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DEL II - Undersøkelsen

Anamnese
Observasjon av spontane bevegelser
Øyemotoriskundersøkelse
HINTS batteri
Balanse
Posisjonstester
*avgrensning: klinisk undersøkelse - ikke laboratorietester
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Anamnese
 Debut Akutt eller gradvis?
Akutt symptomdebut er typisk for de fleste vestibulære sykdommer og hjerneslag

 Svimmelhetens karakter: Vertigo - nautisk eller rotatorisk?
Vertigo er det mest typiske symptomet på vestibulær dysfunksjon.

 Tidsforløp: Vedvarende eller anfallsvis? I bedring eller tiltakende? Varighet og hyppighet av anfall?
- Gjentatte anfall av vertigo som varer under 60 sek. og som er assosiert med stillingsendring er som oftest Benign
paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV).
- Anfall av minutters til timers varighet kan være vestibulær migrene, angstanfall, Transitorisk iskemisk atakk (TIA) eller
Menières.
- Kontinuerlig og kraftig vertigo som varer i minst 24 timer og er assosiert med kvalme og ubalanse kalles akutt vestibulært
syndrom (AVS). Det kan skyldes vestibularisnevritt, labyrintitt, hjerneslag eller multippel sklerose (MS).
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Anamnese forts.
 Utløsende faktorer? Stillingsendringer, hodebevegelser, trykkforandringer, lyder, emosjonelle påkjenninger eller sosiale
situasjoner
- Vertigo vil stort sett alltid forverres ved hodebevegelser. Uansett årsak.
- BBPV anfall opptrer typisk ved spesifikke hodebevegelser eller stillingsendringer.
Ex. Legge seg ned eller snu seg i liggende, strekke seg opp i opp i øverste skap (‘top- shelf vertigo’).

 Hva lindrer/demper? hvilke strategier har pas for å håndtere anfall

 Ledsagende symptomer? kvalme, oppkast, øresus, hørselstap, trykkfølelse i øret, hodepine, lysskyhet, synsforstyrrelser,
falltendens, nevrologiske symptomer, brystsmerter, hjertebank.

- Hørselssymptomer som forvrengning av lyd, bortfall av hørsel, tinnitus og trykkfølelse i øret er typisk for Menieres anfall.
- Svimmelhet/ustøhet som utløses ved høye lyder eller trykkøkning i kroppen (valsalva) kan være skade i buegangstaket
(3dje takvindu/SSCD).
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Observasjon

 Hvordan er pasientens naturlige bevegelsesmønster?
- Holder pasienten hodet i ro? Beveger pasienten hodet i forhold til kroppen eller ‘en bloc’?
- Bøyer pasienten hodet ned når de tar av skoene eller holder det i plan?
- Hvordan holder pasienten hodet? Tiltet til siden? Rotert fra midtlinjen?

 Generelt spenningsmønster
- Kjeve/tunge, skuldre, pust, kontakt i underlaget og på setet
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HINTS
 Ved akutt og kontinuerlig vertigo (AVS) er det avgjørende å skille mellom perifer og sentral opprinnelse for vertigo
 HINTS batteriet er kliniske øyemotoriske undersøkelser som er sensitive og pålitelige når man er trent til å utføre dem

• Hvis sentral opprinnelse

henvise!

• Hvis perifer opprinnelse

vestibulær rehabilitering!

1. Nystagmusundersøkelse
2. Test av Skew/vertikal skjeling
3. HIT- hodeimpulsetest
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1. Nystagmusundersøkelse
Spontannystagmus og blikkretningsnystagmus:
• Be pas. se rett frem, deretter mot begge sider. (sideblikk ca. 20-30 grader).
 Perifer skade
- Spontannystagmus er horisontal med rask fase mot frisk side (asymmetri som ved hypofunksjon).
- Den forsterkes ved blikk i retning rask fase og svekkes i motsatt retning (Alexanders Lov).
- Nystagmus av perifer årsak dempes ved blikkfiksasjon (test mot hvitt ark VS mot blikkfokus)
 Sentral skade
- Spontannystagmus er ren horisontal, vertikal eller torsjonal.
- Blikkretningsnystagmus skifter retning med rask fase mot den siden man ser.
- Nystagmus av sentral opprinnelse dempes i liten grad av blikkfiksasjon

6

2

11.03.2019

Spontannystagmus (video)
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2. Skew deviation (vertikal skjeling)

Test av skew deviation utføres ved å dekke til og avdekke ett og ett av pasientens øyne (Cover test).
Tolkning:
Testen er positiv hvis du ser
en vertikal justering av det avdekkede
øyet.
Dette kan ses ved skader i
lillehjerne eller hjernestamme
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Hodeimpulstest - HIT
test av vestibulo-okulære refleks/VOR

Pasientens hode holdes stabilt mens pasienten fikserer blikket på undersøkerens nese eller øye
Hodet beveges langsomt fra side til side, med innslag av raske uforutsigbare bevegelser mot høyre og mot
venstre *
Tolkning:
Ved normal test vil pasientens blikk forbli fiksert på undersøkerens nese eller øye
Ved patologisk test vil pasientens øyne følge med hodebevegelsen ut mot den syke siden, etterfulgt av en
rask korrigerende øyebevegelse tilbake til blikkfokus
En patologisk test tyder på nedsatt VOR grunnet en perifer vestibulær parese
(sensitiv
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Positiv hodeimpulstest
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HINTS - tolkning*
- Testene har vist seg å være mer sensitive for hjerneslag som årsak til akutt vertigo (AVS), enn MR de første
48 timer etter symptomdebut
Sannsynligheten er høy for at det foreligger sentral årsak til svimmelheten hvis EN av de tre følgende funn
er til stede:
 Nystagmus som skifter retning med blikkretning (blikkretningsnystagmus)
 Pos. Skew deviation (vertikal skjeling)
 Normal Hodeimpulstest
Sannsynlig perifer årsak hvis alle de tre er tilstede:
 Nystagmus følger alexanders lov
 Neg. skew deviation
 Patologisk hodeimpulsetest
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Praktisk øving (15 min)

Nystagmus undersøkelse
Skew/vertikal skjeling
Hodeimpulsetest
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Øyemotorisk undersøkelse
• Okulær følgetest
Testen utføres ved at man ber pasienten følge et blikkfokus (tuppen av penn el.) med blikket i et jevnt
tempo, horisontalt og vertikalt.
Tolkning: Hakkete eller ujevne øyefølgebevegelser kan ses ved skader i lillehjernen eller hjernestammen.
• Saccadetest
Pasienten bes flytte blikket raskt fra et punkt til et annet.
Tolking: Øyebevegelser med dårlig presisjon (okulær dysmetri) eller nedsatt hastighet kan ses ved skader i
lillehjernen eller hjernestammen.
Dysfunksjon = sentral opprinnelse
• Hoderistingstest
Ved negativ HIT, og fravær av spontannystagmus, kan man utførehoderisting med raske rotasjoner (10-15
sek) i horisontalplan for å få fram vestibulær hypofunksjon som er delvis kompensert.
Tolkning: Positiv ved nystagmus og vertigo etter at bevegelsen har stoppet. Nystagmus slår mot frisk side.
(obs; vertikal eller torsjonell nystagmus er sentral)
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Synsskarphet i bevegelse DVA
Funksjonell testing av VOR funksjon ved hjelp av bokstavtavle
• Bruk av standard bokstavtavle (ETDRS visual aquity chart)
• Registrere forskjellen i synsskarphet med hodet i ro vs med hodet i bevegelse 2 Hz hastighet
• Registrer hvilken linje pas. klarer å lese feilfritt (på riktig distanse)
• Rist hodet i 2 Hz hastighet (metronom) mens pas skal lese bokstavene
• Tolkning; > 3linjer forskjell indikerer
nedsatt VOR, blikkstabilitet og peker
mot vestibulær hypofunksjon
Forskjellen skal bli mindre med
sentral kompensering (jmf. øvelser for blikkstabilitet)
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Posisjonstester

 Om pas ikke har kontinuerlig vertigo, men beskriver anfall av vertigo som er stillingsutløst og kortvarig, skal det testes
for BPPV.
Undersøkelse og behandling gjennomgås i Del III, Vestibulær rehabilitering.
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Statisk og dynamisk balanse
 Statisk balansetest
mCTSIB- modified Clinical test Of Sensory Interaction in Balance
- 30 sek i hver posisjon, armer i kryss over brystet, føttene sammen. 1p hver posisjon. Sum skåre 4/4p.
1.
2.
3.
4.

Stående på gulv
Stående på gulv
Stående på pute
Stående på pute

-

Øynene åpne
Øynene lukket
Øynene åpne
Øynene lukket

 Dynamisk balanse
(DGI- eller elementer av denne). Observer gange i foretrukket gangtempo. Deretter gange med samtidige hodebevegelser.

16

6

