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TAVI



Alvorlig aortastenose

Kateterbasert bytte av aortaklaffen (TAVI)

Konservativ behandling

Åpen hjertekirurgi



Gjennomsnittsalder TAVI pasienter

Swedeheart, Percutaneous Valve Registry; 2015



Målet med den geriatriske vurderingen før TAVI

• Rett behandlingsnivå til rett pasient: 

Underbehandling
av robuste eldre 

Overbehandling
av skrøpelige eldre 



2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease



FRAILTY=SKRØPELIG



“Eyeballing” av skrøpelighet

Perceived age as clinically useful biomarker of ageing: cohort study  Christensen, K et al. BMJ 2009



Essentail frailty toolset (EFT)

2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease



En bred geriatrisk vurdering

Balducci L et al Management of Cancer in the Older Person: A Practical Approach. The Oncologist, 2000
Rockwood K et al Frailty defined by deficit accumulation and geriatric medicine defined by frailty. Clin Geriatr Med, 2011
Fried LP et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. Journal of Gerontology, 2001 



Frailty screening på 
Haukeland:

Mini Cog
Daglig 
hjemmesykepleie?

Vekttap, BMI

SPPB
Gripestyrke
Fall siste 6 mnd



Mini Cog kan lastes ned fra Legeforeningens nettsider via norsk forening for geriatri

Screening før TAVI:



SPPB: 
Short
Physical
Performance
Battery

Sverre Bergh et al.  Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet, Folkehelseinstituttet, Forsknings gruppe for geriatri, St. Olavs hospital og NTNU, 2013

Guralnik, J.M et al., A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of mortality and 
nursing home admission. J Gerontol, 1994



Fysisk funksjon og skrøpelighet

• Ganghastighet

– Langsommere enn 0,5 m/s indikerer skrøpelighet (5 meter 
gangtest)

• Gripestyrke

– Måles med dynamometer

• < 18 kg for kvinner

• < 30 kg for menn

Green P et al. Gait speed and dependence in activities of daily living in older adults with severe aortic stenosis. Clin Cardiol 2012

Sintek M et al. Patient Evaluation and Selection for Transcatheter Aortic Valve Replacement: The Heart Team Approach. Progress in 
cardiovascular disease 2014

Stanaway, FF et al. How fast does the Grim Reaper walk? Receiver operating characteristics curve analysis in healthy men aged 70 
and over. BMJ 2011 



Forekomsten av demens øker med alderen: 

Illustrasjon fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse



Forløpet av Alzheimers sykdom (vanligste form for 
demens)

Illustrasjon hentet fra Aldring og helse 



Skal man ikke gjøre TAVI på pasienter med 
demenssykdom?

• Ulike grader av demenssykdom

– Langtkommen demens, enighet om at man ikke skal gjøre TAVI

– Moderat demens?

– Mild demens?

• Samtykkekompetanse?

– MMSE (Mini Mental State Evaluation) rundt 20

Sessums LL, Zembrzuska H, Jackson JL. Does this patient have medical decision-making capacity? Jama. 2011;306(4):420-7.



Do frailty measures improve prediction of mortality and morbidity following transcatheter aortic valve 
implantation? An analysis of the UK TAVI registry. Martin GP et al. BMJ Open 2018

Skrøpelighetsvurdering og TAVI: 



TAVINOR studien på Haukeland. To års overlevelse   n = 142 

A novel Geriatric Assessment frailty score predicts two-year mortality after Transcatheter Aortic Valve Implantation
Skaar E et al. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes 2018



ENDRING I  NYHA KLASSE
VED KONSERVATIV 
BEHANDLING



Functional Status and Quality of Life After Transcatheter Aortic Valve Replacement A Systematic Review Kim, C et al, 2014



Forandring i NYHA fra baseline til 12-23 mnd



SAMVALG



Samvalg

• Samvalg betyr ikke at pasienten skal velge fritt

• Fagfolk tilbyr behandlingen med størst nytte og lavest risiko og 
drøfter de ulike mulighetene 

• Ved begrenset levetid, viktig å undersøke pasientens 
motivasjon og håp for behandling og veie opp mot risiko



Samvalg

• Utfordrende for pasienter med kognitiv svikt og demens 

• Geriatrisk vurdering før behandlingsalternativer diskuteres-
bredere grunnlag for å gi pasienten råd

• Spesielt viktig dersom pasienten er skrøpelig



Samvalg

• Pasientpreferanser

• «Hva håper du å oppnå ved å få ny hjerteklaff?»

Charles, C et al «Shared decision-making in the medical encounter: What does it mean(or it takes at least two to tango) Soc. Sci. 
Med. Vol. 44, No. 5, pp. 681-692, 1997

Coylewright, M et al Patient-defined goals for the treatment of severe aortic stenosis: a qualitative analysis, Health expectations
2015



Skrøpelighetsscreening  av klaffepasienter over 75 år ved Haukeland

• Sykepleier:

– Mini Cog

– Selvhjulpen i dagliglivet?

– Vekttap? Ernæringsmessig risiko?

• Fysioterapeut:

– SPPB

– Gripestyrke (<30 kg menn, <18 kg kvinner)

– Fall siste 6 mnd

Resultatet vurderes av geriater, dersom tvil etter screening, mer grundig 
geriatrisk vurdering ved TAVI poliklinikk



Skrøpelige pasienter hvor en er i tvil om nytte/risiko ved 
TAVI

• Vurdere grad av skrøpelighet

• Symptombyrde 

• Tekniske utfordringer

• Pasientpreferanser

• Grundig vurdering, geriater kan bidra



PCI-UAP OG NSTEMI



Ustabil angina pectoris eller NSTEMI hos eldre:

• Brystsmerter?

• Klinisk presentasjon kan være atypisk

– dyspnø

– synkope, kraftsvikt og forvirring kan forekomme

• Spesifisiteten til  Troponin T er lavere hos eldre

Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation, ESC 2015



Figure 24. Trend of coronary 
angiography in NSTEMI patients 
in relation to age and gender, 
discharged alive, all ages, 1995–
2017.

The use of coronary angio-
graphy is still increasing in 
the elderly.

SWEDE HEART, 2017



Figure 62. Proportion of 
neurological complications in 
angiography/PCI patients, per age 
group, 2008–2017 (number of 
neurological complications above 
the bar, 95 % CI).

SWEDE HEART, 2017

Lav risiko ved angiografi/PCI generelt, men øker med alder 



After Eighty Study, multisenter, RCT

• 457 pasienter over 80 år med NSTEMI/UAP

• Av totalt 4187

• Randomisert til

– Coronar angiografi + PCI/ACB/Medisinsk behandling

– Medisinsk behandling på hjemstedssykehuset

• Sammensatt primært endepunkt: død, infarkt, slag, behov for 
revascularisering

• Funn: Signifikant forskjell i favør av invasiv behandling (41% vs
61%, p = 0,0001)

Tegn N, et al «Invasive versus conservative strategy in patients aged 80 years or older with non-ST-elevation myocardial infarction or
unstable angina pectoris (After eighty study): an open-label randomised controlled trial, The Lancet 2016



After Eighty studien; 

• Fant ikke forskjell i helserelatert livskvalitet mellom de to 
strategiene etter 1 år

• Ikke forskjell i død mellom gruppene

• Behov for senere revaskularisering «drev»

endepunktet

Tegn et al «The After Eighty randomised controlled trial , Health-related quality of life in older patients with acute coronary syndrome randomised
to an invasive or conservative strategy», Age and Ageing, 2018



ESC 2020: 

2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The 
Task Force for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European 
Society of Cardiology 



Om skrøpelige pasienter sier ESC: 

• Optimal medisinsk behandling pluss invasive strategi:

– skrøpelige pasienter med høy risiko for fremtidige
kardiovaskulære henderlser og lav risiko for komplikasjoner

• Medisinsk behandling alene:

– lav risiko for fremtidige hendelser og høy risiko ved prosedyre

2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: 
The Task Force for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation of 
the European Society of Cardiology 



Men; 

• Noen skrøpelige eldre vil ha lav toleranse for medikamentell 
anginabehandling og vil ha bedre symtomlindring ved PCI

• Konservativ strategi;

– Informere om rehenvisning ved symptomer



SWEDEHEART

• Pasienter over 80 får sjeldnere behandling etter retningslinjer

– Både akutt

– Langtidsbehandling

• Underbehandling bidrar til høyere mortalitet

JACC, Held et al, 12 march 2013, vol 61, Issue 10. Registerstudie, totalt 13 525, med 6074 pasienter over 
80 og 1071 over 90 år. 



Beslutningstrategi eldre:

Ischemisk risiko

Blødningsrisiko

Forventet levetid

Komorbiditet

Livskvalitet

Pasientpreferanser

Risiko og nytte ved revaskularisering

2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation:
The Task Force for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation of
the European Society of Cardiology 



HJERTESVIKT

Elisabeth Skaar, ph.d og overlege ved hjerteavdelingen på Haukeland, spesialist i  geriatri og kardiologi



Inndeling av hjertesvikt

• HFpEF (EF ≥50%) preserved

• HFmrEF (40-49%) mildly-reduced (het før mid-range)

• HFrEF (≤ 40%) reduced - vanligste årsak er hjerteinfarkt

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure



HFpEF

• Eldre, oftere kvinner

• Atrieflimmer, nyresvikt og ikke kardiovaskulær komorbiditet er 
vanligere enn ved HFrEF

• Behandle komorbiditet, lite spesifikk hjertebehandling

• Behandle systolisk hypertensjon; 

– Diuretika, ACEi, AII blokker og aldosteronantagonist mer 
effektive enn b-blokkere.

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure



Behandling av HRpEF:



Klasse I anbefalinger for HFrEF: 

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure



Paradigm-HF studien 2014 (Entresto)

Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure, McMurray et al NEJM 2014 (PARADIGM-HF)



SGLT2 hemmer (Forxiga studien) 

Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction, McMurray et al  NEJM 2019



Eksklusjonskriterier: 

• Symptomatisk hypotensjon eller systolisk BT < 95 mmHg

• Pasienter hvor en mistenkte at de ikke forstod eller ville klare å 
ta studiemedisinen, eller enhver tilstand som gjorde at man 
antok at pasienten ikke ville kunne fullføre studien

• Kort forventet levetid (<2 år) som ikke skyltes kardiovaskulær
tilstand eller nyresvikt

Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction, McMurray et al  NEJM 2019



Pasienter vi ser i klinisk praksis vs studiepasienter: 

Beers, Thesis 2014



ACE hemmer/AII blokker:

• Risiko for kreatininøkning-men ikke nødvendigvis nyreskade

• Aksepterer inntil 30% økning i baseline kreatinin

• Risiko for hyperkalemi

• Både mindre symptomer og mortalitetsgevinst hos HF 
pasienter

AHA Scientific statement : Cardiorenal Syndrome, Circulation 2019



Tillegg av aldosteronantagonist:

• Undertrykkelse av RAAS aksen begrenses pga kompensatorisk 
økning av aldosteron

• For langvarig suppresjon av RAAS- legge til 
aldosteronantagonist

• Seponere Kaleorid



Ved oppstart ACEI/AII blokkere

• Sjekk elektrolytter og nyrefunksjon

• Oppstart; lav dose

• Doble dosen – 2. uke 

• Prøv å nå måldose

• Ktr elektrolytter og kreatinin etter 1-2 uker, og 1-2 uker etter at 
man har nådd måldose

• Kontroller blodprøver hver 4 mnd deretter

• Det er svært sjeldent at man trenger å stoppe ACEI/AII 
blokkere

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure



Behandling med loop-diuretika (Furosemid)

• Hjørnesteinsbehandling

• Øker utskillelsen av Na i Hendles sløyfe

• Over 90% av pasienter med hjertesvikt får diuretika

• Klasse 1 indikasjon basert på ekspert opinion (AHA 2017)

• Peroral ca 50% biotilgjengelighet, i.v 100%

• Men obs- blodvolumet er en liten del av ekstracellulært volum

AHA Scientific statement : Cardiorenal Syndrome, Circulation 2019



Forskjell på Furix og Burinex

• Bumetanid (Burinex) 

– God p.o absorbsjon, 80-100%

– Påvirkes ikke av måltid

– Eliminasjon via lever

• Furosemid

– Varierende p.o absorbsjon, mellom 10-100%

– 30% lavere absorbsjon ved måltid

– Elimineres via nyrene, økende halveringstid ved nyresvikt

Bruk av diuretika ved nyresykdom, Heramb et al, Tidsskr Nor Legeforen 2014



Dosering av diuretika

• Ved nyresvikt; eGFR 15 ml/min/1,73 m2

– maksimal respons med 160-200 mg Furix eller 4-5 mg Burinex 
i.v

• Friske

– Maksimal respons med 40 mg Furix eller 1 mg Burinex i.v

Bruk av diuretika ved nyresykdom, Heramb et al, Tidsskr Nor Legeforen 2014



Diuretikaresistens

• 1. Responsen reduseres etter første dose (beskytter kroppen 
mot hypovolemi)-Kompensatorisk reabsorpsjon av Na distalt i 
nefronet

• 2. Økt reabsorpsjon av Na fra tarm

• 3. Assosiert med nyresvikt, økt risiko for hospitalisering pga
hjertesvikt og død

• Saltrestriksjon, i.v diuretika (evt som infusjon), 
kombinasjonsbehandling med andre diuretika 



Cardiorenalt syndrom

Copyright © 2012, Elsevier



Etablert nyresvikt og samtidig hjertesvikt (HFrEF)

AHA Scientific statement : Cardiorenal Syndrome, Circulation 2019



Biventriculær pacemaker- «hjertesviktpacemaker»
CRT-cardiac resynchronization therapy

• Optimalt medikamentelt behandlet i minst 3 mnd

• Best dokumentasjon ved sinusrytme, v. grenblokk og QRS 
bredde ≥150 ms

• NYHA II-III (kan være innom IV)

• EF under eller lik 35%

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure



Seponere

• Slyngediuretikum ved ankelødem uten klinisk, biokjemisk eller
radiologisk påvist hjertesvikt, leversvikt, nefrotisk syndrom eller
nyresvikt. 

• STOPP (Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate Prescriptions) Screeningverktøy for potensielt 
uhensiktsmessige legemidler til eldre



NSAIDS/COX –2 hemmere:

•Hemmer prostaglandinsyntesen og øker den perifere 
karmotstanden

•Redusert renal gjennomblødning og glomerulær filtrasjon

•Økt væskeretensjon, redusert nyrefunksjon, hemmet 
diuretikaeffekt



Pasient (pårørende) opplæring

• Vurdere væskerestriksjon; 1,5-2 liter hos pasienter med stuvning 
og mye symptomer

• Situasjoner hvor det er viktig å få i seg nok væske:

– Varmeperioder, kvalme, oppkast, feber

• Sunn mat, unngå mye salt (>6 g/d)

• Forsiktig med alkohol  

• Røykeslutt

• Fysisk aktivitet er bra

• Fleksibel diuretikabruk (monitorere vekt)



Den skrøpelige gamle pasienten med hjertesvikt (HFrEF)

• Vanlig

– En studie viste at >70% av hjertesviktpasienter over 80 år er 
skrøpelige

• Anbefaler tettere oppfølging av skrøpelige hjertesviktpasienter

• Kombinasjon av kognitiv svikt og hjertesvikt er vanlig

– Teste ved MMSE eller klokketegning

– Akutt forvirring (delirium)- kan være tegn på akutt 
dekompensert hjertesvikt

– Lære opp pårørende



Oppsummering: 

• Både HFrEF og HFpEF er vanlig hos gamle

– HFrEF: ACE hemmer/angiotensin II blokkere/ARNI, b-blokker, 
SGLT2 hemmere og diuretika er standard + evt
aldosteronantagonist (Grenblokk? CRT?)

– HFpEF diuretika +behandle komorbiditet

• ESC retningslinjene anbefaler skrøpelighetsvurdering 

• Gamle er mer utsatt for bivirkninger bør følges tettere

– hyppig kontroll av kreatinin og elektrolytter. Ortostatisme. 

• Pasient/pårørende opplæring er viktig



Decision-making and care of older adults with multiple 
conditions


