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medisin til artikkelformat. 
Aortastenose er en forsnevring av hjerte-
klaffen mellom venstre ventrikkel og aorta. 
Denne tilstanden oppstår som oftest på 
grunn av aldersrelatert progressiv degene-
rasjon og kalsifisering (1). Prevalensen av 
aortastenose er økende med økende alder, 
og alvorlig symptomgivende aortastenose 
har en dyster prognose. Ubehandlet er 
median overlevelsestid 2 år dersom pasien-
ten utvikler hjertesvikt (2).

Åpen hjertekirurgi har i mange år 
vært standard behandling for pasienter 
med alvorlig aortastenose. Beslutningen 
om å tilby kirurgisk behandling kompliseres 
særlig i den eldre pasientpopulasjonen på 
grunn av økt risiko for operativ mortalitet 
og morbiditet. Omfattende komorbiditet i 
kombinasjon med høy alder gjorde tidligere 
at mange pasienter ikke ble vurdert for 
kirurgisk behandling (3, 4). Transkateter 
aortaventilimplantasjon (TAVI) er en mini-
invasiv metode som har gitt mange eldre 
pasienter med betydelig komorbiditet et 
behandlingstilbud med en akseptabel risiko. 

Den første TAVI-prosedyren ble 
utført i 2002 av den franske intervensjon-
skardiologen Alain Cribier (5). Siden den 
gang har bruken av TAVI ekspandert kraftig, 
og det er i dag utført over 350 000 inngrep 
på verdensbasis (6). I løpet av de siste 
15 årene har TAVI ført til paradigmeskifte 
i behandlingen av en krevende pasient-
gruppe. TAVI har utviklet seg fra å være en 
utprøvende intervensjon til å bli en standar-
disert og strømlinjeformet prosedyre (7). 

TAVI-programmet ved Universitets-
sykehuset Nord-Norge (UNN) ble etablert i 

september 2008. Siden da har det blitt ope-
rert over 400 pasienter med TAVI i Tromsø. 
I Norge ble ca. 296 pasienter operert ved 
hjelp av mini-invasiv teknikk i 2015 sam-
menlignet med 21 pasienter i 2008. Antall 
åpne aortaklaff-operasjoner har stabilisert 
seg etter 2006, med ca. 1450 inngrep pr år 
(8).

I følge europeiske retningslinjer bør 
alle sykehus som tilbyr TAVI ha et multi-
disiplinært hjerteteam bestående av blant 
annet intervensjonskardiolog og thorax-
kirurg som i fellesskap selekterer pasienter 
til denne behandlingen (9). Seleksjonen 
baserer seg på klinisk vurdering av pasi-
enten og komorbiditet samt resultat av 
utredning med CT-angiografi, koronarangio-
grafi og transtorakal ekkokardiografi. Denne 
ordningen fasiliterer en tverrfaglig beslut-
ningsprosess, hvor teamet kan overveie 
individuell risiko og tilby det beste behand-
lingsalternativet for hver enkelt pasient. 

TAVI kan gjennomføres ved retro-
grad tilgang via arteria femoralis eller 
subclavia, ved direkte tilgang via aorta eller 
antegrad via apex cordis (10). Retrograd 
implantasjon via arteria femoralis er den 
foretrukne tilgang dersom det ikke forelig-
ger anatomiske kontraindikasjoner i form 
av betydelige forkalkede eller slyngede 
bekkenkar. Mulige komplikasjoner som kan 
oppstå er feilaktig posisjonering av klaffen 
med påfølgende paravalvulær lekkasje eller 
klaffeembolisering, tamponade, kardio-
gent sjokk, atrioventrikulært blokk, venstre 
grenblokk, ruptur av ventrikkelveggen og 
aorta-annulus, blødning og cerebralt insult 
som følge av atherotrombotisk embolisering 
(11). 
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Siden oppstarten av TAVI ved UNN 
har nye forbedrede versjoner av klaffer og 
leveringssystemer blitt tatt i bruk, og opera-
tørene har blitt mer erfarne. Vi ønsket med 
denne studien å sammenligne resultatene 
fra den tidligere perioden mot de siste års 
resultater. 

Materiale og metode
362 implantasjoner ble gjennomført ved 
UNN i tidsperioden september 2008 til 
mars 2017. Gruppe 1 omfatter perioden fra 
2008 til 2013 (n=164), gruppe 2 omfat-
ter perioden fra 2014-2017 (n=198). 10 
pasienter er ekskludert fra studien på grunn 
av manglende tilgang til lukkede journaler 
og pasienter som har blitt operert for andre 
klaffesykdommer enn aortastenose.

Data er innhentet fra medisinske 
journaler i datasystemet DIPS ved UNN. Kli-
niske og ekkokardiografiske data ble regis-
trert før behandlingen og post-operativt før 
utreise. De primære resultatmålene i denne 
studien var 30-dagers- og 1-årsmortalitet, 
endring i ekkokardiografisk middelgradient 
over aortaklaffen, behov for permanent 
pacemaker, grad av paravalvulær lekkasje 
og antall sengedøgn. Euroscore II (ES II) ble 
brukt til risikostratifisering og som prediktor 
for 30-dagers mortalitet. Denne risikokalku-
latoren vektlegger alder, kjønn og ulike typer 
komorbiditet som nyresvikt lungesykdom, 
diabetes, perifer karsykdom, hjertesvikt, tid-
ligere hjertekirurgi mm. Den inkluderer ikke 
tilleggsfaktorer som porselensaorta, thorax-
deformiteter, tidligere strålebehandling, 
skjørhet eller mental status. Kalkulatoren er 
ikke utviklet og validert for TAVI-pasienter, 
men gir mulighet for å sammenligne risiko-
profil i ulike kohorter.

Statistiske analyser ble utført i SPSS. 
Kaplan-Meier-metode er brukt til analyse 
av overlevelse. Mantel-Cox log-rank-test 
er brukt for å sammenligne forskjellen 
mellom gruppene etter 30 dager og 1 år. 
Fishers-eksakt-test eller chi-kvadrat-test 
for assosiasjon mellom gjennomsnittet av 
kategoriske variabler er brukt der materialet 
tillater dette. Mann-Whitney U-test er brukt 
for å regne ut forskjell mellom kontinuer-
lige variabler. P-verdi < 0,05 er regnet som 
statistisk signifikant. Kategoriske variabler 
er oppgitt i prosent, og kontinuerlige varia-

bler er presentert som gjennomsnittsverdi ± 
standardavvik. 

Resultater
Mellom september 2008 og mars 2017 
ble 362 pasienter behandlet med TAVI ved 
UNN. Antall inngrep per år har økt gradvis 
fra 21 i 2009 og til 70 i 2015.

Pasientkarakteristika 
Tabell 1 oppsummerer alle preoperative 
karakteristika for studiepopulasjonen. 

Gjennomsnittsalderen til den 
totale studiepopulasjonen var på 81 ± 7 år. 
Fordelingen mellom kvinner og menn var 
tilnærmet lik. Pasientene hadde en gjen-
nomsnittlig ES II på 9,23 ± 8,21 før opera-
sjon. Over halvparten av pasientene befant 
seg i NYHA-klasse 3 eller 4 før operasjonen. 
Pasientene i gruppe 1 hadde en signifikant 
høyere alder, gjennomsnittlig NYHA-klasse 
og preoperativ middelgradient og ES II. Det 
var signifikant flere pasienter med komorbi-
ditet i form av diabetes og pulmonal hyper-
tensjon i gruppe 1. Prevalensen av KOLS, 
koronararteriesykdom og atrieflimmer var 
høyere i gruppe 1 enn i gruppe 2, men denne 
sammenhengen var ikke signifikant. 

Prosedyrekarakteristika 
Tabell 2 viser prosedyrekarakteristika 
for studiepopulasjonen. I gruppe 1 døde 
9,1 % innen 30 dager etter operasjonen. 
30-dagers mortalitet var betydelig lavere i 
gruppe 2. 1-års mortalitet for gruppe 1 var 14 
% og 7,8 % i gruppe 2. Transfemoral tilgang 
ble brukt i 87,3 % av operasjonene i gruppe 
2 (figur 1). Til sammenligning var tallet 61 
% i gruppe 1. Det var en klar nedgang i bruk 
av transapikal tilgang fra gruppe 1 til gruppe 
2. Edwards-Sapien XT og Edwards-Sapien 3 
biologisk klaff ble brukt i 90,6 % av inngre-
pene i gruppe 1 og i 92,9 % i gruppe 2. 

I gruppe 1 var gjennomsnittlig sen-
gedøgn ved hjertekirurgisk sengepost 9,3 ± 
5,7 døgn. I gruppe 2 var antall sengedøgn 
signifikant lavere, med gjennomsnitt på 7,5 
± 4,7 døgn per pasient. Kun 3 (1,8 %) av 
164 pasienter i gruppe 1 hadde behov for 
permanent pacemaker etter inngrepet som 
følge av hjerterytmeforstyrrelser mot 7,6 % i 
gruppe 2 (p < 0,05) (tabell 2). 
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Ekkokardiografiske data 
postoperativt 
Gjennomsnittlig middelgradient 
over aortaklaffen etter inngrepet 
var 10,3 ± 4,1 mm Hg og 11,6 
± 4,2 mm Hg for henholdsvis 
gruppe 1 og gruppe 2 (tabell 2). 
Gjennomsnittlig postoperativ 
ejeksjonsfraksjon var 52,1 ± 11,6 
% i gruppe 1 og 52,9 ± 11,1 % for 
gruppe 2. 

Grad av paravalvulær 
lekkasje er framstilt grafisk i figur 
2 og 3. I gruppe 1 hadde 25 % 
ingen lekkasje, 66,7 % hadde 
minimal lekkasje, 12,2 % hadde 
moderat lekkasje og kun 0,6 % 
hadde stor lekkasje. I gruppe 2 
hadde 32,3 % ingen lekkasje,  
49 % hadde minimal lekkasje, 
13,6 % hadde moderat lekkasje 
og 1 % hadde stor lekkasje. 

Tabell 1: Baseline karakteristikk for pasienter stratifisert etter hvilket år de ble operert ved UNN.
 Total, n = 362 Gruppe 1 (2008-

2013), n =164
Gruppe 2 (2014-

2017), n=198
P-verdi

Alder, år 81 ± 7 83 ± 6 80,34 ± 7 < 0,05
Kjønn (andel kvinner) 48,6 % 54,3 % 44,4 % < 0,05
Euroscore II 9,2382 ± 8,200 10,32 ± 9,17 8,11 ± 6,88 < 0,05
NYHA-klasse, gjennomsnitt 2,71 2,84 2,6 < 0,05
2 40 % 34 % 46 %
3 42 % 45,1 % 39,9 %
4 12,6 % 18,3 % 8,1 %
Middelgradient, mm Hg 54,22 ± 16,600 57,88 ± 19,4 51,24 ± 13,25 < 0,05
Ejeksjonsfraksjon, % 49,32 ± 13,34 48,6 ± 15,5 49,9 ± 12,6 0,64
Hypertensjon 50 % 45,7 % 54,0 % 0,25
Atrieflimmer 35,5 % 37,8 % 33,8 % 0,70
CABG 32 % 33,5 % 30,8 % 0,37
KOLS 17,1 % 18,3 % 16,2 % 0,37
Tidligere slag/TIA 17,7 % 17,7 % 17,7 % 0,84
Pulmonal hypertensjon 39,5 % 40,9 % 38,4 % < 0,05
Diabetes 10,2 % 14,6 % 6,6 % < 0,05
Kronisk nyresvikt 18 % 12,8 % 22,2 % < 0,05
Koronarartiesykdom 58,8 % 61,0 % 57,1 % 0,58

Hbg, g/dl 12,53 ± 1,876 12,27 ± 1,8 12,74 ± 1,9 0,19
ProBNP, pgmL 3798 ± 6098 x 3649 ± 1843,5 0,67
Kreatinin, umol/L 106 ± 58,480 104 ± 57,3 107 ± 59,6 0,57
BMI 25,40 ± 4,899 25,82 ± 5,2 26,59 ± 4,7 0,18
Perfier arteriesykdom 21,5 % 22,6 % 20,7 % 0,76

Figur 1. Stolpediagram som viser fordelingen av transapikal, trans-
femoral og direkte aortatilgang mellom pasientgruppene. 
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Tabell 2: Prosedyrekarakteristikk for pasienter stratifisert etter hvilket år de ble operert ved UNN.
Total, n = 362 Gruppe 1 (2008-

2013), n =164
Gruppe 2 (2014-

2017), n=198
P-verdi

Mortalitet
30 dager
1 år

7,2 %
11,6 %

9,1 %
14 %

3 %
7,2 %

< 0,05 
< 0,05

Tilgang
Transfemoral 
Transapikal
Direkte aorta

75,4 %
20,7 %
2,5 %

61 %
36,6 %
0,6 %

87,3 %
7,6 %
4 %

< 0,05

Klaff
Edward Sapien (XT&3)
Evolut
Portico
Corevalve

91 %
1,1 %
2,5 %
2,9 %

90,6 % 
x
x

5,4 %

92,9 %
6,5 %

4,5 %x

0,65

Ny pacemaker 5 % 1,8 % 7,6 % < 0,05
Kreatinin postop. 102,08 ± 63,151 101,87 ± 62,215 102,24 ± 64,054 0,96
Hb postop. 10,67 ± 1,419 10,35 ± 1,179 10,93 ± 1,541 < 0,05 
Sengedøgn 8,38 ± 5,313 9,36 ± 5,754 7,58 ± 4,7 < 0,05
Middelgradient postop. (mm Hg) 11,00 ± 4,179 10,27 ± 4,092 11,57 ± 4,170 0,06
Ejeksjonsfraksjon postop. 
paravalvulær lekkasje 
Ingen
Minimal
Moderat
Stor

52,76 ± 11,171
29,3 %
51,7 %
13,0 %
0,8 %

52,10 ± 11,566 
25,5 %
56,1 %
12,2 %
0,6 %

52,95 ± 11,085 
32,3 %
48 %

13,6 %
1,0 %

0,63
0,58

aAlle estimater av mortalitet er regnet ut med Kaplan-Meier-metode og sammenlignet med log-rank-test, og 
er derfor ikke tilsvarende antall døde pasienter dividert på det totale antall i studiepopulasjonen.

Figur 2 og 3. Sektordiagram som vise prosentvis fordeling av paravalvulær lekkasje 
(PVL) gradert fra ingen til minimal, moderat og stor. Figuren til venstre illustrerer 
forekomsten i gruppe 1, og figuren til høyre illustrerer forekomsten i gruppe 2. Det var 
ingen signifikant forskjell mellom gruppene. 
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Overlevelse vurdert etter 
tidsperiode og tilgang
Figur 4 viser overlevelsen fram til 
1 år etter operasjonen for begge 
pasientgruppene. Kurven viser at 
gruppe 2 hadde signifikant lavere 
mortalitet ved alle tidspunkt etter 
operasjonen. 

Figur 5 viser mortalitet 
ved 30 dager og 1 år for den 
totale studiepopulasjonen inndelt 
etter operasjonstilganger. Gra-
fen viser at det er en signifikant 
forskjell i overlevelse mellom 
transapikal og transfemoral 
tilgang. Transapikal har høyere 
dødelighet ved alle tidspunkt etter 
operasjon fram til 12 måneder. 
I vår studie undersøkte vi også 
dødeligheten stratifisert etter grad 
av paravalvulær lekkasje postope-
rativt. Dette er gjengitt i figur 6. 
Ved 12 måneder er det en signifikant lavere 
mortalitet blant pasientene med ingen eller 
minimal paravalvulær lekkasje. Grafen viser 
også at forskjellen i mortalitet blir gradvis 
økende med antall måneder etter inngrepet. 

Diskusjon 
Denne studien har vist at det er forskjell 
i 30-dagers- og 1-års-mortalitet mellom 
pasienter som ble operert tidlig i TAVI-
programmet (2008-2013) og pasienter som 
ble operert senere i programmet (2014-
2017). I tillegg viser våre tall at pasienter 
som har fått tilbud om TAVI de senere år 
har hatt en lavere gjennomsnittsalder, lavere 
risikoprofil og mildere grad av hjertesvikt 
(NYHA-klasse). 

Pasientene i gruppe 2 
hadde høyere overlevelse ved 
alle tidspunkt fram til 1 år, sam-
menlignet med gruppe 1. Preope-
rative karakteristika i vår studie 
viser at det generelt var lavere 
komorbiditet i gruppe 2. En tysk 
studie fra 2013 viste at pulmonal 
hypertensjon og NYHA-klasse 
IV var prediktorer for mortalitet 
ved henholdsvis 30 dager og 
1 år for TAVI-pasienter (12). 
Således er det sannsynlig at 
både forskjeller i komorbiditet og 
generell risikoprofil er medvir-
kende årsaker til lavere dødelig-
het i gruppe 2. 

Økt erfaring blant 
operatørene kan også være en 
medvirkende årsak til fallende Figur 4. Kaplan-meier-kurve som viser forskjell i overlevelse mellom 

gruppe 1 og gruppe 2 ved 30-dager og 12 måneder. 

Figur 5. Kaplan-Meier-kurve som illustrerer forskjellene i 
overlevelse mellom transapikal og transfemoral tilgang for hele 
pasientpopulasjonen. 
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mortalitet i den senere perioden. Når man 
innfører en ny operativ teknikk, er det 
naturlig at læringskurven for de involverte 
operatører er bratt i starten. Samtidig er det 
viktig å opprettholde en kontinuitet blant 
operatørene slik at kvaliteten på prosedyren 
som utføres kan være stabil over en lengre 
tidsperiode. I dette henseende er TAVI-
teamet ved UNN sentrert rundt en liten 
gruppe operatører, hvor alle får tilstrekkelig 
operasjonserfaring (10).

Gruppe 1 hadde høyere 30 dagers 
mortalitet enn gruppe 2. Det kan være flere 
årsaker til dette funnet. En grunn kan være 
bruk av transapikal versus transfemoral til-
gang. Transapikal tilgang ble brukt i 36,6 % 
av inngrepene i gruppe 1 og 7,6 % i gruppe 
2. Flere studier har vist at transapikal tilgang 
er assosiert med høyere 30-dagers morta-
litet sammenlignet med transfemoral (13, 
14). I tillegg har en amerikansk studie vist at 
transapikal tilgang er assosiert med lengre 
sykehusopphold (15). Pasienter selektert til 
transapikal tilgang har tradisjonelt økt grad 
av komorbiditet sammenlignet med pasien-
ter som får transfemoral tilgang (16). Høy 
andel av transapikal tilgang i gruppe 1 kan 
derfor forklare årsaken til økt mortalitet og 
lengre sykehusopphold sammenlignet med 
gruppe 2. Tidligere var vaskulære komplika-
sjoner et bekymringsmoment ved trans-

femoral tilgang, mye på grunn av at kate-
tersystemene hadde stor diameter. De nye 
klaffene har et bedre innføringssystem 
med mindre ytre diameter enn tidligere, 
som bidrar til økt bruk av transfemoral 
tilgang hos pasienter som tidligere hadde 
anatomiske kontraindikasjoner (17). 

Paravalvulær lekkasje er en kom-
plikasjon til TAVI, og det har vist seg at 
paravalvulær lekkasje påvirker kortsiktig 
og langsiktig prognose (18). Moderat til 
stor paravalvulær lekkasje er assosiert 
med økt risiko for død og reinnleggelse 
etter 1 år (19). I vår studie fant vi at over 
80 % av pasientene hadde ingen til mini-
mal lekkasje. Vi fant i tillegg at det var en 
signifikant høyere mortalitet ved pasi-
entgruppen som hadde moderat til stor 
lekkasje etter 12 måneder. En studie av 
Herrmann et. al avdekket lignende trend 
(20). Uheldig posisjonering av klaffen 
under inngrepet og underestimering av 
størrelsen på den prostetiske hjerteklaffen 

i forhold til aortaannulus er to av hovedårsa-
kene til paravalvulær lekkasje (21, 22). 

En studie publisert av Levi et. al vur-
derte langtidsresultater hos 560 pasienter 
som fikk transkateterbehandling (23). Grad 
av paravalvulær lekkasje ble sammenlignet 
mellom tidligere og nåværende genera-
sjon av klaffeproteser. Studien slo fast at 
nyere generasjon av klaffer er assosiert med 
signifikant redusert grad av paravalvulær 
lekkasje. I våre tall fant vi ingen signifikant 
forskjell mellom gruppene. I tillegg registre-
rer vi at forekomst av moderat til stor parav-
alvulær lekkasje er litt høyere enn tall fra 
store internasjonale studier (19, 24). Årsa-
kene til reduksjon av paravalvulær lekkasje i 
senere år henger sammen med overgang fra 
ekkokardiografi til CT for bestemmelse av 
størrelsen på aorta annulus. CT gir en mer 
nøyaktig beregning av annulusdiameter som 
gjør valg av rett klaffestørrelse mer presis. I 
tillegg har flere av de nyere generasjonene 
TAVI-klaffer påmontert et skjørt i distale del 
av klaffestenten for å besørge en bedre for-
segling i annulus. En grunn til diskrepansen 
mellom våre funn mht. paravalvulær lek-
kasje og det som er rapportert i litteraturen 
kan være kan være metoden lekkasjen blir 
målt på. Valve Academic Research Consor-
tium (VARC) er et konsensusmanuskript 
produsert av det internasjonale fagmiljøet 

Figur 6. Kaplan-Meier-kurve som illustrerer forskjellen i 
mortalitet mellom pasientene som hadde ingen til minimal 
PVL og moderat til stor PVL. 
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hvor formålet var å utarbeide standardi-
serte kliniske endepunkt etter TAVI (25). 
Siden oppstarten av TAVI-programmet ved 
UNN har metoden for vurdering av parav-
alvulær lekkasje endret seg. Dette gjør at 
våre tall kan avvike noe fra det som rap-
porteres internasjonal, og må derfor tolkes 
med forsiktighet. I framtiden er det viktig 
at postoperative ekkoundersøkelser gjøres 
etter standardiserte maler som VARC, da 
dette vil bidra til å forenkle sammenlignin-
gen av resultater mellom ulike studier. 

Implantasjon av permanent pacema-
ker som følge av total AV-blokk og venstre 
grenblokk er en viktig komplikasjon som kan 
oppstå etter TAVI (11). I vår studie avdekket 
vi at 1,8 % behøvde permanent pacemaker i 
gruppe 1 og 7,8 % i gruppe 2. Det kan være 
flere årsaker til at det er så stor forskjell 
mellom gruppene. En årsak kan være 
utviklingen av nyere klaffer. Siden oppstart 
i 2008 ved UNN har forrige generasjon 
Sapien XT blitt byttet ut til fordel for den 
nyere Sapien 3. Den nye klaffetypen har en 
lengre stentramme og har påmontert et 
skjørt i distale ende av stenten. Dette kan 
medføre en noe lavere implantasjon og økt 
radialt trykk på ledningssystemet i venstre 
ventrikkels utløpstraktus (LVOT) (26). 
Til tross for den store forskjellen mellom 
gruppene er den totale frekvensen av ny 
pacemakerimplantasjon lav for pasientpo-
pulasjonen ved UNN (5%). Til sammenlig-
ning viste en britisk 6 års oppfølgingsstudie 
for TAVI-pasienter at andel som behøvde 
pacemakerimplantasjon var 5,8 % med 
Sapien-klaff i 2012 (27). Nytteverdien av 
inngrepet må også vurderes opp mot risi-
koen for å påføre pasienten et liv med pace-
maker. En gjennomgang av alle pasientene 
som har vært med i PARTNER-studien, viser 
at permanent pacemaker er assosiert med 
høyere dødelighet etter 1 år, lengre sykehus-
opphold og økt risiko for reinnleggelse innen 
1 år (28). 

Betydningen av våre funn og andre 
tilsvarende studier er viktige sett i sammen-
heng med at den norske populasjonen blir 
gradvis eldre og forekomst av aortastenose 
øker med alderen. TAVI er etablert som et 
godt behandlingstilbud for høyrisikopasien-
ter med alvorlig symptomgivende aortas-
tenose. Nyere studier har vist likeverdige 
2 års resultater for pasienter med moderat 

risiko sammenlignet med kirurgisk klaf-
feoperasjon (29-31). Pågående studier ville 
kunne avdekke om TAVI også kan benyttes 
på lavrisikopasienter med like gode resul-
tater som åpen klaffekirurgi. Før TAVI kan 
anbefales til yngre lav- og middels-risikopa-
sienter bør det foreligge langtidsresultater 
med oppfølging på minimum 10 år med 
likeverdige resultater som åpen klaffekirurgi. 

Begrensninger 
I våre tall har vi ikke 1 års-oppfølgingsdata 
for 62 av pasientene i gruppe 2, da det er 
under 1 år siden de ble operert. I studien er 
det ikke justert for alder, kjønn og komor-
biditet, og vi kan derfor ikke trekke noen 
slutninger angående årsaks- eller stør-
relsesforhold mellom gruppene i forhold 
til mortalitet. Likevel gir foreløpige tall et 
estimat av overlevelse for begge gruppene, 
og det er mulig å observere trender innenfor 
TAVI-populasjonen.

Konklusjon
Overlevelsen etter TAVI ved 30 dager og 
1 år blir stadig bedre. Mortaliteten ved 30 
dager var vesentlig lavere i gruppe 2 sam-
menlignet med gruppe 1. Det var en økende 
trend mot å velge transfemoral tilgang fram-
for transapikal tilgang. Trenden peker også i 
retning av at pasienter med lavere risikopro-
fil tilbys TAVI i den siste perioden. 
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