
Kardiovaskulære årsaker til fall

Marte Mellingsæter
Geriatrisk avdeling

Geriatrikongressen 2011



Det er krevende å holde seg på bena…

Blodtrykk

Hjerterytme

Funksjonelle 
ben

Klar hjerne og           
skjerpede sanser

Salter og 
blodsukker 



Synkope

• Forbigående tap av bevissthet 
og postural tonus som skyldes 
global, cerebral hypoperfusjon

• Hurtig innsettende, kortvarig 
og selvbegrensende



Mange gode grunner til å tenke kardiovaskulært ved fall

• Synkope fører til fall

• Overlapp mellom synkope og fall
• Amnesi for bevissthetstap
• Sjelden øyenvitner til fall/synkope

• Underliggende ustøhet øker risiko for fall                                       
ved  hypotensjon



Refleksmediert

• Karotid sinus synkope (=Karotishypersensitivitet + synkope/fall)
• Situasjonsutløst
• Vasovagal

• Uhensiktsmessig refleks i et ellers velfungerende system
• Vanligste i alle aldersgrupper – type varierer

• Mer karotishypersensitivitet og postprandial synkope hos eldre



Ortostatisk hypotensjon

• Fall i BT (20 mmHg syst/10 diast)ved oppreisning fra liggende
• Medikamentutløst
• Sekundær autonom svikt (diabetes, amyloidose, ryggmargskade)
• Primær autonom svikt (Parkinson, Lewy-bodydemens)
• Hypovolemi

• Ikke et velfungerende system
• …eller et system satt ut av (s)pill



Kardiale synkoper

• Arrytmier
– Bradykardi
– Takykardi
– Medikamentutløste

• Strukturelle hjertesykdommer
– Klaffesykdom
– Hjerteinfarkt
– Kardiomyopati
– Perikardsykdom/tamponade



Fallutredning krever mer enn et blikk på EKG…

• Anamnese
– Kardiale symptomer/tidligere hjertesykdom
– Situasjon/aktivitet
– Posisjon

• Et blikk på EKG (pauser, AV-blokk, QT-tid, tegn på hjertesykdom)
• Karotismassasje
• 24-timers EKG (når symptomer minst en gang per uke)
• R-test
• Loop-recorder/PM

• …og egner seg derfor veldig godt for geriatere!
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