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Vad finns/görs på din 
hemmaklinik? 

 VNG? 

 Videofrenzel? 

 Handspolar patienten? 

 HINTS? 

 vHiT? 

 Tyska hinken? 

 Öronjour första instans? 

 SVIN-test, VEMP? 

 



Kursens syfte 

 Bedside kunna skilja 

vestibularisneurit från stroke 

 Definiera öronjourens /-konsultens 

roll vid akut yrsel 



1300 (2017) sökte 
akutmottagningen i Linköping 
pga yrsel 

 

 

 300 lades in 



Vad händer med dem som 
går hem från akuten? 

 



Figure 2. Rate of adverse vascular events among patients discharged from California 

EDs with diagnosis of dizziness or vertigo from January to June 2005. Grey area 

represents the 95% CI.  

” Few patients experience a major vascular event after discharge home with a 

diagnosis of dizziness or vertigo, with a stroke occurring in less than 1 in 500 

patients within the first month.”  
Risk of Vascular Events in Emergency Department Patients Discharged Homer with diagnosis of dizzeness or vertigo 

Neurology 2010 Kim, Anthony S 



Vilka diagnoser har yrselpat 
på akuten? 

 



Projekt Obalans Umeå fr Svensk ÖNH-tidskrift 

3/2017 



I första ledet 

 Identifiera potentiellt farlig yrsel 

 Reservera dyraste 

undersökningarna till rätt patient 



Akut kontinuerlig svår yrsel 
 Akut vestibulärt syndrom (AVS) 

 

10-20% av all akut yrsel på akutmottagning 

 



Akut vestibulärt syndrom 

”Akut vestibulärt syndrom definieras som snabbt debuterande 

(sekunder till timmar) konstant yrsel med spontannystagmus, 

illamående/kräkning, intolerans för huvudrörelser och 

ostadighet som varar mer än 1 dygn.”  

Läkartidningen. 2015;112:C9LR  



Orsak 

 Vestibularisneurit 

 Migränyrsel 

 Lateral båggångs-BPPV (ej kontinuerlig 
yrsel) 

 Infarkt i bakre skallgropen 

 Första Meniereattacken 

 Bakteriell labyrintit  

 Perilymfafistel 

 Zoster oticus 

 MS 

 Blödning i vestibularisschwannom 
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Radiologi stroke 

Lancet. 2007 Jan 27;369(9558):293-8.  

Magnetic resonance imaging and computed 

tomography in emergency assessment of 

patients with suspected acute stroke: a 

prospective comparison. Chalela JA 

 

 

Lancet. 2007 Jan 27;369(9558):293-8.  Magnetic resonance imaging and computed tomography in 

emergency assessment of patients with suspected acute stroke: a prospective comparison. Chalela JA 

 

         CT sensitivitet bakre skallgropen: 7%! Ozono Y, Kitahara T, Fukushima M, et al. Differential 
diagnosis of vertigo and dizziness in the emergency department. Acta Otolaryngol. 2013  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Chalela JA"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Chalela JA"[Author]


Small strokes causing severe vertigo: frequency of 

false-negative MRIs and nonlacunar mechanisms 

Ali S. Saber Tehrani, Jorge C. Kattah, Georgios 

Mantokoudis, et al Neurology published online 

June 11, 2014 
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Hur skilja vestibularisneurit 
från stroke? Varningssignal 
för stroke: 

 Cardiovaskulära riskfaktorer 

 Abrupt, urakut yrseldebut 

 Korta yrselepisoder eller andra 
neurol spt veckor till månader 
innan 

 Symptom med dålig 
proportionalitet 

 Oförmåga att kunna sitta eller stå 
(ataxi) 

 Värk nacke/bakhuvud 

 Trauma mot nacke/huvud 

 Plötslig hörselnedsättning? 

 



Carmona, Sergio et al. “The Diagnostic Accuracy of 

Truncal Ataxia and HINTS as Cardinal Signs for Acute 

Vestibular Syndrome.” Frontiers in Neurology 7 (2016): 

125. PMC. Web. 7 Apr. 2018.  



Carmona, Sergio et al. “The Diagnostic Accuracy of 

Truncal Ataxia and HINTS as Cardinal Signs for Acute 

Vestibular Syndrome.” Frontiers in Neurology 7 (2016): 

125. PMC. Web. 7 Apr. 2018.  



Hur skilja perifer  
vestibularisneurit från  
stroke? 

 HINTS! 

   -Head Impulse 

   -Nystagmus 

   -Test of Skew 

 Head Impulse Test enbart 

tillämpbart vid spontannystagmus 

 Fokala neurologiska tecken endast  

i 20-50% vid strokeorsakad AVS 

 HINTS identifierar stroke tidigare 

än MR 
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Nystagmus central bild: 

 Blickriktningsnystagmus 

 Vertikalnystagmus (oftare 

horisontell nystagmus när stroke är 

orsaken till yrsel) 

 Visuell suppression och 

Alexanders lag kan saknas 

 Perverterad 

huvudskakningsnystagmus 

 

 

 



Nystagmus perifer bild: 

 Riktningsfast 

 Nystagmus förstärks vid blick i 

nystagmus riktningen (följer 

Alexanders lag) 

 Visuell suppression finns 

 Förstärkt spontannystagmus av 

huvudskakningar 

 

 

 



Test of Skew deviation 

 Skada av utriculookulära systemet (vanligen 

hjärnstamsinfarkt – AICA:n). 

 Någon gång högre skada. 

 



OTR – Ocular tilt reaction 





HINTS ”plus” 

 Fingergnidning vid örat 

 Rinne/Weber 

 

 



Man född 1946 - Akutmott 141103: 



Man född 1946 



2014-11-03 14:59 DT HUVUD 

 

Ingen blödning. Ingen färsk manifest 

infarkt. Inga tecken till expansiv 

process. 



MR  ett dygn senare 

2014-11-04 16:30 MRT 

HUVUD 

 

Det finns 

signalförändringar 

förenliga med en liten 

färsk infarkt omedelbart 

bakom fjärde ventrikeln. I 

övrigt inga förändringar i 

bakre skallgropen. 

Supratentoriellt finns ett 

fåtal små ospecifika 

vitsubstansförändringar. 



Små infarkter i hjärnstam och 
lillhjärna 
 

Mediala vestibulariskärnan. 

Som vid vest neurit men blick- 

riktningsnystagmus 

Isolated central vestibular syndrome Ann N Y Acad Sci 2015 

Sung-Hee Kim,1,∗ Seong-Ho Park,1,∗ Hyo-Jung Kim,2 and Ji-Soo Kim1 

Nucleus prepositus hypoglossi. 

Ispilesionell spontannystagmus. 

Normal HiT/Kalorik. Blr nyst, rebound 

nystagmus.  

Flocculus + tonsill. Nedsatt HiT bilat.  

Ipsilesionell sp nystagmus. Kontraversiv 

subjektiv horisontal. Normal kalorik. 

Tonsill. Ispilesionel spotan- 

nystagmus. Nedsatta 

följerörelser.  Normal 

HiT/kalorik. Contraversiv 

subjektiv horisontal. 

Nodulus. Spotannystagmus. 

Falltendens motsatt 

nystgmusriktningen.  Normal 

HiT/kalorik. Peridodisk alternerande 

nystagmus, perverterad 

huvudskakningsnystagmus, 

paroxysmal positionell 

nystagmus.   

Inferior cerebellar pedunkeln 

Ipsilesionell sp-nyst. 

Kontraversiv subj horisontal. 

Normal HiT/kalorik. 





Head Impulse Test – tveksam? 
(jourtid) 

 Handspola patienten! 

   - Varmvatten (44 grader) under 30 s i 

det öra nystagmus slår från (förmodat 

sjuka örat vid vestibularisneurit). 

Stroke om nystagmus vänder eller 

stannar. 

   - Ev kallvatten i motsatta örat 

ELLER isvatten 2 ml i det förmodat sjuka 

örat i bukläge 

    



Head Impulse Test – tveksam? 
(kontorstid) 

 Video-Head impulse Test (vHiT)  

 

 



Jourhavandes ”EKG” vid AVS? 



Danne! 





Negativ head impulse test - 
starkare prediktor för stroke 
än positiv d:o för 
vestibularisneurit 

 AICA-infarkter kan ha patol head 

impulse test 



Test of Skew – tveksam? 

 Tyska hinken  









Test of Skew – tveksam? 

 Tyska hinken  

 > 10-15 grader eller åt ”fel håll” – 

central skada 



     AVS - handläggning 

Akut Vestibulärt 
Syndrom 

 

-akut debut av yrsel 
-yrsel värre vid 
huvudrörelser 
-spontan eller 
blickriktningsnystagmus 
-ostadighet vid gång 
-duration > 24 tim 
(avgörs retrospektivt) 

 

 

Bedside undersökning 
- neg head impulse test 
- central nystagmus 
(blickriktnings-, vertikal-, 
torsionell nystagmus, perverterad 
huvudskakningsnystagmus) 
- skew deviation 
- saknar visuell suppression av 
nystagmus 
- uttalad ataxi 

≥ 1   Stroke i bakre cirkulationen 
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Sammanfattning 

 Använd HINTS och 
falltendensbedömning för att skilja stroke 
från vestibularisneurit 

 Samtidig hörselnedsättning kan ändå 
vara stroke 

 CT huvud värdelöst och MR <48 tim 
opålitlig för ischemisk stroke 

 Lokalt anpassad algoritm för akut yrsel  

 Om yrselattack borta och oklar diagnos 
rådes pat söka igen akut vid återfall och 
ev spela in nystagmus 



Öronjourens / -konsultens 
roll? 

 Omhänderta pat med perifer 

HINTS 

 Omhänderta pat med otogen yrsel 

 Hjälpa till vid gränsdragningsfall 

och atypisk BPPV 

 Ingen spontan- eller 

lägesnystagmus - ej till öronklin 

 


