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Bakgrund
Inledning
Framtagandet av riktlinjerna syftar till att sjukgymnaster inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset skall kunna bedöma och behandla/träna patienter med yrsel på ett gemensamt
synsätt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
Arbetsgrupp:
Berit Bjerlemo, specialistkompetens neurologi, leg sjukgymnast
berit.bjerlemo@vgregion.se
Lena Kollén, specialistkompetens neurologi, leg sjukgymnast
lena.kollen@vgregion.se
2009-02-04

Sökstrategi
Databaser
PubMed, Cochrane library, CINAHL, Pedro, PsycINFO

Tidsintervall
080520-080715

Sökord
physiotherapy, physical therapy, physical therapy modalities, vestibular exercises, vestibular
rehabilitation, exercise therapy, dizziness, vertigo, imbalance, disequilibrium, unsteadiness,
vestibular dysfunction, vestibular hypofunction, acute unilateral vestibular loss, vestibular
neuronitis, BPPV, benign paroxysmal positional vertigo, Ménières disease, phobic postural
verigo, cervical vertigo, migraine, migraine equivalent, central vestibular dysfunction, multiple
sclerosis, MS, vascular disease, stroke, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial,
Systematic Reviews.
Begränsningar till nordiska språk och engelska samt år 1995-2008.

Resultat
PubMed 62 referenser, CINAHL 119 referenser, PsycINFO 7 referenser, Pedro 94 referenser,
Cochrane Library 2 referenser.
Evidensstyrkan anges med en siffra 1-3 enligt SBUs indelning (http://www.sbu.se).
1. Starkt vetenskapligt underlag, med minst två oberoende studier med högt bevisvärde
eller god systematisk översikt.
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2. Måttligt till starkt vetenskapligt underlag, med en studie med högt bevisvärde plus
minst två studier med medelhögt bevisvärde.
3. Begränsat underlag, med minst två studier med medelhögt bevisvärde.
Evidens för sjukgymnastiska åtgärder är baserad på 18 olika referenser.

Att förstå och förklara yrsel
Yrsel upplevs av de flesta människor som ett obehagligt symtom och en förklaring kan vara att
man upplever att man förlorar kontrollen över sin kropp.
Yrsel är ett symtom som inte alltid går att objektivt verifiera eller mäta, det är endast patienten
själv som kan avgöra om yrsel förekommer eller inte (1).
Yrsel eller balanstörning kan orsakas av många olika skador och sjukdomar och förekommer
särskilt i högre åldrar. I en epidemiologisk studie från Göteborg, H-70-undersökningen, uppgav
40 % av 75-åriga kvinnor och 30 % av 75-åriga män att de led av yrsel (2). I 1-2 % av alla
besök i primärvården är orsaken yrsel (3) och i slutenvården är det 10 319 patienter per år som
söker för yrsel (Socialstyrelsen 2006, Socialstyrelsens statistikdatabas, diagnostik kod R42).
Hörnstenarna i omhändertagandet kring patienter med yrsel är noggrann anamnes och
undersökning och träning som bygger på vestibulär rehabilitering (VR).
Idag används termen VR för olika typer av rörelseterapi som huvudsakligen utförs av
sjukgymnaster för att stimulera mekanismer för återhämtning, minska symptom och förbättra
balansen hos människor med yrsel och ostadighet (4). För att få kunskaperna om yrsel och som
behandlare känna sig trygghet i omhändertagandet av patienter med yrsel har vi valt att
beskriva balanssystemet, anamnes, undersökning och träningen relativt omfattande.
För att människan skall upprätthålla en god balansfunktion krävs samarbete mellan olika
sensoriska system. Balanssystemet innefattar vestibulära, visuella och somatosensoriska
systemet.

Vestibulära systemet
Vestibulära systemet kan indelas i perifer del och en central del. Till det perifera vestibulära
systemet räknas den del som ligger i innerörat samt balansnerven fram till inträdet i
hjärnstammen. Till den centrala delen räknas vestibulariskärnorna och deras förbindelser till
ögonmotorsystemet i hjärnstammen, lillhjärnan samt vestibulära förbindelser med kortex och
ryggmärgen.
Vestibulära systemet i innerörat omfattar två otolitorgan och tre båggångar som har till uppgift
att ge information om huvudets läge och rörelser i rummet. Otolitorganens funktion är att
känna av linjär acceleration, det vill säga kroppsrörelser framåt och bakåt, lodrät rörelse vid till
exempel uppstigande från sittande, samt huvudets läge i relation till tyngdkraften (2).
Båggångarna känner av huvudrörelser i de olika planen. I änden på varje båggång finns det ett
sinnesorgan (cupula) som består av sinnesceller och som kan liknas vid en svängdörr till sin
funktion. Vid en rotation av huvudet kommer endolymfan, en vätska i båggångarna, p.g.a. av
sin tröghet att släpa efter varvid cupula kan vinklas åt ena eller andra hållet beroende på
huvudets rotationsriktning. Reflex som utlöses av båggångssystemet kallas vestibulo-okulära
reflexen (VOR) (1,5,6). VOR gör det möjligt för oss att fixera blicken och få en tydlig bild på
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näthinnan samtidigt som vi rör på huvudet. Vid snabb huvudrörelse uppstår en fysiologisk
(naturlig) nystagmus som består av två på varandra följande faser. Den första fasen är en
långsam rörelse av ögat, vilken sätts igång vid excitation av nervcellerna i vestibularisorganen. Den andra fasen sker genom signaler från centrala nervsystemet och är en snabb
korrigerande rörelse som för ögat tillbaka till sitt utgångsläge (1). Nystagmus kan vara
horisontalslående åt höger och/eller vänster, vertikalslående uppåt och/eller nedåt eller
rotatorisk, då ögats övre pol kan sägas rotera åt höger eller vänster, och benämns efter den
snabba fasens riktning (5,6).
Om ena sidans balansorgan slutar att sända impulser till balanscentrat i hjärnstammen får vi en
sidoskillnad i impulsflödet till hjärnan som misstolkar detta och vi får en konturerlig
rotationsyrsel, illamående och nystagmus som då är patologisk (1,5,6).

Visuella systemet
Visuella systemet strävar oavsett utgångsställning av huvudet att hålla ögonen vågrätt i rummet
(1,5,6).

Somatosensoriska systemet
Proprioceptionen eller muskelledsinnet känner av spänningen i muskler, senor och ledkapslar i
varje enskild rörelse. Hud, senor och muskelspolars inflöde ger information om kroppens
position och rörelse i rummet och om förhållandet till underlaget. Av speciell betydelse är
proprioceptionen från nacken som låter oss definiera huvudets läge i relation till bålen. Den är
en förutsättning för att vi ska veta hur den information som kommer från innerörats
balansorgan och ögonen ska kunna användas för att kontrollera balansen i stående. I
fotsulehuden finns det tryckreceptorer som känner av vilka områden på foten som belastas och
hur mycket. Denna information från tryckreceptorerna kan bli nedsatt speciellt hos äldre (5).
Balansen är beroende av ett samspel mellan de vestibulära, visuella och somatosensoriska
systemen. Dessa system spelar olika stor roll beroende på ålder, vilken aktivitet man utför och i
vilken miljö man befinner sig (1,5). Det sensoriska inflödet integreras och bearbetas på olika
nivåer i CNS, vestibulariskärnorna i hjärnstammen, cerebellum, thalamus och kortex. Uppstår
nedsättning av något av sinnena blir det asymmetri i inflödet till hjärnan och det kan leda till
konflikt i tolkningen av sensoriska impulser med yrsel och obalans som följd, som också kan
orsakas av nedsatt funktion i de områden av CNS som bearbetar det sensoriska inflödet.
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Figur 1. Tillgänglig på: http://www.unmc.edu/Physiology/Mann/pix_9/vest_sys.gif

Vid bedömning av yrsel görs otoneurologiska undersökningar där undersökning av
ögonrörelser är en av hörnstenarna tillsammans med anamnesen. Med hjälp av Frenzels brillor
eller Video-Frenzel kan man bedöma om nystagmus föreligger eller inte. Det mest tillförliga
sättet att studera ögonrörelserna är Videonystagmografi (VNG).
Vid en VNG (s.k. balansprov) undersöks både spontannystagmus, blickriktningsnystagmus,
lägesnystagmus och huvudskakningsnystagmus samt reaktionen på temperaturstimulering av
innerörat (kaloriska provet). Provet utförs genom att spola vatten i hörselgången (30-gradigt
respektive 44-gradigt vatten) varvid nystagmus normalt framkallas. Provet jämför reaktion
mellan de båda sidorna och nedsatt kaloriskt svar på ena sidan tyder på funktionsnedsättning i
innerörat eller balansnerven (1,7).

Yrseldiagnoser
Perifer yrsel
Vestibularisneuronit
Vestibularisneuronit/akut ensidigt vestibulärt bortfall/inflammation på balansnerven innebär
akut bortfall av den vestibulära funktionen på ena örat. Etiologin till sjukdomen är inte helt
klar, men virus kan vara en orsak. Symptomen är akut insättande rotatorisk yrsel som leder till
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illamående och kräkningar. Patienterna har inte hörselnedsättning eller tinnitus och inga
neurologiska symptom. Nystagmus är horisontellt riktad och den snabba fasen slår bort från
den drabbade sidan. Balanssvårigheterna i stående och gående varierar men de flesta har svårt
att stå utan stöd det första dygnet efter insjunkandet. Falltendens åt den sidan med den nedsatta
vestibulära funktionen kan förkomma. Förloppet: Kraftiga rotatorisk yrsel är värst första till
andra dygnet, sedan kan patienten börja röra sig mera självständigt. Yrselsymptomen
försvinner successivt underloppet av 3-4 veckor (1).
Behandling: Tidig start av vestibulär rehabilitering, se Behandling. För träning i akut skede, se
Träning vid nedsatt funktion i balansorgan/-nerv (Bilaga 1). För träning i subakut skede, se
Träning vid yrsel och balansnedsättning (Bilaga 2).
Laesio auris interna
Ett akut ensidigt vestibulärt bortfall med samtidig hörselnedsättning och öronsus benämns
laesio auris interna (5).
Behandling: Tidig start av vestibulär rehabilitering, se Behandling. För träning i akut skede, se
Träning vid nedsatt funktion i balansorgan/-nerv (Bilaga 1). För träning i subakut skede, se
Träning vid yrsel och balansnedsättning (Bilaga 2).
Godartad lägesyrsel
BPPV (benign paroxysmal positionell vertigo) innebär att rotatorisk yrsel uppstår kortvarigt i
samband med vissa rörelser eller lägesändringar. För det mesta vet man inte varför tillståndet
uppstår, men det kan förekomma efter tidigare funktionsnedsättning i örat t.ex. vestibularisneuronit, Ménières sjukdom eller operation i innerörat. Ett slag mot huvudet kan också orsaka
BPPV. Yrseln beror sannolikt på att otokonier (saltkristaller/kalciumkarbonatkristaller) har
lossnat från membranet i utriculus och ansamlats i en av båggångarna, vanligen den bakre. Då
den drabbade lägger sig ner eller böjer huvudet bakåt eller framåt kommer massan av otokonier
att förflytta sig med tyngdkraften. Den drabbade sidans båggång signalerar då att en kraftig
rotatorisk rörelse uppstår, medan den andra sidan, synen och proprioceptionen signalerar att så
inte är fallet. Det blir en konflikt i hjärnans tolkning av signalerna. En kraftig känsla av rörelse
och en uppåtslående och rotatorisk nystagmus framkallas, om det är den bakre båggången som
drabbats. Otokonierna kan ligga fritt i endolymfan i båggången (canalithiasis) eller vara fästade
på cupulan (cupulolithiasis).
Symptom: Yrsel som kommer när man lägger sig ner och vrider sig i sängen, böjer huvudet
bakåt eller framåt, t.ex. att ta ner något från hyllan eller knyta skorna. Tidsaspekter på yrseln
är vanligen en latens på 2-3 sekunder och duration på 30 sekunder, mycket sällan mer än
60 sekunder. Diagnosen ställs via anamnes och positivt Dix-Hallpikes test (1,5). Dix-Hallpikes
test, se Bedömning. Behandling sker med manöverbehandling och/eller habitueringsträning, se
Bilaga 3. Vid kvarstående balansproblem instrueras träningsprogram se Träning vid yrsel och
balansnedsättning (Bilaga 2).
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Ménières sjukdom
För att uppfylla diagnosen Ménières sjukdom skall fyra kriterier vara uppfyllda:
1. Hörselnedsättning initialt basnedsättning som är fluktuerande och som senare
successivt försämras
2. Lockkänsla, fyllnad, värk
3. Tinnitus, unilateralt
4. Yrsel
Yrselattackerna varar vanligen mellan ½ timma upp till 4-5 timmar. Etiologin är en rubbning i
den endolymfatiska säckens tryckreglerande förmåga samt dess förmåga att resorbera
endolymfa. Behandling: Bl.a. diuretika, SPC-flakes (mältat havre som reglerar vätska),
saltrestriktion, cortisoninjektioner, gentamycininjektioner (ett för innerörat giftigt ämne som
destruerar innerörats funktion) (5). Vestibulär rehabilitering i lugna perioder, se bakgrund och
behandling och träningsprogram vid yrsel och balansnedsättning (Bilaga 2).
Cervikal- eller nackutlöst yrsel
Värk/smärta, muskelspänning i kombination med en gungande yrsel och/eller
ostadighetskänsla och ibland lätt illamående är de symtom som ofta förekommer vid cervikal
yrsel. Det finns experimentella och patientstudier som visar på att störning i
nackproprioceptionen kan leda till yrsel och balansnedsättning. Palpation av nack- och
halsmuskulaturen, framför allt m sternoclediomastoideus, m suboccipitalis, m trapezius och m
splenius visar ofta på ömhet/smärta och annan struktur/konsistens (1,8). För träning och
behandling, se Behandling och Träningsprogram vid yrsel och balansnedsättning (Bilaga 2).
Yrsel hos äldre
Äldre personer kan uppleva en ostadighet, rörelserädsla och rädsla för att falla. Många gånger
finns det också fall i anamnesen. Etiologin är multipel systemsvikt, en försämring av syn,
cellförlust i vestibularisapparaten i innerörat, försämrad proproception, förlångsammad
nervledningshastighet i centrala och perifera nervsystemet, minskad muskelmassa, stelhet och
smärta i leder etc. (1,5). För behandling, se Behandling och Träningsprogram vid yrsel och
balansnedsättning (Bilaga 2).
Fobisk postural yrsel
Patienten beskriver ostadighetsyrsel som kommer framför allt i stående och gående. De har
inga besvär i liggande eller sittande i normala situationer. Det kraftiga obehaget gör att
autonoma nervsystemet kopplas på med t.ex. hjärtklappning, svettningar, stickningar i
händerna, hyperventilering, ont i bröstet/magen etc. Oro eller ångest uppstår vilket leder till
rörelserädsla. Patienten undviker öppna platser eller platser med mycket människor, höga
höjder, hissar etc. Detta uppträder inte sällan i efterförloppet till en annan yrseldiagnos som
godartad lägesyrsel eller vestibularisneuronit (1,5,9). För behandling, se Behandling och
Träningsprogram vid yrsel och balansnedsättning (Bilaga 2).
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Central yrsel
Epilepsi
Auran före en attack kan bestå av yrsel och den excitatoriska aktiviteten utgår då från
temporal- eller parietalloben av hjärnan. Attacken upplevs oftast som rotatorisk. Under
attackerna kan nystagmus förekomma. Durationen är sällan längre än 5 minuter. Illamående
kan förekomma men oftast inte så mycket att kräkning framkallas. Tinnitus på ena sidan kan
förekomma både före och under yrselattacken. Attackerna utlöses ej av huvudrörelser som vid
lägesyrsel. Orsaken till denna form av epilepsi är samma som vid andra slag av fokal epilepsi,
d.v.s. hjärntumörer, missbildningar, trauman eller andra störningar i temporal- parietal
regionerna (1,5). Behandling: Medicinsk behandling
Migrän
Med migrän menas själva huvudvärken och förekommer med eller utan aura. Attackerna
varar 4-72 timmar. Auran kan vara av många olika slag, bl.a. yrsel, och varar upp till
max 60 minuter. Det tidsmässiga sambandet mellan auran och huvudvärken gör det lätt att
fastställa yrsel som uppträder som aura vid migrän. Nästan hälften av patienterna med migrän
med aura uppger yrsel i samband med en migränattack. Yrsel och ostadighet förekommer hos
2/3 i samband med en migränattack men överskuggas ofta av den svåra huvudvärken och
illamåendet, men ibland är huvudvärken så pass lindrig att den inte omnämns spontant.
Det förekommer att aura uppträder utan efterföljande migrän och att auran utgörs av yrsel som
ofta är rotatorisk, 25 % av patienterna har detta.
Östrogenminskning före menstruation, psykiskt påfrestande period, stress, känslighet för viss
mat och dofter kan vara utlösande. I klimakteriet kan migränen ändra sig så att huvudvärken
upphör men yrselattacker uppstår istället (1,5).
Behandling: Medicinering vid migrän med yrsel är densamma som vid annan typ av migrän,
samt i lugna perioder vestibulär rehabilitering, se Behandling och Träningsprogram vid yrsel
och balansnedsättning (Bilaga 2).
Cerebrovaskulär sjukdom
Infarkter eller reducerad genomblödning i de kärl som försörjer områden av betydelse för
balanskontroll kan ge yrselsymtom. Nedsatt genomblödning kan drabba innerörats balansorgan
liksom olika centra i centrala nervsystemet. Det är också fullt möjligt att samtidigt ha nedsatt
cirkulation av innerörat och olika områden av hjärnstammen och lillhjärnan med betydelse för
balanskontrollen. TIA orsakad yrsel börjar ofta plötsligt och ofta också förenade med
illamående och kräkningar. Även om de symtomen kan förekomma separat är det vanligare att
yrseln åtföljs av neurologiska symtom. Infarkter i hjärnstammen ger ofta upphov till yrsel i
kombination med andra neurologiska symtom. Vid lillhjärnsinfarkt är huvudsymtomet är akut
debuterande yrsel, ofta följt av illamående och kräkningar, halvsidig koordinationsstörning,
bålataxi och ofta blickriktningsnystagmus.
Det förekommer cerebellär infarkt med enbart yrsel som symtom.
Kaloriskt prov för diagnostisering kan då vara av värde eftersom patienterna sällan har en
kalorisk funktionsnedsättning. Vid cerebellär blödning förekommer initialt ofta kräkningar,
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occipital huvudvärk, yrsel och ögonrörelsestörningar. Successivt tillkommer neurologiska
symtom och medvetandegraden sänks (1,5).
Behandling: Medicinsk behandling. Fysisk träning, se www.fyss.se och vestibulär
rehabilitering, se Bakgrund, Behandling och Träningsprogram vid yrsel och balansnedsättning
(Bilaga 2).

Hjärntumörer
Tidiga symtom utgörs ofta av epileptiska anfall, där yrsel kan vara ett symtom.
Hjärntumörer belägna supratentoriellt ger ibland diffus yrsel, men oftare symtom relaterade till
lokalisation snarare än yrsel. Vid lillhjärnstumör är symtomen ofta en kombination av yrsel vid
stående och gående plus nytillkommen huvudvärk. Lägesyrsel kan upplevas, men är då inte
uttröttbar vid upprepade provokationer i motsats till BPPV. Tumörer i hjärnstammen ger sällan
yrsel utan oftare kranialnervssymtom i form av ögonmotorikstörningar. Vid engagemang av
pyramidbanorna kan ostadighet tillkomma. Däremot, kavernom, kärlmissbildning, kan blöda
och ge akut rotatorisk yrsel (1,5).
Behandling: Medicinsk behandling.
Ponsvinkeltumörer växer utanför CNS och utgörs oftast av acusticusneurinom, som egentligen
utgörs av schwannom och utgår från åttonde kranialnerven. Den är därför egentligen inte en
hjärntumör. Tillväxthastigheten är låg. Hos 10 % av patienterna debuterar symtomen som en
plötslig hörselnedsättning men i regel består symtomen av en långsamt tilltagande ensidig
hörselnedsättning och/eller tinnitus. P.g.a. den långsamma tillväxten och den pågående centrala
kompensationsprocessen maskeras oftast den vestibulära funktionsnedsättningen, därför är
yrselattacker ovanliga men istället finns en ostadighet (1,5).
Behandling: Kirurgi. Vestibulär rehabilitering efter kirurgi, se Bakgrund, Behandling och
Träningsprogram vid yrsel och balansnedsättning (Bilaga 2).

Basala ganglierna
Patienter med sjukdomar i basala ganglierna klagar ofta över yrsel och den är ofta av
ortostatiskt slag (5). Den kan också vara av ostadighetskaraktär (9).
Behandling: Medicinsk behandling. Vestibulär rehabilitering, samt sjukgymnastik (10).

Oftalmoplegi
Känsla av balans uppehålls bland annat genom att synfältsbilderna från de två ögonen i balans
med övriga delar av balanssystemet. Vid plötsligt dubbelseende, t.e.x okulomotoriuspares vid
diabetes, kan patienten uppleva yrsel eller balansstörning, ofta accentuerade i stimulirika
miljöer. Behandling: Medicinsk behandling.

Multipel skleros
Ungefär 2 % procent av MS-patienterna debuterar med rotatorisk yrsel. Därutöver förekommer
yrsel och obalans i mer än 50 % av fallen i sjukdomens förlopp. Detta sammanhänger med
lokaliseringen av MS-härdarna kring fjärde ventrikeln i de vestibulära kärnornas närhet. Vid ett
skov med enbart rotatorisk yrsel som symtom på en MS-härd i de vestibulära kärnornas närhet,
minskar symtomen ofta inom en vecka.
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Behandling: Medicinsk behandling. För träning, se Behandling och Träningsprogram vid yrsel
och balansnedsättning, (Bilaga 2).

Blodtryck och yrsel
Yrsel förekommer både vid för högt och för lågt blodtryck även om det senare är mer ovanligt.
Kärlskador som stenoser och arterioskleros hos den äldre patienten kan göra att det uppstår
lokala områden med bristande genomblödning.
Orsaker till blodtrycksfall kan vara kardiella rytmrubbningar (även förmaksflimmer), hjärtsvikt
eller stenoser i de stora kärlen, störd kärltonuskontroll vid neurologiska sjukdomar, klassisk
ortostatism, överbehandlat högt blodtryck hos äldre.
Patienten beskriver ofta sina symtom som en ostadighetskänsla eller svimningskänsla samtidigt
som det flimrar för ögonen eller surrar i huvudet. Vid mer uttalade blodtrycksfall kan det
svartna för ögonen och man får en känsla av att falla. Beskrivning av symtom i samband med
hjärtklappning kan leda tanken till rytmrubbningar, men det kan också vara ett sekundärt
fenomen till de obehag som yrseln har orsakat.
Vid debut av ordinär hypertoni kan ganska påtaglig yrsel förekomma under en period. Vid
malign hypertoni kan yrsel vara ett påtagligt symtom (1,5).
Behandling: Medicinsk behandling. Fysisk träning vid högt blodtryck, se www.fyss.se

Läkemedel och yrsel
En viktig orsak till yrsel är läkemedelspåverkan. Psykofarmaka och Parkinsonmediciner kan ge
yrsel. Läkemedel i höga doser kan vara toxiska på vestibularisfunktionen, t ex salicylater, som
kan ge både yrsel och tinnitus. Hjärtfarmaka ger inte sällan yrsel som biverkan. Alltför nitisk
behandling av hypertoni kan ge yrsel. Praktiskt taget samtliga läkemedelsgrupper kan
framkalla yrselbesvär. Yrsel är relaterat till flera hundra olika farmaka (5).

Vestibulär rehabilitering (VR)
Teorin bakom VR
VR är ett samlingsbegrepp som bygger på plasticitet i nervsystemet som driver på den
vestibulära kompensationen genom adaptation (anpassning) och habituering (tillvänjning). Det
är bra att känna till bakgrunden till VR för att kunna förklara och motivera patienten till träning
som kan vara påfrestande.

Vestibulär kompensation
När yrsel uppstår som ett resultat av plötsligt nedsatt eller bortfall av funktionen i balansnerv
eller balansorgan uppstår det en sensorisk konflikt som i sin tur ger en kompensation i
lillhjärnan och vestibulära kärnorna i hjärnstammen. Detta medför att den intensiva yrseln
minskar snabbt, då huvudet är stilla, det har skett en statisk kompensation, men inte vid
huvudrörelser, för det krävs en dynamisk kompensation.
De dynamiska kompensatoriska mekanismerna är komplexa och sker på flera nivåer, genom
återställandet av aktiviteten i den vestibulära kärnan på den drabbade sidan och genom
aktivering av kommisurbanor mellan den drabbade och den kontralaterala intakta vestibulära
kärnan. Reorganisering av banorna i lillhjärnan och hjärnstammen sker också för att kunna
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tolka informationen från den skadade sidan. Detta tar betydligt längre tid, veckor till månader,
och fullständig återhämtning sker inte alltid. Vid en stationär perifer vestibulär nedsättning når
vestibulär rehabiliteringen sin största effekt efter 6-8 veckor (11).

Adaptation
Adaptation för visuell-vestibulär interaktion (d.v.s. blickstabilisering): Den ensidiga vestibulära
skadan medför också att den vestibulo-okulära reflexen (VOR) blir påverkad vid huvudrörelse
kan ett objekt uppfattas röra på sig, när det egentligen är stabilt i synfältet. För att återställa
vestibulo-okulära reflexen, tränas repetitiva och provocerande rörelser av huvudet och/eller
ögonen och möjligen ögon-/handkoordinationsrörelser (12,13).

Habituering
Habituering uppnås genom upprepning av samma stimuli under en längre tid vilket leder till en
minskad reaktion. Habitueringens effekt är specifik till typ, intensitet och riktning på rörelsen
(d.v.s. man skall träna på de rörelser som ger symtom). När de onormala/asymmetriska
signalerna upprepat presenteras för CNS blir de successivt integrerade i det nya mönstret av
information och blir accepterat som det normala. Habituering anses också vara en form av
inlärning som skall leda till en tillit till sin förmåga (5,14).
Som tillägg till adaptation och habituering fungerar sensorisk substitution, en process som
tillämpar alternativa strategier för blickstabilisering och postural kontroll. Den främjar
användandet av individuella eller kombinationer av sensoriskt inflöde (visuellt eller
somatosensoriskt) för att komma bort från ensidigt användande av det dysfunktionella
vestibulära inflödet eller omvänt att stärka eller driva på kompensationen. (13,15,16).

Mål
Indikation för sjukgymnastik
1. Yrselsymptom som provoceras av rörelser och ostadighet vid perifera och/eller centrala
vestibulära funktionsnedsättningar.
2. Nackutlöst yrsel, ostadighet hos äldre eller vestibulär dysfunktion med betydande
psykologiskt påslag.
3. Direkt efter innerörakirurgi och eller de som initialt blivit av med symtom men fått
återfall (6,11,13).

Målsättning
1. Ge kunskap om orsakerna till symtomen och den generella strategin för att hantera
dem.
2. Förbättra balansen. Förbättra de aspekter av balansen som är nedsatta i aktuella
situationer.
3. Minska rörelseprovocerade symtom. Graden av habituering kan vara svårt att förutsäga.
Habitueringsövningar lär patienten hantera sina symtom och förbättra den funktionella
förmågan.
4. Minska eller förhindra rörelserädsla.
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5. Minska eller förhindra muskelspänningar och värk/smärta i ffa nacke och skuldra.
6. Öka den fysiska aktivitetsnivån.
7. Öka delaktigheten. Genom att förbättra den funktionella förmågan kan patienten
återvända till arbete, återuppta fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter eller minska oro
och depression. Detta kan ibland uppnås oberoende av minskning av patientens symtom
(6,17).

Bedömning
Anamnes
Vid bedömning av yrselpatienter är en noggrann anamnes och undersökning viktig. Ögon- och
huvudrörelser är en av hörnstenarna tillsammans med ytterligare tester, se nedan. Det finns en
förenklad manual till anamnes och undersökning, se Bilaga 4.
Vid anamnes är det vikigt att ta reda påföljande om hur debuterade yrseln och hur är den idag?
Vilken karaktär på yrsel är den?
-rotatorisk, omgivningen eller man själv snurrar, (orsaken är ofta skada i balansorgan, nerv
eller CNS)
-ostadighet, svajar, tar snedsteg, gungningskänsla, är okaraktäristiskt tecken, kan vara perifer
vestibulär, CNS, multipel svikt (ålder), vaskulära störningar, cervikal yrsel. Man kan uppleva
ostadighet utan att ha yrsel, inte ovanligt att ”yrsel” uppträder först i samband med att man står
och går.
-okaraktäristiskt, patienten har svårt att beskriva eller gör det ospecifikt.
-känsla på att svimma/svartnar för ögonen, kan vara cirkulatorisk eller kardiell genes som
ortostatism, arytmier, nedsatt CNS-cirkulation, överdriven antihypertensiv medicinering.
Be gärna patienten att beskriva sina symtom utan att använda ordet yrsel.
Låt patienten beskriva om yrsel är konstant eller attackvis och om durationen på yrseln?
Vid sekundkorta attacker kan uppträda vid flertalet sjukdomar, t.ex. fobisk postural yrsel,
vaskulära CNS-sjukdomar. Yrsel i 30-60 sekunder i samband med lägesändring eller
huvudvridning tyder på godartad lägesyrsel.
Minutlånga attacker kan förekomma vid migrän och epilepsi. 10-30 minuter lång attack före
huvudvärk kan vara aura före migränattack.
Yrsel på 1-5 timmar långa attacker i samband med hörselsymtom talar för Ménières sjukdom.
Attacker på timmar till 1-2 dagar talar för migrän. Yrsel som avtar efter flera dagar talat för
akut ensidigt vestibulärt bortfall eller annan akut vestibulär skada.
Intensitet på yrsel i samband med rörelse och ostadighetskänsla kan skattas på en visuell
analog skala (VAS), 100 mm lång, där 0 betyder inga symtom och 100 mm värsta tänkbara
symtom (19,20).
Registrering av frekvens på yrsel kan göras t.ex. Hur ofta yrsel kommer? Om Ménière-attack
kommer mera än en gång per dag är t.ex. ovanligt och attacker med akut unilateralt vestibulärt
bortfall förekommer inte.
Kan registrera periodicitet d.v.s. om yrsel återkommer i perioder om dagar, veckor, månader?
Vad utlöser/förvärrar yrseln? Är det vid vissa rörelser, kroppslägen, stress, faktorer i
omgivningen? Yrsel som förvärras av huvud- och kroppsrörelser tyder ofta på vestibulär
sjukdom. Lägesändringsutlöst yrsel är typisk för godartad lägesyrsel. Yrsel som uppträder på
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vissa platser eller i vissa situationer tyder på psykogen genes. Vad lindrar yrseln/hur hanteras
yrseln? Lindras yrsel i vissa lägen, rörelser, aktiviteter, eller vila?
Det finns studier frågeformulär som kan användas till att utvärdera yrsel. Följande kan
användas: Vertigo symptom scale (VSS) (21,22), Dizziness handicap inventory (DHI) (23,24),
Activities-specific balance confidence scale (ABC) (24).

Associerade symtom
Finns andra symtom i samband med yrseln?
T.ex.: Huvudvärk, nackvärk (kan orsaka yrsel eller uppstå som följd av yrsel, migrän). Det kan
vara symptom som lockkänsla, tinnitus, hörselpåverkan (tecken på Ménières sjukdom).
Balansostadighet, snubblar/faller (tecken på att yrseln inte bara är upplevd utan också att den
stör balansen). Känsla av kraftlöshet, oro, ångest, hjärtklappning, svettningar, panikkänslor, (är
autonoma symtom som ofta kan förekomma vid yrsel av perifer eller central genes men kan
även vara enbart psykogent betingat) känselstörningar eller nedsatt kraft (neurologisk genes).

Syn
Upplevs synen normal eller störd? Om störd - när, i samband med yrseln? Svårt att stabilisera
blicken? Ser suddigt? Visuellt känslig, svårt att titta på ”bilder” som rör sig, t.ex. när man åker
bil, tittar på TV?

Hörsel
Normal eller påverkad? När?

Tinnitus
Om tinnitus finns, när kom den, varierar?

Smärta
Finns värk, smärta, stelhet, särskilt nacke-skuldra och ansikte-käkar? Kom besvären före eller
efter yrseldebuten? Huvudvärk, kom före eller efter yrseldebuten? Karaktär, duration, frekvens,
periodicitet etc. på smärtan.

ADL
Hjälpbehov?

Hjälpmedel
Vilka?

Tidigare och nuvarande fysisk aktivitetsnivå
Arbete, fritid, motion.
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Aktiviteter som upphört efter symtomdebut
Vad klarar patienten inte nu som han/hon klarade tidigare? Sjukskriven? Kan inte motionera?
Cykla? Köra bil? Gå upp på stolar, stegar?

Medicinering
Många mediciner har yrsel som biverkning. Har patienten förändrat sin medicinering och
finns det något samband med debut eller förändring av symtom i samband med ändrad
medicinering?

Övriga sjukdomar/besvär
Metabola rubbningar som diabetes, cirkulatoriska störningar som högt eller lågt blodtryck,
arteriosklerossjukdom i hjärnan, tidigare stroke, epilepsi, neurologiska sjukdomar som t.ex.
MS, endokrina rubbningar, oro-/ångestsyndrom, led/muskelbesvär, skall-/nacktrauma är
exempel på tillstånd som kan påverka/bidra till eller ge yrselbesvär.

Tidigare/pågående sjukgymnastik
Eller annan behandling?

Undersökning
Nystagmusundersökning
Man undersöker om patienten har nystagmus. Man tittar på spontannystagmus, blickriktning
30 grader och efter huvudskakning.
Tillgång till Video-Frenzel eller Frenzels glasögon underlättar inspektionen av nystagmus
mycket, särskilt om den är diskret/har liten amplitud, om de finns att tillgå.
Vid undersökning av spontannystagmus skall patienten fästa blicken på en punkt rakt fram.
Man anger riktning på nystagmus (snabbfasen) som kan vara höger- eller vänsterslående,
skruvande/rotatorisk åt höger eller vänster eller vertikalt uppåtslående. Om det finns nystagmus
talar det för störning i det vestibulära systemet perifert eller centralt. Om den är kraftig och
akut ihop med kraftig yrsel och balansstörning talar det för en akut vestibulär åkomma, om
spontannystagmusen är kraftig, yrseln är lindrig och inte akut talar det mer för CNS-lesion.
Enbart rotatorisk eller vertikalt riktad spontannystagmus är ofta CNS-betingad.
Vid undersökning av blickriktningsnystagmus skall patienten fästa blicken på en punkt 30
grader åt höger respektive vänster, t.ex. på undersökarens finger. Vid blickriktning 30 grader
förekommer det normalt inte någon nystagmus, men vid 45 grader och ytterligare lateralt kan
det göra det, utan att det är patologiskt. Blickriktningsnystagmus tyder på vestibulär skada
perifert eller centralt. Vid akut unilateralt vestibulärt bortfall förekommer ofta
blickriktningsnystagmus med den snabba fasen riktad bort från den skadade sidan både vid
blick åt höger och vänster, den avtar sedan successivt. Blickriktningsnystagmus åt båda hållen
kan tyda på CNS engagemang.
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Vid undersökning av huvudskakningsnystagmus håller undersökaren om patientens huvud
och skakar det snabbt fram och tillbaka 15-20 gånger. Efter huvudskakning kan några få
nystagmusslag förekomma utan att det är onormalt. Förekomst av huvudskakningsnystagmus
tyder på perifer eller central skada.

Huvud- och ögonrörelser
Det är viktigt att undersöka hur patienten klarar av att göra huvud- och ögonrörelser.
Ögonrörelser görs sida-sida respektive uppåt-nedåt under 10-15 sekunder.
Man kan hålla upp en penna som man för fram och tillbaka framför patienten och som de skall
följa med blicken eller så får patienten titta fram och tillbaka mellan två punkter.
Klarar patienten av att göra rörelserna snabbt och utan besvär eller upplever patienten att det
är svårt, rörelsen är okoordinerad och kan inte göra så många rörelser för att de ger yrsel
eller obehag?
Huvudrörelser sida-sida respektive uppåt-nedåt under 10-15 sekunder med blicken
fixerad på en punkt. Hur det känns att göra de hör rörelserna? Klarar patienten av att göra dem
snabbt eller enbart långsamt? Kan patienten fixera blicken vid huvudrörelserna?
Patienterna kan gradera den upplevda yrseln vid de olika rörelserna på VAS, man kan då
också notera rörelseomfång på huvudrörelser, antal rörelser och tidsåtgång. Om patienten har
väldigt svårt att göra rörelserna kan det vara bra att räkna dem för att kunna jämföra med vid
senare tillfälle.

Balans
Statisk balans
Fötter ihop seende, Romberg, tandemstående, skärpt Romberg, stående på ett ben seende och
blundande. De är reliabilitetstestade (19,20,25,26)
Tillägg: Stå på mjuk dyna seende och blundande med fötterna ihop och höftbredds avstånd. Är
reliabelt test för patienter med yrsel (19,26).
Svajet kan graderas.
0: Inget svaj
1: Lite mer svaj än normalt
2: Måttligt svaj
3: Uttalat svaj, patienten faller nästan
Detta är en subjektiv skattning, men kan vara till hjälp vid upprepade undersökningar.
Dynamisk balans
Gång 10 m med valfri hastighet (20,27).
Gång 10 m med valfri hastighet med samtidig huvudrörelse sida-sida (20,28).
Gång 10 m med valfri hastighet med samtidig huvudrörelse uppåt-nedåt, tid och antal steg,
(2-10). Ev bredspårighet, ostadighet, huvudrörelsens hastighet och rörelseomfång kan noteras.
Gång häl mot tå på linje. Notera antal korrekta steg i följd av 20 innan felsteg (26).
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Gång med snabba vändningar åt höger och vänster. Notera rörelsemönster, ostadighet,
yrselupplevelse.
För att undersöka dynamiska balansen kan Timed up and Go, Bergs balansskala och
BDL-skalan (Bäckstrand, Dahlberg, Liljenäs-skalan) användas (29,30,31,32).

Muskelfunktion
Styrka. Muskellängd. Muskelstruktur ffa nacke-hals, skuldra, ansikte.

Rörelseomfång
Undersök ffa NE och nacken.

Sensibilitet, koordination, tonus
Föra att utesluta om det är en central påverkan.

Dix-Hallpikes test
Detta görs sist i undersökningen eftersom det kan ge yrsel, illamående och ostadighet som
påverkar balansen. Patienten sitter i långsittande på en brits, ungefär en rygglängd från britsens
kortsida. Rörelsen skall ske snabbt. Ögonen skall hållas öppna hela tiden och när patienten
kommit ner i ryggläge skall de titta rakt fram på undersökaren. De skall ange när yrseln
kommer och när den slutar. Sjukgymnasten står vid sidan av britsen eller bakom patienten,
roterar nacken 45 grader åt den sida som skall undersökas, samt något bakåt, och patienten
lägger sig snabbt ner på rygg. En latens på 2-10 sekunder innan yrseln kommer är vanligt.
Samtidigt med yrseln ses en vanligtvis rotatorisk nystagmus där den snabba fasen också slår
snett uppåt, durationen är 5-40 sekunder. Behåll läget tills yrsel och nystagmus är helt borta.
Efter uppresning är det också vanligt med rotatorisk yrsel och nystagmus men nystagmus
riktning är nu den motsatta, d.v.s. snett nedåt. Patienten kan också känna yrsel utan att man ser
nystagmus (33).
Undersök den andra sidan på samma sätt. Får patienten inte alls eller mindre intensiv yrsel och
nystagmus är det positivt Dix-Hallpikes test på den först undersökta sidan. Upprepa testet. För
bedömning om det är canalithiasis eller cupulolithiasis, v.g. läs under diagnosen godartad
lägesyrsel, BPPV. Det är ovanligt med bilateral lägesyrsel.

15

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sjukgymnastik- och Arbetsterapiverksamheten
Hus A4, 431 80 MÖLNDAL
TELEFON växel 031-342 10 00, direkt 031-343 24 92

Version

Datum

2

2010-10-29

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel

Figur 5. Dix-Hallpike “Diagnosis and management of benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) Reprinted
from, CMAJ 30 September 2003; 169(7), Page(s) 681-693 by permission of the publisher. © 2003 Canadian
Medical Association”

Sidliggande test är alternativ till Dix-Hallpikes test för personer som har svårt att utföra testet
p.g.a. t ex begränsningar i muskler eller leder. Patienten sitter på en brits. Behandlaren håller
hela tiden huvudet, som vrids 45 grader år motsatt håll mot den sida som skall undersökas.
Patienten kommer snabbt ner till sidliggande. Notera yrsel och nystagmus som vid DixHallpikes test i det här läget och efter uppresning till sittande igen. Ligg kvar i 2 minuter eller
till yrsel har försvunnit och samma procedur på motsatt sida (34).

Lägesändringstester
Lägga sig ner på sidan respektive sätta sig upp åt höger och åt vänster. I liggande vända sig åt
höger respektive vänster. I sittande eller stående böja sig framåt respektive bakåt. Registrera
vilka rörelser som ger yrsel, hur intensiv yrseln är, t.ex. med VAS, hur länge den varar och om
yrseln minskar med repetition av samma rörelse.

Behandling/Åtgärder
Handbok till träning och behandling
Träningsstrategi
Vestibulär rehabilitering består av övningar som baseras på olika typer av aktiviteter.
Övningarna väljs ut och utformas individuellt efter de problemområden som identifierats under
anamnes och undersökning. Patienterna får alltid hemträningsprogram, men det är viktigt att
behandling och träning följs upp, för att motivera, dosera och justera träningen.
Behandlingsfrekvens och behandlingstid är individuellt (6,11,12,13,14,17).
Vid Ménière och migrän med yrsel rekommenderas att påbörja vestibulär rehabilitering i en
period då patienten inte har attacker (11,18).
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Träning för generellt rörelseutlöst yrsel
Habitueringseffekten karaktäriseras av minskad känslighet och duration av symtom, karaktären
på yrseln kan också förändras, och förbättringen kan inträffa från två veckor upp till flera
månader. Det finns även patienter som inte uppnår någon förbättring av symtomen.
Habitueringseffekten bygger på den fysiologiska uttröttningen av neurovegetativa reaktioner på
en repetitiv rörelse eller stimuli, d.v.s. rörelsen upprepas om och om igen (6,11,12,13,14,17).
Övningarna har effekt vid yrselattacker som reproduceras av snabb rörelse i specifika plan
samt vid konstant/kontinuerlig yrsel som förvärras av snabb rörelse. Däremot, patienter som
har fluktuerande yrsel som varierar vid rörelse och/eller läge och inte alltid är reproducerbar,
svarar inte så bra på de här övningarna. Övningarna väljs ut genom att identifiera de rörelser
eller positioner som provocerar symtom under undersökningen. Antal övningar bör begränsas
till högst fyra eller fem, trots att patienten kan vara känslig för betydligt fler positioner eller
rörelser under undersökningen, välj ut de mest representativa rörelserna till hemträningsprogrammet. Rörelsen utförs snabbt och positionen bibehålls 10 sekunder, vila och upprepa tre
gånger. Exempel på rörelser är att vända sig åt höger och vänster i liggande, i sittande eller
stående böja sig framåt eller bakåt, lägga sig ner eller sätta sig upp, i stående vända åt höger
eller vänster (35). Man kan själv skriva ner de utvalda övningarna eller använda
habitueringsträningsprogrammet vid godartad lägesyrsel, se Bilaga 4.
Om det är ögon- och/eller huvudrörelser som provocerar fram symtom eller om objekt som
fixeras visuellt rör på sig under en huvudrörelse, tränas detta, se Bilaga 1 och 2.
Om patienten inte redan från början känner sig illamående tjänar illamående som riktlinje för
när träningsomgången skall avslutas. Om de framprovocerade symtomen varar längre än en
timme efteråt, skall patienten kontakta sjukgymnasten för att få träningsprogrammet modifierat
för att minska de framprovocerade symtomen. Hastigheten på övningarna, antalet och
svårighetsgraden på övningarna korrigeras allt eftersom patienten förbättras. Den här processen
pågår tills förbättringarna börjar plana ut. Olika aktiviteter i form av fysisk träning som t.ex.
sporter med boll, dans, gympa utgör också habitueringsträning (17).

Träning och behandling vid godartad lägesyrsel
Godartad lägesyrsel (BPPV, benign paroxysmal positional vertigo) behandlas med
manöverbehandling och/eller habitueringsträning som är specifik för godartad lägesyrsel.
Habitueringsträning enligt Brandt och Daroff innebär att patienten lägger sig ner snabbt på ena
sidan och ligger kvar tills yrseln försvunnit, sätter sig upp och väntar tills yrseln försvunnit,
lägger sig sedan snabbt på den andra sidan och väntar tills yrseln försvunnit och sätter sig upp
igen. Proceduren upprepas tills yrseln har försvunnit. Övningarna utförs var tredje timme.
Denna teori bygger på den fysiologiska habitueringseffekten (18). Numera används vanligen
Semonts manöver som habitueringsträning 3 repetitioner, 3 ggr/dag (19) (Bilaga 4).
Under de senaste åren lutar teorin mera åt att man genom acceleration och tyngdkraft sätter fart
på otoliterna och dessa förs ut till ett gemensamt avloppsrör (crues communis) som utmynnar i
hinnsäckarna. Därigenom minskar yrsel symtom successivt, men det kan ta några veckor innan
det försvinner helt (20).
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Semonts manöver
Patienten sitter på en brits. Huvudet vrids år motsatt håll mot den sida som skall behandlas.
Patienten kommer snabbt ner på sin afficierade sida, med huvudet roterat uppåt 45 grader
jämfört med horisontalplanet, utanför britskanten, och läget behålls 5 minuter. Behandlaren
håller hela tiden huvudet, gärna understödd på en kudde som man har tillhands. Därefter görs
en snabb, svepande rörelse så att patienten kommer att ligga på sin andra sida, nu med huvudet
något nedåtroterat jämfört med horisontalplanet. Läget bibehålls 5 minuter. Därefter får
patienten sätta sig upp sakta (figur 3). Denna manöver bygger på teorin om cupulolithiasis.
Genom att använda acceleration och gravitation i rörelsen skall otolierna föras ut från den
bakre båggången till hinnsäckarna (35,36).

Figur 3. Semont manoeuvre “Diagnosis and management of benign paroxysmal positional vertigo (BPPV)” —
Reprinted from, CMAJ 30 September 2003 169(7), Page(s) 681-693 by permission of the publisher. © 2003
Canadian Medical Association”

Epleys manöver
Utgångsläget är som vid Dix-Hallpikes test, se sidan 14. Om höger sida skall behandlas roteras
huvudet 45 grader åt höger, patienten kommer snabbt ner på rygg, läget behålls ca 2 minuter.
Därefter roteras huvudet mycket sakta över åt vänster under ca 2 minuter så att huvudet
slutligen är roterat 45 grader nedanför horisontalplanet. Läget bibehålls 2 minuter. Patienten
förs sedan till sittande med huvudet kvar i samma ställning och därefter till normalläge.
(figur 4). Denna manöver bygger på teorin om canalithiasis. Genom en långsam rörelse
utnyttjar man gravitationen till att få ut otoliterna från bakre båggången till hinnsäckarna (37).
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Figur 4. Epley manoeuvre“ Diagnosis and management of benign paroxysmal positional vertigo (BPPV)”.
Reprinted from, CMAJ 30 September 2003; 169(7), Page(s) 681-693 by permission of the publisher. © 2003
Canadian Medical Association.

Balansträning
Övningarna består av aktiviteter som inriktas på att förbättra individuella komponenter av
balansen som kan vara störd/nedsatt, t ex nedsatt ankelstrategi i stående, långsamhet och/eller
ostadighet vid vändningar i gående. Alla träningsstrategier skall om möjligt vara inriktade på
att nå funktionella mål. Svårighetsgraden ökas successivt.

Fysisk träning
Många patienter utvecklar starka undvikande strategier som tillåter dem att fungera utan att
provocera fram symtom. De här strategierna medför tyvärr ofta att den naturliga
habitueringsprocessen förhindras. De kan verka logiska för patienten, men leder ofta till en
negativ spiral med nedsatt kondition, nedsatt styrka, stress, oro och depression. Det bästa är om
den fysiska träningen består av aktiviteter som är intressanta och stimulerande så att de har
möjlighet att bli kontinuerliga. Börja hellre försiktigt för att undvika att symtomen blir värre
p.g.a. uttröttning, då försvåras kompensationen.
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Behandling av smärta och muskelspänning
Träning och behandling för att minska muskelspänning, värk/smärta och öka rörelseomfång
genom t.ex. avspänningsträning, kroppsmedvetandeträning, OMT, McKenzie,
cirkulationsträning, akupunktur, TENS, rörelseomfångsträning, stretching.

Information/rådgivning
Den kanske allra viktigaste delen av behandlingen är information och rådgivning. Många
känner sig isolerade av sina symtom som kan inkludera t.ex. rädsla för folksamlingar,
irritabilitet, ostadighet när de går (ser ut att vara onykter), sämre korttidsminne och nedsatt
koncentrationsförmåga. Att ta sig tid att förklara balanssystemet är av stor vikt för patienten,
lära sig att dosera sina aktiviteter, stöd att följa träningsprogrammet, förstå att det inte finns
några genvägar och förstå att programmet inte garanterar bot utan hjälper till att hantera
symtomen på ett realistiskt sätt och att patienten måste ta eget aktivt ansvar för rehabiliteringen
(6,11,12,13,17).
Träningsprogram, bilagor 1-3. Kopiering till patient hämtas på Domän
(Gemensam: SU.Omr3.SgAt.Info\SG-Info\Gemensam\Informationsmaterial och
träningsprogram\Träningsprogram\Neuro )

Evidens
Akut vestibulärt avbrott/vestibularisneuronit
Det finns moderat till stark evidens att vestibulär rehabilitering är en behandling som är bra och
säker för patienter med ensidigt akut vestibulärt bortfall. Det är måttlig evidens att
förbättringen kvarstår upp till flera månader. Det finns ingen evidens för hur övningarna skall
doseras, men hemträning verkar vara effektivt (16).

Godartad lägesyrsel
När det gäller godartad lägesyrsel (BPPV) varierar evidensen för behandling. Det finns en svag
evidens att Epley är en bra metod för att behandla BPPV (38). Det beror på att de studier som
idag finns är små och har kort uppföljningstid och det finns inte några randomiserade
kontrollerade studier där Epleys manöver använts. Det finns inte heller några studier som
jämför Epley med medicin eller kirurgi (16). Måttlig evidens finns för att man bör erbjuda först
Epleys eller Semonts manöver och sedan ge instruktion i habitueringsträning när det gäller
äldre som har BPPV (39). Det finns en svag evidens att restriktion inte behövs efter manöver
behandling. Restriktion har varit t ex att inte ligga på det drabbade örat och inte ligga plant i
sängen utan halvsitta under natten efter behandlingen (40). Det finns inga rapporter på några
allvarliga komplikationer efter Epleys manöver.

Akustikusneurinom
Ett fåtal studier är gjorda på om vestibulär rehabilitering kan förbättra funktion efter kirurgisk
operation av akustikusneurinom. Den evidens som finns är svag. Hur bra återhämtning blir
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efter kirurgi har mer med tumörens storlek än ålder eller tidig påbörjad vestibulär rehabilitering
att göra (16).

Yrsel av central orsak/yrsel vid neurologisk sjukdom/skada
Vestibulär rehabilitering för neurologiska sjukdomar såsom yrsel efter stroke eller multipel
skleros. Det finns en kontrollerad studie och två interventionsstudier som visar både objektiva
och subjektiva förbättringar hos patienter med neurologiska sjukdomar men det är otillräckligt
för evidens (41,42,43).

Ménières sjukdom
För vestibulär rehabilitering hos patienter med Ménières sjukdom finns måttlig evidens.
Det finns två studier, en som är randomiserad kontrollerad och en som inte är det. Den
kontrollerade studien visar signifikant förbättring med minskad oro, handikapp och minskad
upplevelse av negativa tankar. Interventionsstudien visade signifikant förbättring av balansen
och minskad ostadighet mellan attackerna (16,44).

Cervikal yrsel/spänningsyrsel
När det gäller cervikal yrsel så är evidensen begränsad när det gäller kontrollerade
randomiserade studier. Det som idag finns visar att både nacksmärtan och yrsel kan minska
med manuell terapi men studierna är begränsade (45,46).

Migrän med yrsel
Det finns otillräcklig evidens i form av randomiserade och kontrollerade studier men däremot
finns det några interventionsstudier och en review som visar att vestibulär rehabilitering har
signifikant positiv effekt på yrsel och balansproblem (8,47,48,49).

Fobisk postural yrsel
För patienter med fobisk postural yrsel finns än så länge otillräckligt med evidens för
vestibulär rehabilitering. Det finns en interventionsstudie med kontrollgrupp som visar att
kognitiv beteendeterapi i kombination med vestibulär rehabilitering var signifikant bättre än
enbart vestibulär rehabilitering (8,50).

Effekten av vestibulär rehabilitering vid långvarig yrsel
Det finns stark evidens för att vestibulär rehabilitering i öppenvården har effekt för personer
med rörelseprovocerad yrsel, som haft symtom minst två månader de senaste två åren och inte
har några andra sjukdomar som är allvarliga eller progressiva (8,51,52).

Sammanfattning
Allmän rekommendation tyder på att alla patienter som har ett yrselsymtom som är
rörelserelaterad bör bli undersökta av en sjukgymnast och kan vara behjälpliga av vestibulär
träning (16,40,53).
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Utvärdering
Detta görs efterhand via anamnes, frågor, undersökning såsom ögon- och huvudrörelser,
balanstesterna och provokationstesterna se Bedömningsavsnittet.

Uppföljning
Uppföljning sker individuellt på sjukhuset beroende på patientens behov eller till sjukgymnast i
primärvården/privatpraktiserande sjukgymnast.

22

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sjukgymnastik- och Arbetsterapiverksamheten
Hus A4, 431 80 MÖLNDAL
TELEFON växel 031-342 10 00, direkt 031-343 24 92

Version

Datum

2

2010-10-29

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel
Referenser
1. Magnusson M. Yrselpraktika. Lund 2000. Draco Läkemedel AB, 221 87 Lund.
2. Sixt E, Landahl S. Postural disturbances in a 75-year-old population: 1. Prevalence and
functional consequences. Age Ageing 1987;16:393-8.
3. Hansson EE. Vestibular rehabilitation – From whom and how? A systematic review.
Advance in physiotherapy 2007;9:106-16.
4. Kammerlind Ann-Sofi. Vestibular rehabilitation therapy in dizziness and disequilibrium.
Doctoral dissertation, Faculty of Health Sciences, Linköping University, 2005.
5. Bergenius J. Yrsel. Studentlitteratur, Lund 2000.
6. Herdman S. Vestibular rehabilitation – Contemporary perspectives in rehabilitation.
Philadelphia, Pa Davis cop. 2000.
7. Aquilonius S-M, Fagius J. Neurologi. Liber, Stockholm 2000.
8. Wrisley D, Sparto P, Whitney S, Furman J. Cervicogenic dizziness. A review of
diagnosis and treatment. J Ortho Sports Phys Ther 2000; 30:755-66.
9. Holmberg J, Karlberg M, Harlacher U, Magnusson M. One-year follow-up of cognitive
behavioral therapy for phobic postural vertigo. J Neurol 2007; 254: 1189-92.
10. Morris M E. Movement disorders in people with Parkinson’s disease: A model for
physical therapy. Phys Ther 2000; 80:578-95.
11. Shephard NT, Telian SA. Programmatic vestibular rehabilitation. Otolaryngol Head
Neck Surg 1995; 112(1):173-82.
12. Norré ME. Treatment of unilateral vestibular hypofunction. In: Oosterveld W J, ed.
Otoneurology. New York : John Wiley and Sons 1984:23-39.
13. Neurotology. Jackler R K, Brackman D E. Elsevier Mosby 2005. Chapt 83.
14. Norré ME, De Weerdt W. Treatment of vertigo based on habituation. J Laryngol Otol
1980;94:689-96.
15. Herdman S. Role of vestibular adaptation in vestibular rehabilitation. Otolaryngology
Head Neck Surg 1998;119:49-54.
16. Hillier SL, Hollohan VT. Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral dysfunction
vestibular (review). The Cochrane library 2008;2.

23

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sjukgymnastik- och Arbetsterapiverksamheten
Hus A4, 431 80 MÖLNDAL
TELEFON växel 031-342 10 00, direkt 031-343 24 92

Version

Datum

2

2010-10-29

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel
17. Smith-Wheelock M, Shepherd NT, Telian SA. Physical therapy program for vestibular
rehabilitation. Am J Otology 1991;12:218-25.
18. Brandt T, Daroff RB. Physical therapy for benign paroxysmal positional vertigo. Arch
Otolaryngol 1980:106:484-85.
19. Kammerlind AS, Ödqvist LM, Skargren EIB. Effects of home training and additional
physical therapy on recovery after acute unilateral vestibulat loss – a randomized study.
Clin Rehab 2005;19:54-62.
20. Kollén L, Bjerlemo B, Möller C Evaluation of treatment in Benign Paroxysmal
Positional Vertigo (BPPV). Advances in Physiotherpy 2006;8:106-115.
21. Yardley L, Putman J. Symptoms anxiety and handicap in dizzy patients: Development
of the Vertigo Symptom Scale. Journal of Psychosomatic research. 1992;36:731-741.
22. Mendel B, Bergenius J, Langius A. Dizziness symptom severity and impact on daily
living as perceived by patients suffering from peripheral vestibular disorder. Clin
Otolaryngol 1999,24:286-93.
23. Jacobson GP, Newman CW. The development of the Dizziness handicap Inventory.
Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1990,116:424-7.
24. Jarlsäter S, Mattsson E. Test of reliability of the Dizziness Handicap inventory and The
Activities-specific Balance Confidence Scale for use in Sweden. Adv Physiother
2003;5:137-144.
25. Bohannon R W, Larkin P A, Cook A C, Gear J, Singer J. Decrease in time balance test
scores with aging. Phys Ther.1984;7:1067-70.
26. Kammerlind A-S, Bergqvist, Larsson P, Ledin T, Skargren E. Reliability of clinical
balance tests and subjective ratings in dizziness and disequilibrium. Advances in
Physiotherapy 2005;7:96-107.
27. Bohannon R W. Comfortable and maximum walking speed of adults aged 20-79 year:
reference value and determinants. Age and Ageing 1997 26:15-9.
28. Kollen L, Bjerlemo B, Fagevik Olsen M, Möller C. Static and dynamic balance and
well-being after acute unilateral vestibular loss. Audiological medicin 2008;6:4:265-70.
29. Giorgetti MM, Harris BA, Jette A. Reliability of clinical balance outcome measures in
the elderly. Physiother Res Int 1998;3:274-83.

24

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sjukgymnastik- och Arbetsterapiverksamheten
Hus A4, 431 80 MÖLNDAL
TELEFON växel 031-342 10 00, direkt 031-343 24 92

Version

Datum

2

2010-10-29

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel
30. Podsiadlo D, Richardson S. Timed Up and Go: A test of basic functional mobility for
frail elderly persons. J Am Geriatric Soc 1991;39:142-48.
31. Berg K, Wood-Dauphinée S, Williams J I, Gayton D. Measuring balance in elderly:
Preliminary development of an instrument. Physiother Can 1989;41(6):304-11.
32. Bäckstrand Å, Dahlberg B, Liljenäs Å. Utformning av ett instrument för bedömning av
balans hos neurologiskt skadade med lätt till måttlig balansrubbning. Validitets- och
reliabilitetsprövning. Vårdhögskolan i Uppsala 1996. Institutionen för sjukgymnastik.
33. Dix MR, Hallpike CS. The pathology symptomatology and diagnosis of certain common
disorders of the vestibular system. Proc R Soc Med 1952;45:341-354.
34. Cohan HS. Sidelying as an alternative to Dix-Hallpike test of the posterior canal. Otol
neurotol.2004;03:25(2):130-4.
35. Lornes SP, Sumit KA, Jason A. Diagnosis and management of benign paroxysmal
positional vertigo. Canadian Medical Association or its licensors 2003;169:681-93.
36. Semont A, Freys G, Vitte E. Curing the BPPV with a liberatory manoeuvre. Adv
Otorhinolaryngol 1988;42:290-93.
37. Epley JM. The canalith repositioning procedure for treatment of benign paroxysmal
positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 1992;107:399-404.
38. Helminski JO, Zee DS, Janssen I, et al. Effectiveness of particle repositioning
maneuvers in the treatment of benign paroxysmal positional vertigo: a systematic
review. Phys Ther. 2010 May;90(5):663-78.
39. Salvinelli F, Trivelli M, Casale M, Firrisi L, Di Peco V, D’ Ascanio L. Treament of
benign positional vertigo in the elderly: A randomised trial. Laryngoscope
2004;114:827-31.
40. Nute D, Nati C, Passali D. Treatment of benign paroxysmal positional vertigo: no need
or postmaneuver restrictions. Otolaryngol Head Neck surg 2000;122:440-444.
41. Gurr B, Moffat N. Psychological consequences of vertigo and effectiveness of vestibular
rehabilitation for brain injury. Brain injury 2001;15:387-400.
42. Suarez H, Arocena M, Suarez A. De Artagaveytia Ta, Muse P, Gil J. Change in postural
control parameters after vestibular rehabilitation in patients with central vestibular
disorder. Acta otolaryngol 2003;123:143-7.

25

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sjukgymnastik- och Arbetsterapiverksamheten
Hus A4, 431 80 MÖLNDAL
TELEFON växel 031-342 10 00, direkt 031-343 24 92

Version

Datum

2

2010-10-29

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel
43. Brown KE, Whitney SL, Marchetti GF, Wrisley DM, Furman JM. Physical therapy for
central vestibular dysfunction. Arch Phys. Med. Rehabil. 2006;87:76-81.
44. Gottshall KR, Hoffer ME, Moore RJ, Balough BJ. The role of vestibular rehabilitation
in treatment of Meniere’s disease. Otolaryngol Head Neck Surg. 2005;133:326-8
45. Reid SA, Rivett DA. Manual Therapy treatment of cervicogenic dizziness: systematic
review. Manual therapy 2005;10: 4-13.
46. Malmström E-M, Karlberg M, Melander A, Magnusson M, Moritz U. Cervicogenic
dizziness-musculoskeletal findings before and after treatment and long-term outcome.
Disability and rehabilitation, 2007;29(15):1193-1205.
47. Whitney S, Wrisley D, Brown K, Furman J. Physical Therapy for migraine-related
vestibulopathy and vestibular dysfunction with history of migraine. Laryngoscope
2000;110:1528-34.
48. Gottshall K, Moore R, Hoffer M. Vestibular rehabilitation for migraine-associated
dizziness. Int Tinnitus J 2005;11:81-84.
49. Shepard N. Differentiation of Ménières Disease and migraine-associated dizziness: a
review. J Am Acad Audiol 2006;17:69-80.
50. Holmberg J, Karlberg M, Harlacher U, Rivano-Fischer M, Magnusson M. Treatment of
phobic postural vertigo: A controlled study of cognitive –behavioural Therapy and self
controlled desensitization. J Neurology 2006;253:500-6.
51. Yardley L, Beech S, Zander L, Evans T, Weinman J. A randomized controlled trial of
exercise therapy for dizziness and vertigo in primary care. Br J Gen Pract 1998;48:113640.
52. Yardley L, Donovan-Hall M, Smith HE, Walsh BM, Mullee M, Bronstein AM.
Effectiveness of primary care-based vestibular rehabilitation for chronic dizziness. Ann
Intern Med 2004;14:598-605.
53. www.fyss.se

26

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sjukgymnastik- och Arbetsterapiverksamheten
Hus A4, 431 80 MÖLNDAL
TELEFON växel 031-342 10 00, direkt 031-343 24 92

Version

Datum

2

2010-10-29

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel
Bilagor
Bilaga 1. Träning vid nedsatt funktion i balansorgan/-nerv
Bilaga 2. Träning vid yrsel och balansnedsättning
Bilaga 3. Habitueringsträning för lägesyrsel
Bilaga 4. Förenklad mall till anamnes och undersökning
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Bilaga 1

Träning vid nedsatt funktion i balansorgan/-nerv
För att bibehålla vår balans har vi normalt ett mycket välutvecklat samspel mellan
balansorganen/balansnerverna, synen samt känselsinnet i muskler och leder.
När man förlorat eller fått nedsatt funktion i balansorganet/balansnerven blir det
påfrestningar i detta samspel. Därför är det viktigt med regelbunden träning för att så snart
som möjligt komma ifrån sin yrsel och ostadighet. Genom att träna på de rörelser som ger
yrsel lär sig balanssystemet snabbare att fungera tillfredsställande utan den balansfunktion
som förlorats.
I de flesta fall går det utmärkt att klara sig med funktionen från ett balansorgan/-nerv efter en
tids träning.

Först när du är sängliggande:
När du börjat komma upp:
När du börjat att stå och gå:

Övning 1 liggande varannan timme.
Övning 1 i sittande och stående.
Övning 1-3, två gånger per dag.

Träna på nedanstående övningar tills du kan utföra dem hastigt utan att bli yr.

1. Blick och huvudrörelser
•

•
•
•

Välj ut två punkter till höger och vänster på väggen framför dig (alternativt i taket om
du ligger). Håll huvudet stilla och flytta blicken mellan punkterna. Öka hastigheten
tills du känner yrsel (om du ej kan provocera yrsel så gör övningen i minst 15
sekunder). Ta en kort paus och upprepa en gång till.
Som ovan, men flytta blicken mellan en punkt ovanför och en punkt nedanför
ögonen.
Fäst blicken på en punkt 1-2 meter rakt framför dig. Vänd huvudet från höger till
vänster utan att släppa punkten med blicken (ca 15 sekunder). Öka hastigheten
successivt. Ta en kort paus och upprepa en gång till.
Som ovan men böj huvudet uppåt/nedåt istället.

2. Ståbalans
Stå med ett hörn strax bakom dig och en stolsrygg framför dig. Träna att stå med fötterna
ihop och blunda under någon minut. Ta en kort paus och upprepa en gång till.
Om du klarar detta utan att svaja mot väggen eller ta tag i stolsryggen så träna samma övning
i stående på en tjock kudde eller dyna, först seende, sedan blundande.
Stå på dyna och vrid samtidigt på huvudet upprepade gånger åt höger och vänster.
Stå med ena foten framför den andra. När det går bättre, gör samma sak blundande.
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3. Gåbalans
•
•
•

Träna att gå framåt samtidigt som du rör på huvudet för att titta växelvis åt höger och
vänster i ett par minuter.
Träna på att gå framåt samtidigt som du rör huvudet för att titta växelvis upp mot
taket och ner mot golvet ett par minuter.
Träna på att gå på en linje så att du placerar fötterna precis framför varandra.

När du klarar dessa gångövningar utan större svårigheter så försök att gå som på en linje
samtidigt som du gör huvudrörelserna.
•
•

Träna att gå baklänges.
Träna på att göra snabba vändningar. Tänk på att huvudet skall leda rörelsen.

När du tränar balansen, försök slappna av i nacke/skuldror och armar så mycket som går.
Ta också en promenad utomhus varje dag, gärna på ojämnt underlag, t.ex. i skogen.

Lycka till!
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Träning vid yrsel och balansnedsättning
För att bibehålla vår balans har vi normalt ett mycket välutvecklat samspel mellan
balansorganen/balansnerverna, synen samt känselsinnet i muskler och leder. Ibland kan detta
samspel komma i otakt som kan ge symtom som yrsel, ostadighetskänsla och
gungningskänsla etc. Då är det viktigt med regelbunden träning för att så snart som möjligt
komma ifrån sin yrsel och ostadighet. Genom att träna på de rörelser som ger yrsel lär sig
balanssystemet snabbare att fungera tillfredsställande.
Övningarna görs 2 ggr/dag.
När du tränar, försök slappna av i nacke/skuldror och armar så mycket som det går.

4. Blick och huvudrörelser
•

•
•
•

Välj ut två punkter till höger och vänster på väggen framför dig (alternativt i taket
om du ligger). Håll huvudet stilla och flytta blicken mellan punkterna. Öka
hastigheten tills du känner yrsel (om du ej kan provocera yrsel så gör övningen i
minst 15 sekunder). Ta en kort paus och upprepa en gång till.
Som ovan, men flytta blicken mellan en punkt ovanför och en punkt nedanför
ögonen.
Fäst blicken på en punkt 1-2 meter rakt framför Dig. Vänd huvudet från höger till
vänster utan att släppa punkten med blicken (ca 15 sekunder). Öka hastigheten
successivt. Ta en kort paus och upprepa en gång till.
Som ovan men böj huvudet uppåt/nedåt istället.

5. Ståbalans
Stå med ett hörn strax bakom dig och en stolsrygg framför dig. Träna att stå med fötterna
ihop och blunda under någon minut. Ta en kort paus och upprepa en gång till.
Om du klarar detta utan att svaja mot väggen eller ta tag i stolsryggen så träna samma övning
i stående på en tjock kudde eller dyna, först seende, sedan blundande.
Stå på dyna och vrid samtidigt på huvudet upprepade gånger åt höger och vänster.
Stå med ena foten framför den andra. När det går bättre, gör samma sak blundande.

6. Gåbalans
•
•
•

Träna att gå framåt samtidigt som du rör på huvudet för att titta växelvis åt höger
och vänster i ett par minuter.
Träna på att gå framåt samtidigt som du rör huvudet för att titta växelvis upp mot
taket och ner mot golvet ett par minuter.
Träna på att gå på en linje så att du placerar fötterna precis framför varandra.

När du klarar dessa gångövningar utan större svårigheter så försök att gå som på en linje
samtidigt som du gör huvudrörelserna.
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•
•

Bilaga 2
Träna att gå baklänges.
Träna på att göra snabba vändningar. Tänk på att huvudet skall leda rörelsen.

Ta också en promenad utomhus varje dag, gärna på ojämnt underlag, t.ex. i skogen.

Lycka till!
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Habitueringsträning för lägesyrsel
Övningarna syftar till att öka balanssystemets tolerans för lägesändringar så att lägesyrselattackerna successivt blir kortare och lindringare för att slutligen försvinna helt. En annan
hypotes är att partiklarna (saltkristallerna) successivt försvinner ut ur båggången av de
snabba övningarna och på så vis uppnår man yrselfrihet. Rörelserna ska göras så hastigt att
man framkallar yrselsymtomen. Man ökar hastigheten på rörelserna successivt och tränar tills
man inte längre kan få fram någon yrsel vid rörelserna. Efter ett par veckors flitig träning
brukar man märka en klar förbättring.

Gör övningarna 2-3 gånger per dag:
•

•

Sitt på sängkanten. 1) Vrid huvudet åt motsatt håll (mot den sida där du brukar bli yr,
se bilden) 2) Lägg dig hastigt ner på den sidan där du brukar bli yr, huvudet lite
bakåtvinklat och näsan pekar snett uppåt. Ligg kvar tills yrseln har gått över, gärna
lite till. 3) Gå sedan över snabbt till andra sidan, nu pekar näsan snett nedåt, ligg där
ca 2 minuter. Sätt dig sedan sakta upp igen. Gör rörelsen 3 gånger. Om du blir yr både
på höger och vänster sida tränar du 3 gånger åt varje sida.
Ligg på rygg. Träna på att framkalla yrseln 3 gånger som i övning 1 men nu genom
att hastigt vända på hela kroppen från ryggliggande till sidliggande.

Träna gärna också på att ligga på din ”yrselsida” på natten. Försök att röra på dig så mycket
som möjligt. Tänk på att slappna av i nacke och skuldror så att du inte stelnar till och får ont.
Med vänliga hälsningar

Lycka till!
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Bilaga 4

Förenklad mall till anamnes och undersökning
Anamnes
Symtomens debut och utveckling
Kom yrseln akut eller smygande?

Nuvarande symtom
Karaktär
Konstant eller attackvis
Duration
Intensitet
Frekvens
Periodicitet
Vad utlöser/förvärrar respektive lindrar symtomen
Associerade symtom
Syn
Hörsel
Tinnitus
Smärta
ADL
Hjälpmedel
Tidigare och nuvarande fysisk aktivitetsnivå
Aktiviteter som upphört efter symtomdebut
Medicinering
Övriga sjukdomar/besvär
Tidigare/pågående sjukgymnastik eller annan behandling
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Undersökning
Nystagmusundersökning
Spontannystagmus
Blickriktningsnystagmus åt höger och vänster
Huvudskakningsnystagmus
Huvud- och ögonrörelser sida-sida respektive uppåt-nedåt

Balans
Statisk balans
Fötter ihop seende
Romberg
Tandemstående
Skärpt Romberg
Stående på ett ben seende och blundande
Stående på mjuk dyna höftbredds avstånd seende och blundande
Stående på mjuk dyna med fötterna ihop seende och blundande

Dynamisk balans
Gång 10 m med valfri hastighet
Gång 10 m med valfri hastighet med samtidig huvudrörelse sida-sida
Gång 10 m med valfri hastighet med samtidig huvudrörelse uppåt-nedåt
Gång häl mot tå på linje
Gång med snabba vändningar åt höger och vänster.

Muskelfunktion
Rörelseomfång
Sensibilitet, koordination, tonus
Dix-Hallpikes test
Sidliggande test
Lägesändringstester
Frågeformulär

Sjukgymnastisk bedömning
Målsättning
Planerade åtgärder
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