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Planering

 Balanssystemet

 Yrsel hos äldre, forskning

 Rädsla, stress

 Vestibulär rehabilitering

 Undersökning

 Behandling,träning
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Yrsel 

= illusion av rörelse 

Yrsel är ett symptom som 

kan ha många orsaker  
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Postural kontroll 
Omfattar nervsystemets förmåga till reglering av kroppens 
orientering och stabilitet för att inte falla omkull

 Förmågan att kunna stå upprätt ”steady stance”

 Förmågan att röra sig - anpassa till  förändringar orsakade 

av både frivilliga och ofrivilliga rörelser/yttre störningar-

utan att falla omkull

 Kognition (tex tänkandet, uppmärksamheten, tolkar sinnesintryck) 

 Involverade muskler, leder som samspelar med 

omgivningens balanskrav
(Shumway-Cook A, Woollacott MH. (2011) Motor Control)

Balanssystemet

M.Magnusson

Yrsel ger ångest!

”Både för patienten 

och behandlaren” 

Pollak et al. 2003
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 Epidemiologisk studie från Göteborg (H-70) ,75 årig 
population 40% kvinnor, 30 % män, upplevde yrsel 
ostadighet i stående och gående (Kollén et al 2012 )

 Det ökar till 50% i 85 års ålder (Jonson et al  2004)

 Ostadighet/yrsel minskar livskvaliteten och öka fallrisken 
hos äldre (Grimby et al 1995, Oghalai et al 2000, Ekwall et al 2009,Grassman et al 
2009)

Yrsel hos äldre 

- vanligt

YRSEL HOS ÄLDRE

Ett syndrom?

•Ofta multifaktoriellt (2-3   balanssystemet) (Geser et al 2012)

•Yrsel ett multifaktoriellt geriatriskt syndrom

(inkl mediciner, sjukdomar Gassman et al 2009)

•Det kan också vara en orsak såsom BPPV       
(Oghalai et al 2000, Kollen et al 2012)

Vestibulo-oculär 

reflex (VOR)
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Rosenhall et al 1995 

limbiska systemet

-rädsla, ångest

hjärnan

-orientering

-vad är upp/ned?

-hur rör jag mig?

ögonmuskler

-styrning av ögonen

hållningsmuskler

-hålla balansen

autonoma nervsystemet

-illamående, kallsvett mm

vestibularisorganen

Optokinetiska reflexen  (OKR)

 OKR är den rörelse som gör att ögat följer ett föremål

 OKR använder visuella insignaler för  att stabilisera bilden på 

näthinnan
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Vestibulo-ocular reflex (VOR)

 VOR är snabb och arbetar bäst vid 1-7 Hz, medan

 OKR är mycket effektiv vid 0,1 Hz och under

 Kombination mellan dessa ger maximal bildstabilisering.

Benign paroxysmal positional vertigo is a 

common cause of dizziness and unsteadiness 

in a large population of 75-year-olds
Kollén L,Frändin K, Möller M,Fagervik Olsén M, Möller  C.

Aging Clin Exp Res  (2012)

Syftet 

 Att undersöka förekomsten av yrsel, ostadighet 

och BPPV i en 75 års population 

 Att jämföra statisk och dynamisk balans 

mellan de med och utan BPPV 

15
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Side-lying test

”Snällare” än

Dix-Hallpiks test?

Resultat 

 36 % hade problem med yrsel och ostadighet 

 Signifikant(p<0,01) mera kvinnor  som 

upplevde ostadighet och yrsel 

 Det upplevde framför allt ostadighet när det 

gick utomhus (p<0,01)

Presentationens namn

17

Prevalens för BPPV 

 11% hade positiv test för BPPV

 Det var signifikant (p <0,01) mera kvinnor än 

män 

18

http://www.cmaj.ca/content/vol169/issue7/images/large/16ff7.jpeg
http://www.cmaj.ca/content/vol169/issue7/images/large/16ff7.jpeg
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Sammanfattning 

 Yrsel hos är vanlig och en grupp av de äldre 

personer hade positivt test för BPPV som kan 

diagnosernas och behandlas 

 Studie från Lia et al 2015, fann samband mellan

personer med BPPV, fall och frakturer och det  

ökar över 65 år

19

Presentationens namn

20
Abbott J et al 2016

Mean age 82 year 

(65-92)  

År 2014 mars –juli 

Fall och yrsel  

Physical functioning in older persons with 

dizziness: a population-based study
Kollén L, Hörder H, Möller C, Frändin K , Aging Clin Exp Res et al 2016

21
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Syfte

Undersöka hälsorelaterade aspekter, fysisk funktion 

och könsskillnader hos äldre personer med och utan 

yrsel 

1332 personer (75 år)

var inbjudna att delta i studien 

Intervju/frågefomulär Funktionell kapacitetet

N= 675

N= 571

Hälsoaspekter 

 Fall det senast året var vanligare hos personer med 
yrsel (40% vs 23%) (p<0.001), ingen könskillnad

 Personer med yrsel hade högre konsumtion av
mediciner (3.3 vs 4.6) (p< 0.001)

 Trötthet var betydligt vanligare hos personer med 
yrsel (30.5% vs 11.5% ) (p<0.001) och de kände sig 
sjukare (20.5% vs 8.2%) 
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Funktionell kapacitet
Dizziness/imbalance

No (n=368) Yes (n=197)

Chair stand (s)

Mean (SD)

All 12.3 (4.4) 14.3 (4.8)***

Women 12.5 (4.4) 14.8 (4.9)***

Men 12.0 (3.9) 13.6 (4.5)***

Stair climbing capacity ≥ 40 cm 

(%)

All 76.3 48.1***

Women 63.4 37.1***

Men 90.7 70.5***

Grip strength (kg)

Mean (SD) 

All 30.6 (10.1) 27.8 (9.7)

Women 23.0 (4.8) 22.2 (5.9)

Men 39.0 (7.6) 37.5 (6.9)

Funktionell kapacitet 

 Personer med yrsel gick långsammare  både i självvald 

och maximal gånghastighet (p<0,001) 

 Personer med yrsel klarade de statiska  balanstesterna  

sämre än övriga deltagare (p<0,001)

Sammanfattning 

 Äldre personer med yrsel var mindre fysiskt aktiva  framför allt under 
vinterhalvåret  (Kammerlind et al 2016)

 De hade signifikant mindre tilltro till sin förmåga att utföra dagliga  
aktiviteter utan att falla  (Kammerlind et al 2016)

 40% av personerna med yrsel hade fallit under det senast året 

 De äldre med yrsel upplevde en större trötthet än övriga (Möller et al 2012)

 Nedre extremeterna var signifikant sämre än   handfunktionen 
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VESTIBULÄR FUNKTIONS 

NEDSÄTTNING

• 1/3 av friska pensionärer har asymmetri 

• 3/4 av pat med handledsfraktur har vestibulär

asymmetri
(Kristiansdotter et al 2000)

29

Studier har indikerar att det finns ett samband mellan 

BPPV , osteoporos och nedsatta nivåer av D-vitamin 

i serum Jeong, S.H et al. 2013, Yu, S et al 2014, Talaat, H.S et al 2015

. 

 Hypotesen är att störd 

calciummetabolism 

leder till bildandet av 

kalkhaltiga kristaller i 

innerörat vilket kan 

orsakar godartad 

lägesyrsel. ”Att 

partiklar lättare lossnar” 

30
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"Rotating snakes"
Copyright A.Kitaoka 2003 (September 2, 2003)

The commercial use of this image is not free of charge. Modification of this image for 

commercial purpose is usually declined.

Educational or research use or modification is welcome.

Rädsla och oro att bli yr och/ eller gör att 

jag ramla 

 Rädsla och oro leder till likartade psykologiska reaktioner 

hos en individ (Lakeman et al 2006)

 Rädsla uppkommer som en reaktion av att något farligt 

som är på väg att hända

 Medan oro är en känsla som fokuserar på faror som kan 

uppkomma både kortsiktigt och långsiktigt. 

32

Från Helena Löwen-Åberg

Den förhöjda stresskurvan 

Tid

Stress

Förhöjt

viloläge

33
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Ökat stresspåslag   sympatiska systemet

 Stresshormonerna frigörs 

 Ökad hjärtverksamhet

 Blodtrycksstegring

 Ökad blodfetthalt

 Ökad muskelspänning

 Ökad andning

 Ökad vakenhetsgrad

 Ökad svettutsöndring

ÅNGEST/DEPRESSION OCH 

BALANS

Ångest

Rörelserädsl

a

Yrsel

Undviker 

rörelser

Höjd muskulär 

spänning

Bristande 

kompensation

Muskulär

spänning

Inaktivitet 

Fall 

Vestibulär rehabilitering  

 Samlings begrepp som har utvecklats från år 1946 
(Cawthorne T, Cooksey FS)

Det här ingår: 

 Övningar för att förbättra blickstabilisering vid 
huvudrörelser

 Övningar för att minska rörelseprovocerade symtom 

(Habitueringsövningar)

 Balans, gångträning 

 Fysisk aktivitet och träning                     (Hall et al 2016)
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Teori bakom vestibulär återhämtning
Utnyttjar hjärnans plasticitet 

-Vestibulär adaptation: Förbättra blickstabilisering (VOR)

-Substitution:

-Ögonrörelsesystemet

-Seende

-Känsel

-Andra posturala strategier

-Habituerings/tillvänjning, upprepande specifika rörelser 

som producerar symptom såsom yrsel, obalans, illamående 

etc.  

Effekt av Vestibulär rehabilitering

för äldre personer  
Systematic Review Silva Diandra et al 2016 

 Sökt i 5 olika databaser 

 Inkluderat personer över 60 år 

 Träning var ffa ”Cawthorne & Cooksey ” 

 Främsta utvärdering instrumentet ”Dizziness Handicap 

Inventory ” (DHI)

 Enligt PEDro skala (10 olika kriterier) (En studie 6/10) 

 Evidens är fortfarande låg till måttliga. 

38

Balanssystemet 

Undersökning

Anamnes

Vestibulär rehabilitering 
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Anamnes
Patienten beskriver  själv i första hand 

 Tidsförlopp 

Akut/smygande, Konstant/attacker

 Karaktär på yrseln 

Rotatorisk, gungande, ostadighet

 Hur har det utvecklats?

 Aktuellt _ hur är det idag? 

Fortsättning på anamnes 

 Framkallande eller påverkande faktorer

Lägesändring, blick/huvudrörelser, vissa 
aktiviteter/situationer, stress, spänning

 Associerade symptom

Illamående/kräkningar, hörselnedsättning, tinnitus, 
lockkänsla i öronen, huvudvärk, känselpåverkan, 
motoriska symtom

Fortsättning på anamnes 

 Undviker något pga yrsel?

 Aktiviteter som upphört?

 Aktivitet /fysisk aktivitet

 ADL

 Hjälpmedel

 Mediciner

42
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Kliniska undersökningen 

 Snabba ögonrörelser 

 Långsamma ögonrörelser

 Hålla kvar blicken vid huvudrörelse i sidled och 
vertikalled (VOR–vestibulooklulära reflexen), 

 Toleransen på huvudrörelser  både i sidled och 
vertikalled

 Sensibilitet 

 Koordination 

 Muskelstyrka

43

Statiska balanstester 

 Seende med höftbredds avstånd, ihop med hälarna, 
fötterna ihop, Romberg, Tandemstående,                  
Skärpt Romberg, På ett ben seende/blundande

 Push-release test och/eller pull test

Dynamiska  balanstester  

Gång  10m/5m/3m  

Gång  10/5/3m  komb. huvudrr sida-sida, upp-ner 

Gång på linje/tå-häl, baklänges, vändningar, 
blundande 

Time up and go (TUG), Bergs balansskala

45
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Fortsättning 

 Dix-Hallpike test eller sidliggande test

 Nack-/käkledsundersökning

46

Självskattning av yrsel
Visuell analog scala (VAS),  Självskattning 

0-100 mm (Kollen et al 2006,2008, Kammerling et al 2005)

Fall efficay Scale (FES)   
(Hellström K et al 1999)

Dizziness Handicap Inventory (DHI)
(Jarlsäter et al 2003)

Hospital anxiety and depression  scale (HADS)
(Jacobson et al 1990)

Activities specific balance confidence scale (ABC)
(Jarlsäter et al 2004)

Målsättningen 

Presentationens namn

48

Rörelserädsla 

Muskelspänningar/smärta  
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Balanssystemet 

Undersökning

Anamnes

Vestibulär rehabilitering 

Vad gör jag nu ?
”Multifaktoriellt 

geriatriskt syndrom”

Dix - Hallpike test

EPLEY MANÖVER

http://www.cmaj.ca/content/vol169/issue7/images/large/16ff6a.jpeg
http://www.cmaj.ca/content/vol169/issue7/images/large/16ff6a.jpeg
http://www.cmaj.ca/content/vol169/issue7/images/large/16ff6b.jpeg
http://www.cmaj.ca/content/vol169/issue7/images/large/16ff6b.jpeg
http://www.cmaj.ca/content/vol169/issue7/images/large/16ff8.jpeg
http://www.cmaj.ca/content/vol169/issue7/images/large/16ff8.jpeg
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Side-lying test

”Snällare” än

Dix-Hallpiks test?

SEMONT MANÖVER

Hur bra blir patienterna efter behandling av 

BPPV???

 70-90% blir helt botade efter 1-2 behandlingar (Chen et al 2012, )

 Patienterna kan efter behandling uppleva en ostadighet 
(Chang et al 2006, Kollén et al 2006,2012,).

 Yrsel hos äldre är vanligt och en stor grupp av de med 

yrsel har BPPV, en sjukdom som kan diagnostiseras och 

behandlas (Kollén 2012,)

http://www.cmaj.ca/content/vol169/issue7/images/large/16ff7.jpeg
http://www.cmaj.ca/content/vol169/issue7/images/large/16ff7.jpeg
http://www.cmaj.ca/content/vol169/issue7/images/large/16ff7.jpeg
http://www.cmaj.ca/content/vol169/issue7/images/large/16ff7.jpeg


19

Vestibulär rehabilitering  

 Samlings begrepp som har utvecklats från år 1946 
(Cawthorne T, Cooksey FS)

Det här ingår: 

 Övningar för att förbättra blickstabilisering vid 
huvudrörelser

 Övningar för att minska rörelseprovocerade symtom 

(Habitueringsövningar)

 Balans och gångträning 

 Fysisk aktivitet och träning                     (Hall et al 2016)

Allmänna träningsråd 

 Information –balanssystemet

 Uppvärmning. Sensorisk stimulering 

av fotsulorna. 

 Vid träning provocera symtom (rädsla, 

yrsel, stadighet, vinglighet etc)

56

Fortsättning på allmänna träningsråd 

 Många repetitioner. Dosering.

 Tänka på ”handstöd”

 Introducera självträning ”tidigt” 

 Uppföljning av träningsprogram, 

öka svårighetsgraden 

57
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Liggande 

 Ögonrörelser/Huvudvridningar

 Öga-handrörelser 

 Vända till sidorna  med hela 

kroppen 

 Ligga kvar på en sida 

58

Sittande 

 Ögonrörelser/Huvudrörelser 

 Öga-handrörelser 

 Böja sig ner mot golvet

59

Sittande till stående

 Olika hastighet

 Med/utan handstöd

 Huvudrörelser före/efter 

uppresning

 Blundande

60
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Stående, med stöd runtomkring

 Med/utan skor

 Olika understödsyta

 Seende/blundande

 Ögonrörelser/huvudrörelser

 Öga-handrörelser

 Olika underlag (mjukhet, struktur)
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Stående, med stöd runtomkring

 Med/utan skor

 Olika understödsyta

 Seende/blundande

 Ögonrörelser/huvudrörelser

 Öga-handrörelser

 Olika underlag (mjukhet, struktur)

62

forts. Stående, dynamiskt
variera understödsytans bredd, underlaget, seende/blundande, 

med/utan huvudrörelser

 Knäböj, tåhävning, hälhävning, kombinera

 Höften framåt-bakåt. Sträcka åt sidorna.

 Rotera bålen. Gunga

 Marschera på stället. Gå runt på stället.

 Maja

 Böja till golv

63
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Gång med/utan skor

 Steglängd, ffa längre steg

 Stegbredd

 Tempo

 Variera stegen: gå på hälarna, på tårna, gå med 

kraftfulla steg, stampande steg

 Armrörelser: armpendling, rulla på skuldrorna, 

sträcka upp/böja ner

 Baklänges

 Blundande

64

I början gärna längs vägg eller 

bänk med lätt handstöd

Forts. Gång

 Vändningar. Titta över axeln.

 Med samtidiga huvudrörelser i sidled och uppåt-

nedåt

 Kasta boll

 Kognitiv uppgift

 Utfallssteg i sidled och bakåt

 Gå över hinder. På annat underlag.

 Puff

65
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Teori bakom vestibulär återhämtning
Utnyttjar hjärnans plasticitet 

-Vestibulär adaptation: Förbättra blickstabilisering (VOR)

-Substitution:

-Ögonrörelsesystem

-Seende

-Känsel

-Andra posturala strategier

-Habituerings/tillvänjning, upprepande specifika rörelser 

som producerar symptom såsom yrsel, obalans, illamående 

etc.  
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Filmtajm!!!!!!
https://photos.google.com/photo/AF1QipP

QR0ZjO5Pmv3QCEmbaUSi9CTOjRuDjxAr

BHCDX

https://photos.google.com/photo/AF1QipO

PziB4Ml6GBgxv1AH0EHtQEu4HisfTjk-

G_Xr_

Diskussion

 Fobisk postural yrsel/Persisterande postural 

perceptuell yrsel (PPPY)

 SSRI

68

Sammanfattning

 Vad har ni fått med er?

 Vad är klart? Vad är oklart?

69


