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For skrøpelig til TAVI? 

Hva en geriater (og kardiologisk sykepleier) 
kan bidra med



Disposisjon

• Kasuistikk

• Bakgrunn TAVI og eldre pasienter

• Ulik grad av skrøpelighet hos eldre

• Hva er skrøpelighet (frailty)?

• Hva er geriatrisk vurdering?

• Screening av TAVI-pasienter

• Litt om funksjonsnivå og kognisjon

• Kasuistikk som oppsummering



Mann 88 år med aortastenose

• Sluttet å gå trapper ned til kjelleren og til
postkassen

• Kjører bil

• Blitt slappere siste tid i følge ektefelle

• Vurderes for TAVI



Frailty-screening (sykepleier hjerte)

• Dårlig skåre på mini-Cog

• Dårlig matlyst



Geriatrisk vurdering

• Komorbiditet: Dialysekrevende nyresykdom, 
operert for kreft i tykktarm for mange år siden, 
prostatakreft, atrieflutter, høy senkning (SR) av
ukjent årsak

• Funksjonsnivå: Selvstendig i basal ADL. 

• Ganghastighet: 0.8 m/s. Redusert balanse. 0 fall.

• Kognitiv funksjon: 19/30 på MMSE

• Vurdering: Skrøpelig



Bakgrunn

• Aortastenose er en vanlig klaffesykdom hos 
eldre pasienter, insidensen øker med alderen

• Ved symptomer er 2-års mortalitet 50%

• Ingen medisinsk behandling hjelper

• Kirurgi bedrer symptomer og overlevelse

Osnabrugge et al 2013, Bach 2009 



Kirurgi ved aortastenose

• 1/3 av eldre pasienter avslås fra åpen kirurgi 
grunnet for høy risiko

• TAVI (transcatheter aortic valve implantation) 
er et mindre invasivt alternativ

• TAVI reduserer mortalitet og bedrer 
livskvalitet sammenlignet med medisinsk 
behandling

Mack et al 2015





Komplikasjoner ved TAVI

• 30-dagers mortalitet ca 3-4%

• Klinisk hjerneslag – 5-17% når pasientene 
undersøkes systematisk

• Karskade ved innstikkstedet – ca 16%

• Tamponade 0.2-4%

• Obstruksjon av koronarkar (<1%)

• Pacemakerbehov 15-33%

• Nyresvikt ca 7%
Lansky Am J cardiol 2016, Messe JAMA 2016,
Puri Eur Heart J 2015  



Var det nyttig å utføre TAVI?

• 30-50% får ikke bedre funksjonsnivå eller QoL
etter TAVI

• Nytteløs behandling: Kombinasjon av død 
og/eller fravær av bedring av funksjonsnivået 
ved oppfølging 6 måneder-1 år

• TAVI koster ca 300 000

Puri et al 2015



- Kun 30% av pasientene i registeret rapporterte livskvalitet 
etter 1 år
- Non-respondere hadde alvorlig lungesykdom, dårligere 
baseline helsestatus, langsommere ganghastighet, høyere 
risikoskåre



Pasientenes preferanser

• 226 pasienter over 60 år med alvorlig sykdom
• Ble spurt om valg av behandling (uten behandling 

ville sykdommen ført til døden)
• 89% ville ha belastende behandling dersom 

helsen ble bedre/uendret
• Behandling gir overlevelse, men alvorlig 

- redusert funksjonsnivå: 74% ville sagt nei
- kognitiv svikt: 89% ville sagt nei

• Disse utfallene var viktigere enn risiko for død ved 
behandling

Fried N Engl J Med 2002



ROBUST ELLER SKRØPELIG?



Forventet levetid ved ulike aldre

Walter LC JAMA 2001



Skrøpelighet (frailty)

• Markør for økt sårbarhet

• Eldre individer som har redusert evne til å svare
på stress

- akutt sykdom (feks infeksjon)

- kirurgi

• Multisystemreduksjon i reservekapasitet

• Uenighet om hvordan vi finner ut om en pasient
er frail

Abellan Van Kan, 2008



Kategorisering

Geriatrisk
vurdering

Robust Intermediær Skrøpelig



Geriatrisk vurdering (GA)1

- Funksjonsnivå
- Mobilitet
- Komorbiditet
- Polyfarmasi
- Kognitiv funksjon
- Ernæringsstatus
- Depresjon
- Sosialt nettverk

Oppdage ukjente problemer
Optimalisering før behandling
Forventet levetid
Prediksjon av komplikasjoner
Planlegging av behandling
Baseline før behandling

SKRØPELIGHET

1Wildiers et al, JCO, 2014





Recommendations to close knowledge gaps (AVR)

• Risk calculators should be developed that include 

– cognitive function

– frailty

– functional limitations 

• In the assessment of perioperative morbidity and 
mortality

• Outcomes should include functional status and quality of 
life



Behandlingsvurderinger

• Tilstandens alvorlighetsgrad

• Komplikasjoner ved behandling

• Komplikasjoner ved å ikke behandle

• Tilgjengelig behandling?

• Pasientens toleranse for behandling

• Andre mer alvorlige sykdommer (competing
risks)?

• Forventet levetid med/uten behandling

• Pasientens preferanser



Frailty-screening – OUS Ullevål

• Kardiologiske sykepleiere har ansvaret

• Fange opp pasienter med kognitiv svikt eller 
redusert samtykkekompetanse

• Fange opp pasienter der TAVI ikke løser 
problemene

• Baseline før inngrepet

• Optimalisering før TAVI

• Gøy



Screeningen

TEST RESULTAT FRAILTY-MARKØR?

Ganghastighet (4 m gangtest) m/s Grense: 0.8 m/s

Fall siste 6 mnd JA/NEI  Antall: Grense: >1

Hjemmesykepleie daglig JA/NEI Grense: Ja

Barthels ADL-indeks Skåre: Grense: <20

Mini-Cog Skåre: Grense: <4

Vekttap > 4.5 kg siste år JA/NEI Antall kg: Grense: Ja

BMI < 20.5 JA/NEI BMI: Grense: Ja

Vekttap siste uker JA/NEI Grense: Ja

Redusert næringsinntak siste 

uker

JA/NEI Grense: Ja



“Jeg tror hun kunne gå selv før
innleggelsen, men jeg er ikke sikker…”

• Funksjonsnivå beskrives sjelden i
innkomstjournalen

• Kalles familie/sosialt – ikke eget punkt

• 1/3 av pasienter over 70 år opplever hospital-
associated disability (selv om sykdommen som
førte til innleggelsen behandles vellykket)

Covinsky JAMA 2011



Hvorfor er kognitiv funksjon så viktig?

• Beslutningskompetanse må vurderes

• Skal pårørende involveres i beslutningen?

• Baseline før behandling

• Oppfølging må tilpasses (medikamenter, huske 
avtaler)

• Kognitiv svikt er en negativ prognostisk faktor

• Risiko for delirium – kan forebygges/informeres 
om



Kliniske tegn…

• Ektefelle/barn svarer på alle spørsmålene

• Pasienten vet ikke hvorfor han/hun er på
poliklinikken

• Pasienten gjentar de samme spørsmålene

• Du føler at informasjonen din ikke når frem

• Barnebarna får ikke lenger sitte på med 
bestefar







Oppsummering – skrøpelighet
• Mange av pasientene våre er gamle

• Før intervensjoner: Vi bør fange opp pasienter 
som er skrøpelige og de med kognitiv 
svikt/demens

Vurdere å screene

• Bedre seleksjon: Unngå underbehandling av 
de robuste og overbehandling av de skrøpelige 


