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Kenneth 84 år 
Rehabilitering efter NSTEMI för 3 veckor sen, gjorde PCI inom 48 timmar. Skrevs ut dag 5, telefonuppföljning om 
4 veckor av SSK, återbesök om 3 månader

Återinlagd 48 timmar senare pga. melena och bröstsmärtor 

Fick blodtransfusioner, PPI och sen strax tillbaka 1 st. trombocythämmare och Fragmin (har ett stent i LAD) och 
småningom trombocythämmare nummer 2

Har anamnes på kronisk njursvikt, diabetes och epilepsi 

Har 11 läkemedel 

Hustrun tok tog tidigare hand om hushållet, handlar mat, läkemedel. Resten skötte han själv. Nu behöver han 
hjälp med personligt ADL
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Blödningar

Risk för nya AKS & stroke
MultisjuklighetPolyfarmaci

Försämring av funkionförmåga





60% av 75 + med AKS har minst 1 major geriatric syndrome 
(frailty, cognitive impairment, severe dependency and depression)
65% av dessa ovannämda AKS-patienter blev mer beroende av 
hjälp med ADL under vårdtiden
1-års mortalitet efter NSTEMI är 49% hos sköra patienter 75+, 
men 13% hos icke sköra (Clinical Frailty Scale-7)
17% av AKS-patienter får ett akut förvirringstillstånd under 
vårdtiden

Sanchez et al 2006, Noriega 2015, Ekerstad 2013



Utmaningar i behandling av AKS hos sköra äldre

Vid AKS får (flesta) patienterna 2 st. trombocythämmare och under 5 dagar 
läggs till antikoagulantia (oftast fondaparinux)
Dubbel trombocythämning ges (oavsett CA+PCI) under 1,3,6 eller 12 
månader
SPRINT: en del kardiologer sätter blodtrycksmålet till 130/80
Multisjuklighet är regeln→Polyfarmaci
ACE hämmare ingår i Beers criteria för läkemedel att undvika hos äldre ? 
CA+PCI eller inte? 
Är MACE (major adverse cardiovascular events) alltid ett bra mått för äldre?
Delerium, fallrisk, malnutrition, försämring av funktionsförmåga under 
vårdtiden, nedstämdhet



Utmaning 1: Multisjuklighet→polyfarmaci & 
återinläggningar



Utmaning: Multisjuklighet, polyfarmaci & återinläggningar

STEMI 
(n=20540)

NSTE-ACS 
(n=59636)

Ålder, mean 80 80  

Hypertoni 32% 45%

A.fib 11% 18%

eGFR 30-60ml/min 45% 44%

eGFR <30ml/min 10% 11%

Minst 2 sjukdomar 66% 82%

Gudnadottir 2019, patienter med AKS som registrerades i SWEDEHEART 2006-2013, 
70-103 år gamla, levde vid utskrivning, opublicerat data



30 dagars
STEMI 

(n=20540)
NSTE-ACS 
(n=59636)

Mortalitet efter utskrivning 4% 3%

Återinläggning 21% 26%

AKS/Stroke/TIA/hjärtsvikt 9% 10%

Blödningar 2% 2%

Gudnadottir 2019, patienter med AKS som registrerades i SWEDEHEART 2006-2013, 
70-103 år gamla, levde vid utskrivning, opublicerat data

Utmaning: Multisjuklighet, polyfarmaci & återinläggningar



1 år STEMI 
(n=20540)

NSTE-ACS 
(n=59636)

Mortalitet efter utskrivning 12% 15%

Återinläggning 53% 62%

AKS/Stroke/TIA/hjärtsvikt 21% 27%

Blödningar 6% 7%

Gudnadottir 2019, patienter med AKS som registrerades i SWEDEHEART 2006-2013, 
70-103 år gamla, levde vid utskrivning, opublicerat data

Utmaning: Multisjuklighet, polyfarmaci & återinläggningar



Kenneth 84 år
11 läkemedel nu, 9 vid inskrivning
Pga. epilepsin har han karbamazepin

Utmaning: Multisjuklighet, polyfarmaci & återinläggningar



Kenneth 84 år
11 läkemedel nu, 9 vid inskrivning
Pga. epilepsin har han karbamazepin
Karbomazepin interagerar med ticagrelor, bidrog det till hans blödning?

Utmaning: Multisjuklighet, polyfarmaci & återinläggningar



Utmaning 2: blödningsrisk vs. risk för nytt 
AKS eller stroke (new ischemic events)?



Risk Nytta

Utmaning: Blödningar vs. risk för nya AKS eller stroke

Dubbel trombocythämning under 3, 6, 12 eller 24 månader?



Li et al, 2017: 3166 
patienter som hade 
trombyl som 
sekundär 
prevention



Risk Nytta

Utmaning: Blödningar vs. risk för nya AKS eller stroke

Dubbel trombocythämning under 3, 6, 12 eller 24 månader?



Risken för nytt AKS/stroke ökar med åldern, multisjuklighet och 
med mer skörhet
Inflammation och skörhet

Utmaning: Blödningar vs. risk för nya AKS eller stroke



Risk Nytta

Utmaning: Blödningar vs. risk för nya AKS eller stroke



Utmaning 3:Coronary angiography +/- PCI 
eller inte?



Utmaning: 3:Coronary angiography +/- PCI eller inte?

NSTE-ACS STEMI



 Invasivt behandlade  Icke invasivt behandlade Cox regression 
HR (95% CI)

31% 55% 0.67 (0.54 - 0.83)

Ett års utfall (död, AKS, stroke el, TIA) 

De mest sjuka äldre med STEMI: Utfall efter utskrivning

Gudnadottir et al, AHJ 2019

Utmaning: 3:Coronary angiography +/- PCI eller inte?



Randomiserade studier hos äldre med NSTE-ACS:

The Italian Elderly ACS trial randomiserade  75 år och äldre och 
konstaterade att composite endpoint (death, MI, stroke, repeated 
hospitalizations and bleeding events) under 1 år var mindre hos invasivt 
behandlade, OM troponin var förhöjt, HR 0,43(0,23-0,80)

Utmaning: 3:Coronary angiography +/- PCI eller inte?

Savonitto et al. 2012, Tegn et al. 2016



Randomiserade studier hos äldre med NSTE-ACS:

The Italian Elderly ACS trial randomiserade  75 år och äldre och 
konstaterade att composite endpoint (death, MI, stroke, repeated 
hospitalizations and bleeding events) under 1 år var mindre hos invasivt 
behandlade, OM troponin var förhöjt, HR 0,43(0,23-0,80)
After Eighty Study: absolut minskning av composite endpoint (MI, urgent 
revascularization, stroke, död) var 20% hos ivasivt behandlade (CA +/- PCI 
eller CABG) under 1.5 år 

Utmaning: 3:Coronary angiography +/- PCI eller inte?

Savonitto et al. 2012, Tegn et al. 2016



Icke randomiserade studier:

Schoenenberger 2016: 32000 AKS kohort patienter i Schweiz 2001-2012, 
patienterna de sista 4 åren var äldre med mer multisjuklighet, ändå var 
effekten av invasiv behandling på in-hospital mortality och MACE minst lika 
bra

Di Bari 2014: undersökte vinster med PCI jämfört med konservativ 
behandling hos multisjuka äldre med hög sjukvårdskonsumption

Utmaning: 3:Coronary angiography +/- PCI eller inte?



Di Bari, Heart 2014

Utmaning: 3:Coronary angiography +/- PCI eller inte?





Möjligheter i behandling av AKS hos sköra äldre

Skörhetsskattning införs som obligatorisk variabel i 
SWEDEHEART i januari 2020
Clinical Frailty Scale (CFS 9) kommer att användas
https://www.ucr.uu.se/swedeheart/





Vi kan göra observationsstudier och undersöka risk och nytta av 
invasiv behandling beroende på CFS hos patienter med NSTEMI/
ostabil angina

Det går att göra randomisering i SWEDEHEART

Möjligheter



Montilla Padilla et al., 2017

Multi- 
professionella  
geriatriska  
konsult-team 
på HIA?



Påminna om risk-screening och vårdplaner (förvirring, trycksår, nutrition, etc.)

Fysioterapeut och arbetsterapeut

Tavelronder 20min två gånger per vecka?

Rehab efter akut vårdtillfälle

Börja utskrivningsplanering tidigt

Vad kan geriatriken göra?



Kenneth: clopidogrel istället för
ticagrelol? 
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Kenneth: clopidogrel istället för
ticagrelol? 

Läkemedelsgenomgångar och läkemedels 
interaktioner

 

Vad kan geriatriken göra?



Njurfunktion och rätta doser läkemedel

Hjälpa med bedömning av blödningsrisk, 
påminna om PPI (i Li et. al 2017 var
NNT för 85 år och äldre N=25)

 

Vad kan geriatriken göra?



Costa 2017: The 
Precise –DAPT scores: 
poäng för ålder, eGFR,  
hemoglobin, förra 
historia om spontant 
blödningar och lpk. 
De som får 25 poäng 
är high risk och vinner 
inte på DAPT mer än 
3-6 månader

Utmaning: Blödningar vs. risk för nya AKS eller stroke



Pavasini et al., 
Cardiovascular drugs and 
therapy 2019



Vilka behöver mer än vanlig uppföljning med återbesök på 
hjärtmottagningen om 3 månader?

Uppföljning av mobila team från sjukhuset?
Uppföljning av Hemsjukvårds- eller Primärvårds hembesöksteam? 

 

Vad kan geriatriken göra?



Att läsa

Walker  et al, EHJ Acute Cardiovascular Care 2018: Frailty and the 
management of patients with acute cardiovascular disease
Alfredsson & Aleksander, Clinical Geriatric medicine 2017: Multiple Chronic 
Conditions in Older Adults with Acute Coronary Syndromes
Costa et al., Lancet 2017: Derivation and validation of the predicting bleeding 
complications in patients undergoing stent implantation and subsequent dual 
antiplatelet therapy (PRECISE-DAPT) score: a pooled analysis of individual-
patient datasets from clinical trials
Gudnadottir et al, AHJ 2019: Outcomes after STEMI in old multimorbid 
patients with complex health needs and the effect of invasive management



Alegre et al. Clin. Cardiology 2016, Impact of Frailty and Other Geriatric 
Syndromes on Clinical Management and Outcomes in Elderly Patients with 
Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes: Rational and 
Design of the LONGEVO-SCA registry
The British Heart Foundation older patients with non-ST SEgmeNt elevatIOn 
myocaRdial infarction Randomized Interventional TreAtment Trial: The BHF 
SENIOR-RITA Trial. 

De kommer att följa vanliga MACE men också 
Hur länge patienten kan bo hemma 
Fried and Rockwood frailty scores [ Time Frame: Up to 5 years ]
Quality of Life using EQ-5D-5L and quality adjusted life years (QALY)

Pågående studier att följa



Coronary angioplasty in octogenarians with emergent coronary syndromes, 
Libungan, Hierlekar et al.
De kommer att följa vanliga MACE men också 

Blödningar
Angina symptom
Quality of Life (SF 36)

Pågående studier att följa






