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Aortastenose og eldre
CARDELIR

(Nkomo et al., 2006, Sawaya et al., 2012)



Aortic Valve Therapy

Surgical Aortic Valve Replacement
(AVR)

Transcatheter Aortic Valve
Implantation (TAVI)

(Leon et al., 2010, Makkar et al., 2012)
©Edwards LifeSciences



Delirium

Stammer fra de latinske ordene:

«de» – vekk fra
«lira» – avspore fra det fastsatte spor

Historisk perspektiv:

En av de første tilstandene beskrevet i medisinsk litteraturhistorie

Referert til av legekunstens far Hippokrates for 2500 år siden

(Fuller, V; Journal of Clinical Nursing 2016, Engedal; 2008)



Hva er delirium?

• Delirium er et multifaktorialt geriatrisk syndrom

• Reduksjon i kognitiv funksjoner, redusert 
hukommelse, hallusinasjoner, illusjoner og 
vrangforestillinger

• Oppleves i mange tilfeller uhyggelig og 
skremmende

(FitzGerald, JM; Aging Mental Health, 2017, Instenes et al; Heart, Lung and Circulation, 2017) 



Delirum sub-typer



Forløpet til delirium

Akutt innsettende / reversibel tilstand / fluktuerende 
forløp

■ Institusjonalisering
■ Økte helsekostnader
■ Redusert kognitiv funksjon
■ Økt mortalitet

(American Psychiatric A. Diagnostic and statistical manual of mental disorders ; DSM-5. 
Washington, D.C: American Psychiatric Association, 2013)



Scenario

«…Det begynte med at veggene fremsto med striper (disse var 
ensfargete i utgangspunktet). Stripete mønster gikk ned etter veggen 
og bortetter gulvet, oppover på andre siden og bortover taket. Det gikk 
rundt og rundt akkurat som et mønster på en tapet. 
Deretter var det akkurat som støv, og plutselig forsvant dette støvet 
oppe med lampen og etterpå var det nede ved gulvet. Det var akkurat 
som det samlet seg og reiste seg som en søyle som med et fremsto som 
et mannshode…jeg ble så forundret, lukket øynene og da fikk jeg 
plutselig inn nyhetssendinger fra hele verden. Fra Russland, USA og 
Japan…ja, jeg vet ikke hvor. Tror det var 7-8 forskjellige nyhetssendinger 
som plutselig dukket opp…»  

(Mann 81 år, AVR)



Bakgrunn for studien

● Fra 2013 – 2015 utførte vi en kvalitativ intervju studie hvor vi undersøkte 
pasienters opplevelse av postoperativt delirium etter aortaklaff behandling

● Funn i fra denne studien avdekket ny informasjon vedrørende
pasientenes opplevelser av samhandling med helsepersonell og pårørende i 
delirisk tilstand

● Denne informasjon dannet grunnlag for en ny undersøkelse både postoperativt
og i et langtidsperspektivt.

(Instenes et al; Heart, Lung and Circulation, 2017) 



● In 2017 we conducted an qualitative interview study; «Eight days of
nightmares….». 

● The aim of this study was to explore how octogenarian
patients experienced postoperative delirium after SAVR or TAVI

● Findings in this study brought up interesting information about
how the patients perceived interactions with healthcare
professionals and relatives in the delirious state.





Tidligere kvalitative studier

● Pasientene husker deliriumsepisoden(e) i lang tid (Patridge et al; 2012, Instenes et al;
2017).

● Erindringer som  involverer familemedlemmer er hovedsaklig opplevd 
positivt (Granberg et al; 1998, Roberts et al;2007, Stenwall et al;2008a).

● Til motsetning, er opplevelsene varierende når det gjelder samarbeid 
med helsepersonell (Laitinen; 1996, Granberg et  al; 1998, McCurren and Cronin; 2003, Duppils and 
Wikblad; 2007).

● Få studier omhandler og beskriver hvordan eldre pasienter opplever samarbeid 
med helsepersonell og pårørende i delirisk tilstand (Day & Higgins; 2015, Patridge et al; 2012, 
Stenwall et al; 2008a).

● Til vår kjennskap, er der ingen studier utført i forhold til pasienter i 
aldersgruppen 80+ etter aortaklaffe behandling.



Hensikt med studien

Å utforske og beskrive hvordan pasienter i
aldersgruppen 80+, som opplever delirium 
etter aortaklaffe behandling, erfarer
reaksjoner fra helsepersonell og pårørende
postoperativt og fire år etter prosedyre



Metode

Design: Prospektiv kohort studie 
Inklusjon kriterier: ≥80 år, elektiv aortaklaffe kirurgi (AVR) eller transkateter 
implantasjon av aortaklaff (TAVI)
Primære endepunkt: Post-operativt delirium
Sekundære endepunkt: Frailty (skrøpelighet), søvn, selv-rapportert helse, re-
innleggelse og død



Confusion Assessment
Method (CAM) 

1: Akutt forandring i mental tilstand og    
fluktuerende forløp

OG

2: Uoppmerksomhet

3:  Redusert bevissthetsnivå 4: Uorganisert tankegang

OG

ELLER

(Inouye et al; Annals of Internal Medicine, 1990)
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CARDELIR - STUDIEN

N=143 pasienter i alder 80+ etter AVR eller TAVI

(Eide et al; The American Journal of Cardiology, 2015)

Prosedyre Inkluderte
pasienter

Forekomst av 
delirium

AVR 78 48 (66 %)

TAVI 65 28 (44%)



Initial interview study

Characteristics Mean or count ±SD or (percent)

Age (years) 83 2.2

Marital status 

Married 5 (50)

Divorced 1 (10)

Widow 4 (40)

Cohabital status

Living alone 5 (50)

Living together with spose 4 (40)

Living together with others (children ) 1 (10)

Treatment TAVI 4 (40)

MMSE before surgery 27.4 3.7

MMSE after 6 months 27.3 3.5

Max aorta gradient (mmHg) 89.4 36.6

Mean aorta gradient (mmHg) 57.2 25.5

Logistic EuroSCORE 13.1 6.6

Length of stay (days) 14.6 9.9

(Instenes et al; Heart, Lung and Circulation, 2017)

Table 1. Characteristics of octogenarian patients with severe aortic stenosis included in the 
qualitative interview study (N=10)



Oppfølging studien

Intervjuperiode: 2016-2017 (4 år etter første intervju)

Kjønn: kvinner: n = 1, menn: = 4

Prosedyre: AVR: n = 3, TAVI: n=2

Aldersinndeling: 85 – 91 år



DATA ANALYSE

Innholdsanalyse i henhold til Graneheim and Lundman:

● Danne seg et helhetlig inntrykk av intervjuets innhold 
● Identifisering av  «meningsbærende enheter» fra hvert intervju
● Reduksjon av teksten i disse «meningsbærende enheter» (bevarer 

hovedinnholdet av teksten)
● Abstraksjon av teksten til koder eller «merkelapper»
● Utforming av kategorier – «en kategori svarer på spørsmålet HVA?»
● Utforming av tema – «et tema svarer på spørsmålet HVORDAN?»

(Graneheim & Lundman; Nurse Education Today, 2003)



Funn

Overbyggende tema:

Helsepersonell og pårørendes reaksjoner innvirket betydelig
på pasientenes deliriumsopplevelse postoperativt og i et 
langtidsperspektiv



Sub-tema

• Fravær av omsorg og støtte forsterket 
pasientenes sårbarhet

• En ydmykende tilnærming førte til ubalanse i 
helsepersonell/pasient forholdet

• Ubetenksomme kommentarer gav varige 
inntrykk



Fravær av omsorg og støtte forsterket pasientenes
sårbarhet

“…Personalet var så hyggelig, ringte jeg på klokken så kom de. Hvis ikke, 
banket jeg i veggen, da fikk jeg panikk, de måtte liksom være i nærheten av 
meg…” (Kvinne 81 år)

“…min kone sa til helsepersonalet; min mann er ikke lenger i en slik tilstand at 
han kan dele rom med tre andre (ref. til deliret; oppførsel, tale etc…). Dere får
heller kjøre han ut på gangen eller inn på et oppholdsrom…” (Mann, 85 år)                                   



Fravær av omsorg og støtte forsterket pasientenes
sårbarhet

“… Jeg spurte om hun [sykepleieren]kunne komme å holde meg litt i 
hånden….jeg kunne ringe om det var noe, sa hun.”  (Kvinne, 87 år)

“…Jeg lå der på rommet mitt helt alene og det føltes som om jeg skulle
kveles. Jeg prøvde å fjerne det medisinske utstyret som var festet til meg, 
måtte komme meg avsted. Da kom en kvinnelig sykepleier inn på rommet, 
hun kjeftet på meg og satt utstyret på plass igjen… Jeg kunne høre dem
[sykepleierne] snakke…og jeg husker jeg tenkte; “tenk om dere hadde
kommet inn og satt her litegranne”…Jeg følte meg fullstendig alene, aldeles
utenfor alt…” (Kvinne, nå 91 år)



En ydmykende tilnærming førte til ubalanse i 
helsepersonell-/pasientforholdet

“Hun [sykepleieren] ristet på hodet…”Dere menn må være
dumme!”...men hvordan kunne jeg [pasienten] vite hvordan
forberedelsene til denne prosedyren skulle være..” (Mann 85 år)

“Jeg sa til kirurgen: Skal du ikke bedøve meg!..alt går etter planen, 
var hans svar..” (Mann 80 år)



Ubetenksomme kommentarer gav varige inntrykk

“Jeg har et barnebarn og han fant min oppførsel veldig merkelig… 
Håper du blir normal igjen, sa han.”  (Kvinne 81 år)

“Sønnen min som var på besøk bare lo av meg….men jeg var helt
sikker på det jeg så…det var ingenting å diskutere.” (Mann 84 år)                                 



Ubetenksomme kommentarer gav varig inntrykk

“…når jeg nå i ettertid skal fortelle om deliriet til noen, sier min kone; «det er 
nok nå, dette har du fortalt om før». (Mann, nå 85 år)





Konklusjon

● Pasienter i aldersgruppen 80+ er i stor grad bevisst på de reaksjoner
helsepersonell og pårørende formidler selv i deliriøs tilstand

● Pasientene husker uheldige episoder som har oppstått under 
samhandling med helsepersonell og pårørende i lang tid, selv etter
fire år

● Funnene synliggjør behovet for å implementere et validert screening 
verktøy for tidlig identifisering av delirium og et strandardisert
oppfølgingsprogram i forhold til forebygging og behandling av
tilstanden.



Spørsmål?



Takk for oppmerksomheten


