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CATHARINA GJERDE 
HÅKONSEN 
Kiropraktor
Catharina er utdannet ved 
universitetet i Bournemouth, 
England. Hun er i mammapermisjon 
til utgangen av mars. I hennes 
daglige arbeid jobber hun mye med 
plager fra kjeve, nakke og hodepine. 

SANDRA FURNES
Kiropraktor
Sandra er utdannet ved Syddansk 
Universitet i Odense, Danmark. Hun 
jobber til daglig som kiropraktor ved 
Vollaklinikken- kiropraktikk og 
fysioterapi i Lillestrøm. Pasienter 
med nakkesmerter er et av Sandras 
store interesseområder sammen 
med idrettsskader og hodepine.  

DINO TRBONJA
Balansefysioterapeut
Dino er utdannet fysioterapeut ved 
Høgskolen i Oslo og er spesialut-
dannet innen svimmelhet og 
sykdommer i balanseorganet. Ved 
Vollaklinikken i Lillestrøm jobber han 
utelukkende med utredning og 
behandling av svimmelhet. 

Dino svarer:

Dette er et eksempel på tilbakemelding-
er svimmelhetspasienter ofte kan få. Det 
er viktig å vite at svimmelhet ikke er en 
sykdom, det er et symptom på 
ubalanse i kroppen. Svimmelhet er oftest 
helt ufarlig, men kan ha negativ virkning 
på hverdagen hos både pasientene og 
deres pårørende. 

Å leve med svimmelhet

BALANSESYSTEM
Det er en selvfølge å stå oppreist og 
være trygg og velfungerende i hver-
dagen. Det er først når vi erfarer ta-
pet av balanse og orienteringsevne 
at vi blir oppmerksomme på balan-
sesystemets kompleksitet og funk-
sjon. Balanse er ikke noe stilleståen-
de, men en kontinuerlig prosess for å 
oppnå og opprettholde likevekt.

Med andre ord, vi tar balanse for 
gitt før det skjer noe drastisk som 
ved svimmelhetsanfall. Men for å for-
stå svimmelhet må vi ha forståelse 
for balanseorganet. 

Det er et dynamisk system bestå-
ende av ulike sanseorganer som 
sender informasjon til hjernen (sen-
tralbank) kontinuerlig, slik at sentral-
banken vet hvor vi er i forhold til egen 
kropp og omgivelser. De aller viktig-
ste sanseorganer er synet, balanse-
organ og sanseinntrykk (propriosep-
sjon).

Balanseorganet: ligger i indreøret 
på begge sider og har sine forbindel-
ser med sentralbanken. Hovedopp-
gave til balanseorganet er å registre-
re hodebevegelser og holde blikket 
stabilt i synsfeltet.

Synet: bruker vi til å registrere om-
givelser, oppdage hindringer og fore-
bygge fall. Øynene er styrt av øye-
muskler som har sine forbindelser 
med balanseorganet. 

Sanseintrykk: alle muskler, sener, 
ledd og hud sender informasjon til 
hjernen om kroppens stilling i forhold 
til omgivelser.

Disse tre jobber kontinuerlig og 

mater sentralbanken med informa-
sjon slik at vi kan fungere godt og 
trygt i hverdagen. Når et av disse tre 
systemene eller flere begynner å 
sende feil informasjon så oppstår in-
formasjonskonflikt. Denne konflikten 
blir manifestert i svimmelhet og uba-
lanse. 

Balansesystemet er et robust sys-
tem. Det er organisert slik at 
systemene kan erstatte hverandre og 
systemet kan repareres. Reparasjon er, 
så klart, avhengig av individuelle egen-
skaper og frisk sentralbank. 

Det er mange årsaker til svimmel-
het som vi ikke skal gå inn på nå, men 
den hyppigste varianten er krystallsy-
ke. For å få en sikker diagnose er det 
best å komme i en akutt fase hos hel-
sepersonell med gode erfaringer og 
kunnskaper i svimmelhet. Dette kan 
resultere i kortere rehabilitering og 
raskere bedring. Dette betyr ikke at 
alle pasienter blir symptomfrie, men 
de fleste kan bli mye bedre.

FRA ANFALL TIL EN PLAGE
Selv om svimmelhet oftest er helt 
ufarlig kan det ha stor påvirkning i det 
daglige. Å være svimmel kan utvikle 
seg til en plage. Når vi er svimle, prøver 
hjernen å fi kse problemet på sin egen 
måte. Hensikten er så klart den beste. 
Fiksing av problemet heter sentral 
kompensering og kan sammenlignes 
med halting som strategi. Når vi får 
vondt i ankel, kne eller hofte får vi 
endring i gangmønsteret, vi begynner 
å halte. Vi halter for å unngå smerte. 

Jeg er svimmel og fi kk besk-
jed av behandleren min at jeg 
må leve med dette. Ta det med 
ro, det gir seg etter hvert. Du er 
bare litt stresset, osv…

Samme skjer hos svimle pasienter, de 
halter ikke, men unngår alle situasjo-
ner som fremmer svimmelhet, og 
unngår nakkebevegelser. Når vi stiv-
ner i nakke- og skulderpartiet roterer 
vi hele kroppen i istedenfor hodet når 
vi skal se oss rundt.  Og dette fører til 
en vis kontroll. Samtidig prøver sen-
tralbanken å fi kse problemet på sin 
egen måte og bruker energi fra områ-
der i hjernen der den ikke skal brukes 
og vi blir meget slitne. Dermed er ut-
mattelse, tretthet, nakke-skulder 
stivhet ikke et ukjent fenomen hos 
svimle pasienter. 

Svimmelhet fjerner kontroll over 
egen kropp og omgivelser. Uvisshet 
om årsaken over lang tid kan fremme 
angst. Angst og svimmelhet er be-
stevenner og de forsterker hver-
andre. Angst kan føre til at pasiente-
ne føler seg hjelpeløse og at de 
trekker seg fra tilnærmet alle aktivi-
teter både fysiske og sosiale. Til slutt 
blir pasientene passive og lever i en 
liten trygghets boble. Men skal det 
være slik?

HVA KAN VI 
GJØRE MED SVIMMELHET?
Det viktigste er å lande på en riktig di-
agnose. Men det er ikke alltid like lett, 
spesielt hos eldre pasienter med 
langvarige svimmelhetsplager. Riktig 

diagnose fører til riktig tiltak. Alt fra 
behandling av krystallsyke ved hjelp 
av reponeringsmanøvre, spesialtil-
passet trening for å stimulere sentral-
bank. Den siste er viktig da sentral-
banken er plastisk, dvs, adaptivt, har 
evne til tilpasning. 

Men alt er avhengig av våre indivi-
duelle egenskaper og intakt sentral 
bank. 

Informasjon og kunnskap: det er av 
vesentlig behov for opplæring av pa-
sienter. Informasjon som setter pla-
gene i en sammenheng er viktige i 
behandlingen. Opplæring kan gi pasi-
entene bedre forståelse og innsikt slik 
at det er lettere å takle utfordringene 
i forhold til svimmelhet i det daglige. 

Egeninnsats: er sentralt uansett 
valget av behandlingstiltaket. Sam-
spill mellom pasienten og terapeut er 
meget viktig for gode resultater. Ikke 
minst å skape tillit. 

Vestibulær rehabilitering: spesial 
tilpasset trening som er basert på be-
vegelser og stimuleringen som frem-
mer svimmelhet. Påføre sentralban-
ken feil informasjon og fremme 
sentral kompensasjon. 

Balansetrening: å kjenne hvordan 
tyngdepunktet endrer seg i takt med 
kroppsbevegelser i ulike omgivelser 
og underlag. Meningen er å orientere 
seg i rommet med mål og hensikt og 
kutte ned på nye etablerte strategier 

som å unngå å bevege nakke og ho-
det. 

Kondisjon: langvarig svimmelhet 
kan føre til passivitet og innaktivitet. 
Tidligere har vi nevnt utmattelse og 
tretthet. Derfor er viktig med kondi-
sjonstrening for å opprettholde et 
visst nivå.

Avspenning: kan være nyttig i situ-
asjoner når pasientene låser pust og 
øker tensjoner i nakke og skuldre. 

TA INITIATIV
Vi står ovenfor mange utfordringer i 
det daglige. Alt fra synsinntrykk, hør-
selsinntrykk, bevege oss i store rom, 
reagerer på uventede situasjoner. Alt 
dette krever en fi n fl yt i balanse-
systemet. Det å gå til matvarebutikk 
kan være hard påkjenning. Å gå svim-
mel er ikke lett men man kan virkelig 
gjøre noe med det. Ta initiativ, fi nn en 
god behandler, og gjør aktiviteter på 
egen hånd. Selv om svimmelheten 
øker ved enkelte bevegelser må vi 
ikke stoppe opp. Svimmelhet er et 
symptom som må møtes og ikke 
trekkes unna. 

De tre viktigste ordene er bevegel-
se, bevegelse, bevegelse…………

Så ikke sitt og vent, gjør noe med 
det.


