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– Det er viktig at grupper som historisk 
sett har hatt mye komplikasjoner følges 
ekstra tett, men også at vi har øynene 
åpne for at mindre komplikasjoner tid-
lig i livet ikke nødvendigvis betyr fravær 
av komplikasjoner når man blir eldre, 
sa Erikssen. Og når voksne med alvorlig 
medfødt hjertefeil er i trøbbel, så er det 
ofte ingen som vil ha dem! Da havner de 
som regel på Rikshospitalet. 

– Vi er godt utstyrt, forsikret kardiologen. 
I tillegg til å utføre alle operasjoner på de 
med medfødt hjertefeil, gjøres også all 
annen større kirurgi her, samt all avansert 
behandling av hjerterytmeforstyrrelser på 
pasienter med medfødte hjertefeil. OUS 
Rikshospitalet følger også opp alle gra-
vide med medfødt hjertefeil i Norge – så 
sant de vet om dem.

75 prosent økning
Gunnar Erikssen gir inntrykk av at syke-
huset har god kontroll på situasjonen for 
voksne med medfødt hjertefeil slik den 
er nå. Mer spent er han på hva som vil 
skje fremover. I Erikssens GUCH-register 
var det 3267 pasienter over 16 år i 2010. 
Hvor mange vil det være 16 år frem i 
tid? Vi vet at alle som når 16 års alder 
med over 95 prosent sannsynlighet vil bli 
minst 16 år til. I tillegg kommer alle nye, 
de rundt 250 hjertebarna som blir operert 
hvert år, og overlevelsesprosenten i denne 
gruppen frem mot 16-årsdagen er også 
så høy som opp mot 95 prosent, til tross 
for at en høyere andel av de med svært 
komplekse hjertefeil vokser opp i dag enn 
tidligere.

– Så nesten alle som har medfødt hjer-
tefeil i dag vil fortsatt være i live om 16 
år, konkluderte Gunnar Erikssen. Det vil 
gi ham 5745 pasienter som er operert 
for medfødt hjertefeil i 2026. – Antall 
GUCH-pasienter vil være 75 prosent høy-
ere i 2026 enn i 2010. Da blir det også 
mange flere med mer komplekse feil, og 
gjennomsnittsalderen vil være fire år høy-
ere enn i dag, sa han. I 1985 var gjennom-
snittsalderen på en GUCH-pasient 23 år, i 
2026 vil den være 34. 

– Skjønner vi hva dette innebærer? Jeg 
tror ikke det!

På fagmøtet om oppfølging av medfødt 
hjertefeil i et livsløpsperspektiv i juni fikk 
Norge fikk skryt for å være blant de beste 
i verden innen kirurgi og oppfølging av 
medfødt hjertefeil. Programmet bestod av 
erfaringsinnlegg som så på behandling av 
ulike diagnoser i et langt perspektiv, både 
30, 40 og 50 år. Jeffrey P. Jacobs var en av 
innlederne på symposiet (fagmøtet). Han 
er barnehjertekirurg fra Florida og har 
jobbet sammen med nestoren innen norsk 
barnehjertekirurgi, Harald Lindberg, på 
John Hopkins Hospital i 35 år, og skryter 
uhemmet av sin tidligere kollega. 

– Det er mange som kan takke Harald 
Lindberg for sitt liv! Harald har lært meg 
så mye, jeg er blitt en bedre kirurg takket 
være han. Han har årtier med erfaring 
og en god personlighet, sa Jeffrey Jacobs 
til Hjerterom. Han har jobbet mye med 
å systematisere, analysere og sammen-
likne alle typer operasjoner på medfødt 
hjertefeil internasjonalt, og har en enorm 
statistikk på feltet tilgjengelig. Likevel er 
han dypt imponert over alle dataene som 
møysommelig er samlet på Rikshospitalet 
helt siden 1971.

Mens alle hjerteoperasjoner på medfødte 
hjertefeil i Norge skjer på Rikshospitalet, 
har man i USA 125 sykehus som ope-
rerer barnehjerter, åtte bare i Florida.  

– Dere har et unikt system for å følge 
pasientene gjennom hele livet. Noe tilsva-
rende ville ikke være mulig i USA, vi har 
ingen systemer som gjør at vi etter 20 år 
kan se hvordan det går med folk. Vi har 
heller ingen systemer for å følge opp hele 
grupper av pasienter over mange år, slik 
de gjør i Oslo. Men vi prøver å lære, sier 
Jeffrey Jacobs. – Jeg tror på benchmar-
king (å sammenlikne seg opp mot dem 
man tror er best innenfor et område red.
anm.). Dette sykehuset kan benchmarke 
seg mot hele Europa, og er blant de beste i 
verden når det gjelder langtids oppfølging 
av medfødt hjertefeil. Det er det ingen tvil 
om, sier Jeffrey Jacobs. 

Symposiet i juni var i regi av Rikshospitalet 
i Oslo og har fått økonomisk støtte fra 
både Lasse liten Stiftelsen og Foreningen 
for hjertesyke barn. Både Foreningen for 
hjertesyke barn og Foreningen voksne 
med medfødt hjertefeil var til stede på 
møtet.

- Blant de beste i verden
Selv om Norge bare har ett sykehus som opererer barnehjerter, kan de regne seg blant 
de aller beste i hele verden, understreket den amerikanske kirurgen Jeffrey Jacobs (bil-
det) da han var på Norgesbesøk.

Av: Marit Haugdahl og Hanni W. Petersen

7. juni var kardiologer som følger 
opp barn og voksne med medfødt 
hjertefeil fra hele landet, samt bar-

nehjertekirurger fra hele Europa og noen 
gjester fra USA, samlet til en internasjo-
nal fagkonferanse på Rikshospitalet om 
livslang oppfølging av medfødt hjertefeil 
i Norge.

Hva med dem man ikke vet om?
Gunnar Erikssen er ansvarlig for GUCH-
teamet på OUS Rikshospitalet, og fortalte 
et lydhørt publikum om hvordan oppføl-
gingen av voksne med medfødt hjertefeil 
er organisert. 

Han startet med den største gruppen innen 
alvorlige hjertefeil, Fallot-pasientene. 

På 70-tallet skjedde det en dramatisk 
bedring av operasjoner på disse pasien-
tene, og den har blitt forbedret hele tiden. 
Dødeligheten har gått fra nærmest 100 
prosent til å bli veldig liten på få tiår.  

– Vår utfordring er de som er operert, og 
som er resultatet av den medisinske utvik-
lingen. De vi kjenner til, blir tatt godt 
hånd om. Men vi vet jo ikke noe om de 
pasientene vi ikke kjenner til. Hva kunne 
blitt gjort for dem, sa Gunnar Erikssen og 
sikter til at man etter vellykkede korrige-
ringer på 70- og 80-tallet visste lite om at 
disse pasientene trenger livslang oppføl-
ging, at de trenger nye klaffeoperasjoner 
og at mange får rytmeforstyrrelser. Det 
kan nok derfor være en del pasienter som 
ikke går til jevnlig kontroll i dag - slik de 

kanskje burde. 

Fokus på høyrisikogrupper
Barnehjertekirurgene på OUS Riks-
hospitalet registrerer alle operasjoner som 
gjøres både på voksne og barn med med-
født hjertefeil. Siden 2004 har alle åpne 
hjerteoperasjoner på både voksne og barn 
med medfødt hjertefeil skjedd ved dette 
sykehuset. 

– Vi har fokus på høyrisikogrupper, 
men har begrensede ressurser, påpekte 
Erikssen. De som defineres som høy-
risikogrupper er først og fremst pasi-
enter med de komplekse hjertefeilene, 
for eksempel dem med enkammer-hjerter, 
transposisjon eller Fallot.

 GUCH: 

75 % økning    
     frem til 2026
Antall GUCH-pasienter vil øke med 75 prosent fra 2010 til 2026. – Skjønner vi hva dette 
innebærer, spør ansvarlig GUCH-lege ved OUS Rikshospitalet, Gunnar Erikssen. 

Av: Marit Haugdahl 


