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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.

– Man finner en lav PaO2 (2,0-4,0 kPa) i navlestreng etter fødsel 

• 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.

Percentilskjema for SaO2 hos friske nyfødte rett etter fødselen. 
Pediatrics 2010;125:e1340-e1347

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.
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Jeg vil 

tilbake!!!

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 
– Diagnostisk scoring-system; vurdere alvorlighet av asfyksi

– 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

Utfordringer ved Apgar scoring

• Viktigst er Respirasjon og Sirkulasjon
– Hjerteaksjon kan dog underestimeres

• “Lett” å vurdere Tonus

• Hudfarge er vanskelig å vurdere klinisk. 
– Dårlig sammenheng mellom klinisk vurdering av 

hudfarge og SpO2 verdier
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Hei

Jeg heter Virginia Apgar

Er min score OK?

Årsaker til perinatal asfyksi

Prenatalt
1. Subkronisk:

– Placentasvikt som fører til 
veksthemming 

– Redistribusjon av blod til 
hjerne og hjerte. 

2. Subakutt: 
– Raskt oppstått preeklampsi

3. Akutt: 
– Placentaløsning,  

navlesnoravklemning, 
fastsittende skuldre etc.

Postnatalt:

1. Fortsettelse av prenatal 
asfyksi (80 % !)

2. Medfødt infeksjon?

3. Medikament hos mor?

4. Medfødte misdannelser?

Blodstrømhastighet i navle-

arterie; 2 fostre i uke 27

1. Øverst normalt mønster.

2. Nederst alvorlig 

sirkulatorisk placentasvikt.

Seleksjon!
I mange tilfeller kan man forutsi at barnet har høyere risiko

for en perinatal asfyksi

Eksempler på barn med økt risiko for asfyksi
Men uforutsette asfyksier forekommer!!

WHO: Be prepared at every birth!

Veksthemmet barn
Stort (makrosomt) barn 

av mor med diabetes
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Hvordan oppfattes asfyksi?

Før/under fødselen
• Lite/mindre fosteraktivitet

• Mekonium-misfarget fostervann

• Fostertakykardi (enda verre bradykardi….)

• Sene decelerasjoner og/eller “Silent pattern” på CTG

Etter at barnet er født
• Apgar-score 0-6 ved ett og/eller fem minutter.

• Ingen respirasjon innen 30 sek

• Intet skrik innen ett minutt

• Initial bradykardi

• ”Livløst” barn

Asfyksiens forløp (1)
Varierer med grad av og lengde av opphevet surstofftilførsel.

• Ved surstoffmangel  øker initialt 
respirasjonsbevegelsene deretter inntrer en:

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

• En viss muskeltonus

Behandling: Hudstimulering og evt. ventilasjon

Asfyksiens forløp (2)
Varierer med grad av og lengde av opphevet surstofftilførsel.

• Ved langvarig surstoffmangel/senere i 
asfyksiforløpet utvikles en metabolsk acidose pga 
anaerob metabolisme. Barnet får da en såkalt:

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

Behandling: Ventilasjon og evt. ”full” resuscitering 

Asfyksiens forløp
Varierer med grad av og lengde av opphevet surstofftilførsel.
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Alvorlig asfyksi
Som antas å kunne gi nevrologisk senskade 

• Defineres av:

– 5 min Apgar < 4
• Sverige 1997: 0,35 % av alle fødsler

– Navlearterie-pH < 7,0 med base excess < -12

– Moderat til alvorlig encefalopati

Neonatal encefalopati (NE)
• Grad I (mild):

– Irritabel, svært våken, litt slapp, store pupiller, suger dårlig

• Grad II (moderat):
– Kramper, små pupiller, suger ikke (må sondes), slapp, svak Moro

• Grad III (alvorlig):
– Koma, langvarige kramper, svært slapp, puster ikke selv, opphevet 

Moro

• Moderat til alvorlig (NE)
– ca 0.5-1/1000.

– Av disse vil 10-60% dø og minst 25 % av de som overlever vil 
utvikle nevrologisk sekvele. Klart verst ved grad III 

Prognose

• Avhengig av det kliniske forløpet og behandling 
(hypotermi) 

• Utvikling av en encefalopati (cerebralt påvirket barn) er 
prognostisk ugunstig, spesielt de mest alvorlige former

• En alvorlig asfyksi kan også være en følgetilstand av 
fosteraffeksjon og skyldes derfor ikke alltid ”noe galt som 
har skjedd under fødselen”

– Hold tungen rett i munnen ved snakk om «fødselsskade».

Resuscitering av nyfødte

• Rundt 10 % av nyfødte trenger en viss form for 
stimulering/assistanse for å starte å puste etter fødselen

• Under 1 % av nyfødte har behov for resuscitering 
(gjenoppliving)

Av 100 000 nyfødte i Sverige:
– 0,2 % av barn > 32 uker trengte uventet resuscitering. 
– Ni av ti responderte på maskeventilasjon alene.

KONKLUSJON: Ventilering med bag og maske 
er viktigste tiltak å beherske!!
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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 2010

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. Hjertekompresjon
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..
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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!!

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.

Ved mekonium misfarget            
fostervann

• Sug i munn og svelg før start av ventilasjon

A. Initiale tiltak 
Frie luftveier

Leire barnet med hodet i nøytral stilling
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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

• Frekvens 30-60/min

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? 
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Maske-ventilering
Plassering av maske over munn og nese

Maske-ventilering
Hvordan unngå/minimalisere lekkasje?

Intubasjon
Vurderes hvis kyndig person tilstede

Riktig posisjon av tuben verifiseres 

med CO2 detektor (Pedi-Cap®). 

Fargeomslag fra lilla til gul ved 

riktig plassering. 

– Obs kan være falsk negativ ved 

sirkulasjonsstans 
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Intubasjon

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

Ventilasjon er viktigst! Må forsikre seg om 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

Navlevenekateter- akutt

1. Bruk kateter 5 Fr., single lumen

2. Fyll kateter med saltvann

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

4. Identifiser navlevene og sett 
innkateter 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.
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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  (UNN: Fullbåren 0,5 ml)

• I tube: 50 µg/kg = 0.5 ml K-adrenalin/kg          (UNN: Fullbåren 2,0 ml)

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

• NaCl 10 ml/kg over 10 min

• Katastrofe blod

– Buffer: Sjelden indisert

– Narcanti: Ikke på fødeavdeling

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 10 
(15) minutters resuscitering kan man 
vurdere å avslutte 
– De som evt. skulle overleve etter 10 min har en 
elendig prognose mtp nevrologisk funksjon

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
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Flytskjema til 

bruk ved 

behandling

av asfyksi

hos nyfødte.

Bør henge ved 

asfyksibordet

Sånn kan det gå……

Takk for
hjelpen

Etter en alvorlig asfyksi
Barnet har ”kommet i gang”

• Ta rask kontakt med bakvakt på UNN (på dagtid overlege Nyfødt 
Intensiv)
– Apgar ≤≤≤≤ 5 etter 10 min
– Behov for ventilasjon ved 10 min
– pH < 7,00 i navlearterieblod
– BE ≤≤≤≤ -16 i navlearterieblod eller i annen blodprøve første 60 min

• Barnet må ikke bli for varm! 
– Feber/høy temperatur etter en asfyksi kan forverre en evt. hjerneskade

• Unngå overvarme

• Tillat rektal temp på mellom 35-36 grader, mål hyppig/kontinuerlig!

• Kan være aktuelt med terapeutisk hypotermi

Hypotermi behandling

ved perinatal asfyksi 

- en ”cool” behandling?
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Hjem for å trene!!

Takk


