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Hypertensjon hos eldre

• Svært vanlig; 90% hvis lever lenge nok?

• Oppfattet lenge som normal aldring med 

usikker indikasjon/effekt av behandling  

• Flere studier på 90 tallet viste effekt av 

behandling også hos eldre

– STOP I og II, SHEP

– De første studiene som viste effekt på 

endepunkter ved SHT

• Fortsatt uavklart effekt hos de eldste og 

sårbare





Systolisk hypertensjon (S-HT)

• Isolert S-HT: S-BT≥ 140 og D-BT<90 

– ESH/ESC 2013

• To mulige forløp

– Endestadiet av kjent D-HT 

– Ny-oppstått

• Diabetes, osteoporose, nyresykdom, aterosklerose, 

hypertyreose

• «Stive arterier» sentralt>perifert

– Selvforsterkende (høyt pulstrykk, VVH, endotelskade, pro-

inflammasjon) 

– Labilt (volumavhengig) S-BT

• Økt S-BT (>115/75?) gir økt kardiovaskulær og «all-

cause» dødelighet



ESH/ESC guideline 

Leave decisions to 

the treating physician !



Treatment of high blood pressure in elderly and octogenarians: 

European Society of Hypertension statement on blood pressure 

targets

Kjeldsen S et al. Blood Pressure. 2016



HYpertension in the VEry elderly Trial

• RCT

– Median oppfølging 1,8 år

• Ca. 4000 80+ (mean 83,6) med SBT ≥ 160

• Mål BT 150/80

– Indapamid («thiazid lignende») event.  

– Perindopril (ACEh) Perindoprilarginin®

• ITT analyse, aktiv behandling, reduksjon av

– Slag 30% 

• Fatale 39%

– «All cause» dødelighet 21%

– Kardiovaskulær død 23%

– Hjertesvikt 64%



HYVET og effekt på kognitiv svikt



HYVET- sårbar subgruppe



Hypertension 2016; 67: 820-825



Nytte av behandling 

(ESH-EUGMS)

• Vist i HYVET, men

– Kun denne studien er gjort 

– Få pasienter nær/>90

– Kort oppfølging (avbrutt)

– Ekskluderer (tross konklusjon i BMC Med art.)

• Syke/sårbare

• Pasienter med OHT

• Flere studier som stiller spørsmål ved effekt



Effekt hos multisyke?



Invers sammenheng mellom BT og 

mortalitet ved svekket  funksjon?

Conclusions: the correlations of SBP and DBP with 

mortality were U-shaped. Higher SBP is related to 

lower mortality in subjects with impaired ADL and 

MMSE. ADL and MMSE may identify older subjects 

who benefit from higher blood pressure.

Ogliari G, Westendorp RGJ, Muller M, Mari D, Torresani E, Felicetta I, Lucchi T, 

Rossi PD, Sabayan B & de Craen AJM (2015): Blood pressure and 10-year 

mortality risk in the Milan Geriatrics 75+ Cohort Study: role of functional and 

cognitive status. Age and Ageing 44, 932-937.



Økt dødelighet ved lavt BT ved behandling



Lavt blodtrykk og kognitiv svikt



Effekt av høyt BT på mortalitet avhenger av 

ganghastighet



Behandling for HT og fare for fall



Behandling for HT og fare for brudd



BT terskler og mål (ESH-EUGMS)

Når starte behandling?

• ESH/ESC: SBT≥160 (HYVET)

• US 2014 guidelines: SBT ≥150 (evidens?)

• Ikke evidens for behandling av SBT 140-159 

hos 80+

Mål for behandling?

• ESH/ESC og US guideline <150

• Men hvor lavt er for lavt?

– J kurvet fenomen 

– Fit vs frail

– Redusert organperfusjon

– < 120, < 130 eller <140?



SPRINT: Intensiv (<120) vs standard (<140) BT↓

Hypotensjon, synkope, 

elektrolyttforst. og nyresvikt



SPRINT hos gamle

Men

• Hvor mange ≥ 80?

• Ulik tolking av resultat

• Ekskluderer

– Inkompensert svikt

– Diabetes

– Gjennomgått slag

– Frail, kognitiv/ADL svikt

– Sykehjemspasienter

• Obs ekskluderte!

• Kun mobile hjemmeboende

• Mean SBT 123 dvs flere ikke <120

• Sps. rundt målemetode

• Fare for synkope underestimert? 

• Pas med OHT<110 ekskludert

MEN

• Risiko< nytte for utvalgte pasienter

• J-kurve (CHD spes) ikke problem?

• Anbefaler trinnvis BT reduksjon med nøye 

overvåkning av bivirkninger





Valg av preparat (ESH-EUGMS)

• Effekt skyldes BT senkning per se 

• I utgangspunktet medikamenter som hos yngre

– Men betablokkere kun på tilleggsindikasjon

• SHT

– Thiazid/calcium antag.

– Thiazid/ACE (HYVET)

– ACE/calcium antag. 

• Startes som monoterapi 
– Thiazid (?) «Men hva med HCT vs. indapamide og chlorthalidone?»

– 2 preparater ved utilstrekkelig effekt/ nytte>risiko

– Som hovedregel ikke > 3 medikamenter, hvis ikke 

• Alvorlig, ukontrollert

• Startet før fylte 80 og da styrket kontroll



ESH-EUGMS arbeidsgruppes forslag 

til hypertensjonsbehandling av 80+

• Terskel ≥ 80 år er SBT ≥ 160 hvis god fysisk mental tilstand

– Må defineres bedre og vurderes

• Mål SBT 150-130

– Reduseres/stoppes når <130

– 24t BT måling?

– Hva ved subklinisk organskade (ex VVH)?

• Thiazid, calcium antag. og/eller ACE/ATII-h

– Initial lav dose/monoterapi

• Hos sårbare ≥ 80 (60-70?) år, vurderes nøye hvis behandling

– Funksjon/kognisjon

– Forventet levetid

– Polyfarmasi

– Identifisere/korrigere forhold som kan gi hypotensjon

– Alltid initial lav dose/monoterapi og tett kontroll


