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Sammendrag 
Bakgrunn: Skal medikamentell blodtrykksbehandling startes eller fortsette når en pasient 
fyller 80 år? Denne artikkelen oppsummerer hva som er viktig å kjenne til ved denne 
problemstillingen for norske leger. 

Kunnskapsgrunnlag: Arbeidet er basert på nylig publisert forskning samlet ut ifra gjeldende 
retningslinjer, erfaring og ikke-systematiske søk. 

Resultater: Det er god grunn til både å starte og fortsette blodtrykksbehandling av pasienter 
over 80 år dersom det systoliske blodtrykket > 160 mmHg og pasienten ellers er frisk. 
Behandlingsmålet bør settes til < 150 mmHg. Bivirkninger må påberegnes men behandlingen 
er vanligvis godt tolerert. Ett års behandling av 81 pasienter sparer ett dødsfall. For å unngå 
ett slag, hjerteinfarkt, hjertesvikt eller en annen kardiovaskulær hendelse med eller uten 
dødelig utfall trengs bare 1 års behandling av 59 pasienter. Effekten ser ut til å inntreffe tidlig, 
men full reduksjon av risiko for kardiovaskulær- og død uavhengig av årsak krever mer enn 1 
års behandling. Overføringsverdien til syke og skrøpelige i aldersgruppen er usikker. 

Fortolkning: Blodtrykksbehandling bør vurderes hos alle ≥ 80 år. 
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Abstract 
Is it beneficial for a patient aged 80 years or older to start or continue blood pressure lowering 
treatment? This article reviews the status of what is known about this clinical question. 
Evidence is based on recent publications gathered from guidelines, experience, and non-
systematic database queries. Results show that there is indication to both initiate and continue 
antihypertensive treatment of patients above 80 years with systolic blood pressure 
> 160 mmHg and who are in relatively good health. The target systolic blood pressure should 
be < 150 mmHg. Side effects may occur but treatment is generally well tolerated. One year of 
treatment of 81 patients can save one death. In order to avoid a stroke, myocardial infarction, 
heart failure or other cardiovascular events with or without lethal outcome only 59 patients 
have to be treated for 1 year. The benefit seems to occur early after treatment has started, but 
full reduction of the risk of cardiovascular- and death from any cause takes place after 1 year. 
The applicability to fragile and morbid octogenarians is uncertain. Reducing blood pressure 
should at least be considered for everyone above 80 years of age. 
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1 Innledning 
Skal du som kliniker tilby medikamentell blodtrykksbehandling til en som har passert 80 år? 
Kardiovaskulær sykdom er den ledende dødsårsaken i Norge med 31 % av alle dødsfall i 
2011 (1). Hypertensjon er en viktig risikofaktor assosiert med bl.a. hjerte- karsykdom. Den 
norske eldrebølgen (2) er velkjent, og som Figur 1 viser er andelen åttiåringer ventet å øke 
kraftig. Det systoliske blodtrykket øker med alderen, mens det diastoliske stiger for deretter å 
synke fra ca. 60 års alder (3). Derfor er prevalensen av hypertensjon høy (4-7), særlig hos de 
aller eldste. For eldre over 65 år er sammenhengen mellom hypertensjon og kardiovaskulær 
sykdom, samt nytteverdien av medikamentell behandling, godt etablert. Denne artikkelen gjør 
opp status for kunnskapen om veldig gamle, definert herfra som 80 år eller eldre. 

 

Figur 1: Andel 80 år eller eldre personer i Norge fram til 2040. Kilde: Statistisk sentralbyrå (februar 2013). 

Denne oversikten er skrevet med grunnlag i nylig publisert forskning som er viktig å kjenne 
til for norske leger. Utvalget av publikasjoner er basert på ikke-systematiske søk, erfaring og 
oppdatert ekspertise på området. 

Den samlede kunnskapen om veldig gamle før The Hypertension in the Very Elderly Trial 
(HYVET) (8) var mangelfull. En metaanalyse fra INDANA-gruppen som studerte 
subpopulasjoner av veldig gamle indikerte en potensiell skadelig effekt av medikamentell 
behandling (9). Derfor var retningslinjer forsiktige med å gi konkrete anbefalinger om 
behandling. 

1.1 Veldig gamle 
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Veldig gamle er åpenbart en meget heterogen gruppe sett i lys av et langt livsløp, og en 
fysiologisk forståelse av aldring. Alle har vel erfart både fullt virksomme, og fullstendig 
pleietrengende åttiåringer. Med en hypertensjonsprevalens som gjør det unormalt ikke å ha 
hypertensjon etter gjeldende retningslinjer, så kan man både etisk og økonomisk utfordre 
spørsmålet om behandling av veldig gamle med hypertensjon (10). Derfor er det også viktig 
med et solid fundament for behandlingsbeslutningen som skal tas mellom legen og pasienten. 
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2 Forskningsstatus 
Det fins flere store randomiserte placebokontrollerte studier av medikamentell 
blodtrykksbehandling hos eldre. Gjennomsnittsalderen i disse har vært rundt 70 år eller 
lavere. En undergruppeanalyse av veldig gamle fra EWPHE studien (11) viste ingen nytte av 
behandling, men hadde ikke statistisk signifikans. SHEP studien (12) viste reduksjon av ikke-
dødelige slag hos veldig gamle. Syst-Eur (13) indikerte lavere sykelighet men økt dødelighet, 
uten signifikans. 

De to studiene Swedish Trial in Old Patients with Hypertension (STOP-Hypertension) og 
STOP-2 inkluderte veldig gamle opp til 84 år (14, 15). Høy gjennomsnittsalder på ca. 76 år og 
respektive 17 % og 22 % veldig gamle gjør STOP-studiene gode. STOP-1 sammenlignet 
tiaziddiuretika (TZD) og betablokker mot placebo på 1627 pasienter. Ingen resultater var 
signifikante for veldig gamle, men tydet på noe lavere sykelighet men økt dødelighet. 

2.1 Målrettede studier av veldig gamle 
INDANA-gruppens metaanalyse samlet 1670 veldig gamle opp til 99 år. Analysen var basert 
på 7 randomiserte kontrollerte primærstudier, 5 med placebokontroll og 2 uten 
dobbeltblinding. Gruppen fant signifikant redusert risiko for slag med og uten dødelig utfall, 
og reduksjon i den samlede risikoen for slag, hjerteinfarkt, kardiovaskulær- og plutselig død. 
Resultatene som talte imot behandling var en relativ risikoøkning for død på 6 %, og hele 
14 % med kun de fem dobbeltblindede studiene, begge uten signifikans. Å behandle 355 
pasienter i 1 år kunne medføre 1 dødsfall. 

Studie Deltakere Gjennomsnitts-
alder 

Gjennomsnittlig 
oppfølgingstid 

Dobbeltblindet Placebo 

INDANA-
gruppen 

1670 83 år 3,5 år Ja/Nei* Ja/Nei* 

HYVET-
pilot 

1283 83,8 år 13 mnd. Nei Nei 

HYVET 3845 83,6 år 2,1 år 
(1,8 år median) 

Ja Ja 

HYVET-
oppfølging 

1712 84,8 år 1 år Nei Nei 

Tabell 1: Forskning på medikamentell blodtrykksbehandling av veldig gamle. *INDANA-gruppen inkluderte 
studier med og uten dobbeltblinding. 

2.1.1 HYVET 
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Dette er den eneste gode primærstudie av veldig gamle til nå med tilstrekkelig statistisk 
styrke, og vil sannsynligvis være det i lang tid. Hensikten var å undersøke hvordan 
medikamentell behandling kan forhindre hjerneslag, i tillegg til ulike typer dødelighet. 
HYVET-gruppen gjorde to randomiserte kliniske studier etterfulgt av en oppfølgingsstudie. 
Pilotstudien (16) omfattet 1284 europeiske pasienter. Studiedesignet var åpent med diruetika 
eller angiotensinkonverterende enzymhemmere (ACEI) som aktiv behandling. Hovedstudien 
var dobbelblindet og placebokontrollert med 3845 pasienter hovedsakelig fra Kina og Øst-
Europa. Oppfølgingsstudien (17) inviterte pasienter fra hovedstudien til ytterligere ett års 
oppfølging der alle fikk aktiv behandling. I alle tre studiene var utfallsmåler blindet. Tabell 1 
summerer nøkkelegenskaper til HYVET-studiene og metaanalysen. 

Studieprotokollen som HYVET-studiene baserte seg på ble endret mellom pilot- og 
hovedstudien (18). Økonomiske forhold tillot placebokontroll i hovedstudien, og kun ett 
behandlingsregime ble studert. HYVET-gruppen endret også protokollen i 2003 fra å kreve et 
diastolisk trykk ≥ 90 mmHg, til å tillate isolert systolisk hypertensjon. 

2.2 Studiepopulasjoner 
Helsetilstanden til studiepopulasjonene er viktig for overføringsverdien til pasienten foran 
deg. HYVET-studiene stilte strenge krav til helsetilstanden. Eksklusjonskriterier var bl.a. 
akselerert hypertensjon, åpenbart behandlingstrengende hjertesvikt, nyresvikt, tidligere 
hjerneblødning, lav forventet levetid, sekundær hypertensjon, urinsyregikt, demens, stort 
pleiebehov eller om de var sengeliggende. Sittende1 systoliske blodtrykk var 160–199 mmHg, 
og stående2 minst 140 mmHg. Ortostatisk hypotensjon ble definert som et trykkfall 
> 20 mmHg systolisk eller > 10 mmHg diastolisk fra sittende til stående og medførte 
eksklusjon. 

Gjennomsnittsdata ved studiestart gjengis i Tabell 2. HYVET-pasientene hadde 
kroppsmasseindeks ca. 25 kg/m2, hvilepuls 75/minutt og 60 % var kvinner. I hovedstudien var 
blodtrykket ved start 173/91 mmHg, 8,4 % hadde ortostatisk hypotensjon på tross av 
eksklusjonskriteriet, 6,5 % aktive røykere, 6,8 % diabetikere, totalkolesterol 5,3 mmol/liter og 
HDL-kolesterol 1,35 mmol/liter. Metaanalysen skiller seg ut pga. 70 % kvinner og høyere 
risikofaktorer med 14 % diabetikere og totalkolesterol 6,0 mmol/liter. HYVET-pilotstudien 
hadde færre røykere med 4,2 %, og oppfølgingsstudiens opprinnelige placebogruppe hadde et 
lavt blodtrykk på 159/81 mmHg. 

  

                                                 
1 Målt etter 5 minutter. 
2 Målt etter 2 minutter i stående stilling, alltid etter det sittende. 
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 INDANA-
gruppen 

HYVET-pilot HYVET HYVET-
oppfølging* 

Kvinner 70 % 63 % 60 % 62 % 

Blodtrykk 180/84 mmHg 181/100 mmHg 173/91 mmHg 159/81 mmHg 

Hvilepuls - 76 / minutt 75 / minutt 75 / minutt 

Ortostatisk 
hypotensjon 

- - 8,4 % 6,5 % 

Aktive røykere 7 % 4,2 % 6,5 % 8 % 

Diabetikere 14 % - 6,8 % 3,8 % 

Kropps-
masseindeks 

 25,4 kg/m2 24,7 kg/m2 23,7 kg/m2 

Totalkolesterol 6 mmol/liter - 5,3 mmol/liter 4,9 mmol/liter 

HDL-
kolesterol 

- - 1,35 mmol/liter 1,3 mmol/liter 

Tabell 2: Utgangsdata for INDANA-gruppens metaanalyse og HYVET-studiene. *Data gjelder den opprinnelige 
placebogruppen. 
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3 Behandling 
Behandlingsmålet i HYVET-studiene var under 150 mmHg systolisk og 80 mmHg diastolisk. 
Hovedstudiens pasienter ble randomisert til et behandlingsregime med indapamide 1,5 mg 
(TZD), eventuelt med tillegg av perindopril 2 eller 4 mg (ACEI) ved behov. Ved studiens 
slutt fikk 73 % i den aktive gruppen kombinasjonsbehandling, mot 85 % i kontrollgruppen. 

Figur 2 viser den oppnådde blodtrykksreduksjonen i hovedstudien. I den aktive gruppen 
nådde 48 % målet, mens 20 % gjorde det i placebogruppen. Gjennomsnittlig systolisk trykk 
etter 2 år var 143,5 mmHg med aktiv medisinering. Kontrollgruppen oppnådde ca. halvparten 
av den trykkreduksjonen som den aktive gruppen, men standardavvikene viser at det var stor 
variasjon i oppnådd effekt. I oppfølgingsstudien så man allerede etter 6 måneder ingen 
signifikant forskjell i blodtrykk. 

 

Figur 2: Blodtrykksreduksjon i HYVET. Gjennomsnittsverdi ± standardavvik, sittende og 
stående. 

Aktiv behandling sammenlignet med placebo førte bare til små endringer i serumverdier av 
kalium, urinsyre, glukose og kreatinin. 18,5 % i aktiv gruppe rapporterte om alvorlige 
uønskede bivirkninger, men det gjorde også 23,4 % i kontrollgruppen. Bare 5 av disse 
hendelsene ble vurdert av de lokale forskerne til å være en mulig effekt av 
studiemedikamentene. 

På gruppenivå var effekten lik på det sittende- og stående blodtrykket. Dette kan tyde på at 
problemer med ortostatisk hypotensjon ikke økte som en følge av behandlingen. 
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3.1 Uønskede bivirkninger 
HYVET er sparsom i sin rapportering om uønskede bivirkninger utover at det var få av dem. 
STOP-2 sammenlignet konvensjonell (betablokker og TZD), ACEI og kalsiumantagonister 
(CCI) hos bl.a. 1455 veldig gamle opp til 84 års alder. Totalt ble det rapportert om mer enn 
vanlige bivirkninger, i.e. ≥ 10 %: 

• Tørrhoste (ACEI 30 %) 

• Svimmelhet (konvensjonell 28 %, ACEI 28 % og CCI 25 %) 

• Ankelødem (CCI 26 %) 

• Tungpust (konvensjonell 12 %) 

• Hodepine (CCI 10 %) 

I alle behandlingsregimene ble det rapportert om vanlige bivirkninger, i.e. ≥ 1 %, sortert etter 
antall: 

• Palpitasjoner 

• Rødme 

• Kalde hender og føtter 

• Lav puls (ACEI 0,8 %) 

• Mareritt 

• Munntørrhet 

• Insomni 
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4 Effekt 
Figur 3 viser hvordan risikoen for de viktigste endepunktene påvirkes av aktiv behandling, og 
Figur 4 resultatene fra HYVET. Oppfølgingsstudien forteller hvor stor effekten er 1 år etter 
oppstart av behandling sammenlignet med behandling over en lengre tidsperiode. 

 

Figur 3: Relativ risiko for død uavhengig av årsak, hjerneslag med og uten dødelig utfall, kardiovaskulær død og 
hjertesvikt. Gjennomsnittsverdi med 95 % konfidensintervall, se Tabell 3. Tynnere linje med prikker indikerer 
manuelt avlest intervall fra publikasjon. 

HYVET observerte en signifikat reduksjon i relativ risiko for død uavhengig av årsak på 
21 %. Dette resultatet, kanskje det viktigste fra hovedstudien, avkrefter tidligere indikasjoner 
på økt dødelighet. De forutgående studiene viste reduksjon av hjerneslag med og uten dødelig 
utfall. HYVET kunne ikke tilføye signifikant informasjon til dette spørsmålet. For død av 
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kardiovaskulære årsaker har ingen studie kunnet vise signifikant risikoreduksjon men 
HYVET gir en sterk indikasjon på at dette er tilfelle. I HYVET var den relative risikoen for 
hjertesvikt signifikant redusert med 64 %, som bekreftet tidligere resultater. 

Oppfølgingsstudien undersøkte effekten av ulik tid med aktiv behandling ved å sammenligne 
den opprinnelige placebo- og aktive gruppen. Innen 6 måneder var blodtrykkene like, og etter 
1 år var det ingen forskjell i risiko for slag og hjertesvikt slik Figur 3 viser. Relativ risiko for 
kardiovaskulær- og død generelt var signifikant økt hos placebogruppen med respektive 52 % 
og 81 %. 

 

Figur 4: HYVET resultater. Relativ risiko med 95 % konfidensintervall. KV: kardiovaskulær. Hjertesykdom: 
Infarkt, hjertesvikt og plutselig død. KV hendelse: Død av KV årsak eller slag, hjerteinfarkt, eller hjertesvikt. 
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 Død  
(alle årsaker) 

Hjerneslag Død 
(kardiovasklær) 

Hjertesvikt 

INDANA 
(alle) 

1,06 
(0,95-1,18) 

0,66 
(0,48-0,92; P=0,014) 

1,01 
(0,84-1,24; 
P=0,09)** 
 

0,61 
(0,42-0,88; P=0,01) 

INDANA 
(dobbelt-
blindet) 

1,14 
(1-1,31; P=0,05) 

0,64 
(0,52-0,89; 
P=0,01)** 

1,11 (0,87-1,41; 
P=0,41) 

0,58 
(0,38-0,9; P=0,01)** 

HYVET- 
pilot* 

1,227 
(0,75-2,01; P=0,42) 

0,471 
(0,24-0,91; P=0,02) 

1,127 
(0,66-1,94; P=0,66) 

- 

HYVET- 
pilot  
(diuretika) 

1,307 
(0,75-2,27; P=0,34) 

0,313 
(0,12-0,79; P=0,01) 

1,166 
(0,63-2,14; P=0,62) 

- 

HYVET- 
pilot 
 (ACEI) 

1,143 
(0,65-2.02; P=0,65) 

0,629 
(0,3-1,31; P=0,21) 

1,087 
(0,58-2,03; P=0,79) 

- 

HYVET 0,79 
(0,65-0,95; P=0,02) 

0,70 
(0,49-1,01; P=0.06) 

0,77 
(0,60-1,01; P=0,06) 

0,36 
(0,22-0,58; P<0,001) 

HYVET-
oppfølging 

0,48 
(0,26-0,87; P=0,02) 

1,92 
(0,59-6,22; P=0,28) 

0,19 
(0,04-0,87; P=0,03) 

0,28 
(0,03-2,73; P=0,28) 

Tabell 3: Effekt av behandling. HYVET-pilot hadde 3 undergrupper hvorav 386 fikk diuretika, 397 ACEI og 500 
ingen behandling. *Diuretika- og ACEI-gruppen samlet. **Manuelt avlest konfidensintervall. 
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5 Diskusjon 

5.1 Begrensninger 
Ingen placebokontrollerte studier har inkludert pasienter med grad 1 hypertensjon, i.e. < 160 
mmHg systolisk. Optimalt behandlingsmål er ikke undersøkt, og det kan godt være lavere enn 
150 mmHg. 

Overførbarheten til skjøre og multimorbide veldig gamle fra HYVET er usikker. Relativt 
friske pasienter ble inkludert for å minimere frafallet underveis, som naturligvis ofte skjer i en 
gruppe som nærmer seg statistisk forventet levetid. Hovedstudien bestod av 95 % kinesere 
eller øst-europeere, som er en kilde til kulturell og genetisk bias i forhold til en norsk pasient. 

Bestemmelsen av endepunkter er vanskelig fordi mange dør hjemme, obduksjon gjøres 
sjelden, og sikre data om dødsårsak ikke er tilgjengelig. Den totale dødeligheten er ikke 
påvirket av dette. 

Selv om HYVET skulle studere de eldste var gjennomsnittsalderen bare 83,6 år, med en liten 
andel over 85 år. Det tok 6 år å rekruttere nok pasienter, men median oppfølgingstid var bare 
1,8 år median. Da andre interimsanalyse viste signifikant redusert total dødelighet var det 
uetisk å fortsette. Avslutningen var basert på 431 dødsfall, som sannsynligvis ikke var et 
uttrykk for tilfeldig variasjon. Oppfølgingsstudien belyste langtidseffekter, men har metodiske 
svakheter med potensiell skjevhet i hvilke som ble med videre3 og en lavere statistisk styrke. 

5.2 Resultater 
Medikamentell behandling av hypertensjon grad 2 til 3, inkludert isolert systolisk, har positiv 
nytteverdi for veldig gamle. Det er en dokumentert reduksjon av bl.a. død uansett årsak, slag 
med og uten dødelig utfall, kardiovaskulær død og hjertesvikt. Ett års behandling av 81 
pasienter kan forhindre ett dødsfall. For slag er tallet 188, død av kardiovaskulær årsak 147 og 
hjertesvikt 105. Sett under ett må man behandle 59 pasienter i ett år for å unngå et slag, 
hjerteinfarkt, hjertesvikt eller annen kardiovaskulær hendelse med eller uten dødelig utfall. En 
åttiåring i dag lever 9 år4, behandler du 7 slike pasienter resten av deres liv kan du forvente å 
ha unngått en alvorlig kardiovaskulær hendelse. 

Oppfølgingsstudien viste at positiv effekter oppnås tidlig, men etter 1 år var det fortsatt 
signifikante ulikheter i risiko for total- og kardiovaskulær død. Dette peker på viktigheten av å 
starte behandling tidlig for å oppnå full fordel. Dette og den høye prevalensen av hypertensjon 
taler for at det er aktuelt med screening av veldig gamle selv uten manifeste plager fordi det 
fins godt tolerert livsforlengende behandling. 
                                                 
3 54 % fra den aktive- og 46 % fra kontrollgruppen. 
4 Kilde: Statistisk sentralbyrå. 



12 
 

5.3 Hva vi ikke vet 
Veldig gamle er en heterogen gruppe som vokser i omfang. Gode måter å differensiere 
mellom risikanter og de som ikke har nytte av intervensjon trengs for å kunne skreddersy 
behandlingstilbudet til den enkelte. Hva som er optimalt behandlingsmål er ukjent. Redusert 
dødelighet hos «friske» åttiåringer i HYVET kan ikke sies å utelukke at INDANA-gruppens 
metaanalyse observerte en reell skadelig effekt blant mer syke deler av denne gruppen. 
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6 Hovedbudskap 
• Vurder behov for blodtrykksbehandling hos alle ≥ 80 år. 

• Start hvis systolisk trykk ≥ 160 mmHg, med mål om å komme < 150 mmHg. 

• Ta hensyn til individuelle faktorer og ønsker fra pasienten. 
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