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Abstract 

 

Syftet: Var att beskriva äldres upplevelser av åldersrelaterad yrsel fysiskt, psykiskt och socialt 

samt att belysa vårdåtgärder som kan bidra till att förbättra dagligt liv. Metod: 

Examensarbetet genomfördes som en litteraturstudie med artiklar hämtade från databaser 

inom vårdvetenskap/medicinsk vetenskap. Resultat: Yrsel kan upplevas som en svår 

funktionsnedsättning att leva med. En samsjuklighet till somatiska sjukdomar och korrelation 

till psykisk belastning är vanligt. Påverkan på sociala faktorer medför en begränsning i att 

klara sitt dagliga liv och sitt förhållande till omgivningen. Många saknade bekräftelse från 

hälso- och sjukvården. Vestibulär rehabilitering förbättrade symtom, balans och 

yrselrelaterade handikapp. Likaså har kognitiv beteendeterapi i kombination med vestibulär 

rehabilitering visat sig ha positiv effekt. Det fanns ett behov av individuellt utvecklade 

åtgärder och stöd med ett tvärprofessionellt perspektiv. Slutsats: Yrsel är ett svårt handikapp 

att leva med och ger konsekvenser såväl fysiskt, psykiskt samt socialt. Det är viktigt med en 

utvecklad och strukturerad sjuksköterskeroll där den äldre får stöd och rådgivning med 

möjlighet att diskutera strategier för att lära sig hantera yrseln. Rehabilitering samt 

undervisning om hur balanssystemet fungerar har visat sig vara värdefullt samt är dessutom 

kostnadseffektivt. 

 

Vidare fanns ett behov av äldres perspektiv i utvecklandet av vårdåtgärder i 

tvärprofessionell samverkan och det är viktigt att inte underskatta äldres upplevelser av yrsel. 

Nyckelord: förbättrat dagligt liv, vårdåtgärder, rehabilitering, upplevelser, yrsel, 

äldre 

Key words: dizziness, elderly, experiences, health intervention, improve daily life, 

rehabilitation 
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INLEDNING 
 

Upplevelsen av yrsel är en av de mest vanliga orsakerna till att äldre söker sjukvård (1; 2; 3; 

4) och är även en riskfaktor för fall. Yrsel som fenomen ökar med stigande ålder och man 

räknar med att 25-40 % av kvinnor och män över 65 år har besvär med yrsel (4; 5; 6). Äldre 

erbjuds inte samma behandling som yngre och flertalet äldre har oftast en identifierbar orsak 

till sin yrsel som inte bara förklaras utifrån hög ålder (7). 

 

Det är angeläget med åtgärder som 

inriktar sig på preventiva insatser då en möjlig och sannolik konsekvens av den äldres yrsel är 

att falla med de följder det kan få i form av personligt lidande, men också de effekter detta får 

på samhällsekonomin. År 2010 omkom nästan 1600 personer på grund av fallskador hos äldre 

(8). Fallskador är den vanligaste dödsolyckan i Sverige idag och den totala samhällskostnaden 

under 2005 beräknades uppgå till 22 miljarder kronor i för fallrelaterade skador (9). 

Omvårdnad av äldre personer med yrsel 

Yrsel har en negativ påverkan på den äldres fysiska aktivitet. En del i upplevelsen av att äga 

ett innehållsrikt liv är för många äldre förmågan att kunna vara fysiskt aktiv då detta bidrar till 

känslan av att leva ett meningsfullt liv (14). Utifrån ett omvårdnadsperspektiv och i mötet 

med den äldre som drabbas av yrsel, är det viktigt att individualisera omvårdnadsåtgärder så 

att funktionsförmåga och grad av självständighet uppnås i det dagliga livet. Det är viktigt att 

ta hänsyn till att alla människor är individer och att alla har sin individuella uppfattning av 

vad som gör att de upplever livskvalitet (15).  

I Hälso- och sjukvårdslagen uttrycks mål och riktlinjer för hur hälso- och sjukvård skall 

bedrivas (16). Övergripande målsättning är en god hälsa och en god vård på lika villkor för 

hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Lagen uttrycker krav på hälso- och sjukvården där det 

beskrivs att vården skall utformas i samråd med patienten och bygga på självbestämmande, 

respekt och integritet. Den ska också tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet 

samt främja patientens krav på trygghet i vården. Lagtexten beskriver även att olika insatser 

för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt (16). Det är väsentligt att den äldre 

yrseldrabbade bemöts med respekt i sina kontakter med hälso- och sjukvården, får sina besvär 

bekräftade och blir tagen på allvar när denne uttrycker de begränsningar yrseln ger på det 

dagliga livet. I utformandet av omvårdnadsåtgärder med mål att tillgodose de behov som äldre 
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med yrsel har och för att uppfylla kraven om en god vård krävs tvärprofessionell samverkan. 

Det är angeläget att skapa engagemang hos den äldre för egenvård och stödja interaktion med 

andra yrkesgrupper, där bibehållen livskvalitet är det primära målet (17).  

Det är viktigt med ett helhetsperspektiv och att det inte enbart fokuseras på insatser mot 

sjukdomstillståndet utan sjuksköterskan ska sträva efter att skapa en hälsofrämjande miljö, 

lindra smärta, undanröja obehag, ge stöd och hjälp åt patienten i deras reaktioner samt 

återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov (18). 

Sjuksköterskan skall främja hälsa och förebygga ohälsa. Vilket innebär förmåga att identifiera 

och aktivt förebygga hälsorisker, vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer samt 

bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård (18). Inom ramen för 

sjuksköterskekompetensen ryms fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa områden är: att 

förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa samt att lindra lidande (19). 

 

Förklaring till begreppet yrsel 
 
Yrsel är ett symtom på att hjärnan inte klarar av att bearbeta informationen från olika 

sinnesorganen som till exempel synen, balansorganen i innerörat samt de olika receptorer som 

finns i leder och under fotsulorna. Informationen från dessa sinnesorgan hjälper till att tala om 

för hjärnan kroppens olika lägen och hjälper på så sätt till att hålla balansen. När hjärnan inte 

klarar av att bearbeta denna information upplever personen yrsel. Yrsel är sålunda ett tecken 

på att hjärnan inte kan samordna all information som kommer in, men behöver inte vara ett 

tecken på sjukdom (10; 11). 

 

Yrsel kan beskrivas på olika sätt: 

o Rotatorisk yrsel, det vill säga att man upplever att omvärlden snurrar 

o Att personen känner sig ostadig och tar snedsteg för att hålla balansen  

o Att personen får svimningskänsla. 

o Ospecifik yrsel som inte kan beskrivas enligt de tidigare symtomen (10).  

 

I samband med åldrandet sker förändringar både i sinnesorganen och i hjärnstammen, men 

även musklernas funktion och ledrörligheten försämras. När denna åldersförändring drabbar 

både sinnesorganen och hjärnan får den äldre personen yrsel med ökad risk för fall (11).  
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Det är ofta svårt att finna orsakerna till yrsel och fall hos äldre. De bakomliggande orsakerna 

kan vara varierande och svårdiagnosticerade då det ofta handlar om en kombination av 

sjukdom och åldersförändringar (5), men förklaringarna till yrsel och fallskador ofta står ofta 

att finna i flera medicinska problem och i polyfarmaci (4; 12). Yrsel betraktas som ett 

geriatriskt syndrom och som ett resultat av funktionsnedsättningar i flera organ (1; 2). Oftast 

står orsaken till yrsel att finna i ett åldrande av balanssystemet (11; 13). Det får till följd att 

balansorgan, syn och känsel inte längre kan lämna korrekt information till hjärnan om de 

rörelser som sker. Hjärnan får sämre möjligheter att ställa samman information från dess tre 

system till en sann och enhetlig bild och patienten får yrselsymtom (5; 10; 11; 13).  

Sjukdomstillstånd som orsakar yrsel och balanssvårigheter på grund av perifer neuropati, det 

vill säga skador på perifera nerver, är till exempel diabetes, alkoholmissbruk, B12-brist. 

Hjärtsvikt, diabetes, parkinsons sjukdom samt blodtryckssänkande läkemedel, diuretika, 

antidepressiva och antipsykotiska läkemedel är många gånger orsaken till postural 

hypotension vilken är en mycket vanlig orsak till yrsel hos äldre personer (11).  

Yrselproblematiken förklaras vanligen utifrån den klinikspecialitet den äldre söker och det gör 

att den yrseldrabbade ofta ”faller mellan stolarna” i svensk sjukvård. De flesta vårdgivare 

försöker utreda yrsel inom sitt kompetensområde men det saknas ännu tydliga riktlinjer och 

vårdprogram hur äldre med yrsel skall handläggas (3; 13).  

 
Yrsel hos äldre 

Begreppet livskvalitet används i många vetenskapliga discipliner och konsekvensen blir att 

begreppet har olika innehåll och betydelse. Dessutom finns synonyma begrepp som till 

exempel välbefinnande och livstillfredställelse vilka utgör delar av livskvaliteten men 

beskriver olika fokus (20).  

Att ha förmåga till fysisk aktivitet, att kunna engagera sig i vänner och närstående, men även 

att kunna reflektera och att återuppleva minnen ses som värdefulla av äldre och bidrar till 

livskvalitet och sammanhang (14). Det är viktigt för äldre att fortsätta att leva så självständigt 

som möjligt, vilket bibehåller känslan av värdighet och självrespekt (21). Att vara beroende 

av personal för att klara sitt dagliga liv och att förlora känslan av samhörighet till andra är 

relaterat till känslan av att inte ha ett meningsfullt liv (22). Att uppleva meningsfullhet ger 

livskvalitet för den äldre människan (23). 
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Problemformulering 

Yrsel som fenomen ökar med stigande ålder och är en mycket vanlig orsak till att äldre söker 

sjukvård. Vår kliniska erfarenhet ger oss vägledning om att de äldres yrsel är ett underskattat 

hälsoproblem. Det är även en vanlig orsak till fallolyckor vilket kan orsaka stora 

konsekvenser för den som ramlat, men innebär även en stor kostnad för samhället (4; 9; 11). 

Mot bakgrund av ovanstående och utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv är det angeläget 

med en fokusering på äldres upplevelser av yrsel samt att belysa vårdåtgärder som kan 

förbättra den äldres yrselbesvär. 

 
Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldre personers upplevelser av 

åldersrelaterad yrsel fysiskt, psykiskt och socialt samt belysa vårdåtgärder som kan bidra till 

att förbättra det dagliga livet hos personer med åldersrelaterad yrsel.  

 
Frågeställningar 

Hur beskrev äldre personer sina upplevelser av att leva med åldersrelaterad yrsel ur ett fysiskt, 

psykiskt och socialt perspektiv?  

Vilka vårdåtgärder kunde förbättra det dagliga livet hos personer med åldersrelaterad yrsel? 

 
Definition av centrala begrepp 
 

Med begreppet äldre avses i denna studie personer som är 65 år och äldre.  ”Most  developed  

world countries have accepted  the chronological  age  of  65  years  as a definition  of  

'elderly'  or  older  person” (24).  

Yrsel är en subjektiv upplevelse, som inte objektivt går att mäta eller verifiera. Det är alltså 

endast personen själv som kan avgöra om yrsel föreligger eller inte (25). 
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Enligt World Health Organization Quality of Life Group’s definieras livskvalitet på följande 

sätt: 

…as an individual's perception of their position in life in the context of the culture and value 

systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and 

concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the person's physical 

health, psychological state, personal beliefs, social relationships and their relationship to 

salient features of their environment. (26 s. http://www.who.int/mentalhealth/media/68.pdf) 

 

METOD 
 
Design 
  
Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt. 

 

Urval av litteratur 
 
För att besvara studiens syfte har vetenskapliga artiklar sökts i databaserna Pubmed, Cinahl 

och Academic Search Elite med sökorden dizziness, elderly, quality of life, disability, 

experience, rehabilitation, caring, improve daily life och nursing intervention i olika 

konstellationer för att hitta de mest relevanta artiklarna.  Två artiklar har hittats via 

referenslistor på funna artiklar.  Sökorden är valda utifrån problemområde och syfte. Se tabell 

1 (27).  

  

Inklusionskriterier var kvalitativa och kvantitativa studier i form av vetenskapligt granskade 

och etiskt godkända artiklar som svarade mot denna litteraturstudies syfte. Artiklarna skulle 

vara publicerade mellan 1995-2012 och vara skrivna på engelska eller svenska. Endast artiklar 

med hög och medelhög kvalitet inkluderades. 

 

Exklusionskriterier var artiklar som handlar om yrsel av akutmedicinsk karaktär. Systematiska 

litteraturöversikter har uteslutits från resultatet. 
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Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar, antal träffar samt lästa och utvalda artiklar 
 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=17 

CINAHL Dizziness  
AND elderly 
AND disability 

3067 
145 
9 

0 
28 
4 

 
 
3* 

 Dizziness AND elderly AND experience 
Dizziness AND elderly AND qualitative study 
Dizziness AND elderly AND quality of life 
 

10 
0 
3 

3 
0 
3 

 
 
3 

 Dizziness AND elderly AND improve daily life 
Dizziness AND elderly AND nursing interventions 
Dizziness AND elderly AND rehabilitation 
 

0 
0 
14 

0 
0 
6 

 
 
3* 

 Dizziness AND elderly AND caring 2 0  
PubMed Dizziness AND elderly AND disability 325 4  

 Dizziness AND elderly AND experience 
Dizziness AND elderly AND qualitative studies 
Dizziness AND elderly AND caring 

582 
32 
15 

5 
3 
2 

0 
1 
1 

 Dizziness AND elderly AND improve daily life 
Dizziness AND elderly AND nursing interventions 
Dizziness AND elderly AND rehabilitation 

22 
11 
613 

1 
3 
4 

0 
0 
1 

 Dizziness AND elderly AND Caring 15 1 1 
Academic 
Search 
Elite 

Dizziness AND elderly AND disability 42 3 1 
 

 Dizziness AND elderly AND experience 
Dizziness AND elderly AND qualitative studies 
Dizziness AND elderly AND caring 

5 
171 
0 

2 
5 
0 

0 
3 
0 

 Dizziness AND elderly AND improve daily life 
Dizziness AND elderly AND nursing interventions 
Dizziness AND elderly AND rehabilitation 

191 
93 
2 

6 
3 
0 

3 
0 
0 

 Dizziness AND elderly AND caring 1 1 0 
* Dubblett  

 
 
 
Kvalitetsvärdering 

Artiklarna har kvalitetsbedömts utifrån en granskningsmall enligt nedanstående beskrivning, 

se bilaga 1 och 2 (27; 28).  

Den kvantitativa granskningsmallen (bilaga 1) består av 29 Ja och Nej frågor. Ja svaren ger 1 

poäng och Nej svaren genererar 0 poäng. Poäng mellan 0-16 innebar låg kvalitet, 

medelkvalitet innebar 17-22 och högkvalitet innebar 23-29 poäng (bilaga 1) (27; 28). 

Den kvalitativa granskningsmallen (bilaga 2) består av 25 frågor vilka kan besvaras med Ja 

eller Nej svar. Ja svaren ger 1 poäng och Nej svaren ger 0 poäng. Poäng mellan 0-14 innebär 
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låg kvalitet, medelkvalitet innebär 15-19 och högkvalitet innebär 20-25 poäng (bilaga 2) (27; 

28). 

 
Analys 

Artiklarna har bedömts av uppsatsförfattarna gemensamt och poängsatts utifrån bilagda 

granskningsmallar och har därefter analyserats utifrån syfte och frågeställningar. Analysen 

syftar till att beskriva och sammanställa data som kan ge ett svar på frågeställningarna (27; 

28). Litteraturstudiens valda artiklar bearbetades och analyserades med fokus på att ge svar på 

frågeställningarna:  

- hur beskrev äldre sin upplevelse av att leva med åldersrelaterad yrsel fysiskt, psykiskt 

och socialt 

- vilka vårdåtgärder kunde förbättra det dagliga livet hos personer med åldersrelaterad 

yrsel 

De enheter i artiklarna som svarade mot fysiska, psykiska och sociala upplevelser samt 

vårdåtgärder kategoriserades under respektive aspekt för att förenkla vid 

resultatredovisningen, där frågeställningarna ombildades till rubriker.  

 

Tillvägagångssätt 
 
Artikelsökning har skett var för sig men även gemensamt. Samtliga titlar lästes för att hitta 

relevanta artiklar, därefter lästes abstrakten och de mest relevanta artiklarna valdes ut utifrån 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Alla utvalda artiklar har lästs av 

uppsatsförfattarna var för sig och därefter fördelats mellan varandra. Artiklarnas kvalitet, 

innehåll och resultat har slutligen diskuterats för att gemensamt avgöra vilka artiklar som 

skulle ingå i resultatet.  

 
 
Forskningsetiska aspekter 
 
Mot bakgrund av att detta är en litteraturstudie behövs inget etiskt tillstånd. I   

litteraturstudiens utvecklande har författarna följt Högskolan Dalarnas forskningsetiska 

anvisningar samt haft ambitionen att vara  korrekt vid referenshantering och strävat efter att 
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vara objektiva vid granskning av artiklarna där intentionen har varit att återge resultatet 

sanningsenligt. 

 

 
RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras resultatet av äldres upplevelser av yrsel utifrån fysiska, psykiska 

och sociala aspekter samt vilka vårdåtgärder som kan bidra till att förbättra det dagliga livet 

hos äldre med yrsel. 

 

Fysiska upplevelser av yrsel 
 

Äldre yrseldrabbade personer upplever funktionella begränsningar till exempel med 

svårigheter att klä på sig, resa sig upp, förflytta sig, tvätta sig, göra toalettbesök samt att äta 

(29; 30; 31; 32; 33; 34). 

 

Fysisk förmåga och frekvensen av yrselattacker har en direkt koppling till upplevd 

funktionsnedsättning och försämrad ADL-förmåga (35). Där den egna hälsorelaterade 

livskvaliteten har studerats framgår att den fysiska dimensionen av livskvaliteten är den del 

som har påverkats mest förutom den emotionella. Den självskattade fysiska 

funktionsnedsättningen blir större ju äldre den yrseldrabbade blir (29; 36). 

 

Det finns ett samband mellan nackproblem, muskelspänningar, hörselproblem, tinnitus och 

nästan 10 % har besökt sin läkare under de senaste 12 månaderna för sina somatiska besvär 

kopplade till yrseln (12). 

 

Hörselnedsättning är ett vanligt symtom hos patienter med vestibulära symtom som till 

exempel yrsel vid lägesändringar, balanssvårigheter, ostadighet när de står och går. Andra 

symtom som de yrseldrabbade personerna besväras av är illamående, huvudvärk, kräkningar, 

koncentrations- och minnessvårigheter samt trötthet. Merparten upplevde att själva yrseln var 

svårast att leva med. Majoriteten av patienterna rapporterade förekomst av alla karakteristiska 

symtom på yrsel såsom känslan av att saker och ting snurrar eller rör sig runt, är yr, känner 

svindel samt känner sig ostadig. Liknande hög prevalens hittades i yttranden som en känsla av 
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att marken de gick på gungade, det kändes som att gå på moln, illamående och en ostadighet 

så allvarlig att de faller (30). J

 

u högre frekvens av yrselattacker, desto större blir den fysiska 

funktionsnedsättningen (35). 

Att lida av yrsel innebär vidare att känna sig utmattad och trött vilket förklaras utifrån 

hämtade citat:  

”After an attack I feel like I haven´t slept for a whole week and it takes me several days before 

I reach a normal fitness”.  (31 s. 1136) 

“My unsteadiness makes me feel so very tired because I have to think about everything I do – 

my dizziness takes all my concentration”. (31 s. 1136) 

Fysisk funktionsnedsättning och en rädsla för att vara fysiskt aktiv är relaterat till yrsel (32). 

De drabbade personerna lär sig att bemästra attackerna genom att undvika rörelser som kan 

utlösa attackerna (30). Personerna har en rädsla för att falla och en rädsla att bli beroende av 

andra för att kunna upprätthålla sin mobilitet (33; 35). Att vara fysisk immobil av andra 

somatiska orsaker är ytterligare en belastning vid yrsel som ofta förvärrar tillståndet (32). 

 

Psykiska upplevelser av yrsel  

Det finns ett samband mellan kronisk yrsel, det vill säga längre duration än 6 månader, 

och/eller dagliga yrselattacker, ångest- eller depressionstillstånd samt användandet av 

lugnande läkemedel (32). Äldre med kronisk yrsel är också utsatta för en större psykisk 

påfrestning än yngre då det ofta finns en samsjuklighet hos äldre till andra sjukdomar (37). 

Patienter med yrsel kombinerat med ångestsyndrom hade låg självupplevd livskvalitet  (29).  

Yrselsyndrom kan orsaka att patienten känner sig deprimerad, får ångest och blir otrygg på 

grund av rädsla för sin yrsel. Denna rädsla skapar ångest och ibland känslor av panik (12; 29; 

30; 31; 32; 33). Det finns ett samband mellan yrsel och depression/ångest, men depressionen 

kan istället vara en konsekvens av yrseln (34) och det kan även finnas en risk att äldre med 

yrsel får en försämrad kognitiv förmåga (34). Det finns ett tydligt samband mellan förekomst 

av yrsel/ostadighet och en betydande negativ påverkan på självskattad psykisk hälsa samt 

utifrån tidsaspekten uppvisas även större besvär med oro och ångest ju längre en person har 

lidit av yrsel (38).   
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Patienter med kronisk yrsel lider av en stor psykisk stress, vilket påverkar livskvaliteten 

negativt (35). Att leva med en kronisk och ständig rädsla för att skada sig genom yrseln kan 

bidra till en upplevd funktionsnedsättning mer än andra faktorer.   Äldre ger även uttryck för 

vikande självförtroende i relation till sin yrsel (31). 

” When I start talking about my dizziness I get so damned sad, it makes me dependent and 

vulnerable and if my whole life will look like this – honestly, I don´t feel any pleasure in life”.  

(31 s. 1137) 

Att lida av yrsel blir inte alltid bekräftat på ett positivt sätt av vårdpersonal. Skillnaden mellan 

den äldres oro och känslan av att inte tas på allvar upplevdes som väldigt nedgraderande och 

frustrerande (39). 

”Without it I could have been much more self-assured but unfortunately, it can appear at any 

time and it makes me uncertain”.  (31 s. 1136) 

“In spite of everything, I have the impression that he (the doctor) hasn´t taken the dizziness 

problem seriously yet”.  (33 s. 9) 

Upplevelsen av att inte bli tagen på allvar i sina besvär av sjukvården konstateras i flera 

studier (31; 33; 38; 39). Avsaknaden på bekräftelse kan leda till att äldre yrseldrabbade inte 

får rätt diagnos och en förklaring till sina symtom, vilket kan leda till missförstånd om 

orsakerna till tillståndet som inte alltid korresponderar till verkligheten. Påföljden kan bli att 

de äldre försöker att finna egna självhjälps strategier för att bemästra symtomen (33) samtidigt 

som det uttrycks ett behov av att få en förklaring till symtomen och vad dessa orsakas av (33; 

39). 

 

Sociala upplevelser av yrsel  

Äldre med yrsel upplever en radikal försämring av sitt sociala dagliga liv. Försämringen var 

mest markant i den emotionella delen av testet. Emotionella faktorer som till exempel rädsla 

att gå ut och rädsla för vad andra ska tycka upplevdes inte lika besvärande (29). Under sina 

yrselattacker klarar inte de äldre av att utföra ordinära vardagsaktiviteter, vilket upplevdes 

som begränsande i livssituationen (12; 30). Socialt tillbakadragande till följd av symtomen var 

en vanlig kommentar samtidigt beskrevs stödet från familj och vänner som viktigt. Likaså 

nämns stödet från andra yrseldrabbade som värdefullt då de kunde delge varandra strategier 
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för att bemästra symtomen (33). Lägre utbildning och avsaknad av närstående visade sig vara 

två riskfaktorer vid kronisk yrsel (32). 

Det beskrivs en psykosocial trötthet, och en osäkerhet som innebar en brist på trygghet i 

förmågan att planera i förväg då de aldrig visste när yrseln skulle börja (31; 38). Äldre 

yrseldrabbade beskriver en isolation, förlust av vänner och en ovilja att berätta för andra om 

handikappet och ett försök att hantera yrseln på egen hand, något som kan sammanfattas i en 

förlust av värdighet.  En del äldre blev ofta bemötta med att yrsel inte är en ”riktig” sjukdom 

vilket skapade skamkänslor (31).  

De yrseldrabbade beskrev att de har fått ge avkall på aktiviteter som till exempel: att läsa, se 

på tv, dricka alkohol, besöka bio, gymnastik, vara i sällskap med många samtidigt, gå 

utomhus vid mörker, resa med båt eller flygplan samt att åka hiss. De flesta hade försökt att 

ersätta de vanliga aktiviteterna med andra aktiviteter, men på sikt hade de fått ett väldigt 

begränsat socialt liv (31). Ett ökat negativt samband påvisas mellan en ökande ålder och 

påverkan på det dagliga livet (34). Det beskrevs även en rädsla över att inte klara sin vardag 

hemma med påföljd att kanske bli tvingad att flytta till institution (33). 

Reaktioner från omgivningen kan vara svåra att hantera för personen.  

”You look so well and fresh, it´s hard to believe you are that ill” (31 s. 1138).  

Andra beskriver beroende av andra som en begränsande faktor. 

”I don´t leave home alone, I had to have somebody with me, then it is all right with a short 

trip” (31 s. 1138). 

“I can do everything if I have somebody with me” (31).  

 

Vårdåtgärder som kan förbättra det dagliga livet 

Utifrån hur yrsel påverkar det dagliga livet för äldre framträder ett brett perspektiv inom olika 

områden där de äldre har ett behov av individuellt utvecklade åtgärder och stöd för att kunna 

bemästra upplevelsen av yrsel och där en tvärprofessionell intervention förmodligen är det 

mest effektiva sättet att reducera symtomen för äldre yrselsjuka (37). 



12 
 

 

Mot bakgrund av komplexiteten och utifrån de många behov som dessa äldre har finns ett 

behov av att utveckla sjuksköterskerollen i riktning mot ett mer strukturerat och adekvat 

omhändertagande.  

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder bör innefatta. 

- Stöd och rådgivning samt att få möjligheter att diskutera strategier för att kunna 

hantera yrseln och hur detta kan påverka det dagliga livet 

- Rådgivning om lämplig rehabilitering 

- Orienterande undervisning om hur balanssystemet fungerar  (39). 

De äldre yrselsjuka har ett behov av grundläggande information och kunskap om vad som är 

orsaken till yrsel och en frekvent önskan var att få veta orsaken till tillståndet (33), vilket 

påvisar behovet av insatser enligt ovan. 

Vid intervjuer av sjuksköterskor och hur de uppfattade sin roll vid rehabilitering och 

omvårdnad av äldre yrseldrabbade sågs behovet av att skapa en specialistsjuksköterska med 

fördjupade kunskaper om yrseltillstånd.  Den föreslagna rollen som specialistsjuksköterska 

krävs för att kunna möta de mångfacetterade och komplexa behov som de äldre har i form av 

omvårdnad innefattande information, rådgivning, rehabilitering och behandling (40). 

Sjuksköterskeledd rehabilitering i primärvården och ett interventionsprogram för äldre 

yrselsjuka, har visat en varaktig förbättring i symtom, balans och upplevd 

funktionsnedsättning (41). 

 

Vestibulär rehabilitering 

Vestibulär rehabilitering det vill säga specifik träning av balanssinnet förbättrar symtom, 

balans och yrselrelaterade handikapp hos de drabbade (42; 43; 44; 45; 46). Kombination av 

kognitiv beteendeterapi, det vill säga en terapiform som går ut på att förändra personens 

känslo- och vanemönster, har tillsammans med vestibulär rehabilitering visat förbättring i 

förmågan att gå, minskad yrsel samt upplevd funktionsnedsättning med minskad ångest och 

depression hos äldre (46). Livsstilsförändringar och ökad kontroll av psykosociala 

förutsättningar kan vara till gagn för patienter med Meniere´s sjukdom, det vill säga 

rotationskänsla i kombination med hörselförlust och tinnitus (38).  
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Vid vestibulär rehabilitering tränar man de sensoriska delarna som ingår balanssystemet. 

Patienten får göra rörelser med ögonen slutna för att synen inte ska hjälpa till att hålla 

balansen. För att träna balansen får patienten stå på mjuka underlag och samtidigt vrida 

huvudet från sida till sida. Rörelserna kombineras med huvudrörelser för att stimulera det 

vestibulära systemet (42).  

Det är viktigt att vara fysiskt aktiv och våga provocera fram yrseln. Huvudrörelser provocerar 

ofta fram yrsel och det är därför viktigt att personer med åldersrelaterad yrsel vågar vrida på 

huvudet, då balanssystemet tränas när det utsätts för övningar som blir svårare allteftersom 

(42).  Rehabiliteringsprocessen vid yrselbehandling kräver att patienten får mer yrsel för att 

kunna bli bättre och det sämsta råd man kan ge till dessa personer är att vila (43). 

Personer som fått vestibulär träning förbättrades redan tre veckor efter påbörjad träning (45). 

Sådan balansträning ger en varaktig ökad förmåga att stå på ett ben med ögonen slutna (43), 

förbättrad promenadtid samt bättre balans vid rörelseövningar och ett mindre upplevt 

handikapp. Däremot sågs ingen förbättring på oro eller depression (46). Vestibulär träning 

förbättrade balansen hos äldre personer med multisensorisk yrsel (42), och med tanke på att 

vestibulär utlöst yrsel är möjlig att framgångsrikt behandla har denna grupp möjlighet att få 

ett bättre dagligt liv (38). 

Yrsel som uppkommer i samband med rörelsen när personen lägger sig ner kan tyda på en 

perifer vestibulär skada, så kallad benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). 

Positionsmanövrer (Epley´s manöver) är en framgångsrik behandling för dessa patienter (38; 

44). Denna behandlingsåtgärd föreslås vara första behandlingsalternativ eftersom den är 

snabb, effektiv och kan användas på patienter oavsett ålder (38). Behandlingen måste föregås 

av korrekt diagnostik innan den utförs (39).   

 
DISKUSSION 
 
Sammanfattning av huvudresultaten 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva äldre personers upplevelser av 

åldersrelaterad yrsel fysiskt, psykiskt och socialt samt belysa vårdåtgärder som kan bidra till 

att förbättra det dagliga livet för dessa.  
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Resultatet visade att yrsel kan upplevas som ett svårt handikapp att leva med fysiskt, psykiskt 

och socialt (29; 30; 31; 32; 33; 34). Frekvensen av yrselattackerna står i samband med 

upplevd funktionsnedsättning och försämrad ADL-förmåga samt upplevs värre med stigande 

ålder (35). Det finns ofta en samsjuklighet till somatiska sjukdomar (37) samt en korrelation 

till psykisk belastning som ångest/depression och konsumtion av psykofarmaka (29; 32; 37) 

även om sambanden är svårfångade (34). Påverkan på sociala faktorer medför att de drabbade 

blir begränsade i att klara sitt dagliga liv och i sitt förhållande till omgivningen (12; 29; 30; 

31; 32; 33; 34; 37; 38). I tillägg till upplevd funktionsnedsättning upplevde dessutom många 

drabbade att de saknade bekräftelse från hälso- och sjukvården och de blev inte alltid tagna på 

allvar när de beskrev sina besvär (30; 31; 33; 38; 39). 

 

En utvecklad och strukturerad sjuksköterskeroll där den äldre får stöd och rådgivning med 

möjlighet att diskutera strategier för att lära sig hantera yrseln är viktigt (40). Rådgivning om 

lämplig rehabilitering samt undervisning om hur balanssystemet fungerar har visat sig ha ett 

stort värde (33; 38; 39) samt är dessutom kostnadseffektivt (41). Vestibulär rehabilitering 

förbättrade symtom, balans och yrselrelaterade handikapp hos de drabbade (41; 42; 43; 44; 

45; 46). Likaså har kognitiv beteendeterapi i kombination med vestibulär rehabilitering visat 

sig ha positiv effekt (46). Det framkommer i resultatet att effektiv behandling innebär att 

patienten försämras initialt och att denna försämring är en del i rehabiliteringen innan 

patienten kan förbättras (42).  

 

Vidare indikerar resultatet att det finns ett behov av äldres perspektiv i utvecklandet av 

vårdåtgärder i tvärprofessionell samverkan som kan bidra till lindring i de 

funktionsnedsättande tillstånd som många äldre yrseldrabbade befinner sig i (33; 37; 39; 40).  

 

 

Resultatdiskussion 
 

 
Fysiska upplevelser 

Det är viktigt för äldre att i så stor utsträckning som möjligt ha förmåga att fortsätta leva så 

självständigt som möjligt. I resultatet framkom att yrsel ger funktionella begränsningar i det 

dagliga livet som till exempel att förflytta sig och att utföra dagliga göromål. Detta påverkar 

tillvaron i stor omfattning med försämrad möjlighet för den äldre att upprätthålla 
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självständighet i det dagliga livet (12; 31; 32; 34; 35). Det beskrivs även att det är vanligt med 

andra symtom som till exempel illamående, huvudvärk, hörselnedsättning och trötthet. 

Förmågan till fysisk aktivitet bidrar till livskvalitet och sammanhang, något som går förlorat 

för många av de yrseldrabbade. Fysisk begränsning gör möjligheterna till sociala aktiviteter 

mindre och det får kanske följdverkningar i form ensamhetsproblematik med belastning på 

det sociala livet. 

För att upprätthålla fysiken krävs ett normalt rörelsemönster då även hjärnans 

kompensationsmekanismer försämras med ålder och inaktivitet samt de belastningar som 

ischemiska skador orsakar (11). Förmågan att träna kroppshållning och orienteringsförmåga 

är beroende av dagliga aktiviteter och stimulans, vilket motverkas när den äldre personen 

undviker situationer och aktiviteter på grund av rädsla att ramla. Av rädsla för att utlösa 

yrselattacker blir följden att den äldre undviker att vara fysiskt aktiv, och inaktiviteten bidrar 

till att förstärka yrseln. Denna isolering innebär en ytterligare försämring av yrseln då 

balanssystemet kan tränas genom aktivitet och rörelse likväl som genom sensoriska intryck 

såsom syn, hörsel och känsel. 

 

 
Psykiska upplevelser 

Det finns ett samband mellan långvarig yrsel och psykiska följdverkningar (29; 31; 32; 34; 

35), och detta indikerar att ångest/depressions störningar är mer vanligt bland yrseldrabbade 

äldre än bland motsvarande icke yrseldrabbade äldre (12).  

 

Att lida av yrsel kan innebära begränsningar i livet. Att inte ha förmågan att leva självständigt 

påverkar känslan av värdighet samt självrespekt och har betydelse för livskvaliteten (22). Att 

leva med kronisk rädsla för att falla, att inte våga gå ut eller att förlora förmågan till kontakt 

med vänner då rädslan begränsar möjligheten till att vara aktiv påverkar den äldres psykiska 

hälsa. I ljuset av de inskränkningar som detta innebär och de konsekvenser som blir följden 

ger detta effekter som påverkar det dagliga livet negativt.  

 

Det beskrivs en rädsla över att inte klara sin vardag med påföljd att kanske bli tvingad att 

flytta till institution (33) samt att vara beroende av personal för att klara sitt dagliga liv är 

relaterat till känslan av att inte ha ett meningsfullt liv (22). Det är viktigt för den äldre att 

kunna få det liv som de vill ha med personlig utveckling och ha förmåga till interaktion med 
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andra då det har betydelse för välbefinnandet och i förlängningen upplevelsen av ett gott 

dagligt liv.  

 

De yrseldrabbade beskriver att de inte alltid blir bekräftade på ett positivt sätt av vårdpersonal 

och att skillnaden mellan den äldres oro och känslan av att inte tas på allvar upplevdes som 

nedgraderande och frustrerande (39). Det är av vikt att vårdpersonal ger akt på den 

subjektivitet som de äldre beskriver och tar utgångspunkt i de upplevelser som beskrivs, så att 

personal inom hälso- och sjukvård inte ytterligare bidrar till att öka belastningen. 

 

Att inte känna sig sedd, förstådd och bekräftad i sina många gånger invalidiserande symtom 

bidrar förmodligen till att öka bördan på en kanske redan tidigare tung livssituation. De 

behöver information, kontinuitet och stöd i hantering av symtom och konsekvenser och de 

behöver mötas med förståelse och respekt (6; 33; 39). Det är nödvändigt att lyfta de drabbades 

perspektiv utifrån studierna som berättar om svårigheter att få sina symtom bekräftade och bli 

tagna på allvar av personal i hälso- och sjukvården. Möjligen inverkar den upplevelsen 

ytterligt belastande för den drabbade i hur bemötandet sker från vårdsektorn.  

 

 
Sociala upplevelser 

De yrseldrabbade blir inte alltid tagna på allvar av hälso- och sjukvårdspersonal. De upplevde 

känslor av skam inför sin situation och blev ofta betraktade med att yrsel inte är en ”riktig” 

sjukdom (39). Att äldre yrseldrabbade inte får sina grundläggande krav på delaktighet och 

information tillgodosedda får anses som ett underbetyg till hälso- och sjukvården och 

förstärker ytterligare behovet av vårdprogram och enhetliga rutiner. Inte minst understryks 

detta av att de äldre yrseldrabbade uttrycker en önskan om att få tillståndet förklarat för sig (6; 

31; 33), vilket strider mot intentionerna i Hälso- och sjukvårdslagen som bland annat utrycker 

krav på delaktighet, samverkan och att främja patientens krav på trygghet i vården (16). 

Yrsel har en negativ påverkan på det sociala livet, och det leder till isolation, förlust av vänner 

och aktiviteter då förmågan att utföra dessa minskar (12; 30; 34; 35). Isoleringen förstärks i en 

negativ cirkel då ytterligare rädsla bidrar till inaktivitet och yrsel. Att inte kunna utföra sina 

vardagsaktiviteter som till exempel läsa, se på tv, vara i sällskap med många samtidigt, resa 

med buss, gå utomhus vid mörker är aktiviteter som är självklara för de flesta av oss, men 

som blir väldigt begränsande för den som är drabbad.  
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Det finns ett samband mellan ökande ålder och påverkan på det dagliga livet (34). Att ta 

hänsyn till och ha förståelse för detta faktum är nödvändigt när vi som vårdpersonal möter de 

allra äldsta som lider av yrsel. I upplevelsen av att ha ett kvalitativt gott liv ligger förmågan 

att socialt interagera med andra vilket leder till att känslan av livskvalitet ökar (23). Känslan 

av värdighet och självrespekt bibehålls om individen har förmåga att leva så självständigt som 

möjligt (21). 

 

 
Vårdåtgärder 

Nästan 60 % av de äldre som sökte sig till primärvården på grund av sin yrsel beskrev att 

symtomen hade moderat eller stor påverkan på det dagliga livet (32). Den höga prevalensen 

av yrseldrabbade påvisar omfattningen och sätter fokus på nödvändigheten av förebyggande 

insatser för att motverka de följder som ett yrseltillstånd kan ge fysiskt, psykiskt och socialt. 

Det är därför angeläget att ge de äldre yrseldrabbade den fokusering och dignitet från vården 

som tillståndet kräver och mot bakgrund av den höga omfattningen närmar vi oss att se detta 

utifrån ett folkhälsoperspektiv, där det är angeläget att inte underskatta äldres upplevelser av 

yrsel.  

 

Utifrån resultatet ser vi att den äldre yrseldrabbades liv blir påverkat i varierande omfattning 

och symtomen kan inverka på ett genomgripande sätt på hela livssituationen. Ibland 

komplexa, sammansatta konsekvenser som innebär ett panorama av olika omvårdnadsbehov 

eller ibland ett enskilt avgränsat behov av stöd och omvårdnad. Oavsett vilket, indikerar 

resultatet att de äldre behöver individuellt anpassade omvårdnadsåtgärder och stöd för att 

kunna hantera sitt dagliga liv och utifrån specifika omvårdnadsåtgärder av sjuksköterska (38; 

46) är det möjligt att bidra till symtomlindring och ge de äldre verktyg som kan underlätta 

tillvaron utifrån information, rådgivning och hantering av konsekvenser (2; 3; 6; 39; 32; 47). 

 

Att äldre ibland uppvisar många symtom som samverkar och förstärker varandra kanske 

också förklarar avsaknaden av adekvat behandling. Framför allt blir kanske risken att hälso- 

och sjukvårdspersonal bortförklarar symtomen med att det är en del i ett naturligt åldrande 

med utebliven behandling som resultat. 
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Prevalensen och mångfalden av de omvårdnadsmässiga konsekvenser yrseln kan ge pekar i 

riktning mot behovet av en specialistfunktion i sjuksköterskerollen som möter de äldre 

yrseldrabbade i vården. En funktion och roll som kan definieras balans- eller 

yrselsjuksköterska och som handhar del av diagnostik, behandling, information, kontinuitet, 

råd och stöd i hantering av konsekvenser för den äldre. En åtgärd som även är i linje med 

Mendel (39) och Walsh (40). Dessutom har sjuksköterskeledd rehabilitering dokumenterats 

som kostnadseffektiv (41).  Epley´s manöver föreslås vara första behandlingsalternativ vid 

vestibulär yrsel. Det är en snabb och effektiv behandling men erbjuds dessvärre inte till alla 

som har behov av den (38).   

I utvecklandet av vården omkring de äldre yrseldrabbade krävs fortsatt samarbete och 

engagemang i utformningen av strukturerade riktlinjer och vårdprogram (12; 36; 39). Oavsett 

bakgrunden till tillståndet så behöver det utvecklas och fokuseras på omvårdnadsmässiga 

interventioner med evaluering av vad som kan vara de bästa metoderna att utveckla när det 

handlar om prevention och att möta de många behov som äldre med yrsel kan ha.  

 

Sjuksköterskan ska sträva efter att skapa en hälsofrämjande miljö, lindra smärta, undanröja 

obehag samt ge stöd och hjälp åt patienten i deras reaktioner men även återställa och bevara 

hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov (18).  

 

Det visar sig betydelsefullt med stöd från närstående, vilket inte skall underskattas då många 

av de äldre upplever avsaknad av bekräftelse och stöd från hälso- och sjukvården i sina 

besvär, samtidigt som det är angeläget att professionella inom vården strävar mot 

intentionerna såsom de uttrycks i hälso-och sjukvårdslagen. 

 

Oavsett bakgrunden till yrseln är det angeläget med ett tvärprofessionellt närmande för att 

möta panoramat av de behov som de äldre ger uttryck för, en strategi och ett arbetssätt som 

mot bakgrund av resultatet ofta saknas för målgruppen. Det är essentiellt med tanke på ett gott 

omhändertagande och en god vård som bör resultera i ett vidmakthållande av ett gott fysiskt, 

psykiskt och socialt dagligt liv för den äldre. Vikten av ett helhetsperspektiv och att det inte 

enbart fokuseras på insatser mot sjukdomstillståndet har stor betydelse, då yrseltillståndet bäst 

betraktas som en delkomponent i en geriatrisk kontext (35; 37), där yrsel är ett av flera 

tillstånd som samverkar och förstärker varandra, vilket möjligen även förklarar att äldre 

upplever en större funktionsnedsättning än yngre. Det holistiska perspektivet är nödvändigt 
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och det krävs därför nödvändiga strategier för stöd, omvårdnad och behandling utifrån en 

tvärprofessionell plattform och samarbete för bäst omhändertagande (2; 6; 17; 35; 39). 

 

Metoddiskussion 
 
Litteraturstudie innebär att en kunskapsöversikt görs av ett avgränsat område (27). De 

vetenskapliga artiklar som ligger till grund för denna litteraturstudie söktes genom 

databaserna Cinahl, Pubmed samt Academic Search Elite och var publicerade mellan 1995 

och 2012. Databaserna valdes för att de innehåller vårdvetenskaplig forskning. Två artiklar 

hittades även via sökta artiklars referenslistor.  Sökorden som användes ansågs relevanta då 

artiklar som funnits svarade mot syftet och frågeställningarna samt att samma artiklar återkom 

upprepade gånger vid artikelsökningarna.   

 

Denna litteraturstudies resultat baseras på 19 artiklar varav 4 var kvalitativa och 15 var 

kvantitativa. Ambitionen var delvis att granska kvalitativa artiklar utifrån att beskriva äldres 

upplevelser men sökningen resulterade i mestadels kvantitativa artiklar och för att 

kompensera ändrades sökningen till ett bredare tidsintervall. Då de flesta artiklarna var av 

kvantitativ ansats innebär detta att resultatet på denna litteraturstudie har mer bredd än djup, 

vilket betraktas som en svaghet i examensarbetet. De kvantitativa artiklarna användes 

eftersom de svarade mot examensarbetets syfte och frågeställningar.  

 

En styrka i litteraturöversikten var att de granskade artiklarna var från Asien, Afrika och 

Europa då det ger ett bredare perspektiv i hur yrsel som fenomen upplevs oavsett kulturell 

bakgrund. Mot bakgrund av detta fanns dock en medvetenhet om att det kunde förekomma 

kulturella skillnader mellan länderna. 

 

Artiklarna var skrivna på engelska vilket kunde vara ett hinder vid granskningen och kunde 

innebära att nyanser i språket inte uppfattades på ett korrekt sätt.  

 

I examensarbetet inkluderades en artikel som inte handlade explicit om äldres yrsel, utan 

utgick från ett bredare åldersintervall. Bedömningen gjordes att upplevelsen av yrsel många 

gånger är universell oavsett ålder och att artikeln bidrog till ökad kunskap i ämnet samt att det 

var en av få kvalitativa studier som beskrev den subjektiva upplevelsen av yrsel.  
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Mot bakgrund av examensarbetets omfattning och syfte har vi haft begränsade möjligheter att 

beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder utifrån individuella konsekvenser. 

 

I resultatredovisningen har författarna av examensarbetet valt att återge citat av yrseldrabbade 

från inkluderade artiklar. Återberättelserna från personerna som beskriver delar av 

upplevelsen av att leva med yrsel har bidragit till en värdefull illustration då de ger en mer 

nyanserad bild av upplevelsen samt bidrar till svar på den första frågeställningen. 

Att vårdåtgärder ges dominans i relation till de övriga rubrikerna i resultatet och diskussionen 

återspeglar vår ambition att belysa de faktorer som anses angelägna och som kan leda till 

förbättringar. 

 

Resultatet bygger på 19 granskade artiklar vilket begränsar generaliserbarheten, men resultatet 

visar ändå en samstämmighet som följer artiklarna generellt trots att de kommer ifrån vitt 

skilda kulturer med ett brett tidsintervall.  

 

Slutsats 
 
Syftet var att beskriva äldres upplevelser av åldersrelaterad yrsel fysiskt, psykiskt och socialt 

samt att belysa vårdåtgärder som kan bidra till att förbättra dagligt liv. De upplevelser de äldre 

ger uttryck för återspeglar en omfattande påverkan på upplevelsen av att leva med 

yrselsymtom fysiskt, psykiskt och socialt. En utvecklad och strukturerad sjuksköterskeroll där 

den äldre får stöd och rådgivning med möjlighet att diskutera strategier för att lära sig hantera 

yrseln, rehabilitering samt undervisning om hur balanssystemet fungerar har visat sig 

värdefullt och ger äldre yrseldrabbade möjlighet till att få ett förbättrat dagligt liv i de 

handikappande tillstånd som de många gånger befinner sig i, samt är dessutom 

kostnadseffektivt. Det är viktigt att lyfta de drabbades perspektiv som berättar om svårigheter 

att få sina symtom bekräftade och bli tagna på allvar av personal i hälso- och sjukvården. Det 

ger oss vägledning om behovet av en ökad kunskap och förståelse för hur yrselsymtom kan 

påverka den äldre, förutom att det förstärker behovet av enhetliga rutiner och vårdprogram ur 

ett kvalitetsperspektiv. I ljuset av den äldres upplevelser och behov är det angeläget att ge de 

drabbade det fokus som tillståndet kräver. De behöver information, kontinuitet och stöd i 

hantering av symtom och konsekvenser, företrädesvis av sjuksköterska med 

specialistkompetens inom området. De har även ett behov av att mötas med empati och 
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respekt av hälso- och sjukvårdspersonal, där det är viktigt att inte underskatta de äldres 

upplevelser av yrsel. 

 

Klinisk tillämpning 
 
I vårt arbete som distriktssköterskor har vi fått en bättre insikt i hur äldre upplever sin vardag. 

Den äldres perspektiv är nödvändigt och viktigt och de drabbade behöver information, 

kontinuitet samt stöd i hantering av symtom och konsekvenser och de behöver bli bemötta 

med respekt och förståelse. För att åstadkomma detta krävs ett ökat fokus och medvetenhet på 

yrseldrabbades behov men även ett tvärprofessionellt perspektiv på behandling, omvårdnad 

och prevention inte minst från ett fallförebyggande perspektiv. Med vårt arbete hoppas vi 

kunna bidra till ökad kunskap och en förståelse för hur de äldre upplever yrsel och hur detta 

påverkar deras dagliga liv samt att stimulera till fördjupade kunskaper i ämnet i syfte att skapa 

en förbättrad livssituation för de många äldre som lider av yrsel. 

 

Förslag till vidare forskning 
 
Det är nödvändigt med kvalitativ vårdvetenskaplig forskning som tar sin bas i äldres 

upplevelser för att öka förståelsen hos hälso- och sjukvårdspersonal samt att utveckla 

evidensbaserade omvårdnadsåtgärder i relation till yrseldrabbade äldre med ett geriatriskt 

perspektiv på behandling och omvårdnad. Även tvärvetenskapliga åtgärder som innebär 

prevention och som minskar de funktionsnedsättande besvären är av vikt för de drabbade. 
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  Bilaga 1  
 

 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

 
Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
 
Mallen är en modifierad version (27; 28) 
 



 

 

   
Bilaga 2 

 
 
 
 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING   
 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
 
Mallen är en modifierad version (27; 28) 
 
 
 

  



 

 

  Bilaga 3 

 

Tabell [2]

Ref 
nr 

 Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet  

Författare/Årtal 
Nationalitet Syfte Design/urvalsmetod Urval Poäng 

35 Chern, Hsu, Hu Luk, Wang & 
Wong (2005) Taiwan Att bedöma patientens livskvalitet Kvantitativ. 

Bekvämlighetsurval. 197 personer. Medel 

32 Dros, Maarsingh, Beem, 
Horst,  Riet, Schellevis & 
Weert (2011) Holland 

Att identifiera riskfaktorer i relation 
till funktionsnedsättning av yrsel 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie. 417 personer Medel 

43 

Ekvall, Månsson & 
Håkansson (2004) Sverige 

Att undersöka om effekten av specifik 
rehabilitering för patienter med central 
eller åldersrelaterad yrsel inom 
primärvård kan visas genom klinisk 
balans- mätningar och/eller 
uppfattningen av yrsel mätt med 

Kvantitativ studie 

visuell analog skala 

Randomiserat 
slumpmässigt urval 

42 personer Hög 

36 
Ekvall Hansson, Månsson & 
Håkansson (2005) Sverige 

Att analysera om olika balansåtgärder 
korrelerar till det självupplevda 
handikappet 

Retrospektiv 
kvantitativ studie 

Stratifierat urval 

119 patienter 
med yrsel  Hög 

42 

Ekvall Hansson, Månsson, 
Ringsberg & Håkansson  

(2008) Sverige 

Att undersöka om vestibulär 
rehabilitering kan förbättra balans, 
minska självupplevt handikapp pga. 
yrsel samt om möjligt minska antalet 
fall i gruppen personer med yrsel inom 
primär-vården. Författarna ville även 
ta reda på vilken av eller om någon av 
balans-mätningsinstrumenten eller 
mätningen av självupplevt handikapp 
kunde förutsäga ökad fallrisk. 

Kvantitativ studie 

Intervention studie 
med kontrollgrupp 

Kvasi-experimentell 
design 

58 personer Hög 

12 Johansson & Andersson 
(2006) Sverige 

Att bedöma omfattningen och typen 
av yrsel bland äldre i Sverige 

Kvantitativ. 
Slumpmässigt urval. 247 personer. Hög 

46 
Johansson, Åkerlund, Larsen 
& Andersson (2001) Sverige 

Att evaluera hur effektiv vestibulär 
träning kombinerad med kognitiv 
beteendeterapi är i behandlingen av 
äldre personer med yrsel. 

Kvantitativ studie 

Randomiserad 
kontrollerad studie 

19 personer Hög 

45 

Jung, Kim, Chung, Woo & 
Rhee (2009) Korea 

Att analysera effekten av vestibulär 
rehabilitering på yrsel hos äldre 
patienter  

Kvantitativ studie 

Randomiserad 
experimentell studie 
med strategiskt urval 

153 personer 
>70 år Medel 

44 
Kasse, Santana, Scharlach, 
Gazzola, Branco & Doná 
(2010) Brasilien 

Att jämföra resultaten före och efter 
Epley´s repositionsmanöver hos äldre 
med BPPV med hjälp av den statiska 
posturografiska metoden från Balance 
Rehabilitation Unit (BRU). 

Kvantitativ studie 

Klinisk prospektiv 
studie med strategiskt 
urval 

20 personer Medel 

33 Kruchinski, Theilie, Dreier & 
Hummer-Pradier (2010) 
Tyskland 

Att lära sig mer om äldre prioriteringar 
i relation till sin yrsel. 

Kvalitativ Selektivt 
urval 20 patienter Medel 

34 

Lasisi & Gureje (2010) 
Nigeria 

Att undersöka prevalensen av 
handikapp och livskvalitet hos äldre i 
Nigeria 

Kvantitativ 
longitudinell, 
prospektiv 
kohortstudie 
Sannolikhetsurval 

1281 personer 
varav 318 
hade yrsel 

Medel  



 

 

31 Mendel, Lutzén, Bergenius 
&Björvell (1997)  Sverige 

Att beskriva yrsels påverkan på 
dagligt liv från patientens perspektiv 
samt strategier 

Kvalitativ. Selektivt 
urval 10 personer. Hög  

39 
Mendel (2007). Sverige 

Karaktärisera och möjliggöra 
bedömning av självskattad hälsa och 
livskvalitet. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

Fyra 
delarbeten Hög 

30 

Mendel, Bergenius & 
Langius (1999) Sverige 

Att undersöka yrselsjukas 
självskattade symptom, handikapp och 
yrsels påverkan på dagligt liv och 
undersöka om resultaten leder till en 
bättre förståelse i hälso-och 
sjukvården  

Kvantitativ 

Stratifierat 
slumpmässigt urval 

99 personer  Hög  

38 Mendel, Bergenius & 
Langius-Eklöf (2010) Sverige 

Undersöka självskattad yrsel och att 
relatera fynden till den självskattade 
hälsan. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 2547 patienter Hög 

37 Tinetti, Williams, & Gill 
(2000)  

 

Kvantitativ studie Förekomsten av yrselepisoder samt att 
identifiera faktorer som leder till yrsel 
och identifiera symtom som 
förekommer under yrselepisoden 

Tvärsnittsstudie med 
sannolikhetsurval 

1087 personer 
≥72 år boende 
i New Haven  

Medel 

29 Voorde, van der Zaag-
Loonen & Leeuwen (2011) 
Nederländerna 

Att bedöma graden av 
funktionsnedsättning hos patienter 
som kommer till yrselmottagning. 

Retrospektiv 
kvantitativ studie 
Konsekutivt urval 

2 242 
patienter Medel 

40 Walsh, Bronagh, Yardley, 
Donovan-Hall & Smith 
(2005) England 

Undersöka sjuksköterskors 
uppfattning om vestibular 
rehabilitering i förhållande till egen 
rollutveckling 

Kvalitativ med 
strategiskt urval 

19 
sjuksköterskor Hög 

41 
Yardley, Donovan-Hall, 
Smith, Bronagh, Mullee & 
Bronstein (2004)  USA 

Att utvärdera effektiviteten av en 
sjuksköterskeledd rehabilitering I 
primärvården för patienter med 
kronisk yrsel. 

Kvantitativ studie 

Randomiserad 
kontrollerad studie 

170 deltagare Medel 
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