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AHLR barn
Asfyksi og resuscitering av nyfødte

Barneanestesikurset
Tromsø, januar 2018 

Claus Klingenberg

Barneavdelingen UNN

”Vanligste” dødsårsaker hos 
barn etter nyfødtperioden

• Traume/ulykker/ 
drukning
– ~ 40-50 barn i Norge hvert år

• Luftveisobstruksjon 
– Fremmedlegeme

• Infeksjon
– Luftveier

– Sepsis

• Hypotermi

• Forgiftninger

• Inhalasjon av 
røyk/gass

• Krybbedød

Hjertestans hos barn svært sjelden!

• Unngåelige episoder leder til de fleste tilstander hvor 
barn trenger gjenopplivning

• Forebygging av ulykker og sikring av trygge 
oppvekstmiljøer sentralt

Hyppigste årsak til hjertestans hos barn er 
hypoksi sekundært til respirasjonsproblemer!
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”Veien til hjertestans hos barn”
Patofysiologi

• Hjerte/sirkulasjonsstans etter                                     
a) Respirasjonsstans/hypoksi

b) Sjokk (blødning/hypovolemi) 

• EKG viser initialt sinusrytme 
(ingen arytmi!)

• Uten adekvat ventilasjon eller 
perfusjon vil hjerterytmen 
gradvis forverres fra 
sinusrytme til bradykardi til 
asystoli - kan ta flere minutter

Akutt væsketap

Endring i væske 

distribusjon

Respirasjons 

hinder

Redusert 

respirasjonsdrive

Sirkulasjonssvikt Respirasjonssvikt

Hvordan gjenkjenne

et kritisk sykt barn?

Systematisk tilnærming



3

Bevissthet
Hva vurderes?

Bevissthetsnivå

– Våken (Alert)

– Stemmereaksjon (Voice)

– Smertereaksjon (Pain)

– Ingen respons (Unresponsive)

VSSI eller AVPU

Luftveier -Airways
Kan barnet holde fri luftvei spontant eller 

må man hjelpe med å holde fri luftvei?

> 1 år: Head tilt, chin lift< 1 år: Head neutral position, chin lift

Åndedrett - Breathing

• Respirasjonsfrekvens

• Inndragninger

• Inspiratoriske eller 
ekspiratoriske lyder

• Stønning

• Hjelpemuskulatur?

• Nesevingespill

• OBS utmattelse

• SpO2

ÅNDEDRETTSVIKT
”pre-terminalt tegn” 

• Utslitt barn

• Nedsatt respirasjonslyd 

ved auskultasjon

• Sentral cyanose

• Bradykardi

• SpO2 < 85 % i romluft
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Sirkulasjon - Circulation

• Hjertefrekvens

• Pulsvolum

– Meget vanskelig å finne/føle i en akutt situasjon!
– A. brachialis < 1 år

– A. carotis > 1 år

• Kapillær fylningstid

• Evt. blodtrykk
– Minimum: Systolisk trykk 80 + alder i år

Kapillær fylningstid

SIRKULASJONSSVIKT
”pre-terminalt tegn”

HYPOTENSJON

Retningslinjer fra 2015
(norske oppdatert april 2016)
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HLR på barn og spedbarn 

• Retningslinjer tilstreber så like algoritmer som 
mulig for barn og voksne (nyfødte unntak)
– Ingen skal avstå fra å forsøke gjenoppliving hos barn fordi 

man ”bare” kan HLR-algoritmer for voksne
– Dessverre/heldigvis er HLR-algoritmer hos barn ikke så 

godt vitenskapelig dokumentert som hos voksne

Er barnet bevisstløs eller reagerer 
barnet (VSSI)?

Manglende øyekontakt/liten reaksjon på smerte tyder på lav hjerneperfusjon

– Spedbarn: Snakk høyt, knip eller rist i barnets skulder.

– Barn: Som over, spør evt. ”Hei er du våken?"

• Hvis barnet reagerer kan man la barnet ligge i den stilling man fant det. 
Vurder raskt hvordan barnet puster!

• Hvis barnet strever med pusten, men har fin farge vil barnet selv ofte 
finne den beste stilling for å holde luftveiene åpne. Evt. løft haken frem. 
Tilkall hjelp!

Vurder pusting/ventilasjon

Bruk 10 sek på åndedrettskontroll:
– Se om brystet hever seg og sjekk hudfarge (gråblek/cyanose?) 

– Lytt etter pustelyd

– Føl evt. luftstrøm mot kinnet

Hvis barnet puster normalt   →→→→ Stabilt sideleie, observer

Hvis barnet ikke puster normalt (kun gisping) eller har 
pustestans:

– Send noen etter hjelp (hvis dere er flere)!

– Prøv først å sjekke at det er frie luftveier, evt. fjerne synlige 
fremmedlegemer
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Ved pustestans/kun gisping 
Skaff fri luftvei, start ventilasjon!

• Spedbarn: Hodet i nøytral stilling, unngå overstrekk!
• Større barn: Bøy hodet forsiktig bakover (som hos voksne)
• Løft haken fram, ikke trykk på halsen!

Deretter gi 5 innblåsninger

Hvis man er alene skal man alltid gi BHLR 
i 1 minutt før man tilkaller hjelp (113) !

Ventilasjon
Hver innblåsning skal ta 1 sek – avslutt når brystkassen hever seg

Spedbarn: Munn til munn-nese.
Større barn: Munn til munn. En hånd 
på pannen, tommelfinger og pekefinger 

klemmer sammen neseborene.

HLR barn, Norske retningslinjer 2015

Algoritme for fjerning av fremmedlegeme i
luftveien
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Fjerning av fremmedlegeme

Støt mot brystben

Støt mot brystben

Heimlich

Støt mot ryggen 

”back blow”

Brystkompresjon 
Barn (1 mnd. - pubertet)

- Frekvens ca 100-120/min
- Nedre halvdel av sternum

- Ned ca 1/3 av brystkassens diameter

Push hard and fast!

Spedbarn (< 1 år): 
- To-tommel-teknikk (to-redder).
- To-finger teknikk  (en-redder)

Barn > 1 år: 
- Håndroten over nedre halvdel  av brystbenet
- Bruk strak arm, skulder loddrett over hånden som
- Evt.  bruke to hender som hos voksne

Ratio kompresjon: innblåsing 15 : 2
(spesialisert helsepersonell)

(evt. 30 : 2 ved BHLR av lekfolk)

Avansert HLR
• Forutsetning for AHLR

– EKG monitorering

– Utstyr og medikamenter

– Universell algoritme
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Ventilasjon (AHLR)
• Oksygen (100 %, minst 15 l/minutt)

– Bruk pulsoksymeter hvis mulig, SpO2 94-98%

• Maske-bag (+ reservoar), evt. med svelgtube. 
Krever trening! Foretrukne metode hvis man 
ikke har erfaring i trakeal intubasjon

• Trakeal intubering
– Hindrer aspirasjon, sikrer luftveiene
– Kan gi 100 % O2 Kan suge/renovere i luftveiene. 
– OBS bør kun gjøres av kyndig personell!!!   
– HLR bør ikke stanses mer enn 10 sek under et 

intuberingsforsøk (kanskje noe urealistisk…….)

Pulssjekk er vanskelig selv for 
erfarent helsepersonell

• Se primært etter «tegn til liv»
– Hoste, pusting, spontane bevegelser

– Puls (brukes ikke primært)
• Spedbarn: 3 fingre på a. brachialis, på innsiden 

av overarmen

• Småbarn: 2 fingre på a. carotis, på halsen, 
forsiktig!

Ventilasjon med maske og bag

Maskestørrelse: bør dekke både nese og munn
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Svelgtube

• Bevisstløs pasient med ufri luftvei

• Barn: settes inn med ”riktig side opp”

• Forskjellige størrelser

– måle fra fortenner til kjevevinkel

Laryngoskop

Rett blad: barn < 1 årBøyet blad: barn > 1 år

Ved klinisk sirkulasjonsstans kan 
følgende to situasjoner foreligge:

• Ikke VF/VT  (> 90 %)
– Asystoli 
– Pulsløs elektrisk 

aktivitet (PEA)

• VF/VT (< 10 %)

Asystoli

• Vanligste ”stansrytme” hos barn

• Oppstår etter langvarig hypoksi og acidose
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Pulsløs elektrisk aktivitet (PEA)

• Hypovolemi 
– Væskestøt 10-20 ml/kg

• Hypotermi

• Hypo-hyperkalemi

• Hypoksi

• Trykkpneumothoraks

• Tamponade

• Toksiner (intox)

• Tromboemboli

Fravær av puls til tross for EKG komplekser
Let etter tilgrunnliggende årsak:

Asystoli/PEA
Tiltak

Ventrikkelflimmer

• Svært sjelden 

• Rask defibrillering med spesielle barnepads
(4,5 eller 8 cm i diameter. Plasseres på bryst og rygg for de minste)

• Assosiert med 
– Hypotermi

– Intoksikasjon med trisykliske antidepressiva

– Hjertesykdom (kirurgi, kateterisering etc.)

VF/VT
Protokoll
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Intraossøs (IO)
tilgang

• Ved manglende iv tilgang

• Lokalisasjon: 
– Tibia: 2-3 cm distalt for 

tuberositas tibia

– Femur: fortil og lateralt       

ca 3 cm over laterale condyl

• Husk overtrykk ved 
volum infusjon

Medikamenter AHLR

• Adrenalin
– Indikasjon: Hjertestans/sirkulasjonsstans

– Administrasjon: IV/IO.

– Dose: 10 µµµµg/kg 

• Amiodaron (5 mg/kg som støt) er 1.valg 

ved terapiresistent VF eller VT

• Buffer ikke rutinemessig anbefalt

Prognose
• Overlevelse etter prehospital hjertestans 17-38 %. 

• Dessverre ofte dårlig nevrologisk funksjon hos de som 
overlever.

• Kun respirasjonsstans (ikke hjertestans): Langt bedre 
prognose, ca 80 % overlever og de har sjelden 
nevrologisk skade.

• Faktorer assosiert med noe bedre prognose 
(overlevelse/sekvele):
– Behov for HLR < 15 minutter/ikke lenger behov ved ankomst sykehus
– Ikke asystoli
– Nærdrukning med hypotermi (is i vannet)
– Gjenvunnet full bevissthet innen 24 timer

De neste bildene er å regne som 

vedlegg

NB Det blir praktisk trening i 

Nyfødtresuscitering i seminar på 

6. året, lese gjerne gjennom 

denne delen også.
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”Barn er annerledes enn voksne”

• Størrelse/vekt

• Respirasjon/luftveier

• Sirkulasjon

NB Formler skrives opp i en liten bok….

Vekt

• Viktig å raskt få et vektestimat når man skal 

regne ut doser av medikamenter etc.

Vekt (kg) = 2 (alder + 4)
Formel for barn 1-10 år

Luftveier hos barn
• Stort hode, kort nakke

• Stor tunge

• Barn < 6 mnd er nesepustere

• Larynks posisjon: C2-C3 (vs C5-C6 hos voksne)

Trakealtube
• Tubestørrelse:

– diameter (mm) = (alder(år)/4) + 4

– lengde (cm) = (alder/2) + 12 (oral)

– lengde (cm) = alder/2) + 15 (nasal)
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Sirkulasjon
• Hjertestørrelse

– ventriklene veier like mye ved fødsel

– venstre ventrikkel dominant fra 6 mnd

• Sirkulerende blodvolum 

– 70 - 80 ml/kg

• Cardiac output direkte relatert til hjertefrekvens

• System vaskulær motstand øker med årene 

(dvs. BT øker med alder: Syst BT = 80 + alder i år)

Nevrologisk vurdering - stilling

Decerebrert stillingDekortikert stilling

Perinatal asfyksi og 
resuscitering av nyfødte 
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Fysiologi rundt fødselen (1) 

• Under utdrivningstiden er livmoren sterkt sammentrukket 
og placentafunksjonen er kortvarig sterkt redusert

• Siste 1-2 minutt før barnet fødes blir fosteret tilført lite O2

og enhver vaginal forløsning innebærer en viss hypoksemi!
– Fosteret har under en fødsel normalt en O2-metning på 30-40% (kan 

være ned mot 20 %) uten at det blir noen acidose.

• pH ~7,25 (7,15-7,35) er normalt i navlearterie etter fødsel
– Acidose tolereres godt av fosteret

– Som en patologisk acidose regnes ofte først når pH < 7,00 (0,3-0,4 % 
av nyfødte), de fleste går det helt fint med. Viktigere med BE/Laktat!

Percentilskjema for SpO2 hos friske nyfødte rett etter fødselen. 
Pediatrics 2010;125:e1340-7

Et nyfødt barn er alltid cyanotisk rett etter en fødsel!
Dette er fysiologisk og kan vedvare hos friske nyfødte i 5-10 min

Fysiologi rundt fødselen (2)

• Lungealveolene er fylt med lungevæske i fosterlivet.  
Under fødselen presses brystkassen sammen og en del 
av lungevæsken tømmes ut gjennom trakea. Resten 
presses over i blod/lymfebane ila noen timer

• For ”åpne lungene” vil barnet ved første åndedrag:  
– Trekke pusten lenger enn senere

– Generere et betydelig negativt intrathorakalt trykk 

– Lukke glottis (valsalva manøver) for å øke lungevolumet

• Etter fødselen må hjertet plutselig også                       
pumpe blod gjennom lungene og           
lungekarmotstanden skal normalt falle raskt.

Jeg vil 

tilbake!!!
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Asfyksi
(gresk); betyr egentlig uten puls

Def.: Mangelfull gassutveksling hos foster/nyfødt som   
medfører:

- Oksygenmangel

- Kullsyreopphopning

- Metabolsk acidose 

- Glykogenforbruk

• Ved utvikling av metabolsk acidose under fødselen har fosteret 
begrenset bufferkapasitet (blod/placenta); holder ca 15 minutter. 
Deretter går det utforbakke…..

Apgar-score 
– Lave verdier gir økt risiko for senere CP, men de aller 

fleste med lav Apgar blir helt friske

 

Klinikk 0 1 
 

2 

Hjerteaksjon 
 

Mangler <100/min >100/min 

Respirasjon Mangler Uregelmessig 
Langsom 

God 
Kraftig skrik 

Hudfarge Blek/cyanose Kroppen rosa, 
perifer cyanose 

Rosa over hele 
kroppen 

 
Muskeltonus Slapp Nedsatt tonus 

Litt fleksjon 
Aktive spontane 

bevegelser 
Reflekser 
 

Ingen Grimaser, ansikts-
bevegelser 

Nyser, hoster, etc 

 

Virginia Apgar, 1953

• Viktigst Respirasjon og Sirkulasjon

– Hjerteaksjon kan underestimeres

– SpO2, EKG

• “Lett” å vurdere Tonus

• Hudfarge vanskelig å vurdere klinisk

– Dårlig sammenheng mellom

klinisk vurdering av hudfarge og

SpO2-verdier

Hei

Jeg heter Virginia Apgar

Er min score OK?

Asfyksistudier på dyr fra 1960-tallet…

Ved oksygenmangel  
øker først respirasjons-
bevegelsene, deretter 
inntrer:

Primær apné
Lett bradykardi (ofte 
rundt 60-100/min)
Lett acidose, høy pCO2
En viss muskeltonus

Behandling: 
Hudstimulering og 
evt. ventilasjon
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Asfyksistudier på dyr fra 1960-tallet…

Ved langvarig 
oksygenmangel utvikles 
metabolsk acidose pga
anaerob metabolisme. 
Barnet får da:

Sekundær/terminal apné
Betydelig acidose
Bradykardi, slapphet og 
lite/ingen livstegn
Ofte helt blekt barn

Behandling: 
Ventilasjon og full 
resuscitering

Resuscitering av nyfødte

• ~ 10 % trenger «assistanse»                                         for å 
starte å puste etter fødselen

• ~ 3-6 % blir ventilert etter fødselen
• ~ 0,1% «trenger» brystkompresjoner

Av 100 000 nyfødte i Sverige
• 0,2 % av barn > 32 uker «trengte»                                                         

uventet resuscitering
• Ni av ti responderte på maskeventilasjon alene

KONKLUSJON 
Maskeventilasjon er viktigste tiltak å beherske!!

Schultze’s metode for nyfødt resuscitering 
Schultze BS. Der Scheintod Neugeborener. Jenna: Mauke's Verlag, 1871.

Andre ”kjente” metoder

1. Raising and lowering the arms
(the Sylvester method)

2. Rhythmic traction of the tongue 
(the Laborde method)

3. Tickling the chest, mouth, or throat

4. Dilating the rectum using a raven’s   
beak or a corn cob

5. Immersion in cold water

6. Electric shocks 

7. Nebulisation of brandy mist 

Reviderte retningslinjer 2015-2016

Nyfødtresusciteringsretningslinjer fra NRR i Norge
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1. Er barnet født til termin?

2. Puster/skriker barnet?

3. Har barnet god muskeltonus?
– Hvis ja på alt kan man (vanligvis) ta det med ro……

Hvis barnet ikke skriker/puster og er slapp kan det 
bli behov for:

A. Initiale tiltak (tørke av/stimulere, rense/fri luftvei etc.)
B. Ventilasjon
C. Brystkompresjon
D. Medikamenter

Hva skal man spørre seg? Første respons

• Lokalt team!
– Sammensetning basert

på lokal bemanning

• Tilkall hjelp lokalt av de som kan
komme raskt!

• Kontakt med kuvøseteamet etter at 
barnet er stabilisert
– Lite man kan gjøre akutt..

De fleste barn som ikke puster 

tilstrekkelig etter fødsel 

trenger assistanse for å hjelpe 

til med overgang fra placental

til pulmonal gassutveksling

Ventilasjon helt sentralt, 
brystkompresjon svært 
sjelden nødvendig hvis 
adekvat ventilasjon
Morley CJ, Davis PG. Advances in neonatal 

resuscitation: supporting transition. 

ADC-FN 2008; 93: F334-6

Hva gjør man når barnet er født?

Observer/vurder raskt:
1. Respirasjon 

– Skriker barnet??

– Gisping/apne?

2. Hjertefrekvens

– Evalueres hvis barnet ikke 
puster adekvat

– Lytt på hjertet, evt. palper
navlesnor

Unngå:
• Varmetap spes. hos premature

• For kraftig oppvarming av fullbårne!!
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A. Initiale tiltak
Stimulering og bruk av sug

Stimulering
• Ungen tørkes av. Frotteres på rygg. Men ikke kast bort 

tiden på dette hvis barnet er dårlig!

• Ved etablering av fin egenrespirasjon og hjertefrekvens 
over 100 kan barnet observeres videre.

Mekonium misfarget  fostervann
• Sug i munn og svelg før start av ventilasjon

AHA, 2015

A. Initiale tiltak 
Frie luftveier

Leire barnet med hodet i nøytral stilling

B. Ventilasjon

Indisert hvis:
– Hjertefrekvens < 100/min på tross av stimulering eller ved dårlig 

respirasjon (gisp). 
– Barnet er svært bradykard og blekt rett etter fødsel,  start 

ventilasjon umiddelbart

• Evt. sug raskt i munn/svelg, deretter nese (max 10 sek.)
– For kraftig suging kan forsinke respirasjonsstart + gi bradykardi!

• Viktig med frie luftveier, unngå lekkasje rundt masken

• Lærdals selvekspanderende bag eller Neopuff/Neo-Tee

• Frekvens 30-60/min
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Det anbefales å starte med romluft 
(21% O2) ved resuscitering av nyfødte

• Start av resuscitering med 21 % O2
(romluft) har vist lavere dødelighet 
sammenlignet med bruk av 100 % O2

• O2 kan ha negative korttidseffekter (tar 
litt lenger tid før den nyfødte starter å 
puste) + negative langtidseffekter 
(skadelige oksygen radikaler)

– OD Saugstad, Lancet 2010

Ventilasjon 

Vurdere effekt: Øker hjertefrekvensen? 

Maske-ventilering
Plassering av maske over munn og nese
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Maske-ventilering
Hvordan unngå/minimalisere lekkasje?

Neopuff – kontrollert overtrykksventilasjon

Gi 30-60 innblåsninger per min

Pekefinger over PEEP ventil = PIP 

PIP = 20-30 cm H2O
Tett maske = CPAP

5 cm H2O

Intubasjon
Vurderes hvis kyndig person tilstede

Riktig posisjon av tuben verifiseres 

med CO2 detektor 

Fargeomslag fra lilla til gul ved 

riktig plassering. 

– Obs kan være falsk negativ ved 

sirkulasjonsstans 



21

Intubasjon Larynksmaske?

i-gel, neonate, supraglottic airway, size 1.0 (2-5kg)

C. Brystkompresjon
Hjertefrekvens < 60/min på tross av adekvat ventilasjon i minst 30-60 sek

Ventilasjon er viktigst! 
Må forsikre seg at dette gjøres optimalt før brystkompresjon iverksettes

To-tommel teknikk (+) To-finger teknikk

Brystkompresjon 90/minutt  - Ventilasjon 30/minutt.
Ratio 3:1 (120 bevegelser/min)

Kombinert ventilasjon  
og brystkompresjon

Navlesnor med en stor vene
og to mindre arterier
Vene ”lett” å kateterisere
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Navlevenekateter - akutt

1. Bruk kateter 5 French, single lumen

2. Fyll kateter med saltvann

3. Kutt navlesnoren med skalpell ca 1-2 cm 
over hudnivå
- Ha en kompress klar hvis blødning

4. Identifiser navlevene og sett inn kateter 
til ca 2-3 cm under hudnivå.

5. Sjekk om du får backflow, hvis ja kan 
man bruke kateter til infusjon

6. Dette gjøres ”rent”, men ikke sterilt i en 
akuttsituasjon der IV tilgang er 
nødvendig for å redde liv

D. Medikamenter ved asfyksi

• Meget sjelden behov. Situasjonen er alvorlig, men ikke 

håpløs. Gis så nær hjertet som mulig, helst i navlevene

– Adrenalin (kan gjentas hvert 3-5 minutt)

• IV:  20 (10-30) µg/kg = 0,2 ml K-adrenalin/kg  (Fullbåren 0,5 ml)

• I tube: 50 µg/kg = 0,5 ml K-adrenalin/kg          (Fullbåren 2,0 ml)

– Volum (hvis mistanke om hypovolemi/”utblødd”) 

• NaCl eller katastrofe blod (10 ml/kg ) over 5-15 min

• Liten dokumentasjon…..

– Buffer

• Sjelden indisert…

Asfyksi
Ledelse/dokumentasjon

• Viktig at en person leder resusciteringen

• Viktig med god kommunikasjon!

• Viktig med god dokumentasjon av hva som er gjort 
og til hvilken tid.
– Hvis nok personell tilstede settes en person til å skrive ned

– Husk å starte Apgar klokken!!

Når avslutte resuscitering?

• Hvis barnet har hatt manglende hjerteaksjon (ingen påvist 
puls) etter 20 min resuscitering må man vurdere å avslutte 

• Kliniske data på at 20-25% av barn med Apgar 0 etter 10 
min overlever, og halvparten med normal utvikling 
(forutsatt hypotermi)
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Oppsummering

• Frisk nyfødt
– Skriker/regelmessig pusting
– Ofte fin farge (rosa) sentralt
– HF > 100/min
– Tiltak: Tørk av, pakk inn, gi til mor!

• Lett medtatt asfyksi
– Dårlig respirasjon, 
– HF > 60/min
– Tiltak: Stimuler, evt. ventilasjon

• Alvorlig asfyksi (klinisk død)
- Blek, dårlig/ingen respirasjon
- HF < 60/min, evt. ingen hjerteaksjon

(men påvist hjerteaksjon 15-20 min før forløsningen)
- Tiltak: Start ventilasjon, vær forberedt på videre                                                        

behov for avansert HLR/full resuscitering

Sånn kan det gå……

Takk for
hjelpen


