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Yrsel 
Inledning 
Viktiga uppgifter är sådana uppgifter som krävs 
för att remissen ska kunna bedömas och 
prioriteras på rätt sätt.  
Övriga önskvärda uppgifter är sådana som kan 
lämnas av inremitterande i mån av tid och 
möjlighet. Dessa underlättar ÖNH-läkarens 
bedömning av patienten, men är inte avgörande 
för bedömningen av remissen.  
Uppställningen är gjord utifrån symptom och i 
vissa fall diagnos. 

Anamnes 
Viktiga uppgifter: 
• Duration (vid intermittent och attackvis 

påkommande yrsel anges även 
attackduration) 

• Karaktär (rotatorisk eller nautisk, attackvis 
eller kontinuerlig) 

• Grad av funktionsnedsättning 
• Resultat av tidigare undersökningar eller 

konsulter 

Status 
Viktiga uppgifter: 
• Svalgstatus (ska vara normalt om remissen 

går till öronkliniken, förekommer svalgpares 
skall patienten remitteras till medicinkliniken). 

• Trumhinnestatus  
 

 
Önskvärda uppgifter: 
• Audiogram om öronsymptom föreligger. 
• Övrigt kranialnervstatus 
• Övrigt neurologstatus 
• Hjärt- kärlstatus 

Kommentar 
En välgrundad misstanke om otogen yrsel 
innefattar förekomst av följande: Tinnitus, 
hörselnedsättning, hög yrselintensitet, 
illamående och kräkningar, rotatorisk yrsel eller 
nystagmus. Observera att rotatorisk yrsel och 
nystagmus även kan finnas vid icke otogent 
utlöst yrsel men omvänt kan man säga att 
förekommer det ej rotatorisk yrsel är det inte 
otogen yrsel och förekommer det inte nystagmus 
(undersökt med Frenzels brillor) är det inte 
otogen yrsel. 
Det viktigaste att differentialdiagnostisera mot är 
Wallenbergsyndrom som ger rotatorisk yrsel plus 
kranialnervspåverkan - ofta röstförändring och 
sväljningsbesvär. Otogent utlöst yrsel är ofta 
väldigt dramatisk och allmäntillståndet kan kräva 
akutremiss för inläggning.  
Urakuta tillstånd är akut labyrintit (ses i 
otoskopet som en otit) och misstanke om 
perilymfafistel (akut barotrauma). 

 
 
 
 

Fortsättning…
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Yrsel, fortsättning 
 
Några tips angående yrselduration och diagnos: 

• Yrselattacker på några timmar talar för 
Morbus Meniérè 

• Några minuter talar för lägesyrsel 
• Kontinuerlig nautisk yrsel talar för muskulär 

spänningsyrsel 
• Intensiv yrsel vid debuten som sedan 

avklingar på några veckor talar för 
vestibularisneuronit. 

• Yrsel under 30-60 minuter kan vara en 
migränvariant.  

 
Observera att benign lägesyrsel oftast går över 
inom 3 månader men i vissa fall kan besvären 
kvarstå i flera år. Om uttalade besvär lönar det 
sig med en remiss till ÖNH-kliniken där patienten 
då utsätts för manövrar där huvudet placeras 
olika länge i olika ställningar vilket i lyckade fall 
botar patienten.  
Observera att vestibulisneuronityrsel förbättras 
snabbare om tidig rehabilitering insätts, bör 
remitteras till sjukgymnast och få självträning 
redan under pågående besvär.   
 

 

 

 


