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Abstrakt 
Inledning: Yrsel är ett av de symtom som uppstår vid stroke i cerebellum och hjärnstammen 

på grund av cirkulatorisk insufficiens i den posteriora cirkulationen. Vestibulär rehabilitering 

(VR) är den rehabiliteringsform som idag används på patienter med yrsel, oberoende av orsak 

till yrseln. VR fokuserar på att utsätta patienten för de moment som skapar yrsel för att starta 

en habituering i hjärnan. Vi upplever en klinisk kunskapslucka vid fysioterapeutiska 

interventioner för strokepatienter med yrsel vilket skapar svårighet att ge denna patientgrupp 

evidensbaserad rehabilitering.  

Syfte: Syftet med studien var att överblicka nuvarande fysioterapeutiska interventioner för 

behandling av yrsel orsakad av stroke i cerebellum och hjärnstammen.  

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes i databaserna PubMed, Amed, Cinahl, 

Scopus, SweMed+ och PEDro. I studien inkluderades artiklar av randomize controlled trial 

(RCT) och artiklar av icke RCT design. Granskningsverktyget PEDro användes för att 

bedöma inkluderade artiklarnas kvalitet.  

Resultat: Totalt granskades fyra artiklar vilket resulterade i tre olika kategorier av 

interventioner och signifikanta resultat vid delar av de inkluderade utfallsmåtten.  

Konklusion: Artiklarna som inkluderades i studien visar på att VR ger minskade symtom av 

yrsel och förbättrad balans hos patienter med stroke i cerebellum och hjärnstammen. 
 
Nyckelord: Posterior cirkulation, Stroke, Vestibulär rehabilitering, Vertigo.  
 
  



  
 

Introduktion ........................................................................................................................ 1 
Cerebellum ........................................................................................................................ 1 
Hjärnstammen ................................................................................................................... 2 
Nystagmus ......................................................................................................................... 3 
Fysioterapi ........................................................................................................................ 3 

Syfte ....................................................................................................................................... 6 

Frågeställningar .......................................................................................................................... 6 

Metod .................................................................................................................................... 6 

Studiedesign .................................................................................................................................. 6 

Artikelsökning ............................................................................................................................... 7 

Kvalitetsgranskning/Analys .................................................................................................... 8 

Resultat ................................................................................................................................. 9 

Vilka fysioterapeutiska interventioner används vid rehabilitering av yrsel 
orsakad av stroke? ......................................................................................................... 13 

Vilken effekt har fysioterapeutiska interventionerna på yrsel orsakad av 
stroke? ............................................................................................................................... 13 

Diskussion ......................................................................................................................... 15 

Metoddiskussion ....................................................................................................................... 15 

Resultatdiskussion ................................................................................................................... 16 
Vestibulär rehabilitering ................................................................................................. 16 
Interventionslängd .......................................................................................................... 17 
Mätinstrument ................................................................................................................. 18 
Svårigheter med inkluderade artiklar ............................................................................. 20 

Klinisk implikation .................................................................................................................. 21 

Konklusion ....................................................................................................................... 22 

Referenslista ..................................................................................................................... 23 

Bilaga 1. Sammanställning litteratursökning .......................................................  

 



 1 
 

Introduktion 
 

Stroke är en av anledningarna till uppkomsten av yrsel. Yrsel innebär en subjektiv känsla av 

störd läges- och/eller rumsuppfattning. Känslan kan vara att omgivningen snurrar, även kallad 

rotatorisk yrsel samt upplevelsen av sjögång, kallad nautisk yrsel. Diffus yrsel innebär 

känslan av att det roterar inne i huvudet men omgivningen är stillastående. (1) 

Yrsel kan delas in i perifer- eller centralt orsakad yrsel, den perifera yrseln kan uppkomma på 

grund av sjukdomar och skador i vestibularisorganet eller nervus vestibularis. Den centralt 

orsakade yrseln kan uppstå från skador i hjärnan eller ryggmärgen och går även under 

benämningen rotatorisk yrsel vilket kan medföra balansrubbningar, illamående, kräkningar 

och nystagmus. (2) 

Symtom som yrsel vid stroke uppstår ofta vid cirkulatorisk insufficiens i arteria vestibularis 

och basilaris som försörjer hjärnstammen och cerebellum med arteriellt blod (2). Av de 

patienter som söker akutvård på grund av yrsel är ungefär 25% eller mer orsakad av infarkter i 

den posteriora cirkulationen i hjärnan (3). Små lesioner i hjärnan som orsakar akuta 

vestibulära symtom missas i 35% av fallen på akutmottagningen på grund av svårigheten att 

fastställa dem med magnetresonans (3). I en studie av Tehrani et al. (3) där de inkluderade 15 

patienter som drabbats av stroke med yrsel som symtom, hade alla orsakats av mindre 

lesioner i cerebellum och hjärnstammen. Stroke som orsakar yrsel är mindre vanligt 

förekommande. I en studie av Mehndiratta et al. (4) fann de att ischemi lokaliserat till den 

posteriora cirkulationen återfanns hos 80 (8,5%) av 944 patienter med stroke. Rathore et al. 

(5) fann att yrsel som symtom vid stroke endast förekom hos 2,1% av 474 patienter som 

ingick i studien. I en review av Kim och Lee fann (6) de att 19% hade yrsel som initialt 

symtom vid insufficiens i vertebrobasilaris cirkulationen samt att 62% upplevde minst en 

isolerad episod av vertigo.  

Cerebellum 

Lesioner i cerebellum orsakar stora problem att koordinera grov- och finmotoriska rörelser 

(7). Cerebellums uppgift är att koordinera rörelser i samverkan med motorcortex och basala 

ganglierna och tar även emot sensorisk information från nästan alla sensoriska system. Med 

denna information reglerar cerebellum de motoriska signalerna samt registrerar avvikelser 

innan den skickar tillbaka den processade informationen. (8)  

Vestibulärcerebellum (Flocculonodulärloberna) uppfattar information från det visuella- och 

vestibulära systemet som sedan skickas vidare till den vestibulära kärnan. Lobens funktion är 
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att kontrollera bålens- och huvudets muskulatur för att behålla den posturala balansen. 

Dysfunktion i detta område resulterar i ataktiskt- och bredspårig gång samt nystagmus. (3,4) 

Spinocerebellum (Vermis- och intermediatehemisfären) processar sensorisk och proprioceptiv 

information från ryggmärgen och justerar muskeltonusen i kroppen. Området kontrollerar 

även utförandet av tänkta rörelser genom anticipation, samt jämför informationen från 

ryggmärgen med det motoriska kommandot. Skador i detta område sänker muskeltonusen 

signifikant och anticipationen inför rörelser. (7,8) 

Den laterala hemisfären, cerebrocerebellum, tar emot information från hjärnstammen och 

vidarebefordrar denna information till cerebrala cortex. Laterala hemisfären skickar även iväg 

information till thalamus, motor-, pre-motor och frontalacortex. Skador i detta område orsakar 

störning i timingen av rörelser vilket leder till att lederna rör sig sekventiellt istället för 

samtidigt. (7,8) 

Hjärnstammen 

Hjärnstammen delas in i mitthjärnan och hjärnbryggan men kan även innehålla cerebellum 

enligt viss litteratur. Hjärnstammen består till en del av vestibular nuceli, red nucelus och 

reticular nuceli, dessa har betydande funktioner vid postural kontroll och rörelser. Området tar 

emot somatosensoriskt information (känsel, temperatur, smärta och proprioseption) samt 

sensorisk information från vestibulära- och synsystemet. Alla motoriskt nedåtgående signaler 

går igenom hjärnstammen ner i ryggmärgen och ut i kroppen. I hjärnstammen, från 

mitthjärnan till lägsta delarna av medulla finns reticular formation (RAS) vart uppgift är att 

justera koncentrationsförmågan och vakenheten genom ett komplext nätverk av 

sammankopplade neuroner. (8) 

 

Skador i detta område resulterar i yrsel och andra neurologiska symtom som synpåverkan, 

styrkenedsättning och koordinationssvårigheter (9). Lokaliseringen av lesionen är avgörande 

för vilka symtom patienten upplever. Lesioner i den dorsolaterala delen av medulla benämns 

oftast som Wallenberg´s syndrom, där skador i detta område påverkar inferiora- och mediala 

vestibularis nucelus och patienten kan uppleva illamående, yrsel och nedsatt balans. Lesioner 

i laterala delen av medulla kan medföra att patienten upplever yrsel och andra neurologiska 

symtom (nystagmus och occulära reaktioner). Vid mindre skador i laterala delen av medulla 

kan yrsel utan andra neurologiska symtom uppkomma. Påverkan på den mediala delen av 

medulla kan medföra att patienten upplever yrsel och oculomotor påverkan när lesionen 

påverkar rostral tegmentum. När lesioner uppkommer i mitthjärnan kan patienten uppleva 
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yrsel, gång ataxi och oculomotornerv nedsättning och påverkan av ögonens förmåga att 

abducera och adducera. (6) 

Nystagmus 

Nystagmus är ett tillstånd som skapar snabba ögonrörelser när det sker en rotation av 

kroppen, det är då den vestibulo-occulära reflexen (VOR) som är påverkad (8). VOR utlöses 

av båggångssystemet när vi snabbt rör på huvudet och gör att vi kan bibehålla en tydlig bild 

framför oss. Det som sker är en kombination av två steg där VOR styr den första fasen och 

CNS den andra. VOR utlöser en långsam fysiologisk nystagmus i motsatt riktning mot 

huvudets rörelse. När detta sker skickas en signal från CNS som snabbt korrigerar ögats 

rörelse mot det håll som huvudet rör sig som gör att vi kan fästa blicken på en ny punkt.  

Nystagmus som blir förvärvad av neurologiska sjukdomar som stroke är oftast allvarlig och 

ter sig olika i utseende beroende på det område som är påverkat. Down-beat nystagmus 

förknippas med lesioner i vestibulo-cerebellum (flocculus, paraflocculus, nodlulus och uvula) 

och medulla. Up-beat (slår uppåt) nystagmus förknippas ofta med lesioner i medulla inklusive 

angränsade vestibulära kärnor (viktig för blickfånget), ventrala tegmentum (ventrala delen av 

mitthjärnan) och anteriora vermis av cerebellum. (10) 

Vid både hjärnstam- och cerebellar stroke är nystagmus framkallad av ögonrörelser ett 

känsligt tecken på lesion i dessa områden. Down-beat nystagmus förekommer i ungefär 50% 

av fallen vid cerebellar stroke. (11) 

Fysioterapi 

Fysioterapeutiska interventioner definieras som:  

” Fysioterapi syftar till att främja hälsa, minska lidande och till att behålla eller återvinna 

optimal rörelseförmåga och rörelsebeteende. Detta gäller särskilt när en människas 

funktion, aktivitet och delaktighet begränsas eller hotar att begränsas av sjukdom och 

skada, ålder eller fysiska och psykosociala omgivningsfaktor” (8, s. 5) 
 

Fysioterapeutiska interventioner mot yrsel sker genom vestibulär rehabilitering (VR) (8,13). 

Syftet med rehabilitering är att utnyttja nervsystemets plasticitet för att främja en naturlig 

adaption, sensorisk substitution och habituering/tillvänjning (13). Det sker därmed en 

vestibulär kompensation genom aktiva neuronala förändringar i cerebellum och hjärnstammen 

(14). Konceptet VR är brett och typen av kompensationsträning skiljer sig mellan vilken typ 

av yrsel, perifer eller central, som skapar symtomen. Kompensationen som sker är komplex 
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och innefattar flera olika nivåer. Vid aktiva lesioner i labyrintartärerna är habituering omöjlig 

och VR är oanvändbart. Genom VR aktiveras de vestibulära kärnorna på sidan där lesionerna 

finns och de intakta vestibulära kärnorna på den ”friska” sidan. När denna aktivering sker, 

sker en reorganisation av banorna i ryggmärgen, hjärnstammen och cerebellum för att tolka 

den skadade sidans information. (13)     

 

För patienten blir vardagen negativt påverkad av yrseln då rörelser och kroppspositionering 

som provocerar yrsel undviks. Under interventionen med VR varierar symtomen drastiskt, 

detta är vanligt då de kan både bli mer och mindre tydliga för patienten och är ett tecken på att 

mer habituering behövs. Ökade symtom är dock inte i direkt korrelation med pågående eller 

ökad dysfunktion av labyrintbanorna. (15) 

I en artikel av Cohen och Kimball (16) hittade de att användning av VR minskar symtom av 

yrsel och signifikant ökat möjligheterna att utföra dagliga aktiviteter (ADL). Efter fyra veckor 

med VR sågs en signifikant minskad skattning av Dizziness handicap inventory (DHI). Den 

minskningen visade sig även fortsätta med likande trend efter sex månader. De signifikanta 

förändringarna var inte relaterade till grupp, ålder eller kön. Innan interventionsstart undvek 

patienterna att röra sina huvuden för att inte provocera yrsel och hade svårigheter med ADL 

och yrkeslivet. Förutom den signifikanta minskningen av DHI sågs patienterna kliniskt kunna 

utföra ovanstående aktiviteter med mindre provokation av yrseln. (16) 

Detta ansåg Cohen och Kimball (16) leda till den fortsatta förbättringen av yrsel då 

patienterna kunde utföra mer och större huvudrörelser vilket i sig resulterade till habituering i 

vardagen. 

 

VR tillämpas genom att utföra fem till tio repetitioner av en övning två till tre gånger per dag. 

Inledningsvis kan enklare övningar likt huvudrörelser i horisontalplanet användas för att 

sedan progrediera träningen mot svårare övningar som skapar yrsel. (17)  

Målen för VR är att ökad stabilitet i blicken, förbättrad postural stabilitet, minska yrsel och 

förbättrad ADL (13). Prognosen för patienter med centrala lesioner är mer begränsad än för 

patienter med perifera lesioner på grund av att det är en skada i hjärnan som orsakar 

symtomen (14). Tidigare fynd visar på att lesioner i cerebellum fördröjer återhämtningen (18) 

och har signifikant sämre resultat (14). Dock kommer VR minska symtomen oavsett 

lokalisation av lesionen (13). Enligt Whitney et al. (19) och Han et al. (13) har de sett positiva 

effekter på yrsel med fysioterapeutiska VR interventioner på patienter med både perifera- och 

centrala vestibulära problem. I enighet med Dunlap et al. (20) har forskning inom 
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rehabilitering av vestibulära problem ökat. Därför behöver den nuvarande kunskap inom 

området sammanställas för att underlätta valet av rehabilitering i kliniken. 

 

Vi upplever en kunskapslucka inom detta område ute på klinikerna vilket skapar en osäkerhet 

i hur fysioterapeuterna ska behandla denna patientgrupp. I dagsläget finns nationella riktlinjer 

för strokevård vart syfte är att fungera som underlag för prioriteringar av interventioner under 

hela vårdkedjan, de vänder sig till alla professioner som är en del i strokevården. (21)  

I juni 2019 släpptes de första riktlinjerna för fysioterapi vid yrsel, där påpekas att det finns få 

studier som utvärderar VR vid centrala vestibulära dysfunktioner. De inkluderade studierna 

varav medelgod kvalitet vilket medför att inga slutsatser av rehabiliteringens effekt kunde 

fastställas. (22) 

 

De fysioterapeutiska interventionerna vid stroke fokuserar främst på återinlärning av 

motoriska och sensoriska funktioner för återgång mot självständighet i största möjliga mån. 

Prioriteringarna av interventioner utgår ifrån vetenskapligt dokumenterade åtgärder där 

rehabiliteringen delas in olika skeden av stroke, från akut till kroniskt tillstånd. (21) 

Vi vill att vår studie ska användas som ett verktyg för att underlätta arbetet vid valet av 

interventioner ute på klinikerna och inom utbildning av kommande fysioterapeutstudenter.  
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva nuvarande fysioterapeutiska interventioner och dess effekt 

för behandling av yrsel orsakad av stroke i cerebellum och hjärnstammen.  

 

Frågeställningar 

• Vilka fysioterapeutiska interventioner används vid rehabilitering av yrsel orsakad av 

stroke i cerebellum och hjärnstammen? 

• Vilken effekt har fysioterapeutiska interventionerna på yrsel orsakad av stroke i 

cerebellum och hjärnstammen? 

 

Metod 
Studiedesign 

Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie (23). Denna studiedesign har valts för att besvara 

syftet samt frågeställningarna som fokuserar på att granska interventionsstudier inom området 

fysioterapi. 
 

 

Tabell 1. MeSH-termer 

 

 
 

Infarkter hjärnstam

•Brain diseases
•Cerebrovascular disorders
•Stroke
•Brain infarction

Stroke

•Cerebrovascular disorders
•Stroke

Infarkter cerebellum

•Brain diseases
•Cerebellar diseases

Yrsel

•Neurologic 
manifestations

•Vertigo
•Dizziness

Fysioterapi

•Rehabilitation
•Physical therapy 
modalities

•Physical therapy

Nerurologisk 
rehabilitering

•Rehabilitation
•Neurological 
rehabilitation
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Artikelsökning 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes en systematisk 

litteratursökning i databaserna PubMed, Amed, Cinahl, Scopus, SveMed+ och PEDro. 

Sökningen genomfördes under oktober månad 2019. Relevanta sökord söktes fram genom 

Medical Subject Headings (MeSH) och kombinerades av fritextord om det ej fanns relevanta 

MeSH-termer. Databaserna som använder MeSH-termer är PubMed, Cinahl samt SweMed+. 

MeSH-termer är ett kontrollerat och hierarkiskt organiserat uppslagsverk för katalogisering 

och indexering av medicinsk information (24). Valet av MeSH termer utifrån sökord 

redovisas i Tabell 1.  

 

 
Tabell 2. Översikt artikelsökning 

 
Siffrorna i parentesen representerar dubbletter. 
 
 

Övergripande tabell av sökprocessen presenteras i Tabell 2. Vid databaserna Scopus, PEDro 

och Amed användes endast sökningar med fritextord. De fritextord som användes är: stroke, 

rehabilitation, vertigo, vestibular rehabilitation, acute stroke, posterior cirkulation, brain, brain 

injury, brain disease och brain infarction. Alla sökningar presenteras i Bilaga 1., inklusive 

eventuella tillagda specifikationer. Sökningarna och det första urvalet av artiklar delades upp 

mellan författarna av uppsatsen. Alla titlar samt abstrakt lästes vid varje sökning och relevanta 

artiklar valdes ut för vidare granskning. Därefter läste båda författarna de relevanta artiklarna 

i fulltext och genomförde den slutgiltiga granskningen gentemot inklusionskriterierna angivna 

i Tabell 3. I studien användes DIKE-modellen för att avgränsa frågeställningarna och 

inklusionskriterier (25). Studien kommer att ta hänsyn till andra forskares tidigare resultat och 

Författare

Amed

Cinahl

PEDro

PubMed

Scopus

SweMed+

Totalt

Antal träffar

31

151

52

715

133

2

1084

Relevanta 

0

2

1

18

23

0

44

Slutgiltiga

0

2

0

2 (4)

(7)

0

4
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ej tolka resultatet för aktuella studiens egen vinning. Studien kommer tillåta all forskning 

inom ämnet som uppnår inklusioskriterierna (Tabell 3) att vara en del av arbetet.  

 

 
Tabell 3. DIKE-modellen 

 
 
 

Kvalitetsgranskning/Analys 

Inkluderade artiklar granskades med hjälp av PEDro (Physiotherapy evidence database) för 

att mäta den metodologiska kvalitén. PEDro bedömer artiklars kvalitét genom elva kriterier 

uppbyggda genom en utveckling av The Delphi List (26). Kriterium ett belyser den externa 

validiteten, två till nio beskriver om artikeln är internt giltig och tio till elva om artikeln har 

information nog att göra resultatet tolkbart. Maxpoängen av intern validitet är tio poäng då 

första kriteriet ej räknas in i poängsättningen (27). I fysioterapeutiska studier är det svårt att 

blinda behandlare och/eller försöksperson, därav är maxpoängen i verkligheten åtta poäng 

(22). Detta innebär att även icke randomiserade kontroll studier (RCT) granskades med 

PEDro. I denna studie har kvalitetsnivån utifrån poäng på PEDro definierats som: låg kvalitet 

0-3 poäng, medelgod kvalitet 4-6 poäng och hög kvalitet 7 poäng (22).  

 
 

 
  

Diagnos

•Yrsel orsakad av 
stroke (ischemisk och 
blödning)

Intervention

•Fysioterapeutisk 
intervention, 
vestibulär 
rehabilitering

Kontroll

•All annan träning och 
behandling samt 
ingen behandling

Effektmått

•Minskad yrsel genom 
subjektiv skattning 
via formulär och 
kliniska tester som 
fokuserar på balans 
och yrsel. 



 9 
 

Resultat  
 
Den sammanställda PEDro kvalitetsgranskningen återfinns i Tabell 4, kvalitén på de 

granskade studierna var medelgod.  

 
 
Tabell 4. Kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar med PEDro 
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Total 

 

Tramontano et al. 2018 (28) 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

6/10 

Brown et al 2006 (29)* 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5/10 

Balci et al. 2013 (30) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6/10 

Badke et al. 2005 (31)* 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5/10 

*Studier av annan design än RCT. 
 

 
Sammanställningen av de inkluderade artiklarnas syfte, studiedesign, deltagare, intervention- 

och kontrollgrupp, utfallsmått och resultat återfinns i Tabell 5–8. Resultatet utifrån studiens 

frågeställningar presenteras i löpande text efter Tabell 8. 
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Tabell 5. Sammanfattning av Tramontano et al. 2018 
 

Författare Tramontano M, Bergamini E, Iosa M, Belluscio V, Vannozzi G och Morone G. 
2018 (28) 

Syfte Utreda effekten av individuella VR-program för gångstabilitet hos patienter efter stroke. 

Studiedesign Preliminary randomized controlled trial. 
Deltagare Tjugofem patienter (n= 25) varav tolv män och tretton kvinnor delades in i en vestibulär 

rehabiliteringsgrupp och en kontrollgrupp. Medelålder: VR-gruppen 63.1±8.5 år och 
kontrollgruppen 65.1±15.5 år. Diagnostiserade med subakut stroke. 

Intervention 
och 

kontrollgrupp 

Interventionslängd var 4 veckor. Båda grupperna utförde standardiserad 
neurorehabiliteringsträning två gånger/vecka. Utöver detta genomförde de tre sessioner á 20 
min/ vecka med fysioterapeut som fokuserade på deras specifika VR-träningsprogram.  
Interventionsgrupp: Tretton deltagare utförde VORx1, angulära huvudrörelser i alla riktningar 
samtidigt som de stabiliserade blicken på en fast punkt upp till tio minuter i sittande, stående 
och under gång på stället. När symtom av yrsel uppstod fick patienten vila tills symtomen 
lättade. Den andra delen gick ut på att patienten stod stilla och trampade på ett mjukt underlag 
med ögonbindel i 60 sekunder. Patienten vände sig sedan 90° klockvis varje minut upp till fyra 
minuter. Fysioterapeut gav feedback på om patienten vända sig till höger eller vänster, samt 
gick fram eller bak. Maximal duration var tio min inklusive korta vilopauser.  
Kontrollgrupp: Tolv deltagare utförde fem minuter bålstabilitet på Bobath boll med 
ögonbindel. Den andra delen bestod av att bibehålla balansen i fem minuter på Free man bräda. 
Den tredje delen bestod av tyngdpunktsförflyttning stillastående framför en barr mot det 
paretiska benet. 

Utfallsmått Alla patienter testades pre- och post interventionen med 10 meter gångtest, Functional 
ambulation classification, Tinetti balance and gait, Bergs balansskala (BBS) och Barthel 
index. 

Resultat Patienter i interventionsgruppen hade bättre resultat på alla utfallsmått än kontrollgruppen 
efter interventionen. Signifikanta skillnader fanns endast vid Tinetti totala poäng och Tinetti 
gång poäng (p= 0,011 och p= 0,014).  
Vestibulär rehabilitering kan användas vi rehabilitering efter stroke för att förbättra gång och 
balans. 

 
 
Tabell 6. Sammanfattning av Brown et al. 2006 
 

Författare Brown K, Whitney S, Marchetti G, Wrisley D och Furman J. 2006 (29) 

Syfte Beskriva funktionell förbättring och minskning av handikapp för patienter med central 
vestibulär som deltog vid fysioterapeutiska interventioner. 

Studiedesign Retrospective case series. 

Deltagare 
Fyrtioåtta (n= 48) av sjuttiotvå patienter mötte inklusionskriterierna, trettioen kvinnor och 
sjutton män. Medelålder: 63.9±17.7 år. Diagnostiserade med central vestibulär dysfunktion. 
Patienterna delades in i subgrupperna stroke, cerebellar dysfunktion, posttraumatisk, mixad 
central och perifer vestibulopati och central vestibulopati. 

Intervention 
och 

kontrollgrupp 

Fem träningstillfällen/fem månader.  
Interventionsgrupp: Alla patienter fick ett individuellt träningsprogram efter resultat på 
fysioterapiundersökningen. Interventionen bestod av en eller fler av följande: balans och 
gångträning, generell styrka och rörelseträning eller användande av olika sinnen, specifikt 
somatosensation (känsel, proprioception, taktilgnosi och steregnosi) och syn för att behålla 
postural kontroll.  
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Utfallsmått Patienterna utförde DHI och Activities-specific Balance Confidence (ABC) vid varje besök 
hos fysioterapeuten. Under det första och sista besöket utförde patienten även Dynamic Gait 
Index (DGI), Time Up & Go (TUG) och Five Times Sit-to-Stand test (FTSTS). 

Resultat Medelvärdet på alla utfallsmått i alla grupper förbättrades signifikant (p <0,05) mellan pre- 
och post intervention. Signifikanta förbättringar (p <0,05) såg i stroke gruppen på DGI och 
FTSTS vid jämförelse i funktion och dysfunktion. Patienter i stroke subgruppen förbättrade 
sitt resultat vid alla utfallsmått. Alla poäng sammansatta visade på signifikanta förbättringar 
(p <0,05) i stroke-, mixad central och perifer vestibulopati- och central vestibulopati gruppen. 

 
 
Tabell 7. Sammanfattning av Balci et al. 2013 
 

Författare Balci B, Akdal G, Yaka E och Angin S. 2013 (30) 
Syfte Undersöka effekten av två olika rehabiliteringsprogram vid akut central vestibulopati 

orsakat av posterior cirkulatorisk stroke. 

Studiedesign Randomized controlled trial. 

Deltagare 
Tjugofem patienter (n=25) varav arton kvinnor och sju män. Medelålder: Visual feedback 
posturography training och vestibulär rehabilitering 61,0±10 år. Kontrollgruppen 65,6±9,3 
år. Patienterna var diagnostiserade med balanssvårigheter efter posterior cirkulatorisk stroke 
(Basilaris, posterior inferior cerebellara- och superiora cerebellaraartären). 

Intervention 
och 

kontrollgrupp 

Visual feedback posturography training gruppen utförde träningen tre gånger/vecka under 
sex veckor. Träningen utfördes i cirka 25–30 minuter/tillfälle med uppsikt av en 
fysioterapeut. Under träningen användes Balance master system som ger direkt feedback 
angående patientens center of gravity (COG) i relation till Limits of stability (LOS). 
Träningen utföres med individuella anpassningar för att förbättra patientens center of 
pressure (COP) under dynamiska tyngdpunktsförflyttningar, lutningar tillsammans med att 
trampa där olika base of support (BOS) med högra spatial och temporala krav ställdes 
(större avstånd, olika rörelseriktningar och snabbare utförande).  
Vestibulära rehabiliterings gruppen utförde träningen två-tre gånger/dag i sex veckor. 
Träningen utfördes i cirka 20–30 minuter/dag. Patienternas individuella träningsprogram 
korrigerades varje vecka av fysioterapeuten. Träningen bestod av VORx1 där patienten ska 
stabilisera blicken på en fokuspunkt samtidigt som denne vrider huvudet till höger och vänster 
samt upp och ned. VORx2 innebär att patienten fokuserar blicken på en fokuspunkt 
exempelvis ett x ritat på ett papper. Patienten håller i pappret med ena handen och rör pappret 
från höger till vänster. Blicken följer x:et på pappret och huvudet roterar i motsatt riktning. 
VOR cancellation innebär att blicken samt huvudet följer en fokuspunkt exempelvis 
patientens egna tumme under en rörelse av hela kroppen där blicken, huvudet och 
överkroppen jobbar som en enhet. Övningarna avancerades genom att byta position från 
sittande till stående till gång på stället. 
Balansen tränades i sittande och stående. I sittande skulle patienten hålla balansen samtidigt 
som denne genomförde bålrotationer och tyngdpunktsförflyttningar. I den stående 
balansträningen fick patienten jobba med viktöverföring fram, bak och sida till sida, stå på ett 
ben, uppresningar från sittande och gång på stället. Ambulationsträningen bestod av gång i 
olika riktningar på hårt och mjukt underlag. Svårighetsgraderna ökades i de stående och 
gående övningarna genom att förändra underlaget, ändra på BOS och träna med öppna och 
stängda ögon.  
Kontrollgruppen utförde träningen hemma åtta-tio repetitioner av övningarna två gånger/dag 
i sex veckor. Träningen utfördes i cirka 20–30 minuter/dag. Patienterna fick med sig ett 
skriftligt program från sjukhuset med balans och rörelseövningar. Övningarna fokuserade på 
att öka postural kontroll genom förbättrad bäcken-stabilisation, balansen och gångförmågan. 
Övningarna delades in i fyra kategorier: liggande (bäcken lyft och rotationer), sittande balans 
(tyngdpunktsförflyttningar, uppresningar), stående balans (enbensstående viktöverföringar, 
marsch på stället) och ambulation (gång i olika riktningar). Patienten testades i de fyra olika 
kategorierna och fysioterapeuten bestämde sedan vilka övningar patienten skulle utföra. 
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Utfallsmått Patienterna utförde tester vid starten och efter de sex interventionsveckorna. Fyra 
utfallsmått användes i studien: BBS, TUG, DGI och DHI. 
Även patienternas COG testades i studien med hjälp av Balance Master System. 

Resultat Alla grupper hade signifikant förbättrat BBS (p <0,05). TUG förbättrades signifikant (p 
<0.05) i kontrollgruppen och vestibulära rehabiliteringsgruppen. DHI och DGI förbättrades 
signifikant (p <0.05) i alla grupperna. Hastigheten av patientens svaj i relation till COG var 
inte signifikant i någon av grupperna. Patientens möjlighet att bibehålla COG i relation till 
LOS förbättrades däremot signifikant i alla grupper (p <0,05). Mellan grupperna fanns det 
inte statistiskt signifikanta skillnader efter behandling. Det är svårt att veta de exakta 
effekterna av den genomförda träningen på grund av hur få deltagare det var i studien. 

 
 
Tabell 8. Sammanfattning av Badke et al. 2005 
 

Författare Badke M, Miedaner J, Shea T, Grove C och Pyle G. 2005 (31) 

Syfte Undersöka balans och Dizziness Handicap Inventory efter vestibulär och balans 
rehabiliteringsprogram. 

Studiedesign Clinical report. 

Deltagare Trettiotvå patienter (n=32) varav arton kvinnor och fjorton män. Medelålder: perifera 
dysfunktionsgruppen 49,1±5,16 år och mixade eller centrala dysfunktionsgruppen 58,4±3,98 
år. Patienterna var diagnostiserade med perifer och central/mixad vestibulär dysfunktion. 

Intervention 
och 

kontrollgrupp 

Alla patienter genomförde cirka 60 minuter träning/vecka. Träningen utfördes för den 
perifera gruppen i medel 9,6 veckor. För den central mixade gruppen utfördes träningen i 
medel 20,2 veckor. Vid varje träff utvärderade fysioterapeuten patientens nuvarande tillstånd 
och reviderade träningsprogrammet efter det. Förutom träffarna med fysioterapeuten utförde 
patienten hemmaträning varje dag.  
Båda grupperna utförde individuellt anpassad vestibulär rehabilitering. Badke beskriver 
VOR-träningen som öga-hand koordinationsträning genom fem olika övningar där 
habituering genom blickstabiliseringsövningar utförs i olika svårighetsgrader. Två övningar 
utförs med öppna ögon under rotation av huvudet med blicken fokuserad på en stilla 
fokuspunkt eller en fokuspunkt under rörelse. En övning utfördes med stängda ögon med små 
huvudrörelser där patienten skulle visualisera en fast fokuspunkt. Ytterligare en övning 
utfördes med aktiva ögon och huvudrörelser mellan olika fasta fokuspunkter. Övningarna 
progredierande genom ökad och varierad hastighet av huvudrotation, ökad svårighet genom 
att bakgrunden bakom fokuspunkterna bestod av linjer eller rutor, förändrad rörelseriktning 
av huvudet under övningarna, fokuspunkterna placerades med olika avstånd samt progression 
från sittande till stående.   
Statisk balans tränades med olika underlag, med förändrat BOS, förflyttning av COM utanför 
BOS med fokus på alignment. Övningarna avancerades genom att träna med öppna och 
stängda ögon, armarna utsträckta eller korsade på bröstet, BOS ökat eller minskat och olika 
huvudrörelser. 
Gångträningen varierades genom att marschera på stället med öppna och stängda ögon, gång 
med minskat BOS med öppna och stängda ögon, gång med horisontella huvudrörelser, gång 
i olika riktningar, övningar som fokuserade på att böja- och sträcka sig i olika riktningar, göra 
hinderbanor och stå på balansplatta. Progressionen av övningarna genomfördes genom att 
förändra underlaget mellan hårt och mjukt, snabbare huvudrörelser, snabbare vändningar och 
att avståndet i böj- och sträckövningen ökades. 

Utfallsmått Patienterna i båda grupperna testades före och efter interventionstiden. Vid testtillfället 
utförde patienterna Neurocom Smart Balance Master System med Equitest Sensory 
Organisation Software Package (SOT), testet innehåller analyser av fem olika sensoriska 
systems (somatosensorisk, syn, vestibulär, preferenser och totalt) påverkan på balansen. 
Patienterna fick även fylla i DHI, där varje del i formuläret utvärderade (funktionell, 
emotionell, fysisk och totalt). 
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Vilka fysioterapeutiska interventioner används vid rehabilitering av yrsel 

orsakad av stroke? 

De inkluderande studierna har alla använt sig av VOR-, balans- och gångträning (ambulation) 

(28–31). Tramontano et al. (28) och Balci et al. (30) har använt sig av VORx1. Balci et al. 

(30) har även använt VORx2 och VOR cancellation. Badke et al. (31) har använt öga-

handkoordination som vid utförandet liknar det Tramontano et al. (28) och Balci et al. (30) 

kallar för VORx1. Brown et al. (29) har använt olika sinnen, specifikt somatosensation 

(känsel, proprioception, taktilgnosi och steregnosi) och syn för att behålla postural kontroll. 
Alla inkluderade studier har använt balansträning för interventionsgrupperna (28–31). 

Balansträningen utfördes på både mjuk och hårt underlag, med patienten stillastående och i 

rörelse samt med och utan syn för Tramontano et al. (28), Badke et al. (31) och Balci et al. 

(30). Balci et al. (30) utförde även balansträning i sittande. Brown et al. (29) har inte 

specificerat vad de har utfört vid balansövningarna. Badke et al. (31), Balci et al. (30) och 

Brown et al. (29) har alla använt gångträning för att förbättra deltagarnas balans. Gången 

utfördes på både mjukt- och hårt underlag och med förändrad BOS enligt Badke et al. (31) 

och Balci et al. (30). Utöver ovanstående träning har Brown et al. (29) inkluderat generell 

styrke- och rörlighetsträning som inte är specificerat. 

 

Vilken effekt har fysioterapeutiska interventionerna på yrsel orsakad av stroke? 

Tramontano et al. (28) visade att den vestibulära gruppen (interventionsgrupp) hade en 

signifikant förbättring på Tinetti totala poäng (p=0,011) och Tinetti gång (p=0,014) poäng 

post-intervention. Brown et al. (29) presenterade signifikanta förbättringar (P<0.01) på 

medelvärdet av alla utfallsmåtten post-intervention i helgrupp. Strokegruppen visade på 

signifikanta resultat (P< 0.05) på FTSTS i bedömning av funktion och dysfunktion, samt 

totalpoängen av testerna post-intervention (29). Balci et al. (30) presenterade signifikant 

sänkning av tiden att utföra TUG (p<0,05) i både vestibulär rehabilitering- och 

kontrollgrupperna, BBS (p<0,05) visade på signifikant högre poäng i alla grupper. Badke et 

Resultat I grupperna fann författarna inte några signifikanta skillnader när Wilcoxon rank sum test 
jämförde dom. Båda grupperna hade dock signifikanta skillnader i SOT och DHI. Vestibulära 
och totala SOT poängen visade på signifikant (p <0,05) förbättring i båda grupperna. Syn 
SOT, fysisk DHI och totala DHI poängen var signifikant (p <0,05) förbättrade i centra/mixad 
gruppen.  
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al. (31) presenterade signifikanta förbättringar av SOT i vestibulära- och totala poängen hos 

de båda grupperna (p <0,05). Visuella SOT förbättrades signifikant även i den centralt/mixade 

gruppen (p <0,05). (31) 

I studierna av Balci et al. (30) och Brown et al. (29) visade alla grupperna på signifikanta 

högre poäng (p<0.05) post-intervention på DGI. Stroke gruppen i Brown et al. (29) visade 

även på signifikanta skillnader (P<0.05) i funktion och dysfunktion på DGI. Badke et al. (31) 

och Balci et al. (30) visade båda på signifikanta sänkning (p<0.05) av totalpoängen på DHI 

post-intervention.   
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Syfte och frågeställningar i denna studie har utformats efter den problematik som författarna 

till studien själva uppmärksammat ute i det kliniska arbetet. Kunskapsluckan som författarna 

upplevde i praktiken har de även återfunnit inom forskningen (22,23). På grund av detta har 

syfte och frågeställningar preciserats runt kunskapsluckan och resulterat i en systematisk 

litteraturundersökning som representerar ett litet område. Med ett utökat syfte och 

frågeställningar hade författarna möjliggjort för ett bredare resultat då fler studier skulle 

kunnat inkluderas, men på bekostnad av den aktuella studiens specificitet. Trots att 

problemområdet är litet har studiens syfte och frågeställningar kunnat besvarats genom 

studiens design, systematisk litteraturstudie (23).   

 

Artikelsökningen genomfördes i sex medicinskt inriktade databaser, totalt utfördes 40 

sökningar med olika kombinationer av MeSH-termer och fritextord vilket resulterade i 1084 

granskade rubriker. Efter de utförda sökningarna upplevdes en mättnad av författarna då 

redan funna artiklar redovisades upprepade gånger. I den aktuella studien har MeSH-termer 

används i den mån det har funnits relevanta termer för de valda sökorden. Detta har resulterat 

i att även fritextord har blandats med MeSH-termer i sökningarna. Ett av orden som ej hade 

någon motsvarig MeSH-term var vestibular rehabilitation vilket har gjort att MeSH-termerna 

rehabilitation, physical therapy modalities, physical therapy och neurological rehabilitation 

har använts. Dessa sökord är ej specifika och har gjort att artiklar som ej innehåller vestibulär 

rehabilitering har framkommit och potentiella relevanta artiklar kan ha missats (24). 

 

Fritextorden som använts har varit specifika inom ämnet, men har gjort att många studier i 

sökningarna ej varit relevanta. Alla databaser som användes har ej funktionen att kunna söka 

genom MeSH-termer. Istället har sökningarna specificerats genom att använda samma 

fritextord som MeSH-termer i kombination med övriga fritextord. För att ytterligare 

avgränsning har sökningarna gjorts genom keywords eller abstract. Trots detta har den 

systematiska litteratursökningen i studien uppnått en mättnad och resulterat i de inkluderade 

artiklarna (24,32).  
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Författarna delade upp sökningarna av artiklar i databaserna mellan varandra och utförde 

dessa enskilt. Genomgång av artiklarnas titel och den första granskningen i fulltext utfördes 

även den enskilt. Vid den slutgiltiga granskningen av artiklarna genomfördes och diskuterades 

innehållet av de båda författarna. Resultatet av detta arbetssätt kan ha påverkat antalet 

inkluderade artiklar vid sökningarna då urvalet av artiklar baserades på den enskilde 

författarens granskning. 

 

Då antalet relevanta artiklar som uppnådde inklusionskriterierna är få, har författarna även 

inkluderat artiklar av icke RCT-design. De artiklarna som varav annan design än RCT fick 

lägre poäng och redovisas som sämre kvalitét då PEDro är till för att kvalitetsgranska RCT-

studier. PEDro är enligt författarna inte fullt anpassat som verktyg för kvalitetsgranskning vid 

fysioterapeutiska interventioner, då det finns svårigheter med att blinda både behandlare 

och/eller försökspersoner. Detta resulterar enligt författarna i att artiklar av RCT-design i 

fysioterapeutiska interventionsstudier får låga kvalitetspoäng. Artiklarna i studien uppfyller 

därmed endast medelgod kvalitét även fast de bland annat är av RCT-design. PEDro tar inte 

heller hänsyn till antalet deltagare och interventionstid, vilket gör att studier med få deltagare 

och korta interventionstider kan få höga poäng trots att interventionen kan ha kortsiktiga 

effekter. Poängen kan därmed vara samma eller högre än studier med många deltagare och 

längre interventionstider.  

 

Resultatdiskussion  

Artiklarna som inkluderats i studien visar att VR ger förbättringar i avseende på yrsel och 

balans hos patienter med stroke i cerebellum och hjärnstammen. Dock är antalet artiklar 

begränsade och av medelgod kvalitét vilket gör det svårt att dra slutsatser om den egentliga 

effekten av VR hos patienter med yrsel orsakad av stroke.  

Vestibulär rehabilitering 

VR är en rehabiliteringsform som går att individualisera utifrån patientens behov (28–31). 

Därav finns det ingen färdig mall på hur rehabiliteringen skall utföras. Den VR träning som 

återfunnits i artiklarna än uppdelad i tre kategorier; balans, VOR-träning och 

ambulation/gångträning (28–31). Kombinationen av dessa tre rehabiliteringsinriktningar har 

visat sig ge signifikanta förbättringar i alla artiklar (28–31).  
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Beskrivningen av övningsval i respektive artikel skiljer sig, där Balci et al. (30) och 

Tramontano et al. (28) beskriver detaljerat vad patienterna har gjort. Med det 

rehabiliteringsupplägg som Balci et al. (30) och Tramontano et al. (28) har använt i sina 

artiklar är det enklare att utläsa vad som skulle kunna resultera i minskad yrsel, förbättrad 

balans och gång vid klinisk applicering. I artiklarna av Badke et al. (31) och Brown et al. (29) 

saknas en detaljerad beskrivning av patienternas utförda VR-träningen. Det skapar svårigheter 

att dra slutsatser om vilken del av den vestibulära rehabiliteringen som givit förbättringar, då 

det inte går att utläsa specifikt vilken träningskombination patienterna har genomfört.  

Interventionslängd 

Interventionslängden för artiklarna sträcker sig från fyra veckor till fem månader. Två artiklar 

hade en interventionslängd på fyra och sex veckor (28,30) och de andra två på fyra till fem 

månader (29,31). Utifrån resultatet på artiklarna kan vi inte dra någon direkt slutsats att 

interventionstiden påverkat resultatet då alla oavsett längd fått förbättrade resultat. 

 

Brown et al. (29) visar på hur rehabiliteringstiden är längre för patienter med cerebellar 

påverkan än alla andra grupper i artikeln. Detta uppger även Han et al. (13) när VR-träning 

har redovisats för olika diagnostiska tillstånd. När rehabiliteringstiden diskuteras är det viktigt 

att belysa att perifert orsakad yrsel inte kan jämföras med centralt orsakad yrsel (13,33). 

Möjligheten till rehabilitering efter stroke, oavsett lokalisationen, är enligt Murphy och 

Corbett (34) en kontinuerlig process som aldrig avslutas. I en studie på råttor kunde de finna 

att en tidig start av rehabiliteringen, fem till fjorton dagar efter insjuknande, visade på 

signifikant bättre återhämtning än de som startade rehabiliteringen efter 30 dagar (35). Detta 

beror troligen på att den plastiska processen i hjärnan som uppstår efter en stroke är som mest 

aktiv i den semi-akuta fasen, men avtar med tiden (34). Tiden för återhämtning efter stroke 

tros dock ej vara begränsad utan kan efterliknas med den normala förändringen av hjärnan 

som gör att vi ständigt kan lära oss nya saker (34). I artikeln av Balci et al. (30) har 

interventionen startats direkt efter att patienterna skrevs ut från rehabiliteringsavdelningen och 

utfördes under sex veckor efter utskrivning. Resultatet av interventionerna visade på stora 

förbättringar i alla grupper, oavsett typ av rehabilitering. Effekten av den naturliga 

återhämtningen kan därmed vara en viktig faktor i Balci et al. (30) och förstärker vikten av 

tidig rehabilitering (34,35).  
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Mätinstrument 

Förbättringarna hos patienterna i de olika artiklarna varierade och är inte alltid signifikanta i 

alla utfallsmått (28–31). Mätinstrumenten som används bygger på att utvärdera balans, 

upplevd handikapp av yrsel, gång, aktivitet i vardagen, specifika mätinstrument efter stroke 

och kroppssvaj (36–38). Med tanke på de olika mätinstrumenten som används i de 

inkluderade artiklarna, uppstår en svårighet att jämföra dessa utfallsmått mot varandra. 

Däremot återfinns fyra mätinstrument i de granskade artiklarna, där minst ett används i varje 

artikel. Mätinstrumenten är DHI, DGI, BBS och TUG som utvärderar balans, gång och 

upplevd handikapp av yrsel (28–31).  
 
Tre artiklar har använt DHI som mätinstrument, av dom redovisar Badke et al. (31) och Balci 

et al. (30) signifikant förbättrade resultat medan Brown et al. (29) ej uppnår signifikans. 

Skillnaden mellan de tre artiklarna sett till interventionsupplägg är att patienterna i Badke et 

al. (31) och Balci et al. (30) har kontakt med fysioterapeut minst en gång i veckan, medan 

patienterna i Brown et al. (29) endast träffade fysioterapeuten en gång i månaden under fem 

månader. Det är även oklart hur ofta patienterna i Brown et al. (29) har utfört sin träning. Han 

et al. (13) belyser vikten av kontinuerlig utvärdering av fysioterapeut för att ständigt anpassa 

och förändra VR efter patientens förmåga och utveckling. Enligt Mutlu och Serbetcioglu (37) 

har VR som utförs i närvaro av fysioterapeut en signifikant korrelation (P <0.001) med ökade 

poäng på DHI, jämförelsevis med VR träning som utförs utan närvaro av fysioterapeut.  

 
Balci et al. (30) och Brown et al. (29) har båda använt TUG som mätinstrument, av dessa två 

redovisar Balci et al. (30) signifikant förbättrade resultat, medan Brown et al. (29) likadant 

som vid DHI ej uppnår signifikant förbättring. Problematiken som uppkommer vid 

användandet av TUG är att mätinstrumentet ej kan definiera om det är balans eller gången 

som påverkar resultatet (38,39). Skillnaden i utfallsmåttet mellan Balci et al. (30) och Brown 

et al. (29) kan alltså bero på upplägget av VR-träningen. Har patienterna likt Balci et al. (30), 

tränat både gång och balans kan resultaten på TUG bli bättre, jämfört med Brown et al. (29) 

där det ej går att utläsa vad patienterna har utfört för typ av träning.  

 

BBS utvärderades i Tramontano et al. (28) och Balci et al. (30), endast patienterna i Balci et 

al. fick signifikanta förbättringar. Dock fick Tramontano et al. (28) signifikanta poäng på 

Tinetti gång och balans som visat sig ha ypperlig sensitivitet på att upptäcka personer som 
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faller jämfört med BBS som har en dålig till måttlig sensitivitet enligt Mancini och Horak 

(38). Patienterna i Tramontano et al. (28) utförde endast en dynamisk balansövning, till 

skillnad från Balci et al. (30) som inkluderade flera balansövningar med dynamiskt och 

statiskt inslag och möjlighet till progression. Tramontano et al. (28) balansövning upplevs för 

utmanande initialt för den aktuella patientgruppen och saknar en definierad progression. Det 

kan påverka patientens möjlighet att genomföra övningen som den är beskriven, då nivån är 

för hög redan från start. Likt alla motoriska och sensoriska övningar kommer patienter att 

utveckla sin förmåga bäst vid övningar som patienten klarar av att utföra med viss utmaning. 

(8) 

 
I artikeln av Brown et al. (29) kunde de se ett samband mellan patienternas poäng på DHI pre-

intervention med förbättrade resultat på DGI post-intervention. Patienterna vars poäng var 

54+ på DHI, vilket klassas som svårt handikapp, har signifikant förbättrats på DGI jämfört 

med dem som hade milda-moderata handikapp enligt DHI (29). Samma tendenser kan ses i 

Balci et al. (30) där patienterna i alla tre grupper hade 54+ poäng på DHI och signifikanta 

förbättringar på DGI. Whitney et al. (36) har hittat en moderat korrelation mellan DGI och 

BBS vilket indikerar att testerna mäter till viss del samma balanskomponenter, men inte alla. 

De belyser dock att båda testerna tillsammans ger viktigt information vid utvärdering av 

balans hos patienter med vestibulära problem (36).  

 
FTSTS har använts som utfallsmått i Brown et al. (29) och visat på signifikanta förbättringar 

efter VR. Patienterna i Brown et al. (29) har en medelålder på 70,8 +- 13,5 år, enligt Whitney 

et al.  (36) är FTSTS ett mätinstrument som är bättre på att indikera balans- och vestibulära 

dysfunktioner hos patienter under 60 år. DGI är det mätinstrument som Whitney et al. (36) 

anser vara mer optimalt för patienter över 60 år. FTSTS korrelerar väl med DGI, vilket även 

visas i Brown et al. (29) där patienten har fått signifikanta resultat på båda mätinstrumenten. 
 
Enligt Balci et al. (30) förbättrades möjligheterna att bibehålla COG innanför LOS signifikant 

i alla grupper efter VR. Patologier i olika delar av cerebellum kan resultera i riktningsspecifikt 

posturalt svaj. Beroende på var i cerebellum som lesionerna sker kommer det posturala svajet 

att uppträda olika exempelvis; vid de anteriora loberna av cerebellum kommer kroppsvajet att 

ske anterioposteriort. Postural kontroll (COG innanför LOS) sker genom en komplex 

interaktion av muskuloskeletala och neurologiska system där vestibulära, visuella och 
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somatosensoriska system är viktiga. Systemen som tar in informationen är intakta, men när 

informationen når cerebellum och hjärnstammen kan hjärnan inte tolka informationen och de 

efferenta signalerna uteblir eller är ej kompletta. Med VR nyttjar vi hjärnans plasticitet som 

ett försök att återhämta och bygga upp cerebellum och hjärnstammen samtidigt som en 

habituering av yrseln sker. (8,34) 
 
SOT kan användas för att mäta den posturala stabiliteten som upprätthålls genom information 

från det visuella, vestibulära och somatosensoriska systemen (31). Bakde et al. (31) har i sin 

artikel kommit fram till att den posturala stabiliteten förbättras med hjälp av VR då 

signifikanta resultat post-intervention redovisats med hjälp av SOT och på DHI. DHI 

utvärderar både yrsel men även upplevelsen av ostadighet (37). Både Badke et al. (31) och 

Murray, Carroll och Hill (40) har i sina studier hittat att korrelationen mellan SOT och DHI är 

svag vilket antyder på att förbättrad postural stabilitet ej påverkar patientens upplevelse av 

ostadighet. Anledningen till varför olika författare kommer fram till olika tror El-Kahky et al. 

(41) beror på individuella faktorer hos patienterna som påverkar resultatet av testerna.  

 

Svårigheter med inkluderade artiklar 

I dagsläget är antalet studier på detta område begränsat (22) vilket medför att det är svårt att 

dra slutsatser utifrån studiernas resultat. I alla inkluderade studier medger författarna att 

deltagarantalet var för litet (28–31). Badke et al. (31) uppger att en ökning med cirka 68 

deltagare hade givit mer tillförlitlighet till resultatet. Vid en utökning av det nuvarande 

deltagarantalet i resultatartiklarna kan författarna minska konfidensintervallet vilket skulle ge 

deras resultat större tillförlitlighet. Det går ej att dra slutsatserna om VR minskar yrsel för 

populationen, utan endast för de inkluderade deltagarna. Om VR ska fungera för hela 

populationen som yrselbehandling efter stroke i cerebellum och/eller hjärnstam måste de 

kommande studierna inkludera fler deltagare. (23)  

 
I alla de inkluderade resultatartiklarna anger endast Balci et al. (30) exakt lokalisation av 

skadorna som uppkommit hos de inkluderade deltagarna. Resterande resultatartiklar har med 

lägre specificitet givit intryck till att skadorna har uppkommit i cerebellum eller 

hjärnstammen (28,29,31). Vid centrala skador där yrsel är det mest prominenta symtomet 

menar flertalet författare att skadan har skett i den vertebrobasilara cirkulationen (2,33). Detta 
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tyder på att patienter i de artiklar som saknar tydliga definitioner angående skadelokalisation, 

mest troligt är cerebellum eller hjärnstam lesioner (3).   
 

Som tidigare nämnt är metoden i artiklarna av varierande kvalitét och möjligheten till 

reproducerbarhet är svår (23). När proceduren av interventionen som utförts ej beskrivs 

detaljerat och i helhet skapas många frågetecken på vad patienterna i artiklarna egentligen har 

gjort. Det i sin tur gör att resultatet blir osäkert då vi inte kan se den röda tråden från procedur 

till slutgiltigt resultat. I två av resultatartiklarna kan vi med säkerhet inte säga att en specifik 

typ av intervention har lett till deras resultat, endast att patienterna utfört någon typ av träning 

inom ett område som gett ett resultat. För att kunna säkerställa effekten av VR på yrsel 

orsakad av stroke måste kvalitén av artiklarna höjas, där metoden är en viktig komponent.  
 

Klinisk implikation  

Målet med denna studie var att sammanfatta de interventioner som fysioterapeuter använder 

vid rehabilitering av yrsel vid stroke. Dagens strokerehabilitering fokuserar redan på två 

(balans och ambulation) av de tre kategorier som VR består av. För att ytterligare specificera 

rehabiliteringen för yrsel vid stroke bör där med VOR-träning implementeras under den 

subakuta rehabiliteringsfasen och även inom öppenvården.  

För att bredda förståelsen angående problematiken vid yrsel hos strokepatienter bör kunskap 

tilldelas studenter vid fysioterapeutiska grundutbildningar samt neurologiskt inriktande 

vidareutbildningar.  
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Konklusion 
I dagsläget är VR den behandlingsform som används främst av fysioterapeuter vid behandling 

av yrsel orsakad av stroke. Artiklarna som inkluderats i studien visar på att VR ger minskade 

symtom av yrsel och förbättrad balans hos patienter med stroke i cerebellum och 

hjärnstammen. Vestibulär rehabilitering innefattar vestibuloocculär reflex-, balans- och 

gångträning som individualiseras efter patientens behov. Antalet artiklar är begränsat och av 

medelgod kvalitét vilket gör det svårt att dra slutsatser om den egentliga effekten av VR hos 

patienter med yrsel orsakad av stroke. Nyttjandet av hjärnans plasticitet de första tre 

månaderna och närvaro av fysioterapeut under rehabiliteringen är viktiga komponenter för ett 

lyckat resultat. Fler studier med högre kvalitét behövs inom området för att säkerställa 

effekten av VR på yrsel orsakad av stroke i cerebellum och hjärnstammen.  
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Bilaga 1. Sammanställning litteratursökning 
 
Databas Sökord Antal träffar Relevanta 

artiklar 

Slutgiltiga 

PubMed (("Vertigo"[Mesh]) AND 

"Stroke"[Mesh]) AND 

"Rehabilitation"[Mesh] 

8 0 0 

PubMed (((("Dizziness"[Mesh]) AND 

"Vertigo"[Mesh])) AND "Brain 

Diseases"[Mesh]) AND "Physical 

Therapy Modalities"[Mesh] 

9 0 0 

PubMed (((("Dizziness"[Mesh]) OR 

"Vertigo"[Mesh])) AND 

"Stroke"[Mesh]) AND "Neurological 

Rehabilitation"[Mesh] 

5 1 1  

PubMed (("Neurologic Manifestations"[Mesh]) 

AND "Brain Infarction"[Mesh]) AND 

"Rehabilitation"[Mesh] 

257 7 0 

PubMed (((("Stroke"[Mesh]) OR "Brain 

Diseases"[Mesh])) AND 

(("Dizziness"[Mesh]) OR 

"Vertigo"[Mesh])) AND "Physical 

Therapy Modalities"[Mesh] 

57 3 (1)  
 

PubMed (("Brain Infarction"[Mesh]) AND 

"Vertigo"[Mesh]) AND 

"Rehabilitation"[Mesh] 

3 0 0 

PubMed (((("Stroke"[Mesh]) OR "Brain 

Diseases"[Mesh])) AND 

(("Dizziness"[Mesh]) OR 

"Vertigo"[Mesh])) AND (((("Exercise 

Therapy"[Mesh]) OR "Physical 

Therapy Modalities"[Mesh]) OR 

"Rehabilitation"[Mesh]) OR 

"Neurological Rehabilitation"[Mesh]) 

75 3 (1) 
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PubMed (("Physical Therapy 

Modalities"[Mesh]) AND 

"Vertigo"[Mesh] AND Randomized 

Controlled Trial[ptyp]) 

69 1 0 

PubMed (("Dizziness"[Mesh]) AND "Postural 

Balance"[Mesh]) AND vestibular 

rehabilitation) 

154 2  1 (1)  
 

PubMed (("Stroke"[Mesh]) AND "Brain 

Infarction"[Mesh]) AND ("Physical 

Therapy Modalities"[Mesh] OR 

vestibular rehabilitation) 

35 1  0 

PubMed (((("Cerebrovascular Disorders"[Mesh]) 

OR "Stroke"[Mesh])) AND 

"Vertigo"[Mesh]) AND 

"Rehabilitation"[Mesh] 

18 0 0 

PubMed ((((("Stroke"[Mesh]) OR 

"Cerebrovascular Disorders"[Mesh]) 

OR labyrinthine stroke)) AND 

"Vertigo"[Mesh]) AND "Physical 

Therapy Modalities"[Mesh] 

15 0 0 

PubMed ((("Stroke"[Mesh]) AND 

"Vertigo"[Mesh]) AND "Postural 

Balance"[Mesh]) AND 

"Rehabilitation"[Mesh] 

1 0  0 

PubMed ((("Brain Injuries"[Mesh]) AND 

"Vertigo"[Mesh]) AND "Postural 

Balance"[Mesh]) AND 

"Rehabilitation"[Mesh] 

1 0  0 

PubMed ((("Stroke"[Mesh]) AND 

"Vertigo"[Mesh]) AND "Postural 

Balance"[Mesh]) AND vestibular 

rehabilitation 

1 0  0 

PubMed ("Stroke"[Mesh]) AND vestibular 

rehabilitation AND Randomized 

Controlled Trial[ptyp]) 

7 1  (1) 
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Cinahl ((MH"stroke+" OR MH"brain 

diseases+") AND (MH 

"Rehabilitation+" OR MH "Physical 

therapy+") AND (MH "Vertigo+")) 

38 0 0 

Cinahl AB stroke AND AB ( vertigo or 

dizziness ) AND AB ( vestibular 

rehabilitation or vestibular therapy ) 

"AB=abstract" 

2 1 1  

Cinahl (MH "Stroke+") AND vestibular 

rehabilitation 

8 0 0 

Cinahl (MH "Brain Diseases+") AND 

vestibular rehabilitation 

76 1 1  

Cinahl ((MH "Stroke+") AND (MH "Physical 

Therapy+" OR MH "Rehabilitation+") 

AND (MH "Vertigo+")). specifikation 

"academic journal" 

3 0  0 

Cinahl ((MH "Vertigo+") AND (MH 

"Rehabilitation+" OR MH "Physical 

Therapy+") AND (MH "Brain 

Diseases+")) 

Specifikation: "academis journal” 

24 0  0 

Scopus KEY ( "stroke" AND "rehabilitation" 

AND "vertigo" ) AND ( LIMIT-TO ( 

DOCTYPE , "ar" )) 

23 0  0 

Scopus KEY ( "stroke" AND "vestibular 

rehabilitation" ) 

5 3 (1) 

Scopus KEY ( "Acute stroke" AND "posterior 

circulation" AND "vestibular 

rehabilitation" AND "balance" ) 

1 1 (1) 

Scopus KEY ( "stroke" AND "vestibular 

rehabilitation" AND "balance" ) 

2 2  (2)   

Scopus KEY ( "vestibular rehabilitation" AND 

"balance" ) AND ( LIMIT-TO ( 

DOCTYPE , "ar" ) ) 

102 17  (3)  

PEDro vertigo and vestibular rehabilitation 48 0 0 

PEDro Stroke and vertigo 0 0 0 
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PEDro Brain and Vertigo 3 0 0 

PEDro Brain disease and Vertigo 1 1 0 

SweMed+ ((”Stroke”) AND (”Rehabilitation”) 

AND (”Vertigo”)) Specifikation: 

“MeSH” 

0 0 0 

SweMEd+ ((“Vertigo”) AND (“Rehabilitation” 

OR “Physical Therapy Modalities”) 

AND (“Stroke” OR “Brain Diseases”)) 

Specifikation: “MeSH” 

2 0 0  

SweMEd+ ((”Stroke”) AND (vestibular 

rehabilitation))  

Specifikation:”MeSH” och (fritext) 

0 0 0 

Amed Vertigo AND Stroke 5 0 0 

Amed vestibular rehabilitation AND brain 
 

11 0 0 

Amed vestibular rehabilitation AND brain 

infarction 

0 0 0 

Amed vertigo AND brain infarction 0 0 0 

Amed vestibular rehabilitation AND brain 

injury 

7 0 0 

Amed vertigo AND brain injury 8 0 0 

 


