
10.01.2017

1

Akutt vertigo
- et lynkurs
Akutt vertigo
- et lynkurs

Stein Helge Glad Nordahl
Overlege, professor

Stein Helge Glad Nordahl
Overlege, professor

Første prioritet:
Er det noe alvorlig?

PrioriteringPrioritering

1. Er pasienten kritisk syk?

2. Noe med hjertet?

3. Noe med hjernen?

4. Noe i øret?

Er pasienten kritisk syk?Er pasienten kritisk syk?

• Førstehjelp

• Bevissthet

• ABC

• Airways

• Breathing

• Circulation

Sirkulatorisk stabil 
pasient?
Sirkulatorisk stabil 
pasient?
• Sjekk hud

• Blek

• Cyanose

• Kald og klam

• Pulsfylde og blodtrykk
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Hjerteinfarkt?Hjerteinfarkt?

• Brystsmerter med utstråling til venstre arm 
og hals

• Svette

• Kvalme

Hjerterytmeforstyrrelse?Hjerterytmeforstyrrelse?

• Sjekk puls

• Regelmessig? For rask? For langsom?

• Blodtrykk, hudfarge

Noe med hjernen?Noe med hjernen?

• Bevisstløs, uklar, forvirret pasient?

• Talevansker (afasi, dysfasi)?

• Ensidig lammelse?

• Orienterende nevrologisk
undersøkelse

Orienterende nevrologisk 
undersøkelse
Orienterende nevrologisk 
undersøkelse

• Motorikk (kraft og reflekser)

• Sensibilitet

• Koordinasjon

• Hjernenerver

Isolert vertigoIsolert vertigo

• Vertigo
+ evt kvalme, oppkast, ustøhet og nystagmus

• Ingen åpenbar nevrologisk eller kardiell 
årsak

• Oftest øresykdom, men kan være 
hjerneslag
(særlig lillehjerneinfarkt)

Benign paroksysmal 
posisjonsvertigo
Benign paroksysmal 
posisjonsvertigo

• Vanligste årsak til akutt vertigo

• Ca. 80 000 nordmenn får sykdommen årlig

• Test for posisjonsnystagmus!
(Dix-Hallpike-manøver)
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Positiv Dix-HallpikePositiv Dix-Hallpike

• Pasienten får et anfall av vertigo

• Vertigo er ledsaget av nystagmus

• Latenstid (1-2 s)

• Kort varighet (< 30 s)

• Retning oppad og rotatorisk (øvre pol av øyet slår 
mot gulvet)

• Sykdommen sitter i bakre buegang i det 
øret som vender ned

VestibularisnevrittVestibularisnevritt

• 200 – 500 tilfeller i Norge per år

• Fører ofte til sykehusinnleggelse

• Akutt lammelse av balansenerven

• Antas å skyldes reaktivering av herpes 
simplex-virus (HSV)

• HSV finnes latent i hjernenervegangliene 
hos alle som har hatt forkjølelsessår

SymptomerSymptomer

• Vertigo

• Kvalme og brekninger

• Ustøhet og falltendens mot den syke siden

• Spontannystagmus mot den friske siden

HodeimpulstestHodeimpulstest

HJERNESLAG

Infarkt i lillehjerne/hjernestammeInfarkt i lillehjerne/hjernestamme

HINTS
Rask måte å skille mellom en sentral versus en 

perifer årsak til akutt oppstått vertigo

1. Normal Hode Impulstest

2. Nystagmus endrer retning ved sideblikk

3. Vertikal okulær forskyvning (Skew Test)

Har høy sensitivitet og spesifisitet identifisere slag (cerebellum, hjernestamme) hos eldre 

pasienter med akutt vertigo og minst en risikofaktor for vaskulær sykdom. 
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