
udviklede intrauterin takykardi (8 SVT og en ventrikulær takykardi). Saemundson fandt at 1 ud af 
228 fostre med simple SES udviklede takykardi (0,4%) i graviditeten (22). I Cuneos opgørelse (18) 
udviklede 2 ud af 298 (0,6%) SVT (en prænatalt og en under selve fødslen), i Verganis (28) 2 ud af 
87 (2,3%) og i Ludwigs serie (19) 1 ud 77 (1,3%).  
Data fra opgørelser, hvor der specifikt er set på fostre med blokeret atrial bigemini (BB) viser en 
markant højere risiko for udvikling af takykardi. Således fandt Wiggins at 1 ud af 10 med BB 
udviklede takykardi (32). Sonnesen fandt tilsvarende at 10% udviklede intermitterende SVT, mens 
de øvrige svandt hurtigt af sig selv (33). Slutteligt fandt Eliasson at 4 ud af 29 (14%) med BB 
udviklede SVT (34). Dette tyder på at BB er en markør for tilstedeværelse af en re-entry pathway, 
som a priori øger risikoen for udvikling af SVT.  
Hvis koblingsintervallet (afstanden eller tiden mellem det normale slag og den efterfølgende SES) 
er fixeret er ekstrasystolerne sandsynligvist af AV-reentry type. I så fald er risikoen for overgang i 
SVT omkring 0.5%, når der er tale om simple ekstrasystoler (isolerede, som bigemini eller 
trigemini), men helt op til 6% for "kompleks" ekstrasystoli (”couplets” og ”triplets”)(35).  
Uanset om man kan finde subgrupper med øget risiko for udvikling af SVT ændrer det næppe på 
strategien, som jo er at fortsætte observationen mhp. om fosteret udvikler takykardi. 
 
Hvordan håndteres ekstrasystoler under graviditeten ?  
Ved gennemgang af litteraturen er der ikke fundet evidensbaserede retningslinjer for, hvordan 
ekstrasystoler skal håndteres. Samtlige studier er retrospektive opgørelser eller oversigter og må 
således klassificeres som 2b. Anbefalingerne, som er opsummeret herunder, er samlet i flowchart i 
Appendiks 1. 
 
1. besøg (jordemoder) 

• Ved ES lyttes over 3 perioder á 3-4 minutter. Rytmen kontrolleres efter 1-2 uger. 
 
2. besøg (jordemoder) 

• Ved regelmæssig rytme og normal frekvens afsluttes patienten. 
• Ved fortsat ES henvises til hjerteskanning og klinisk kontrol ved læge/føtalmediciner. 

 
3. besøg (læge / føtalmediciner) 

• Ved normal regelmæssig rytme afsluttes patienten. 
• Ved fortsat ES udredning: 

• Anamnese mht. evt. udløsende årsager og risikostratificering mhp. evt. henvisning til 
fosterkardiolog (se afsnit om maternel udredning). 

• Tjekke vækst, flow og biofysisk profil. 
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• Føtal ekkokardiografi for at udelukke CHD.  
 

• Ved ES < 10 % kontrol af rytmen hver 2. uge ved UL eller auskultation ved jordemoder. 
• Ved ES > 10% kontrol af rytmen 1 x ugl. ved UL eller auskultation ved jordemoder. 
• Skærpet opmærksomhed ved en hyppighed 20% eller mere. 
• Ved normal rytme ved to på hinanden kontroller afsluttes patienterne. 
 
• Ved usikkerhed om ES diagnostik eller anamnese med IUFD eller pludselig død i familien henvises 

til højtspecialiseret føtalmedicinsk enhed mhp. udvidet arytmidiagnostik i samarbejde med 
foster/børnekardiolog og evt. klinisk genetiker (se afsnit om arytmityper og diagnostik). 
 
 
Er der specielle forholdsregler under fødslen ? 
Ekstrasystoli udgør ikke en risiko under fødslen, er ikke udtryk for ”føtal distress” og skal ikke 
behandles. Hvis fosteret er udredt og der foreligger normal hjertescanning kan fødslen foregå lokalt. 
Valg af fødselsmåde og igangsættelse efter vanlige retningslinjer og indikationer. CTG tolkning 
under en vaginal fødsel kan vanskeliggøres ved massive ekstrasystoler og sectio overvejes, 
alternativt suppleres CTG med skalp-pH.  Overvågning med STAN kræver at der foreligger 30 
normaltudseende ekg komplekser for at sætte et kryds. Ved mange ekstrasystoler er der risiko for at 
STAN retningslinjerne ikke overholdes (10 krydser på 10 min, max 4 min mellem 2 krydser) og 
STAN derfor ikke anvendes. Ved gennemgang af in- og eksklusionskriterierne i  STAN studierne er 
der ikke taget stilling til føtal arytmi (36,37). Da ekstrasystoler ikke skal behandles er medicin på 
fødestuen ikke nødvendigt. 
 
Skal barnet følges op efter fødslen ?   
Langt de fleste ES, uanset type, svinder spontant i graviditeten eller lige omkring fødslen - mellem 
en tredjedel og halvdelen allerede indenfor de første uger (18,19,22,26,28). De få (1-2%), der er 
tilstede efter fødslen, svinder normalt inden for de første uger (19,22).  
Flere af serierne bekræfter at risikoen for takykardi, omend lille, fortsætter postnatalt (22,26) . 
 
Anbefalinger (rekommandationsgrad D): 
 
1. Strukturelt normalt hjerte og ekstrasystoler som er svundet prænatalt (uanset type og antal): 
 Supplerende undersøgelse er ikke nødvendig. 
 
2. Strukturelt normalt hjerte og mindre end ca. 10%’s ekstrasystoli (uanset type): 

Supplerende undersøgelse er ikke nødvendig. 
 

3. Strukturelt normalt hjerte og mere end ca. 10%’s ekstrasystoli: 
 
 Klinisk undersøgelse og ”langt EKG” (minimum 50 konsekutive ”slag”), som 
 vurderes af børnekardiolog, pædiater eller voksenkardiolog før udskrivelse:  
 
 Ved mindre end 10%’s solitær ekstrasystoli (uanset type), sinusrytme, 
 normalt PQ-, QRS- og QT interval er yderligere opfølgning ikke nødvendig. 
 

Ved mere end 10%’s solitær ekstrasystoli (uanset type) skal barnet indlægges på HSE, 
eller afdeling med børnekardiologisk samarbejdsaftale med HSE, til minimum 24 



 16 

timers EKG-monitorering og ekkokardiografi. Ved normal ekkokardiografi og fravær 
af ekstrasystoli kan barnet udskrives og afsluttes. 

 
 Ved polymorfe VES skal barnet indlægges til EKG-monitorering i minimum et døgn. 
 Videre plan ved børnekardiolog. 
 
 I alle andre tilfælde skal der lægges individuel plan for barnet, dog således at der som 
 minimum (f.eks. ved 1-10%’s ekstrasystoli (vurderet på scop) skal tilbydes ambulant 
 kontrol i HSE inden for en måned.  
 
 
4. Strukturelt unormalt hjerte og persisterende ekstrasystoli (uanset type): 
 
 Overflytning til HSE mhp. EKG-monitorering og ekkokardiografi. 
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Hurtig hjerterytme (føtal takykardi)                                 
 
Hvor hyppig er føtal takykardi ? 
Føtal takykardi forekommer i ca. 1/200 graviditeter (38) oftest i 24.-32. uge. En del konverterer 
spontant, men op til 10-20% af uforklarede IUFD kan skyldes udiagnosticerede arytmier (13).  
 
Hvad er årsagen til føtal takykardi ? 
2/3 af takyarytmierne er SVT ofte af reentry type, og ca. 1/3 har AF, hvilket kan være associeret 
med højt BMI/ diabetes, tumores, myokarditis og strukturel hjertefejl (14,39). 
Ventrikulær takykardi kan ses i forbindelse med AV-blok, tumores, myokarditis, ionkanal 
abnormiteter (1,13). Blandet taky- og bradyarytmi ses ved LQTS (se afsnit om LQTS). 
Føtal takykardi kan medføre hydrops, præterm fødsel og øget perinatal morbiditet og mortalitet 
(1,13). Risikoen for associeret strukturel hjertefejl er ca. 1% (1). Elektrolytforstyrrelse, anæmi og 
fetal distress er andre årsager. 
 
Hvordan er prognosen ved takykardi ? 
Prognosen ved takykardi er overvejende bestemt af den udløsende årsag og FHR. Ved FHR > 200 
bpm er der betydelig risiko for at fosteret bliver inkompenseret og det anbefales at behandle 
medicinsk eller måske forløse ved GA > 35 ? 37 uger ? (1). Ved intermitterende takykardi er det 
fosterets tilstand, der er bestemmende for behandlingsindikation.  
 
Hvordan håndteres føtal takykardi og hvornår overvejes medicinsk behandling ?  
Når takykardi diagnosticeres skal typen fastslås, strukturel årsag udelukkes og graden af evt. 
hjerteinsufficiens vurderes. Hvis takykardien er intermitterende og forekommer mindre end 50% af 
tiden, kan behandling overvejes hvis fosteret har tegn på inkompensation. Alternativt observeres 
(noget om hvor hyppigt ??). Er FHR > 200 bpm i mere end 50% af tiden vil man oftest starte 
medicinsk behandling. Principperne for medicinsk behandling er anført i Table 13 og 14 i 
appendiks 3 og 4 (1). 
 
Hvornår og hvordan kan man forløse ? 
I alle opgørelser og artikler anbefales overflytning til HSE hvis medicinsk behandling initieres. 
Indikation for forløsning afhænger af gestationsalder og barnets tilstand.   
 
På Hospital for Sick Kids i Toronto anvendes følgende regime:  
GA>35+0: Finder man et ikke-hydropt foster overvejes forløsning (sectio) frem for intrauterin 
behandling. Er fosteret hydropt overvejes behandling inden forløsning idet mortaliteten ubehandlet 
er op mod 35 % (2). 
 
GA<35+0: Tilstræber intrauterin medicinsk konvertering, idet risici ved præterm forløsning 
overstiger risici ved behandling.   
 
Eronen et al. har lavet en opgørelse over udfald hos fostre med hjertesygdom fundet in utero. 105 
fostre havde en isoleret arytmi uden strukturel hjertemisdannelse. 21 fostre havde SVT hvoraf de 18 
fik antiarytmisk behandling. Der var ingen intrauterine dødsfald, men 3 børn døde umiddelbart 
postnatalt pga. hjertesvigt og respiratorisk distress. Alle 3 børn blev forløst prætermt pga. 
hjertesvigt/hydrops. Dette understøtter ,mulighvis at intrauterin behandling specielt af de præterme 
fostre bør tilstræbes inden forløsning og i særlig grad hvis de er hydrope (40).  
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Velbehandlede fostre kan normalt tåle vaginal fødsel. Igangsættelse overvejes fra uge 37 og senest 
uge 40. Denne anbefaling støttes af et retrospektivt studie fra 1988, hvor 14 ud af 23 fostre i 
antiarytmisk behandling fødtes ukompliceret vaginalt ved GA 38-40 (41).  
STAN overvågning kan ikke anvendes ved takykardi. Der foreligger ingen studier, der har 
undersøgt om STAN kan anvendes ved velbehandlet SVT. 
 
Hvordan følges barnet op efter fødslen ? 
Et retrospektivt studie af 69 fostre med takykardi viste at 52 % konverterede til sinusrytme efter 
fødslen. Postnatal arytmi optrådte hos 2/3 af børnene, heraf 82% inden for 48 timer efter fødslen. 
Postnatal arytmi var mere hyppig hos børn med hydrops. Den mediane behandlingstid efter fødslen 
var 9 måneder. Der var to dødsfald af ukendt årsag (42).  
Andre studier har ligeledes vist at ca. 50% af fostre med SVT fortsat har rytmeforstyrrelser 
postnatalt, men  under 10% af børn, som har haft intrauterin takykardi er i medicinsk behandling 
ved 1- års alderen (39,43). Et andet studie har opgjort langtids neurologisk udvikling hos 44 fostre 
med SVT. 28 havde ”almindelig” SVT og 7 havde AF.  Mortaliteten var lav (6%; 2/35 fostre) og 
den neurologiske udvikling var normal hos overlevende (44). 
Det anbefales at nyfødte med intermitterende eller persisterende takykardi og nyfødte, hvor den 
gravide har været i antiarytmisk behandling indlægges på neonatalafdeling og behandles i tæt 
samarbejde med børnekardiolog (rekommandationsgrad C). 
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Langsom hjerterytme (føtal bradykardi)  
 
Hvor hyppigt er føtal bradykardi ? 
Længerevarende eller persisterende føtal bradykardi med FHR < 100 bpm er en sjælden tilstand 
(1:15.000-20.000) (2,45). 
 
Hvad er årsagen til bradykardi ? 
Først og fremmest udelukkes asfyksi og dermed behovet for akut forløsning. 
 
Bradykardi optræder primært som: 

• Sinusbradykardi  
• Blokeret supraventrikulær ekstrasystoli (SES) 
• Ektopisk atrial bradykardi 
• AV-blok grad 2  
• AV-blok grad 3 (= totalt AV blok = complete AV/heart block = CAVB/CHB). 

 
Svær bradykardi kan være akut livstruende og detaljeret arytmidiagnostik derfor livsvigtig (2). 
Årsagen til føtal bradykardi er bestemmende for overvågning og behandling, hvorfor nøje 
udredning er afgørende. Tabel 12 i Appendiks 5 angiver årsager til føtal bradykardi samt forslag til 
overvågning og behandling (1). 
 
Hvad er karakteristisk for de forskellige typer af bradykardi ? 
For beskrivelse af de forskellige typer af bradykardi og udredning af disse henvises til appendiks 6.  
 
 
Hvordan kan de enkelte bradykardityper håndteres ? 
 
1) Sinusbradykardi: 
Kortvarige episoder på 1-2 min er hyppige, særligt i 1. og 2. trimester. Skyldes formentlig vagus-
påvirkning. Har ingen klinisk betydning og kræver ikke overvågning eller behandling (2). 
 
Årsager: 
Hypoxi: I 3. trimester og under fødslen er hypoxi en vigtig årsag til svær sinusbradykardi. Udløses 
formentlig via aktivering af kemoreceptorer i a. carotis (46).  
Hypothyreoidisme: Let sinusbradykardi (90-115/min) (13). Der gøre regelmæssig kontrol af FHR 
og tegn på føtal struma. Behandling af hypothyreosen (1).  
SSA/Ro- og SSB/La antistoffer: Antistofferne ses hyppigst ved SLE og Sjögrens sygdom, men kan 
også forekomme ved andre bindevævslidelser og hos asymptomatiske kvinder. Antistofferne kan 
forårsage føtalt AV-blok, men kan forud for dette også påvirke sinusknuden og medføre 
sinusbradykardi (1). Kontrol og behandling af gravide med kendt SLE og/eller SSA/Ro og SSB/La 
antistoffer skal i følge Sundhedsstyrelsens specialevejledning henvises til afdelinger med højt 
specialiseret niveau og er ikke omfattet af denne guideline. Oftest gøres ugentlig vurdering af 
mekanisk PR interval mhp. udvikling af AV-blok, dvs. primært i uge 18-24 (9) og forebyggende 
behandling anbefales  (1).  
Langt QT syndrom: Ved vedvarende og uforklaret sinusbradykardi bør LQTS overvejes.  
(Se særskilt afsnit i guideline om LQTS). 
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.  
 
2) Blokeret SES: 
Supraventrikulære ekstrasystoler kan blokeres i AV-knuden, hvilket fører til ”tabte slag” og relativ 
bradykardi, hvis blokeringen er hyppig. Ses ofte som blokeret atrial bigemini, hvor hvert andet slag 
blokeres og FHR derfor halveres (2). For diagnose og håndtering se afsnit om ekstrasystoler samt 
arytmityper og diagnostik. 
 
 
3) Ektopisk atrial bradykardi: 
Skyldes oftest strukturel hjertesygdom, specielt venstresidig atrial isomerisme, enten isoleret eller 
som led i komplekse hjertemisdannelser. FHR er typisk 90-120/min (1,47–49). 
Der kontrolleres med regelmæssig monitorering af FHR med doptone ved jordemoder evt. 
alternerende med ultralyd. Behandling er ikke nødvendig. Optimalt forløsningstidspunkt afhænger 
primært af evt. hjertefejl eller barnets samlede tilstand (1,13).  
 
4) AV-blok: 
AV blok (grad 1, 2 eller 3) kan klassificeres som blok relateret til strukturel hjertesygdom, blok 
sekundært til maternelle SSA/Ro- og SSB/La-antistoffer (immunmedieret) og som blok af ukendt 
årsag. Langt de fleste vil på diagnosetidspunktet have totalt/komplet AV-blok (CHB). 
Strukturel hjertesygdom ses hos op imod halvdelen (48). De fleste har venstresidig atrial 
isomerisme med komplekse intrakardiale misdannelser, mens nogle få har ”kongenit” korrigeret 
transposition. 
 
Immunmedieret CHB ses hos lidt færre (47,48) og er typisk omend kun meget kortvarigt, forudgået 
af grad 1 eller 2 AV-blok. Risikoen for udvikling af AV-blok antistofpositive er størst mellem 18. 
og 24. uge (45,50). Fostre af gravide med både hypothyreose (med eller uden antithyreoide 
antistoffer) og SSA/Ro-antistoffer har over 50% risiko for udvikling af AV-blok (OR >8 i forhold 
til euthyreoide med antistoffer) (50). 
 
Hos omkring 7-14% er blokket uforklaret. I fravær af strukturel hjertesygdom og maternelle 
antistoffer er grad 2 AV blok dog blevet beskrevet, både isoleret og med alvorlig ventrikulær 
takyarytmi (såkaldt torsade de pointes takykardi) (51).  
 
 
For anbefalinger om overvågning henvises til DFMS guideline om indikationer for 
fosterhjerteskanning (9).Alle fostre med dokumenteret AV-blok følges og føder på HSE. 
Kontrolhyppigheden bestemmes individuelt, men primært af årsagen til blokket, graden af AV-blok 
og FHR. Tidspunkt for fødsel (sectio) bestemmes individuelt under indtryk af fosterets tilstand. 
 
AV blok sekundært til strukturel hjertesygdom: 
Er på diagnosetidspunktet (ofte tidligt i gravidteten) typisk grad 2 eller 3 AV blok (47,48). Følges 
ugentligt på HSE. Der er ingen behandlingsmuligheder og prognosen er ved grad 3 blok elendig 
med en overlevelse på under 20% (47,48). Eskapaderytmen er ofte meget langsom og beta-2-
sympatomimetika synes værdiløse (2). Selv hvis barnet skulle overleve er den postnatale prognose, 
specielt ved isomerisme, dårlig.  
 
Immunmedieret AV-blok: 
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Profylaktisk strategi hos kvinder med kendte antistoffer (uanset tidligere graviditeter) omtales ikke 
her. 
 
Grad 1 AV blok: Tidsrummet til sandsynlig progression til totalt AV blok er uforudsigelig, men ofte 
meget kort og kun få får overhovedet påvist et grad 1 AV blok. Vil typisk blive set ugentligt. Endnu 
ingen dokumenteret effekt af steroidbehandling (52), men solide studier mangler.  
 
Grad 2 AV blok: Følges primært ugentligt i HSE. Ved FHR permanent over 60/min kan 
kontrolintervallerne øges til hver 2. uge. Ingen dokumenteret behandlingseffekt af steroider 
(34,52,53) eller beta-2-sympatomimetika, men effekt kan ikke udelukkes. 
 
Grad 3 AV blok: Incidens ca.1:15.000. Opfattes som permanent selvom spontan regression er 
beskrevet. Følges typisk i HSE, initialt ugentlig. Ved stabil FHR over 60/min er risikoen for 
udvikling af hydrops betragtelig mindre og kontrolintervallerne kan på individuel basis øges til hver 
2. uge. Ingen dokumentation for behandlingseffekt af steroider (34,52,53) eller beta-2-
sympatomimetika, men effekt kan ikke helt udelukkes i specifikke situationer. Prænatal 
pacemakerbehandling er anvendt eksperimentelt, men har endnu ikke plads i behandlingen. 
 
Udover AV-blokket kan antistofferne påvirke myokardiet med udvikling af endokardial 
fibroelastose (”hvidt” endokardium og nedsat pumpefunktion). Prognosen for denne tilstand er 
såvel præ - som postnatalt dårlig (53,54). Maternel steroidbehandling har været foreslået (2,55), 
men aldrig dokumenteret (52,53,56,57) og er nu kommet i modvind (34,53). Måske behandling er 
givet for sent og med for små doser (ref til Pike). 
Kombinationsbehandling med IVIG og steroider har ligeledes været foreslået til behandling af 
fostre med immunmedieret CHB med fibroelastose (58). Ikke kun maternelle men også føtale 
steroidbivirkninger må haves in mente, f.eks. binyrebarkinsufficiens, udviklingsforstyrrelser og 
vækstproblemer (57). 
 
Hvem bør henvises til afdeling med højt specialiseret funktion ? 
Alle gravide, med vedvarende bradykardi - og hvor asfyksi kan udelukkes - bør henvises til HSE 
mhp monitorering og evt. behandling. 
 
Hvornår overvejes medicinsk behandling ? 
Principperne for medicinsk behandling ses i Table 12 og 14 (appendiks 5 og 4) (1). 
Medicinsk behandling med dexamethason er den mest anvendte behandling ved immunmedieret 
AV-blok og kan ved totalt AV-blok evt. kombineres med IVIG (intravenøs gammaglobulin) mhp at 
forebygge fibroelastose (inflammatoriske forandringer i myokardiet). Imidlertid er værdien af denne 
behandling fortsat uafklaret og bør opvejes mod kendte maternelle og potentielle føtale bivirkninger 
(2,59). American Heart Association anbefaler behandling med beta-sympatomimetika ved FHR < 
55 eller højere FHR ved samtidig forekomst af strukturel hjertefejl, hjerteinsufficiens eller hydrops 
(1). 
 
Hvordan er prognosen ?  
Mortalitet ved CHB har været angivet til mellem 15% og 30%. Kombinationen af strukturel 
hjertesygdom og AV-blok er forbundet med en særdeles dårlig prognose, hvorimod prognosen ved 
antistofbetinget AV-blok i de fleste tilfælde er bedre, specielt hvis FHR er over 60/min, hvis 
hjerte:thorax ratio > 0.61 og ved fravær af hydrops (45,47–49). I en serie på 320 børn født af mødre 
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med SSA/Ro eller SSB/La antistoffer fandt man at 57 børn døde, heraf 30 % under graviditeten . 
10-års overlevelsen for et levendefødt barn var 86% (53). 
 
Uforklaret (isoleret) CHB har den bedste prognose med næsten 100% overlevelse og ukompliceret 
forløb hos 90%, trods næsten universelt behov for pacemaker (80 % )(60). 
 
Hvornår og hvordan kan man forløse ? 
Det er hensigtsmæssigt at gravide, der venter et barn med AV-blok overflyttes til HSE, idet børnene 
kræver tæt observation og børnekardiologisk behandling med evt. pacing umiddelbart efter 
forløsning (rekommandationsgrad B).  
   
1.grads AV blok: 
Oftest vaginal fødsel. Kontinuerlig CTG overvågning. STAN kan ikke anvendes.  
2. og 3. grads AV blok:  
Tilstræbe elektiv forløsning ved GA 37+0 under tæt monitorering i tiden op til forløsning. Evt. 
behandling med steroid og beta-2-sympatomimetika. Viser fosteret begyndende tegn på hydrops 
forløses før tid. I dette set-up beskriver Jaeggi et al. en forbedret 1-årsoverlevelse fra 47% til 95% 
(56). Intrapartum overvågning er vanskelig, hvorfor sectio foretrækkes i de fleste tilfælde. Der er 
dog beskrevet succesfulde vaginale forløsninger med CTG monitorering suppleret med skalp-pH.   
STAN kan ikke anvendes.  
 
Hvordan følges barnet op efter fødslen ? 
Uforklaret sinusbradykardi (FHR < 110-120/min eller FHR < 3 percentilen for GA) kan være et 
udtryk for LQTS, hvorfor børn med sinusbradykardi, som ikke skyldes ”fetal distress”, bør have 
taget EKG efter fødslen og ekkokardiografi mhp strukturelle abnormiteter (Rekommandationsgrad 
C). 
 
Nyfødte med 3-grads A-V blok har samlet set en dårlig prognose med høj mortalitet og øget risiko 
for udviklingsforstyrrelser (2,44,61,62). Nyfødte med totalt AV blok og strukturelt normalt hjerte 
har dog god prognose hvis de fødes på steder, hvor der kan begyndes pacing med det samme (62). 
En opgørelse over 115 børn med kongenit AV- blok viste at børn med antistofmedieret AV-blok 
blev diagnosticeret og begyndte pacing tidligere i livet og havde en mere alvorlig prognose end 
antistof negative børn pga. risiko for dilateret kardiomyopati (fibroelastose) (61). I en fransk 
multicenterundersøgelse omfattende 141 børn med non-immun CHB havde 80.4% af børnene 
pacemaker før 10 års-alderen, heraf de fleste profylaktisk idet de var asymptomatiske (60). 
 
Anbefalinger (rekommandationsgrad C): 
Grad 1 AV blok: 

Fødslen sker på center med børnekardiologisk funktion (HSE). Barnet (ikke-hastende) 
overflyttes til pædiatrisk afdeling mhp. EKG-monitorering og ekkokardiografi. 

Grad 2 AV blok: 
Fødslen sker på center med børnekardiologisk funktion (HSE) og barnet skal 
umiddelbart overflyttes til pædiatrisk afdeling mhp. EKG-monitorering og 
ekkokardiografi. 

Grad 3 AV blok (totalt AV blok): 
Fødslen bør (om muligt selv i akutte situationer) ske på center, hvor 
pacemakerbehandling kan iværksættes umiddelbart postnatalt. Barnet flyttes 
umiddelbart til neonatalafdeling eller børneintensivt afsnit efter intern organisation. 
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Lang QT syndrom (LQTS): 
 
Hvad er LQTS ? 
LQTS er en dominant arvelig arytmisygdom (ionkanalsygdom) forbundet med høj risiko for 
pludselig død, - også intrauterint og neonatalt. Prævalensen er beskrevet op til 1:2500 (11) og 
adskillige sygdomsfremkaldende mutationer er kendt (10,11). LQTS er ikke associeret med andre 
hjertesygdomme. Tilstedeværelsen af LQTS hos den ene af forældrene er derfor af stor betydning 
for fosteret. LQTS hos den gravide har naturligvis også væsentlige obstetriske aspekter. 
Prænatal diagnostik kræver måling af QT intervallet, hvilket kun kan ske med føtalt EKG og 
magnetocardiografi og ikke med føtal ekkokardiografi (51).  
 
Følgende forhold skal give mistanke om LQTS eller anden alvorlig føtal arytmi (10,63–65): 
 

1) Uforklaret sinusbradykardi (FHR < 110-120/min eller FHR < 3 percentilen for GA) 
2) Uforklaret grad 2 AV blok 

 3) Episoder med ventrikulær takyarytmi (oftest uregelmæssig) 
 4) Tidligere uforklaret fosterdød (måske op til 10% risiko for LQTS) 

 
Hvordan udredes foster og forældre ved mistanke om LQTS ? 
Der er ingen international konsensus eller opgørelser der dokumenterer hvilket 
undersøgelsesprogram der skal tilbydes i disse tilfælde og nedenstående er derfor gruppens 
anbefalinger for indeværende (rekommendationsgrad D). 
 
Føtalt undersøgelsesprogram ved ekkokardiografisk mistanke om LQTS: 
 1) Kontrolleres udelukkende på HSE (individuel vurdering) 
 2) Løbende vurdering af evt. behandlingsbehov 
 3) Fødsel på HSE. Timing og måde afhængig af barnets tilstand 
 
Føtalt undersøgelsesprogram hvis en af forældrene har LQTS: 
 1) Kombineret føtalmedicinsk og kardiologisk vurdering i uge 18-20 (v/ MD scanning) 
 2) Individuel planlægning af kontrolprogram (inkl. fødsel) 
 3) Minimum vurdering af FHR hos jordemor/læge hver 4. uge  
 2) Grundig vurdering af tilvækst hvis kvinden får betablokker 
 4) Som udgangspunkt fødsel på HSE (fødsel evt. lokalt men kun efter individuel 
 vurdering) 
 
Hvordan følges barnet op efter fødslen ? 
Neonatalt undersøgelsesprogram ved tegn på LQTS hos barnet: 
 1) Overflyttes til børnekardiologisk afsnit (HSE) til samlet vurdering 
 2) Genetisk testning efter aftale med forældrene, hvis mutation/-er kendes 
  
Neonatalt undersøgelsesprogram hvis alene en af forældrene har LQTS: 
 1) EKG, som tolkes af pædiater/børnekardiolog/kardiolog 
 2) Ved langt QT interval - overflyttes til børnekardiologisk afsnit 
 3) Ved normalt EKG - udskrives til ambulant børnekardiologisk vurdering (HSE) 
 4) Ved kendt mutation - genetisk testning efter aftale med forældrene 
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 5) Ammes uanset maternel betablokker behandling 
 
 
Hvorledes håndteres gravide med kendt LQTS ? 
 1) Bør om muligt undgå lægemidler, der forlænger QT intervallet (www.crediblemeds.org) 
 2) Betablokkere bør opretholdes under graviditet og efterfølgende 
 2) Fødes så vidt muligt normalt på HSE (fødsel evt. lokalt men kun efter individuel 
 vurdering) 
 5) Kræver ikke speciel observation under fødslen 
 5) Der skal foreligge planer for behandling, hvis den gravide udvikler arytmi 
 7) Barnet kan ammes til trods for maternel betablokker behandling 
 
 
 
 
 
 
Kodning:                                     
 
 
Svangerskab med hjertearytmi hos foster  DO368A 
Svangerskab med hydrops foetalis  DO362 (A-C) 
 
Fosterhjerteskanning   UXUD86C 
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Appendiks 1: Håndtering af ekstrasystoler under graviditeten        
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Appendiks 2: Patientinformation ekstrasystoler. 
 

Information til gravide, hvor fosteret har uregelmæssig hjerterytme.  
 

Baggrund:	
Uregelmæssig hjerterytme opdages oftest tilfældigt i slutningen af graviditeten og skyldes typisk 
ekstraslag, såkaldte ekstrasystoler. Det er i langt de fleste tilfælde en helt godartet tilstand. Det 
skyldes formentlig at hjertets ledningssystem er umodent, og uregelmæssigheden svinder derfor 
næsten altid af sig selv, enten før eller umiddelbart efter fødslen. 
I ganske få tilfælde (0,5-2,5%) kan uregelmæssighederne udvikle sig til for hurtig hjerterytme, 
såkaldt takykardi. Man vil derfor blive tilbudt ekstra kontrol hos sin jordemoder og evt. ekstra 
ultralydskanning. Kontrollerne afpasses efter hvor hyppige og vedvarende uregelmæssighederne er. 
Prognosen for børn med uregelmæssig hjerterytme i graviditeten er god - også efter fødslen.  

Kontrolprogram:	
-Hvis jordemoderen hører uregelmæssig hjerterytme, vil hun kontrollere hjerterytmen igen efter 1-2 
uger. 
-Er der efter 1-2 uger fortsat uregelmæssig hjerterytme, vil man blive henvist til ultralydskanning, 
for nærmere at vurdere hjertet og hyppigheden samt arten af uregelmæssigheden. 
-Herefter kan kontrollerne være hos jordemoder, på det lokale skanningsafsnit eller man kan blive 
henvist til et mere specialiseret skanningsafsnit, afhængig af hvad man finder ved skanningen. 
-Hvis hjerterytmen normaliseres, er der typisk ikke grund til yderligere kontroller. 

Fødslen:	
Man kan føde normalt, også selvom barnet har uregelmæssig hjerterytme. Der er ikke grund til at 
sætte fødslen i gang før tid, da barnet ikke påvirkes af den uregelmæssige hjerterytme.  
Ved meget uregelmæssig hjerterytme kan det være vanskeligt at overvåge barnet under fødslen og i 
sjældne tilfælde kan det derfor være nødvendigt at lave kejsersnit.  

Kontrol	efter	fødslen:	
Hvis hjerterytmen har været uregelmæssig helt op til fødslen vil man ofte anbefale, at en læge lytter 
på barnet inden udskrivelsen. I sjældne tilfælde, hvor der er mange ekstraslag efter fødslen, kan det 
være nødvendigt at indlægge barnet til observation. 
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Appendiks 3: Table 13. In utero management of tachycardias (1) 
Diagnosis and Treatment of Fetal Cardiac Disease:  Scientific Statement from the American Heart 
Association. Circulation. 2014;129:2183-2242(1). 
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Appendiks 4: Table 14. Antiarrhythmic drugs (1) 
Diagnosis and Treatment of Fetal Cardiac Disease:  Scientific Statement From the American Heart 
Association. Circulation. 2014;129:2183-
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Appendiks 5 : Table12. In utero management of bradycardia (1) 
Diagnosis and Treatment of Fetal Cardiac Disease:  Scientific Statement from the American Heart 
Association. Circulation. 2014;129:2183-2242(1). 
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Appendiks 6: Arytmityper og diagnostik: 
 
Fosterhjertets elektriske aktivitet kan principielt vurderes med føtalt EKG og magnetocardiografi, 
men begge har mange begrænsninger og er aktuelt ikke til rådighed i Danmark.  
Arytmidiagnostik er derfor begrænset til vurdering af de sekundære mekaniske konsekvenser 
vurderet fosterekkokardiografisk primært med M-mode og specielt med spektral/pulsed Doppler 
(21,22,30,33,66). 
Med M-mode ekkokardiografi registreres typisk simultane bevægelser af atrie- og ventrikelvægge. 
Højre atriums væg (eller aurikel) er bedst. Vurdering af foramen ovale flappens -, aorta - og 
pulmonalklappens bevægelser kan også anvendes.  
Med spektral Doppler registreres oftest simultane flow der hver repræsenterer atriernes og 
ventriklernes aktivitet (kontraktion). Hyppigst anvendes det mitrale inflow (A takken) og venstre 
ventrikels outflow (V takken). Bedre er simultan registrering af det antegrade flow i aorta ascendens 
(V takken) og det lille retrograde flow (A takken) i vena cava superior som afspejler atriets 
kontraktion. Tilsvarende kan ses ved simultan registrering af det antegrade flow i højre eller venstre 
a. pulmonalis og det lille retrograde flow i lungevenerne.  
Atriets aktivitet ses også som små retrograde flow i levervenerne.  
Arytmier afspejler sig ofte i andre flow, f.eks. i ductus venosus (specielt atriernes frekvens), a. 
umbilicalis (ventrikelfrekvensen) og v. umbilicalis (pulsativt flow ved SVT, spec. ved 
hjerteinsufficiens). 
Mere avancerede Doppler teknikker kan med fordel anvendes i udvalgte situationer (3–7).  
QT intervallet kan ikke måles med føtal ekkokardiografi. 
 
P takken i EKG = aktivering/kontraktion af atrierne medfører 
 1) sammentrækning af atriernes vægge (M-mode)  
 2) bevægelse af foramen ovale flappen (M-mode) 
 3) aktivt atrialt flow over mitral – og trikuspidalklappen (Doppler) 
 4) aktivt atrialt retrogradt flow i SVC, lunge – og levervener (Doppler) 
QRS-takkerne i EKG = aktivering/kontraktion af ventriklerne medfører  
 1) sammentrækning af ventriklernes vægge (M-mode) 
 2) åbning af aorta – og pulmonalklappen (M-mode) 
 3) antegradt flow i aorta og a. pulmonalis (Doppler) 
PQ intervallet i EKG = overledning fra atrier til ventrikler  
 1) mekanisk PR interval (Doppler) 
 
 
Sinusrytme, - bradykardi og - takykardi:  
Hjertets normale rytme. Atrierne stimuleres fra sinusknuden i højre atrium. Impulserne overledes 
normalt, dvs. 1:1, via AV-knuden til ventriklerne. Frekvensen varierer bl.a. med gestationsalderen, 
men er normalt mellem 115 og 180/min. Lavere frekvens kaldes sinusbradykardi og hurtigere 
frekvens sinustakykardi. Begge er i sig selv ikke patologiske, men repræsenter et fysiologisk 
respons f.eks. på svær hypoxi og maternel hypothyreoidisme (bradykardi) og f.eks. på anæmi, 
infektion og maternel feber (takykardi). Sinusbradykardi kan også ses ved LQTS og sekundært til 
maternelle anti-SSA/Ro og SSB/La antistoffer.  
M-mode: Placering af m- eller cursor-linjen gennem både atrie- og ventrikelvæg.     
Doppler: Normale relationer ved registrering af simultant aorta-mitral flow (inflow/outflow) og 
simultant SVC - og aorta ascendens flow. 
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Ektopisk atrial rytme:  
Ligner sinusrytme, men udgår ikke fra sinusknuden, men fra et andet og ofte langsommere fokus i 
atrierne. Impulserne overledes normalt (1:1). Ses f.eks. ved venstresidig atrial isomerisme, hvor 
sinusknuden mangler. 
M-mode: Som for sinusrytme/sinusbradykardi.   
Doppler: Som for sinusrytme/sinusbradykardi, men typisk med kort mekanisk PR interval.                                           
                            
Ekstrasystoler:  
Ekstrasystoler er ”ekstra-slag” der kommer præmaturt i forhold til det næste normale 
sinusknudeslag. Ses ofte som kortvarige uregelmæssigheder i hjerterytmen og klassificeres som 
supraventrikulære (SES) eller ventrikulære (VES), afhængigt af deres udgangspunkt. Ved bigemini 
er hvert andet slag en ekstrasystole og ved trigemini hvert tredje. De kan optræde to ad gangen 
(”couplets”) eller tre ad gangen (”triplets”). SES kan overledes via AV-knuden til ventriklerne (som 
et ekstra præmaturt slag) eller kan blokeres i AV-knuden så de ikke medfører præmatur kontraktion 
i ventriklen (som et tabt slag). 
 
Overledte supraventrikulære ekstrasystoler:  
M-mode: Simultan registrering af atrie- og ventrikelvæg viser præmatur kontraktion af både atrie- 
og ventrikelvæg.                               
Doppler: ”Præmatur” atriekontraktion med retrogradt SVC flow efterfulgt af tilsvarende 
”præmaturt” aortaflow. Mens aortaflowet typisk er ”lavere” end for samtidige sinusslag, er det 
retrograde SVC flow oftest lidt ”højere” end for samtidige normale sinusslag. Ses også som et 
præmaturt ”stort” retrogradt flow i levervenerne (22).  
 
Blokerede supraventrikulære ekstrasystoler:  
M-mode: Simultan registrering af atrie- og ventrikelvæggene viser præmatur kontraktion af 
atrievæggen, men ”tab” af den tilhørende eller forventede ventrikelkontraktion. 
Doppler: I SVC/aorta planet ses præmaturt et ”stort” retrogradt flow (A-tak) i SVC, som ikke 
medfører flow i aorta ascendens. 
 
Blokeret atrial bigemini: 
Hver andet supraventrikulære (atriale) slag er en ekstrasystole som ikke overledes (dvs. 2:1 
overledning) og der opstår bradykardi, som kan ligne totalt AV-blok. 
M-mode: Hver anden kontraktion af atrievæggen er præmatur som ikke overledes til ventriklerne, 
således at ventrikelvæggen kun kontraheres hver anden gang, dvs. regelmæssigt, men langsomt. 
Doppler: Ligner umiddelbart sinusbradykardi. I SVC-aorta flow kurven ses regelmæssige 
aortakurver og umiddelbart alene regelmæssige retrograde SVC flow. Ved nøje observation ses de 
blokerede atriale kontraktioner som præmature ”store” retrograde SVC flow (A-takker), som typisk 
ligger delvist skjult i aortaflowkurven (V-takken). 
Det kan være vanskeligt at skelne BB fra grad 2 AV-blok. Den diagnostiske præcision kan 
forbedres ved at måle isovolumetriske tidsintervaller (33). Cuneo (18) anbefaler at man i disse 
tilfælde altid måler mekanisk PR interval for om muligt at udelukke AV-blok (f.eks. 
antistofbetinget). 
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Ventrikulære ekstrasystoler:  
M-mode: Simultan registrering af atrie- og ventrikelvæggene viser præmatur ventrikelkontraktion, 
men et normalt regelmæssigt mønster i atriets kontraktioner.                                            
Doppler: Simultan registrering af flow i SVC og aorta ascendens. Præmaturt aortaflow (”lavere” 
flow hastighed end ved de normale sinusslag). 
 
Supraventrikulær takykardi (SVT):  
Fællesbetegnelse for takykardier med fokus i forkamrene eller i/ved AV-knuden. Atrierne 
stimuleres mere end 180/min. Udgør 60-80% af alle føtale takyarytmier og omfatter bl.a. fokal 
atrial takykardi, AV reentry takykardi, atrieflagren og atrieflimren. Da detaljeret arytmidiagnostik 
sjældent er mulig prænatalt opdeles SVT af praktiske og terapeutiske årsager hyppigst i følgende tre 
grupper: 
 
1) SVT med kort VA-interval:  
Hyppigste type. Oftest associeret med en ekstra AV ledningsbane (f.eks. WPW syndrom). Typisk 
omkring 220-280/min. Der er 1:1 overledning. Det mekaniske VA-interval, dvs. tidsrummet fra 
eller afstanden mellem ventrikel - (V) og atrie kontraktion (A), er kortere end det tilsvarende AV-
interval. 
M-mode: Hurtige regelmæssige atrie- og ventrikel kontraktioner. Bekræfter SVT, men oftest svært 
at subtype. 
Doppler: I SVC/aorta planet ses 1:1 relation mellem aortaflow og retrogradt SVC flow. 
Flowkurverne falder typisk delvist oven i hinanden. Det retrograde SVC flow er meget ”større” end 
normalt. Ofte store retrograde A-takker i ductus venosus. Mitral/aorta planet kan ikke bruges fordi 
mitralens E og A-takker ved frekvens over 160/min smelter sammen, så atriets kontraktion (A-
takken) ikke kan defineres. 
 
2) SVT med langt VA-interval:  
SVT hvor det mekaniske VA interval er længere end AV-intervallet. Frekvens omkring 180-
220/min med 1:1 overledning. Omfatter bl.a. sinustakykardi, ektopisk atrial takykardi og junctional 
reentry takykardi, hvor frekvensen oftest er omkring 250/min. 
M-mode: Hurtige regelmæssige atrie- og ventrikel kontraktioner. Bekræfter SVT, men oftest svært 
at subtype.                             
Doppler: I SVC/aorta snittet ses 1:1 relation mellem aortaflow og retrogradt flow i SVC. 
Sidstnævnte er ”små” som ved sinusrytme. Afstanden mellem V (aortaflow) og A (SVC flow) er 
længere end AV afstanden. Ved junktional takykardi ”smelter” SVC og aortakurverne også næsten 
sammen. Mitral/aorta planet kan ikke bruges fordi mitralens E og A-takker ved frekvens over 
160/min smelter sammen, således at atriets kontraktion (A-takken) ikke kan bestemmes. 
   
3) Atrieflagren:  
Udgør mellem 20 og 30% af alle takyarytmier. Der er hurtigt atrial frekvens (300-550/min). Fast 
eller variabel blokade i AV-knuden medfører langsommere enten regelmæssig eller uregelmæssig 
ventrikelfrekvens. Hyppigst ses 2:1 blok med en ventrikelfrekvens på det halve af atriefrekvensen. 
M-mode: Meget hurtig atriekontraktion, som kan være svær at bestemme eksakt. Langsommere, 
men hurtige (regelmæssige eller uregelmæssige) ventrikelkontraktioner.                           
Doppler: I SVC/aorta planet ses hyppigt to A-takker (frekvens over 300/min) for hver V-tak i 
ascendens. Den hurtige atrieaktivitet ses godt i levervenerne.                                          
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Ventrikulær takykardi:  
Meget sjælden i føtallivet. Der er dissociation (uafhængighed) mellem ventriklernes og atriernes 
rytme. Ventrikelfrekvensen er hurtig, typisk 180-300/min, men atriefrekvensen er lavere.         
M-mode: Hurtig og regelmæssig ventrikelaktivitet med uafhængig regelmæssig og normale 
bevægelser af atrievæggen.                              
Doppler: I SVC/aorta planet ses hurtig og regelmæssig flow i aorta med normofrekvente og små 
retrograde flow i SVC.                                            
 
Grad 1 AV blok:  
Tiden fra atriernes til ventriklernes aktivering er forsinket, men alle impulser overledes (1:1). 
M-mode: Som ved sinusrytme, men det mekaniske AV interval er forlænget, men oftest svært at 
måle præcist. 
Doppler: Som ved sinusrytme. Det mekaniske PR interval, som bedst måles i venstre ventrikels in – 
og outflow plan, er forlænget (> 140 ms). Meget store A-takker i de systemiske vener når atriet 
trækker sig sammen præcist når AV-klapperne er lukkede (”cannon waves”).                                         
 
 
Grad 2 AV blok: 
Normale regelmæssige atriekontraktioner, hvor nogle ikke blokkeres og dermed ikke følges af en 
ventrikelkontraktion. Typisk 2:1 -, 3:1 - eller vekslende overledning medførende enten regelmæssig 
eller uregelmæssig bradykardi. 
M-mode: Normale atriekontraktioner og langsommere, men synkrone ventrikelkontraktioner 
afhængig af overledningen.                              
Doppler: Normal mitralflow med langsommere, men delvist synkrone aortaflowkurver afhængig af 
overledningen.                                            
 
 
Grad 3 (totalt eller komplet) AV blok:  
Alle impulser stoppes i AV knuden. Et langsomt erstatningsfokus i ventriklerne (neden for AV 
knuden) holder hjertet i gang. Der er således typisk regelmæssig bradykardi, som ”kører” helt 
uafhængig af atriernes normale rytme (såkaldt AV dissociation).          
M-mode: Normale atriekontraktioner, men langsomme og regelmæssige ventrikelkontraktioner 
(typisk mellem 50-65/min) helt uafhængigt af atriemønsteret.                    
Doppler: Normalt mitralflow, men langsomt og regelmæssigt aortaflow helt uafhængigt af 
mitralkurvens A tak. På SVC/aorta kurven ses tilsvarende dissociation mellem de langsomme, men 
typisk regelmæssige aortakurver og de normofrekvente små retrograde flow i SVC.                                       
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ULTRALYD UNDERSØGELSE AF FØTALE ARYTMIER 
Arytmi M-mode Doppler registreringssted 
SES 
 

”For tidlig” kontraktion (bevægelse) af atrievæggen. 
Ved overledt SES ses også ”for tidlig” bevægelse (kontraktion) 
af ventrikelvæggen. Ved blokeret SES ses derimod ikke en 
tilsvarende ”tidlig” ventrikelkontraktion, hvorfor afstanden 
mellem ventrikelkontraktionen før og efter ES’en er forlænget 
(dvs. en pause i hjerterytmen) 

Inflow/outflow plan: Ved blokeret SES 
ses en højere E-tak end for de normale 
slag og efterfølgende ”pause” 
SVC/Ao plan: Tidligere A-tak end 
forventet.  I begge tilfælde ses tilhørende 
aortaflow ved overledt SES og uden 
aortaflow ved blokeret ES. 

VES ”For tidlig” kontraktion (bevægelse) af ventrikelvæggen. 
Normal bevægelse af atrievæggen. 

Inflow/outflow plan: Regelmæssige A-
takker (inflow), men ”for tidligt” 
outflow, som lukker mitralen præmaturt. 
SVC/Ao: ”For tidligt” aortaflow uden 
forudgående A-tak i SVC. 

SVT Hurtig (>220/min) bevægelse af både atrie – og ventrikelvæg 
med 1:1 association.  

Inflow/outflow plan: Hurtig hjerte-
frekvens (V-takker = outflow med fusion 
af E og A-takker i mitralflowet. 
SVC/Ao plan: 1:1 association og relation 
mellem A og V (til typebestemmelse). 

Atrieflagren Meget hurtig bevægelse af atrievæggen (>400/min). 
Typisk 2:1 AV- blok → ventrikelvægsfrekvens på det halve. 
Ved varierende overledning (2:1 og 3:1) → langsommere og 
uregelmæssig ventrikelfrekvens. 

Levervene → atriefrekvens. 
SVC/Ao plan: 2 A-takker for hver V-tak 
(v/ 2:1 overledning). 

Komplet AV-blok Langsom ventrikelfrekvens med normal og helt uafhængig, men 
normal atriefrekvens. 

SVC/Ao plan: Langsom Ao frekvens (V) 
men normal atriefrekvens (A-tak). 
Langsom V-frekvens kan bl.a. ses i 
aorta, og a. umbilicalis.  
Normal atriefrekvens ses i levervener. 
 

Modificeret efter Barder RS (66) 
 


