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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Yrsel kan härstamma från olika bakomliggande orsaker och är mer vanligt 

förekommande hos äldre. Sjuksköterskans ansvar för personcentrerad vård spelar en viktig 

roll i bemötandet av patienterna. Patienterna livssammanhang och miljö är viktiga aspekter 

för att uppnå ökad förståelse för patienternas sänkta livskvalitet. Syfte: Studiens syfte var att 

belysa hur äldres livskvalitet påverkas av att leva med yrsel i vardagen.  Metod: Studien är 

en litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar med fokus på äldres upplevda erfarenheter har 

granskats. Resultat: Äldre patienter med yrsel upplever rädsla för att falla och framtiden. 

De beskriver önskan och strategier för att klara av sin vardag samt önskan om att få stöd. De 

tar upp begränsningar i vardagen och i det sociala livet. Konklusion: Yrsel försämrar äldres 

livskvalitet i vardagen. Patienterna med yrsel har svårt att uttrycka sina besvär och 

sjuksköterskor att finna åtgärder. Patienterna skapar egna strategier eftersom yrsel oftast inte 

tas på allvar. Strategierna kan ibland orsaka fysiska skador. Slutligen kan det leda till att 

patienterna blir isolerade i sina hem. Rädslan som uppstår kring vardagen ger ångest och 

depression.
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___________________________________________________________________________ 

Background: Dizziness can be derived from various underlying causes and is more common in 

the elderly. Nurses responsibility for person-centered care plays an important role in the 

treatment of the patient. The patient's life context and environment are important aspects for 

achieving greater understanding of the patient's reduced Quality of Life. Aim: The aim of this 

study was to illustrate how dizziness impairs Quality of Life in elderly´s everyday life. Method: 

This study is a literature review. Scientific articles focusing on elderly patients’ experiences have 

been examined. Result: Elderly patients with dizziness experience the fear of falling and the 

future. They describe the desire and strategies to cope with their everyday lifes as well as the 

desire for support. They describe limitations in everyday life and in social life. Conclusion: 

Dizziness has a negative impact on the Quality of Life of the elderly’s everyday life. The patients 

with dizziness have difficulty expressing their problems and nurses to find action. Patients create 

their own strategies because dizziness is usually not taken seriously. Strategies can cause 

physical damage. Finally, patients can be isolated in their homes. The fear that arises around 

everyday life causes anxiety and depression. 
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INLEDNING 

Yrsel betraktas som en av de vanligaste kontaktsorsakerna på akutmottagningar. Det finns 

många orsaker till yrsel med olika allvarlighetsgrader. Prevalensen för yrsel ökar och stiger 

med åldern. Äldre har en tendens att lättare utveckla någon form av yrsel. Kvinnor drabbas 

i större utsträckning än män. Det kan ta lång tid att hitta bakgrundsorsaken och en lämplig, 

effektiv behandling till yrsel. Yrsel betraktas ofta hos äldre som en del av åldringsprocessen. 

Många patienter får leva i ovisshet i sitt hem med yrselproblematiken i väntan på remisser 

eller fortsatt utredning. Under tiden får patienterna bo hemma med eller utan hjälp av vård- 

och omsorg beroende på hur deras vardag ser ut.  Studiens författare anser området yrsel hos 

äldre i vardagen angeläget att studera då många av dem inte får rätt hjälp. Dessa yrselbesvär 

försämrar livskvaliteten i vardagen. Hos författarna väcktes således ett intresse över hur yrsel 

försämrar äldres livskvalitet i vardagen. 

BAKGRUND 

Yrsel 

Ericson och Ericson (2012) skriver att yrsel kan förekomma i många olika sammanhang och 

härstamma från olika orsaker.  Karlberg och Midlöv (2015) skriver att yrsel klassificeras in 

efter hur patienten beskriver sina symtom. Vertigo/Vestibulär; upplevelse av sig själv eller 

omgivningen i rörelse, Presynkope/Kardiovaskulär; upplevelse av att svimma, 

Ostadighet/Okaraktäristisk yrsel; upplevelse av ostadig balans, denna yrsel är svåruttalad.  

 

Ericson och Ericson (2012) förklarar att vestibulär yrsel orsakas av sjukdom eller infektion 

i balansorganen. Detta kan ge en rubbning i balansen. Ansvarig för balansen är innerörat och 

samverkar med synintryck, proprioceptiva impulser från nedre extremiteter och nacken 

(Ericson & Ericson, 2012). Karlberg och Midlöv (2014) skriver att balanssystemet 

sammanställer all information från sinnena till en klar bild om hur kroppen rör sig och var 

kroppen befinner sig i rummet. Enligt Ericson och Ericson (2012) yttrar sig vestibulär yrsel 

karaktäristiskt plötsligt samt rotatoriskt (upplevelse av att det snurrar). Andra vanliga tecken 

på vestibulär yrsel är nystagmus som kan förklaras som ofrivillig ögonrörelse eller 

fladdrande blick, även balansrubbningar, illamående, kräkningar och hörselpåverkan kan 

förekomma.  

Vid Kardiovaskulär yrsel menar Ericson och Ericson (2012) yrsel som då är cirkulatoriskt 

utlöst. Här yttrar sig yrsel ofta i stående ställning med ostadighet som följd. Det kan till 

exempel vara lågt blodtryck med behandlad hypertoni som bakomliggande orsak eller 

arytmier. Dessa utreds med hjälp av anamnes samt EKG.  
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Enligt Wikström (2012) utlöses Psykogen yrsel oftast av hyperventilation, stress eller 

ångestattacker. Den upplevs som ostadig men saknar symtom som nystagmus och är inte 

rotatorisk. Best, Tschan, Eckhardt-Henn och Dieterich (2009) förklarar att personer med 

ångestproblematik ofta upplever ostadighet, vimmelkantighet eller yrsel. 

 

Stam et al. (2016a) förklarar läkemedel som en annan vanlig orsak relaterad till yrsel. 

Läkemedelsutlöst yrsel yttrar sig då som biverkan av läkemedel. Medicinering anses vara 

bakomliggande orsak till så mycket som 25% av alla patienter med yrsel.  Karlberg och 

Midlöv (2014) skriver att läkemedelsutlöst yrsel går att dela in i tre grupper (centrala 

nervsystemet, hjärt-kärlsystemet samt vestibularissinnet). Vidare menar Karlberg och 

Midlöv (2014) att äldre har ökad risk för att drabbas av läkemedelsbiverkningar.  

Kollen, Hörder, Möller och Frändin (2017) berättar att all typ av yrsel är mer vanligt 

förekommande hos äldre och besvären ökar i intensitet med åldern. De ser även en majoritet 

bland kvinnor med yrselproblematik. Förekomsten av yrsel i den svenska befolkningen hos 

äldre är 40% för kvinnor och 30% för män (Kollen et al., 2017). Best et al., (2009) menar att 

det subjektivt upplevda symtomet yrsel kan kvarstå länge hos dessa patienter efter det akuta 

insjuknandet av till exempel vestibulär sjukdom. Därför är de utsatta för långvarig yrsel. På 

grund av den höga förekomsten och dess långvarighet utgör yrsel ett stort samhällsproblem. 

Lopez-Escamez, Gamiz, Fernandez-Perez och Gomez-Fiñana (2005) skriver att många 

patienter får återfall av yrselattacker även efter en lyckad behandling av yrsel, vilket gör att 

äldre ofta lever med yrselproblematik i vardagen. Enligt van der Zaag-Loonen, van 

Leeuwen, Tj. och van Munster (2015) är det många äldre som lever med vestibulär yrsel i 

det dolda. 

Risker relaterat till yrsel 

Risk för psykiska besvär 

Patienter med yrsel har en tendens till att vara mer tillbakadragna och har således ökad risk 

för ångest. De har lägre självförtroende och mindre öppenhet om sina känslor (Staab, Rohe, 

Eggers & Shepard, 2014). Best et al., (2009) styrker att patienter med yrsel lider ofta av 

ångest och depression. De har även ofta nedsatt emotionell funktion på grund av detta. De 

psykiska besvären är minst lika vanligt förekommande som fysiska besvär vid yrsel enligt 

Voorde, van der Zaag-Loonen och van Leeuwen (2012). 

Risk för fall 

För att kunna utföra vardagliga aktiviteter krävs det fysiska egenskaper som balans, stabilitet 

och hållning. Karlberg och Midlöv (2014) menar att störningar i det vestibulära, visuella 

eller sensoriska systemet leder till ostadighet och försämrad balans vilket leder till ökad risk 

för fall. Lin och Bhattacharyya (2014) förklarar att detta i synnerhet hos äldre leder till 

kostsamma, funktionsnedsättande följder. Yrsel- och balansproblem ökar starkt fallrisken 

och ökar risken för allvarliga skador. Upplevelser av ostadighet, vimmelkantighet och 

svindel bidrar till risken att falla. Stam et al. (2016a) skriver att läkemedel som bidrar till 
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yrsel visar en slående likhet med läkemedel som ökar fallrisken (Fall Risk Increasing Drugs, 

FRID). Denna likhet kan förklaras av det faktum att yrsel ökar risken för att falla och att 

FRID är känt för att påverka balansen och kroppshållningen.   

Undersökningsmetodik 

Wikström (2012) redogör att det viktigaste sjuksköterskan kan göra vid omhändertagandet 

av patienterna med yrsel är att utesluta allvarliga orsaker till symtomet, till exempel syrebrist 

i hjärnan vid stroke. Vid uteslutande av något kardiovaskulärt tas rutinmässiga blodprover, 

blodtryck och ett EKG. Vid blodtrycksfall sjunker blodtrycket snabbt och detta ger 

upplevelser av yrsel. Vidare förklarar Wikström (2012) att sjuksköterskan tar en anamnes av 

patienterna där frågor ställs gällande mediciner, trauma, svimning, yrsels karaktäristiska 

drag, när och hur symtomet uppstod, om patienterna har haft liknande besvär förut, 

hörselnedsättningar, öronsusningar, eller ont i nacken. Stam et al. (2016a) tydliggör att vid 

bedömningen av patienterna som söker för yrsel bör sjuksköterskan fråga om 

läkemedelsanvändning. 

Behandling 

Behandlingen handlar framförallt om att lindra patienternas symtom som t ex, illamående 

och kräkningar som brukar uppstå vid yrsel. Detta görs med läkemedel mot illamående. De 

kan behöva bli inlagda för ytterligare utredning, behandling eller eventuell medicinjustering 

till exempel av blodtryckssänkande (Wikström, 2012). 

Enligt van der Zaag-Loonen et al. (2015) finns olika manövrar att utföra som behandling vid 

vestibulär yrsel. Kirurgiska ingrepp i balansorganen eller vestibularisrnerven övervägs när 

manövrar eller läkemedel ej hjälper. De olika manövrarna har emellertid erkänts som 

användbara behandlingar av vestibulär yrsel, även om vissa patienter fortsätter att klaga på 

yrsel även efter behandlingarna (Papa, Amodio, Biffi & Mandara, 2017). 

Polensek, Tusa och Sterk (2009) menar att sjuksköterskan sällan eller aldrig är medvetna om 

vestibulär rehabilitering som lämplig behandling om orsaken till yrsel är vestibulär. Läkarna 

undersöker alltför sällan för nystagmus och uppger en osäkerhet i att utföra vestibulära 

manövrar hos patienterna. De upplever att de har brist på kompetens. På grund av denna 

osäkerhet ordineras ett brett spann av olika blodprov för diagnostisering samt remittering för 

uteslutning av andra orsaker såsom röntgen av hjärnan och hjärtundersökningar innan de 

hänvisar till en specialist. Ibland resulterade det dock i att ingen åtgärd gjordes då inga fel 

hittades. Det kan ta lång tid att hitta bakgrundsorsaken och en lämplig effektiv behandling 

mot yrsel. Därför är det många patienter som får leva i ovisshet med sin yrselproblematik i 

väntan på remisser eller fortsatt utredning. Under tiden får patienterna bo hemma med eller 

utan hjälp av vård- och omsorg beroende på vardagens karaktär (Polensek et al., 2009).  
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Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Ekwall, Schrab, Runesson och Magnusson (2018) skriver att en av de vanligaste 

kontaktorsakerna bland äldre patienter på akutmottagningar är yrsel. Beroende på tidigare 

medicinsk historia behöver vissa med akut insättande yrsel en ambulans. Bedömningen av 

yrsel varierar genom att bedöma patienterna som brådskande eller icke-brådskande. 

Sjuksköterskan spelar därför en viktig roll i bemötandet av patienter som uppvisar yrsel. Ett 

tidigt beslut om hur brådskande det förefaller vara är av stor vikt vid bedömningen. 

Utmaningen är att med begränsad diagnostisk utrustning bestämma rätt vårdnivå för 

karaktären på yrsel. Vissa sjukdomstillstånd kräver mer avancerad teknisk eller diagnostisk 

utrustning för att yrsel ska identifieras och diagnostiseras korrekt. Yrsel kan vara ett relativt 

ofarligt symtom på degenerativa processer i äldre patienters öron, men kan i vissa fall också 

vara det första tecknet på ett allvarligt tillstånd som stroke. Detta gör besluten i bedömningen 

mycket viktiga för att undvika onödiga negativa påföljder (Ekwall et al., 2018). Walsh, 

Yardley, Donovan-Hall och Smith, (2007) skriver att när lägesändring från liggande till 

sittande genomförs kan yrsel förekomma. Det beror på att hjärnan tolkar den nya sensoriska 

informationen för att anpassa sig till omgivningen. Eftersom yrsel är en så obehaglig känsla 

kommer de flesta att reagera genom att begränsa den sensoriska informationen genom att 

minska sina rörelser för att lindra symtomen. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att 

exempelvis låta patienter med yrsel sitta en stund på sängkanten innan uppresning och ha 

tålamod vid all omvårdnad (Walsh et al., 2007).  

Personcentrerad vård  

Enligt Santana et al. (2018) handlar personcentrerad vård om att förstå den unika människan 

bakom patienterna. Personcentrerad vård är inte begränsat till endast patienterna, utan den 

inkluderar även familjer och anhörigvårdare. Personcentrerad vård är en grundläggande 

kompetens för sjuksköterskan och en viktig del för en god vårdkvalitet. Det gäller för 

sjuksköterskan att samarbeta och inkludera patienterna samt att ha en god 

kommunikationsförmåga. Enligt Manley och McCormack (2008) är personcentrerad vård 

svagt definierad och svårförstått. De förklarar termen personcentrerad vård som den 

terapeutiska relationen mellan sjuksköterskan och patienter samt sjuksköterskor 

sinsemellan, och för att vidareutveckla den personcentrerade vården anser Manley och 

McCormack (2008) att det krävs ständig utveckling hos sjuksköterskan där förändring i stort 

är ett måste för att komma framåt tillsammans. Detta styrks av Santana et al. (2018) som 

skriver att det krävs en helhetssyn på patienterna där sjuksköterskan tar hänsyn till deras 

individuella uttryck, kultur, tro, välbefinnande, livssammanhang och miljö. 

Livssammanhang och miljö 

Att ha en öppenhet och förståelse för patienternas livsvärld innefattar ett genuint 

professionellt intresse för det vardagliga i livet ihop med livssammanhang och miljö. Vilket 

Högskolan i Skövde (2017) anser vara det centrala i vårdandet av patienterna. Hall och 

Graubæk (2012) talar om de fyra exitentialerna levd kropp, levd tid, levt rum samt levd 

relation som tydliggör dessa begrepp. Blomqvist (2012) berättar att levd kropp innebär hur 
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patienten känner sig subjektivt i kroppen. Vid yrsel är kroppen objektivt oförändrad men den 

levda kroppen är drastiskt förändrad. Patienter som upplever att sjuksköterskan är 

intresserade av deras ändrade levda kropp, livssammanhang och miljö öppnar lättare upp för 

samtal. Vidare säger Blomqvist (2012) att vid yrsel förändras också patienternas levda tid. 

Det betyder att de blickar tillbaka i tiden och försöker komma på teorier om varför de har 

drabbats. Detta leder till en tro av självförebråelse och en känsla av skam och skuld. 

Patienterna blickar även framåt och får en rädsla för framtiden. När sjuksköterskan medvetet 

arbetat efter begreppet levd tid uppger patienter att de fått ökad förståelse om sitt 

livssammanhang och miljö. Levd rum handlar om hur patienter upplever sin miljö. Vid yrsel 

eller andra sjukdomar ses hinder i vardagen som normalt inte upplevs. Det kan vara avståndet 

mellan sängen och badrummet, trösklar och trappor. Det som sjuksköterskan uppfattar som 

vardaglighet kan patienter med yrsel uppfatta som skrämmande och obehagligt. Precis som 

kropp, tid och rum har levda relationer en objektiv sida. I samband med sjukdom som yrsel 

kan den levda relationen mellan patienter och närstående förändras, vilket sjuksköterskan 

måste bemöta med respekt. Respekt för de förändrade relationerna som skulle kunna vara en 

källa till försämrad livskvalitet hos patienterna (Blomqvist, 2012). 

Livskvalitet 

Ekwall et al. (2018) förklarar att yrsel påverkar livskvaliteten hos de äldre i befolkningen 

genom att den minskar deras fysiska förmåga och ökar därmed risken för fall och psykiska 

besvär. Lopez-Escamez et al. (2005) definierar livskvalitet som en persons uppfattningar av 

hans eller hennes inställning till livet i samband med kultur, värderingar och normer. 

Livskvalitet omfattar ett brett spektrum av domäner såsom hälsotillstånd, arbetsstatus, 

fritidsaktiviteter, ekonomiska resurser och relationer. Att vara drabbad av yrsel innebär att 

livskvaliteten sänks. 

PROBLEMFORMULERING 

Yrsel är en vanlig kontaktorsak bland de äldre och då med majoriteten kvinnor. Den har en 

hög förekomst med långvarighet på grund av svårigheter att hitta korrekt orsak samt lämplig 

behandling. De stora riskerna har påvisats vara psykiska och fysiska funktionsnedsättningar 

samt skador på grund av fall. Vilket i sin tur leder till sänkt livskvalitet. Sjuksköterskan har 

stor betydelse i bemötandet av patienter som söker för yrsel. Utmaningen ligger i att med 

begränsad diagnostisk utrustning bestämma rätt vårdnivå för yrsel. Ibland resulterar det dock 

i att ingen åtgärd görs då inga fel hittas eller att patienterna får förklaringen att yrsel kan bero 

på åldern. Påföljden av det blir att många lever hemma med sin yrsel. Patienternas upplevda 

erfarenheter från att leva med yrsel i vardagen är viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

Sjuksköterskan behöver ökad och fördjupad förståelse för patienternas livssammanhang och 

miljö i arbetet mot att öka patienternas livskvalitet. 
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SYFTE 

Syftet med studien var att belysa hur äldres livskvalitet påverkas av att leva med yrsel i 

vardagen.  



7 

 

METOD 

Metoden som valdes för denna studie var en litteraturöversikt. Litteraturöversikter går enligt 

Friberg (2017) ut på att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett specifikt 

kunskapsområde samt att kritiskt granska befintliga forskningsresultat. Delar sorteras ut som 

besvarar studiens syfte och läggs sedan ihop till en ny helhet med ökad förståelse för 

ämnesområdet. I en litteraturöversikt kan författare använda kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Kvantitativa studier handlar neutral kunskap som objektifierar kroppen och tolkas 

med hjälp av statistik. Kvalitativa studier är riktade till att skapa förståelse för ett 

sammanhang med kontextbundna fakta om en individ och dennes livssituation (Friberg, 

2017).  

Urval 

Till studien har sju kvalitativa och tre kvantitativa artiklar valts varav en artikel hade 

kvalitativ utvärdering och kvantitativ analys. De kvantitativa artiklarna styrkte de kvalitativa 

med statistik för att få det mer hållbart. Studiens författare använde sig inte av geografiska 

avgränsningar. Sverige är ett mångkulturellt samhälle vilket togs med i avvägande i valet av 

avgränsningar. Inklusionskriterier som användes innefattade engelskspråkiga artiklar, de var 

publicerade mellan 2008–2018 samt var peer reviewed. Peer reviewed innebär enligt 

Östlundh (2017) att artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Samtliga artiklar hade 

patientperspektiv och liknande syften. Om fler perspektiv återfanns i samma artikel 

exkluderades de delarna. Åldersgränsen för deltagare i studierna >65 år, var relevant för 

studiens syfte. Män och kvinnor inkluderades i studien för helhetsperspektivet. 

Exklusionskriterier var studier där forskningsetiska överväganden uteslutits samt studier 

som var begränsade av fulltexttillgänglighet (Friberg, 2017). Sökta artiklars helhet lästes och 

granskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) för både de kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna (se bilaga 2 och 3). Metod och resultat lästes i flera artiklar och 10 

artiklar som motsvarade studiens syfte valdes vidare till analys. Studiens författare fick på 

sina ursprungliga sökord (dizziness, life context, nurse, patient, quality of life) ett stort antal 

artiklar som inte kunde besvara författarnas syfte, vilka exkluderades.  

Datainsamling 

Via sökmotorn WorldCat Discovery på Högskolan i Skövdes bibliotek användes databaserna 

CINAHL och WorldCat.org. Databasen Pubmed användes via sökmotorn Google. Dessa 

databaser var relevanta för ämnesområdet eftersom de berörde ämnet omvårdnad (Östlundh, 

2017). En systematisk sökning av data gjordes enligt Friberg (2017). Sökord som slutligen 

användes var dizziness, patient, experience*, quality of life, anxiety, depression, impact, 

long*, disability, chronic, risk, priorities, fall*, autonomy, perception*, older, qualitative 

och drug*. Vid sökningar i samtliga databaser användes Boolesk sökteknik. Till sökorden 

experience, long, perception, drug samt fall användes trunkering, *, för att upptäcka fler 

möjliga böjelser på orden. Sökoperatören AND användes för att koppla ihop sökorden 

(Östlundh, 2017). Författarna läste gemensamt titlar och abstrakt för att avgöra vilka artiklar 

som passade studiens syfte. Artikelsökningen presenteras i en tabell (se bilaga 1). 
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Analys 

Förförståelse innebär en kunskap och förståelse av studieobjektet innan en studiens början 

(Priebe & Landström, 2017). Författarna till denna studie har erfarenhet av patienter med 

yrsel då de sammanlagt varit verksamma inom vården som undersköterskor i ca 20år. 

Författarna reflekterade över denna förförståelse innan analysens början vilket gav ett 

neutralt perspektiv för studiens utgång (Henricson & Billhult, 2017). Artiklarnas resultat har 

analyserats enligt Fribergs metod (2017) bestående av tre analyssteg för litteraturöversikter. 

I det första steget lästes de valda studierna igenom ett flertal gånger för att få förståelse för 

innehåll och sammanhang. Varje studies resultat översattes till svenska och sammanfattades 

på ett par sidor som stöd. I steg två sorterades studiernas syfte, perspektiv, metod, resultat, 

och förekomst av forskningsetiska överväganden in i en artikelöversikt (se bilaga 4). Denna 

tabell skapade struktur samt överskådlig grund för fortsatt analysering. I steg tre satt 

författarna enskilt och markerade stycken ur resultatdelarna som var relevanta för studiens 

syfte. Därefter analyserades markerad text tillsammans för att se huruvida författarna tolkat 

innehållet på samma sätt. Sedan klipptes stycken ut som besvarade studiens syfte och 

klistrades in i ett sparat dokument. Likheter och skillnader identifierades och de olika 

styckena sorterades in i grupper utefter sina likheter. Dessa grupperingar utmynnade i tre 

teman; Rädsla, Önskan och Begränsningar (se bilaga 5). 

Etiska överväganden 

Litteraturstudier ska innehålla etiska överväganden för att skydda deltagarna i studien. 

Författarna till studien använde enbart artiklar som genomgått en etisk prövning samt 

behandlade artiklarna respektfullt gentemot forskarna och deltagarna (Forsberg & 

Wengström, 2013). Studier utan etiskt godkännande exkluderades. Plagiering samt 

förvrängning av resultat undveks på grund av att förförståelsen hade diskuterats. Författarna 

tog stöd av Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning som betonar fyra huvudkrav. Informationskravet handlar 

om att informera om uppgiftslämnare samt undersökningsdeltagare. Informera om deras 

uppgift i studien samt deltagande är frivilligt med rätt att avbryta när helst de vill. 

Samtyckeskravet säger att informerat samtycke måste inhämtas från varje deltagare. 

Konfidentialitetkravet handlar om att obehöriga ej ska kunna få ta del av känsliga uppgifter 

från studien. Studiens författare tog hänsyn till detta genom att inte låta obehöriga komma 

åt materialet till studien. Exempelvis genom att ha så säkra lösenord till datorerna där det 

förvarades. Nyttjandekravet betonar att insamlat datamaterial endast får användas 

ändamålsenligt. Materialet i denna studie har ej använts till annat än för studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2003). Göra-gott-principen är en etisk princip som innefattar att studier 

inte ska vara till skada för deltagarna till studien, den ska reducera skador samt skapa fördelar 

(Sandman & Kjellström, 2018). Enligt Kliniska studier (2017) ska omsorgen om individen 

gå före vetenskapens och samhällets intressen.  
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RESULTAT 

Studiens resultat presenteras utifrån tre teman med sex subteman i Tabell 1.  

Tabell 1.  

Rädsla Önskan Begränsningar 

Rädsla för 

att falla 

Rädsla 

för 

framtiden 

Önskan och 

strategier 

för att bli 

frisk 

Önskan att 

få stöd 

Begränsningar 

i vardagen 

Begränsningar 

i det sociala 

livet 

Rädsla 

Temat rädsla tar upp utlösande faktorer till obehagskänslor på grund av yrsel. 

Obehagskänslor som kan eskalera från mild oro till ren och skär skräck. En fundamental 

känsla som hjälper människorna att skydda sig från olika faror relaterade till yrsel. Det vill 

säga rädslor för olika konsekvenser på grund av yrsel. 

Rädsla för att falla  

Det beskrivs en förtvivlan hos äldre över att inte kunna förflytta sig på samma sätt som förut. 

Ett försämrat allmäntillstånd samt sänkt livskvalitet på grund av yrsel konstateras och att det 

framförallt synliggörs för patienterna i deras hemmiljö (Stam et al., 2016b; Cheng et al., 

2012) Detta tenderar till att patienterna känner sig mindre självständiga då miljön i hemmet 

upplevs som mer otrygg (Cheng et al., 2012). Faktorer till upplevda otryggheten kan 

exempelvis vara mattor, trösklar, hala golvytor samt möbler som far iväg då patienterna 

försöker använda dem som stöd. Att gå på en rak linje mot badrummet är en fruktad aktivitet. 

Att resa sig upp, vara stillastående lite för länge eller bara promenera är faktorer som 

resulterar i att de planerar sina sträckor och aktiviteter väl (Bell, Steinsbekk & Granas, 2017; 

Dros et al., 2012; Menant et al., 2013). Vissa patienter anser inte att de har någon risk för 

fall utan uttrycker mer en ostadighet eller yrselkänsla (Bell et al., 2017).  De flesta äldre 

patienter med yrsel är oroliga över sin rörlighet. De anser att förebyggandet av fall och dess 

konsekvenser är av stor vikt. Många anhöriga är omedvetna om sin partners rädsla för att 

falla. Många anhöriga önskar att fallrisken utforskas mer (Honaker & Kretschmer, 2014). 

Rädsla för att falla resulterar i en oro som vidare kan ge patienterna ångestproblematik och 

sämre livskvalitet (Kruschinski, Theile, Dreier & Hummers-Pradier, 2010). Många patienter 

har en kontinuerlig känsla av oro och osäkerhet i sin vardag. Patienter som lever med yrsel i 

vardagen utvecklar lättare psykisk ohälsa samt känslomässiga problem. Ångest och oro är 

vanligt förekommande hos patienter med yrsel (Stam et al., 2016b; Kruschinski et al., 2011; 

Menant et al., 2013; Cheng et al., 2012). Vissa patienter känner en osäkerhet under 

yrselattacken men kan även beskriva en osäkerhet efter yrselattacken. Oro för återfall är 
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framträdande (Olsson Möller et al., 2014). Vissa patienter utvecklar ångest från rädslan att 

de kan falla. Patienterna känner sig nere och har inget hopp om att deras yrsel någonsin ska 

gå över. Patienterna med yrsel uttrycker en känsla av att de inte är tillräckligt bra. De känner 

sig besvikna av att aldrig bli lika bra som de vill vara. Patienterna oroar för att gå ut och falla 

och inte komma upp eller få tag på hjälp. Patienterna har ångest över att gå på stan eftersom 

att om de vinglar till på stan på grund av yrsel så kan folk tro att de är berusade. Att ta sig 

till affären och småhandla är inte längre ett alternativ då rädslan för att synas bland folk är 

alltför påtaglig. Denna isolering från samhället ökar risken för depression vilket försämrar 

livskvaliteten (Stam et al., 2016b; Olsson Möller et al., 2014). 

Rädsla för framtiden 

Olsson Möller et al., (2014) och Kruschinski et al., (2010) belyser patienternas upplevelse 

av försämrad livskvalitet med uttryck som en slags rädsla eller osäkerhet i sina liv eftersom 

de inte vet hur dagen eller framtiden utspelar sig. Patienterna känner framtida hot, som att 

inte kunna tvätta, klä på sig själv eller köra bil. De uttrycker en rädsla för att falla så illa att 

de inte längre kan bo kvar hemma utan måste flytta in på ett särskilt boende. Detta uttrycks 

som förödande av de patienter som har en anhörig som de själva vårdar i hemmet. Därför 

prioriterar patienterna att bo i sitt eget hem och inte bo på ett särskilt boende (Olsson Möller 

et al., 2014; Kruschinski et al., 2010). En annan ovisshet som patienter beskriver är om deras 

yrsel skulle visa sig vara en allvarlig sjukdom med dödlig utgång. De flesta patienterna vill 

att deras läkare ska göra mer för att avslöja den bakomliggande orsaken till yrsel 

(Kruschinski et al., 2010; Stam et al., 2016b). 

Önskan 

Följande tema innehåller önskan och strategier för att klara av sin vardag eller ett försök 

tillbaka till vardagen innan patienterna drabbades av yrsel. Önskan är att föreställa sig eller 

vilja få något förverkligat. Temat tar även upp patienters önskan om att få stöd för sin yrsel, 

vilket upplevs bristande. 

Önskan och strategier för att bli frisk 

Patienterna utvecklar självlärda strategier för att anpassa sig till livet med yrsel, till exempel 

att ta det lugnt, undvika stress, vila och motionera. Detta med förhoppningen om få ökad 

livskvalitet tillbaka i vardagen. Andra strategier är att undvika risken för farliga situationer, 

genom att hålla sig i möbler, gå på en tänkt rak linje eller titta på en fast punkt. Det är som 

att lära sig ett nytt sätt att röra sig. Självlärda strategier för att hantera vardagen med yrsel 

ger dem kontroll över olika situationer. Om utlösande faktorer är kända undviks de om 

möjligt. Främst använder patienterna sig av stresshantering i form av avslappningsövningar 

för förebyggande av yrsel. Fysisk aktivitet är också en bra strategi för att få bibehålla eller 

höja livskvaliteten. Vissa patienter tycker att sociala kontakter och aktiviteter är användbara, 

och de uppskattar stöd från familjer och vänner (Kruschinski et al., 2010; Olsson Möller et 

al., 2014). Även under yrselattackerna har patienterna utvecklat ett beteende för att 

underlätta för sig. Detta kan bestå av att sitta ner, ligga ner eller röra sig långsamt 
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(Kruschinski et al. 2010). Patienterna går försiktigt i sina hus och de lutar sig mot möblerna 

medvetet. Innan de sätter sig i rörelse är de tvungna att fokusera och medvetet planera sina 

steg. Nästan hälften av patienterna använder hjälpmedel för att klara av yrsel. Exempel på 

detta kan vara rollator, andra gånghjälpmedel eller att åka taxi istället för att köra bil. De 

skulle vilja få mer information om vilka aktiviteter de får göra, om det finns några risker 

med yrsel samt om det är något de ska vara uppmärksam på (Stam et al., 2016b). Att leva 

med yrsel beskrivs som en kamp om att få leva ett så normalt liv som möjligt. Det handlar 

om att återfå livet till det som det brukade vara innan yrsel började eller att bibehålla sin 

livskvalitet och inte försämras med sin yrsel. Det finns en önskan att bota, förbättra eller 

kontrollera sin yrsel. Patienterna provar exempelvis med akupunktur, motion eller 

åksjukeband och söker ny kunskap om symtomen samt begär andra läkarutlåtande. De tycker 

att det är viktigt att vara aktiv som patient, men ibland upplevdes det som svårt och till och 

med farligt att hantera yrsel på egen hand, till exempel en rädsla för att gå utomhus ensam 

eller en rädsla för att falla när de gjorde övningar hemma. Även om patienterna har lidit av 

yrsel länge har de fortfarande en önskan att bli botad eller bli förbättrad (Olsson Möller et 

al., 2014). Nästan varje patient har sina egna teorier om vad som orsakar deras yrsel. I vissa 

fall stämmer inte patienternas idéer överens med läkarens förklaring angående 

bakomliggande orsaken av yrsel (Kruschinski et al., 2010). 

Önskan att få stöd 

Patienterna vill gärna veta orsak och prognos för deras yrsel samt få kompletterande 

undersökningar (Kruschinski et al., 2010). De flesta patienter tar kontakt med sjuksköterskan 

när de upplever försämrad livskvalitet genom svårigheter med att komma ur sängen eller att 

gå på grund av yrsel. Ändå är yrsel sällan huvudorsaken till besöket. Yrsel är oftast en 

sekundär kontaktorsak, då de äldre passar på att ta upp yrselproblematiken när de söker för 

något annat (Stam et al., 2016b). Patienter som har haft yrsel en lång tid upplever sämre 

empati från sjuksköterskor jämfört patienter med akut insättande yrsel (Kruschinski et al., 

2011; Kruschinski et al., 2010; Olsson Möller et al., 2014; Stam et al., 2016b). Vissa 

patienter har hopp om att deras yrsel kan botas. En del patienter önskar lindring då de tror 

att deras symtom kan förbättras. Andra patienter hoppas att intensiteten i deras symtom inte 

ska försämras (Kruschinski et al., 2010). Trots frekvent kontakt med hälso- och sjukvården 

upplever patienter bristande stöd hos familj, vänner, grannar samt sjuksköterskor. De tycker 

att sjukvården har bristande kompetens, långa väntetider och dålig uppföljning. Ibland har 

behandlingarna inga eller bara tillfälliga effekter. De tycker inte att de får tillräckligt mycket 

eller rätt typ av behandling (Olsson Möller et al., 2014). Patienterna upplever yrsel som en 

osynlig funktionsnedsättning som ibland gör det svårt att få hjälp. Genom stöd från 

sjuksköterskan känner patienterna en bekräftelse på deras upplevelse av försämrad 

livskvalitet. De får hjälp av sin partner, barn och barnbarn eller hjälpsamma grannar. 

Patienterna önskar oftast mer bekräftelse från sjuksköterskan i primärvården, 

länssjukvården, specialistvården och i hemsjukvården. Det blir en frustration för patienterna 

när deras önskan om hjälp och stöd inte tillgodoses. Brist på stöd från sjuksköterskan leder 

till att patienterna känner sig övergivna (Olsson Möller et al., 2014). Några patienter kände 

sig avvisade på grund av att de inte kom överens med sjuksköterskan eller att deras önskan 

att ändra läkemedelsdoser inte godkändes av läkaren (Bell et al., 2017). Vissa patienter har 

dock goda erfarenheter av hälso- och sjukvården och är nöjda med insatserna. De flesta 
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patienter respekterar sin läkare som expert. Några patienter tycker dock att läkaren har 

bristande kunskap och framstår som novis vad gäller yrselproblematik. Vissa patienter får 

intrycket att hälso- och sjukvården inte har tagit yrselproblematiken på allvar ännu 

(Kruschinski et al., 2010; Olsson Möller et al., 2014). 

Begränsningar 

Detta tema består av patienternas upplevelser av sina begränsningar i vardagen och i det 

sociala livet. I vardagen möter patienterna svårigheter med till exempel personlig hygien 

eller att pendla. Patienterna måste anpassa sin vardag efter sina besvär och därmed går miste 

om sociala aktiviteter. Patienter drabbade av yrsel lär känna sig själv, sin ofullkomlighet och 

sina begränsningar på nytt. 

Begränsningar i vardagen 

Patienter som lever med yrsel upplever begränsningar i vardagen. Vissa patienter har svårt 

att gå runt i sitt hus, att tvätta och klä på sig så som de önskar. De uppger även svårigheter 

att komma upp ur sängen och gå och lägga sig när de vill. De har svårt att äta, dricka och gå 

på toaletten när de behöver. De har begränsningar i sina transportmöjligheter det vill säga 

patienterna tycker det är svårt att gå, köra bil, cykla eller använda kollektivtrafiken. 

Patienterna har begränsningar även i fritidsaktiviteter som promenad och träning. Att bidra 

till hushållsarbetet upplevs som en svår uppgift för patienterna. En del av dem har svårt med 

enklare uppgifter i huset, till exempel att göra te eller kaffe. Tyngre uppgifter som städning 

eller klättra uppför stegar är också svårt vilket leder till att hus- och trädgårdssysslor ej blir 

utförda (Mueller et al., 2014; Stam et al., 2016b). Patienter med yrsel är tvungna att ha en 

konstant medvetenhet om sina dagliga aktiviteters begränsningar. De måste var medvetna 

om hur de ska röra sig för att undvika att utlösa yrsel. Bevarandet eller förbättring av 

rörlighet är något patienterna värderar högt eftersom de vill vara så självständiga som 

möjligt. Att kunna lämna sitt hem om så bara för att korsa gatan är något patienterna upplever 

som funktionsnedsättande (Kruschinski et al., 2010; Olsson Möller et al., 2014).  

Vissa patienter anpassar sig frivilligt till livet med yrsel. De känner tacksamhet över de saker 

de fortfarande kan klara av på egen hand. De gör det bästa av den nuvarande situationen och 

tar vara på sin livskvalitet. Detta leder till anpassningar i vardagen, exempelvis att bara 

planera in en aktivitet per dag, se till att vila och anpassa sin aktivitetsnivå till den dagliga 

dagsformen (Olsson Möller et al., 2014). För många patienter förblir yrsel kvar och de lär 

sig att acceptera den. Patienterna blir vana att uppleva yrsel. De försöker fokusera på 

aktiviteter de fortfarande kan göra istället för att fokusera på begränsningar i livet på grund 

av yrsel. Många patienter berättar också att yrselproblematiken inte är så invalidiserande 

som andra kroniska sjukdomar bland deras bekanta. Patienterna känner sig begränsade då de 

ständigt är i behov av hjälpmedel. De måste undvika högljudda miljöer då bullerljud och sorl 

kan vara påtagligt jobbigt och utlösa yrselattacker. Andra miljöproblem är mörker, 

folkmassor och ojämna ytor, vilket kan överdriva känslan av yrsel. Detta leder till att 

aktiviteter hellre undviks än genomförs (Olsson Möller et al., 2014). 
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Begränsningar i det sociala livet 

Undvikandet av aktiviteter på grund av yrsel påverkar patienternas livskvalitet och vardag 

negativt. De känner sig vanmäktiga till att de tvingas ge upp aktiviteter som att sköta sitt 

arbete, de äldre som fortfarande arbetar, eller andra sociala fritidsaktiviteter. Detta gör även 

att patienterna inte kan behålla sin levnadsstandard. Patienterna upplever misslyckande i 

uppfyllandet av sin roll hemma och i hur de spenderar sina egna pengar när de vill (Olsson 

Möller et al., 2014; Mueller et al., 2014). Patienterna uppskattar kontakten med sina nära 

och kära men att de blir tvungna att minska ner på aktiviteterna på grund av yrselproblematik. 

Detta leder till sociala begränsningar. Patienterna slutar besöka sina släktingar och vänner, 

eller åker inte på resor och semester Kruschinski et al., 2010; Mueller et al., 2014; Stam et 

al., 2016b). De upplever bristande respekt från bekanta som inte hade så god insikt i deras 

yrselproblematik. Sexlivet är även det någon som påverkas negativt på grund av yrsel 

(Mueller et al., 2014). 

Patienterna upplever svårigheter med att hjälpa eller stödja människor på något sätt. Även 

att få eller behålla ett betalt jobb samt andra sociala aktiviteter som frivilligarbete, kommer 

inte heller på tal eftersom de inte kan hantera folkmassor. De är begränsade i vardagen 

exempelvis i att städa sina hus och trädgårdsarbete. Är inte hus och trädgård iordning drar 

sig patienterna för att bjuda hem folk. De undviker att delta i sociala evenemang som att gå 

på middag, dansa eller delta i sportevenemang. Dessutom är alla patienter till en viss grad 

beroende av sin anhörigvårdare för att kunna utföra aktiviteter i vardagen. Många patienter 

har ett starkt anhörigstöd, dock blir vissa anhöriga överbeskyddande (Stam et al., 2016b; 

Honaker & Kretschmer, 2014). Vardagen kan också försvåras av att patienterna känner sig 

beroende av andra i utförandet av vardagliga aktiviteter som städning eller transport. Att 

vara beroende av andra orsakar också känslor av frustration när de tvingas anpassa sig till 

andra. De känner sig skyldiga att sänka sina krav så att de inte belastar sina släktingar eller 

vänner. Andra begränsningar i vardagen var att de har svårt att ta sig till offentliga byggnader 

eller sociala evenemang och svårigheter att använda kollektivtrafik (Olsson Möller et al., 

2014). 

Resultatsammanfattning 

Äldre patienter får nedsatt livskvalitet på grund av yrsel. Faktorer som påverkar deras 

livskvalitet så att den sänks är rädsla, önskan och begränsningar. Rädsla för att falla och 

rädsla för framtiden. En nyetablerad rädsla i tillvaron för saker i vardagen som patienterna 

inte trodde de någonsin skulle behöva vara rädda för. Tankar om framtiden synliggörs. Vem 

som tar hand om vad och vad händer nu när patienten själv inte kan. Att ständigt gå omkring 

med rädsla och orostankar för framtiden leder till nedstämdhet och depression. Önskan och 

strategier till ökad livskvalitet samt önskan om stöd. De allra flesta vill klara sig så länge 

som möjligt på egen hand. Patienterna söker oftast inte för yrsel som primärorsak utan passar 

på att nämna yrsel vid annan vårdkontakt. Därför utvecklar patienterna egna strategier för 

att ta sig igenom sin vardag. Yrsel ger begränsningar i vardagen och i det sociala livet. 

Frustration och vanmäktighet över att inte kunna sköta om vare sig hus hem eller sig själv 
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är påtaglig. När det sociala livet blir påtagligt förminskat tränger sig isoleringen i hemmet 

allt närmare inpå.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metod 

Författarna valde att genomföra en litteraturöversikt för att skapa en överblick av ett 

avgränsat ämnesområde baserat på befintligt forskningsmaterial (Friberg, 2017). Artiklar 

som granskades var både kvalitativa och kvantitativa, detta upplevde författarna som en 

fördel. De kvantitativa artiklarna som med sin statistik stärkte de olika kvalitativa artiklarnas 

resultat och som då validerade deras reliabilitet. De kvantitativa artiklarna hade stort 

deltagarantal då underlaget till dessa var från enkätundersökningar eller statistiska register. 

Därför kändes det tryggt att ha dem med som uppbackning av de kvalitativa artiklarnas 

uttalade upplevelser från intervjuer med patienter. Författarna har i artiklarna hittat delar 

som kunnat besvara syftet med studien. Dock skulle en litteraturöversikt i större skala 

behöva genomföras. En nackdel till studien var att författarna hade riktlinjer från Högskolan 

i Skövde att följa samt tidsbegränsning vilket gjorde att studien ej kunde göras i större 

utsträckning. Författarnas valda kvalitativa artiklar hade dessutom ej så stort deltagarantal. 

Med dessa två aspekter att ta hänsyn till, menar författarna att för att få erhålla en heltäckande 

bild av hur äldres livskvalitet påverkas av yrsel i vardagen skulle större litteraturöversikt 

med fler begränsningar göras. 

Urval 

En fördel i studien var att datamaterialet inhämtades från olika delar av världen med 

mångkulturella bakgrunder samt olika ekonomiska tillgångar. Med detta gavs ett bredare 

perspektiv på upplevelserna av yrsel. En svaghet var att datamaterialet som användes var 

skrivna på engelska då författarnas modersmål var svenska. Detta försvårade granskningen 

och analysen samt att uppfattningen av nyanser i språket hade kunnat bli förvrängt. 

Tidsbegränsningen 2008–2018 gav studien styrka då aktuell forskning ökade trovärdigheten. 

En nackdel med detta var att på grund av denna avgränsning gick studien miste om några 

artiklar som kunde ha haft betydelse för resultatet. Samtliga artiklar var peer reviewed vilket 

stärkte studien då det innebär att artiklarna var granskade av experter inom 

forskningsområdet (Henricson, 2017). Inkluderade artiklar kvalitetsgranskades för att 

bedöma studiens kvalitet (Willman et al., 2011). I efterhand framträdde möjligheten till att 

kunna ha gjort en litteraturöversikt med enbart svenskt material. Detta skulle kunna ha 

resulterat i mer inriktade förbättringsåtgärder inom olika vårdenheter i Sverige. Författarna 

anser att studien ändå har god överförbarhet till andra länder då studien innehåller material 

från industriländer som liknar Sveriges välfärd (Henricson, 2017).  Denna studie gick miste 

om ett flertal vetenskapliga artiklar som kunde ha svarat på studiens syfte då dessa artiklar 

ej var tillgängliga i fulltext för studiens författare och upplevdes som en nackdel.  
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Datainsamling 

Via sökmotorn WorldCat Discovery på Högskolan i Skövdes bibliotek användes databaserna 

CINAHL och WorldCat.org. Databasen Pubmed användes via sökmotorn Google (Östlundh, 

2017). Flera databaser användes då författarna ansåg att det är en fördel att använda flera 

databaser istället för en. Detta för att inte missa någon användbar forskning inom 

ämnesområdet omvårdnad. Dock återfanns det i slutet av handledningen för studien att 

bristande kunskap om hur sökning skulle gå till. Detta var något som författarna till studien 

ej själva varit medvetna om utan fick till sig detta då studien var till ända. Hade detta 

synliggjorts ordentligt från början skulle förmodligen den systematiska sökningen i 

databaserna sett annorlunda ut. Antalet databaser att söka i begränsades dock till tre stycken 

med tanke på tiden för genomförandet av studien (tio veckor). Sökorden ansågs vara 

relevanta eftersom de artiklar som hittades besvarade studiens syfte samt att samma artiklar 

återkom vid olika sökningar vilket ökar trovärdigheten enligt Henricson (2017). Dessutom 

synliggjordes att artiklarnas författare var återkommande inom ämnet yrsel hos äldre vilket 

gav en trygghet och vägledning. 

Analys 

Författarna använde sig av Fribergs metod (2017) bestående av tre steg. Detta var en klar 

fördel för författarna då det gav dem en gemensam struktur på analysen. Artiklarna lästes 

igenom flera gånger samt översattes, Därefter reflekterade författarna över innehållet i 

artiklarna för att försäkra sig om att de tolkade innehållet likadant. Till detta gjordes en 

artikelöversikt som underlättade överblicken av artiklarna. Författarna satte sig enskilt och 

markerade text och/eller stycken i samtliga artiklars resultatdelar som svarade på studiens 

syfte. Vidare arbetade författarna gemensamt med att hitta likheter och skillnader och tog 

hjälp av en temaöversikt. Detta arbetssätt under analysen styrkte författarnas slutliga resultat 

då det gav möjlighet till flera infallsvinklar och således öka studiens reliabilitet och 

pålitlighet (Henricson, 2017). Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) har en studie hög 

bekräftelsebarhet om analysen är välskriven. En svaghet i analyserandet var bristen på 

material då studien inte omfattade mer än tio vetenskapliga artiklar. Detta grundar sig i att 

författarna inte ämnade göra en studie i större omfattning. 

Etiska överväganden 

Med Helsingforsdeklarationen som stöttepelare har författarna lättare kunnat granska 

forskningsetiska överväganden vilket författarna såg som en fördel i studien 

(Vetenskapsrådet, 2003). Emellertid var det stundom svårtolkade studier vad gäller etiska 

överväganden. I vissa studier fanns det oklara referenser till vart godkännande av studierna 

inhämtats. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt tar upp tre teman som belysa hur äldres livskvalitet 

påverkas av att leva med yrsel i vardagen. Det är Rädsla, Önskan och Begränsningar. Det 

framgår att yrsel är en stor men osynlig funktionsnedsättning både fysiskt, psykiskt och 

socialt som sänker livskvaliteten. 

Temat Rädsla belyser att äldre som lever med yrsel i vardagen och etablerar olika strategier 

för att övervinna sin rädsla för att falla. Det kan vara att planera sin väg inomhus så att de 

vet säkert att det finns något att hålla i längs vägen eller helt enkelt ta bort en del av 

orosmomenten. Tillslut har deras strategier avskärmat dem från omvärlden för att de helt 

enkelt slutar gå ut och träffa folk eller själva åsamkat sig skada på grund av deras strategier 

inomhus. Exempelvis att patienter med yrsel som använder kontorsstolar som rollator eller 

en faktisk rollator som rullstol som författarna har observerat. Författarna anser att detta är 

farliga strategier och onödiga risker som behöver förebyggas med information. 

Sjuksköterskans roll är att klart och tydligt informera, vägleda och stötta patienterna. 

Personcentrerad vård inom kommunal verksamhet anser författarna vara lika viktigt som på 

sjukhus och kan exempelvis vara ett koordinerat hembesök med olika professioner. 

Hembesöket är ett ypperligt tillfälle för sjuksköterskan att stärka banden mellan sjukvård 

och patient och samtidigt få klinisk inblick i deras vardag. Den personcentrerade vården 

leder då till ökad kunskap hos patienterna som i sin tur får ökat självförtroende och risken 

för fall minskar. Olsson Möller et al. (2013) förklarar att strategin hos hälso- och sjukvården 

för att förebygga fall är att eliminera riskfaktorerna för fall. Yrsel är en känd riskfaktor för 

fall med olika orsaker och utlösande faktorer. Fall är den mest invalidiserande följden av 

yrsel och leder till dålig självuppfattad hälsa och minskad livskvalitet, vilket indikerar vikten 

av förebyggande av yrsel (Olsson Möller et al., 2013; Lin & Bhattacharyya, 2014). Patienter 

upplever att stöd från sjuksköterskor spelar en viktig roll när det gäller egna strategier. De 

behöver mer information om hantering av sin yrsel i vardagen. Olsson Möller et al. (2013) 

skriver att äldre patienters livsstil inte förändras lika mycket som ungas eftersom ålderdomen 

av naturliga skäl gjort dem mindre aktiva i vardagen. Detta kan vara förklaringen till varför 

de äldre inte upplever psykisk ohälsa i samma grad som yngre. Författarna ser dock till 

aspekten att vi i Sveriges samhälle idag håller oss vid god vigör längre upp i åldrarna varpå 

risken för psykisk ohälsa mycket väl kan komma att stiga hos de äldre i framtiden. 

Författarna har personliga erfarenheter av patienter ≥75 år, som fortfarande har körkort och 

fortfarande reser utomlands. Dessa människor blev helt förfärade över att de drabbades av 

akut eller kronisk yrsel. Patienter får oftast enligt Weidt et al. (2014) skatta 

allvarlighetsgraden på yrsel med ett frågeformulär som kallas Dizziness Handicap Inventory. 

Författarna anser att formuläret är användbart för att få fram information om hur och när 

yrsel framträder och hur det påverkar patienters vardag. Men med detta instrument kan inte 

framtiden för patienten förutses. Formuläret svarar bara på hur det såg ut just då. 

Temat Begränsningar beskriver försöken att undvika situationer som eventuellt ger upphov 

till yrsel begränsar patienterna i deras vardag. Detta leder till sänkt livskvalitet och förvärrar 

den psykiska ohälsan ännu mer (Weidt et al., 2014). Patienters uppfattningar eller inställning 

till livet i samband med kultur, värderingar och normer bidrar till deras syn på sin livskvalitet 

(Lopes-Escamez et al. 2005). Ett oväntat fynd från resultatet är att patienter med yrsel har 
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ett försämrat sexliv. Författarna till denna studie ville hitta mer forskning om detta men 

lyckades ej. De såg en koppling till det försämrade sexlivet med Blomqvist (2012) som 

beskriver förändrad levd relation, som kan uppstå vid yrsel. Studiens författare kopplar även 

ihop det försämrade sexlivet med konsekvenserna av yrsel i vardagen, till exempel 

illamående och kräkningar (Wikström, 2012) och psykisk ohälsa (Best et al., 2009). Studiens 

resultat påvisar att risken för att bli isolerad i sitt hem på grund av yrsel ökar. Det levda 

rummet ändras då patienterna upplever sig som inlåsta hemma och väggarna är detsamma 

varje dag. Den levda tiden förändras när patienten är ensam hemma då tiden kan gå sakta 

och till och med flyta samman (Blomqvist, 2012). Olsson Möller et al. (2013) förklarar att 

yrsel orsakar social isolering hos de äldre. De kan eller får inte köra bil längre, de kanske 

inte klarar av att transportera sig utan ledsagning. Det sociala nätverket har en betydande roll 

för de äldre. Enligt Polensek et al., (2009) ger patienterna vaga beskrivningar av sin 

yrselproblematik vilket försvårar anamnesen och vidare behandling. Författarna ser yrsel 

som sekundär kontaktorsak som ett problem. Då sjuksköterskan och patienter inte lägger 

någon större vikt vid den sekundära kontaktorsaken, ökar både fallrisken och risken för 

psykisk ohälsa. Patienterna går med yrsel hemma längre innan någon åtgärd kan utföras. 

Svårigheter att kartlägga bakgrundsorsaken till yrsel kan uppkomma. I olika vårdsituationer 

möter sjuksköterskor patienter där de ska samla in information om patientens situation, det 

vill säga en anamnes. Författarna anser att redan vid anamnesen bör sjuksköterskan vara 

observant på hur patienten presenterar sin kontaktorsak. För att sjuksköterskan ska kunna ge 

god omvårdnad måste han eller hon utgå från den individuella människans behov och 

värderingar och visa respekt för patientens integritet (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-

Ekstrand, 2013). Patienter vågar i större utsträckning berätta om sina besvär om 

sjuksköterskan aktivt visar intresse för patientens livssammanhang och miljö. Begreppet 

levd kropp ger en förståelse för att patienten upplever sin kropp förändrad (Blomqvist, 2012). 

Sjukdomar och behandlingar påverkar patienters livssammanhang (Högskolan i Skövde, 

2017). Sjuksköterskan dokumenterar om patientens livssammanhang för att skapa 

förutsättningar för hälso- och sjukvårdspersonal att förstå patientens behov av omvårdnad 

och att utföra personcentrerad omvårdnad (Ehnfors et al., 2013). Att patienten inte vill 

besvära hälso- och sjukvården med sin yrsel tror författarna skulle kunna vara en orsak till 

att yrsel inte alltid tas på allvar. I Hälso- och sjukvårdslagen (2017) finns det riktlinjer om 

hur sjuksköterskan ska bedriva sitt arbete med patienten. Ett övergripande mål är att 

befolkningen ska ha en god hälsa och få en god vård på lika villkor. Alla människor är lika 

värda och respekt, empati och förståelse ska ges för patientens värdighet. Patientens behov 

av kontinuitet och trygghet ska tillgodoses. Åtgärderna för patienten ska ges på ett 

ändamålsenligt sätt (SFS 2017:30).  

Temat Önskan tar upp vikten att patienter drabbade av yrsel ska behandlas med respekt i 

sina vårdkontakter. Allvarligheten ska ses när patienten beskriver sina begränsningar, 

funktionsnedsättningar och ekonomiska konsekvenser av yrsel i vardagen (Weidt et al., 

2014). Författarna anser att mer utbildning till sjuksköterskor behövs för att de tidigare och 

snabbare ska kunna identifiera yrsel och därmed idka rätt behandling. Författarna är dock 

skeptiska till att det kommer gå igenom då den ekonomiska prioriteten ligger som väl känt i 

Sverige inte på de äldres välbefinnande. Enligt Weidt et al. (2014) är yrsel mer vanligt 

förekommande hos kvinnor och risken att drabbas ökar vid högre ålder. De äldre som 

fortfarande är pigga och kanske fortfarande arbetar upplever yrsel som en stor 
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funktionsnedsättning. De är inte vana vid att behöva be om hjälp och stöttning i vardagen 

vid exempelvis transport, matlagning eller påklädning. Författarna ser att önskan om att allt 

kunde få vara som förr är framträdande. Patienterna vill klara sig själva i vardagen. Hemlagat 

smakar alltid bättre och ingen annan kan sätta på kläderna som personen själv. Olsson Möller 

et al. (2013) påvisar tydlig skillnad mellan äldre i vardagen, som på grund av ålderdom inte 

är så aktiva längre och äldre som fortfarande arbetar och är pigga trots sin ålderdom. 

Patienterna önskar normalitet i vardagen exempelvis i form av att gå ut och hämta tidningen, 

slänga sopor, ta hem vänner på en kopp kaffe eller åka iväg på någon aktivitet som förr. 

Sjuksköterskan måste vara spindeln i nätet och vägleda patienten till lösningar för att kunna 

upprätthålla sitt sociala nätverk eller åtminstone delar av det. För att kunna göra det på bästa 

sätt måste sjuksköterskan beakta patientens livssammanhang och miljö (Högskolan i 

Skövde, 2017).  

Konklusion 

Yrsel har en negativ påverkan på äldres livskvalitet i vardagen. Patienterna drabbade av yrsel 

samt sjuksköterskor har svårt att sätta ord på och ringa in korrekta åtgärder. Om yrsel inte 

synliggörs och tas på allvar leder det till problem uppkomna av att patienterna skapar egna 

strategier. Strategier som stjälper mer än hjälper och ibland orsakar dem fysiska skador. 

Slutligen kan det leda till att patienterna blir isolerade i sina hem med. Rädslan som uppstår 

kring vardagen ger ångest och depression.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Att få ökad insikt, kunskap och förståelse för patientens livsvärld kan ge sjuksköterskan 

oändliga lösningar till förbättringsarbete i den personcentrerade vården, enligt författarna. 

För sjuksköterskor i hemsjukvården skulle det kunna handla om mer hembesök. 

Sjuksköterskan skulle även kunna utbilda sina medarbetare, vårdbiträden och 

undersköterskor. Vad de kan med sin kliniska blick se i hemmet hos patienten som indikerar 

på riskfyllda egenhändigt gjorda strategier. Eller i ett tidigt skede se och fånga upp ångest 

kring symtomen yrsel för att kunna vara dem behjälpliga att motverka depression samt social 

isolering. Att således utbilda vårdbiträden och undersköterskor i yrsel och dess effekter på 

livskvalitet skulle kunna ge en bredare och djupare förståelse om patienterna. Att 

sjuksköterskan intresserar sig och visar förståelse för patientens vardag genom hembesök är 

förtroendeingivande. Författarna anser att patienter med yrsel behöver en strukturerad och 

kompetent sjuksköterska i första mötet i vården. Detta för att kunna kartlägga patientens 

besvär och de karaktäristiska faktorerna vid yrsel. Patienterna behöver rådgivning och ges 

möjlighet att diskutera strategier med en sjuksköterska för att kunna klara av sin vardag. 

Resultatet indikerar att sjuksköterskan behöver patienternas perspektiv i omvårdnaden av 

patienten för att kunna förstå hur patienten kan lindras eller rehabiliteras. För att ordentligt 

få ta del av patientens perspektiv behövs hembesök. Hembesök ihop med de olika 

vårdprofessionerna förbättrar den personcentrerade vården då flera infallsvinklar ges. De 

kliniska symtomen på yrsel är i stor utsträckning förenad med psykosociala faktorer. För att 

förbättra patientens livskvalitet måste sjuksköterskan tydligt och på ett varaktigt sätt beakta 

både de kliniska symtomen och de psykosociala faktorerna. Därför bör läkare och 
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sjuksköterskor, förutom den fysiska undersökningen, integrera en grundläggande 

psykologisk undersökning av patienter drabbade av yrsel i hemmet. 
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Bilaga 1 

 

Databas/ 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar Avgränsningar 

Sökverktyg: 

WorldCat Discovery 

Databas: WorldCat. 

Org 

18-08-09 

Dizziness, Perception*, 

Qualitative, Drug 

12 1 1 1 

Titel: Elderly users of fall-risk-increasing 

drug perceptions of fall risk and the 

relation to their drug use - a qualitative 

study.  

 

Peer review 

2008-2018 

Engelsk text 

Databas: WordCat.org 

Sökverktyg: 

WorldCat Discovery 

Databas: 

WorldCat.org 

18-07-29 

Anxiety, chronic dizziness, 

depression, quality of life, 

impact 

37 5 4 2 

Titel: Anxiety, depression and quality of 

life (QoL) in patients with chronic 

dizziness. 

Titel: Functional Prognosis of Dizziness 

in Older Adults in Primary Care: A 

Prospective Cohort Study. 

Peer review 

2008-2018 

Enegelsk text 

Databas: WorldCat.org 

Sökverktyg: 

Worldcat Discovery 

Databas: 

WorldCat.org 

18-08-13 

Dizziness 

Patient 

Autonomy 

Impact 

9 3 1 1 

Titel: Impact of vertigo and dizziness on 

self-perceived participation and autonomy 

in older adults: results from the KORA-

Age study. 

Peer review 

2008-2018 

Engelsk text 

Databas: WorldCat.org 



 

 

Sökverktyg: 

Worldcat Discovery 

Databas: 

WorldCat.org 

18-09-01 

Chronic dizziness, 

Qualitative, Experience*, 

Quality of life 

13 2 1 1 

Titel: Fighting for control in an 

unpredictable life - a qualitative study of 

older persons' experiences of living with 

chronic dizziness. 

Peer review 

2008–2018 

Engelsk text 

Databas: WorldCat.org 

Sökverktyg: 

Worldcat Discovery 

Databas: 

WorldCat.org 

18-08-13 

Dizziness 

Older 

Risk 

Qualitative 

20 5 2 2 

Titel:  Dizziness in older people: at risk 

of shared therapeutic nihilism between 

patient and physician. A qualitative study. 

Titel: Impact of fear of falling for patients 

and caregivers: Perceptions before and 

after participation in vestibular and 

balance rehabilitation therapy. 

Peer review  

2008–2018 

Engelsk text 

Databas: WorldCat.org 

Sökverktyg: google.se 

Databas: 

Pubmed  

18-09-03 

dizziness, qualitative, 

priorities  

3 3 3 1 

Titel: The priorities of elderly patients 

suffering from dizziness: A qualitative 

study 

2008–2018 

Databas: PubMed 

Sökverktyg: 

Worldcat Discovery 

Databas: WorldCat.org 

18-09-03 

dizziness, falls, anxiety, 

depression, older 

33 10 3 1 

Titel: Pain and anxiety mediate the 

relationship between dizziness and falls in 

older people. 

Peer review 

2008–2018 

Engelsk text 

Databas: WorldCat.org 

Databas: 

Cinahl 

18-08-29 

dizziness, long*, chronic, 

anxiety 

5 3 1 1 

Titel: A three-group comparison of acute-

onset dizzy, long-term dizzy and non-

dizzy older patients in primary care. 

Peer review 

2008–2018 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Kvalitetsgranskning enligt Willman et al. (2011). Kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod  

Beskrivning av studien (metodval):………………………….  

Finns det ett tydligt syfte?                    JA      NEJ      VET EJ  

Patientkarakteristiska: Antal: ………… Ålder:……….. Man/Kvinna:…………….  

Är kontexten presenterad?                     JA      NEJ     VET EJ     

Etiskt resonemang?                                JA      NEJ     VET EJ   

Urval   

- Relevant?                       JA   NEJ  VET EJ                               

- Strategiskt?                                         JA   NEJ    VET EJ     

Metod för   

- Urvalsförförande tydligt beskrivet?     JA      NEJ        VET EJ                    

- Datainsamling tydlilgt beskrivet?        JA      NEJ        VET EJ                

- Analys tydligt beskrivet?                      JA      NEJ        VET EJ    

 

Giltighet   

- Är resultatet logiskt, begripligt?          JA      NEJ       VET EJ  



 

 

- Råder datamättnad? (Om lämpligt)     JA      NEJ       VET EJ                   

- Råder analysmättnad?                          JA      NEJ       VET EJ    

Kommunicerbarhet   

- Redovisas resultat klart och tydligt?     JA    NEJ       VET EJ                   

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?       JA     NEJ      VET EJ       

- Genereras teori?                                    JA     NEJ      VET EJ  

Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/uppfyllelse/mening beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat? 

Sammanfattande bedömning av kvalitet?   HÖG                                 MEDEL                                  LÅG  

 

Kommentar:  Granskare (sign):_____________________  

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3  

Kvalitetsgranskning enligt Willman et al. (2011). Kvalitetsgranskning av studier med kvantitativa metoder, RCT & CCT  

Beskrivning av studien  

Forskningsmetod __RCT __CCT __Multicenter, antal center……………  

__ Kontrollgrupper  

Patientkarakteristiska: Antal………….. Ålder…………… Man/ Kvinna……………  

Kriterier för inkludering/ exkludering  

Adekvat inkludering/ exkludering          JA         NEJ   

Intervention …………………………………………………………………………… Vad avsågs studien att studera? Dvs. 

vad var dess primära resp. sekundera effektmått:   

Urvalsförförandet beskrivet?                                       JA     NEJ  

Representativt urval?                                                   JA     NEJ  

Randomiseringsförfarande beskrivet?                          JA     NEJ   VET EJ  

Likvärdiga grupper vid start?                                        JA    NEJ    VET EJ  

Analyserade i den grupp som de randomiserades till?  JA    NEJ    VET EJ  



 

 

Blindning av patienter?                                                JA    NEJ    VET EJ  

Blindning av vårdare?                                                  JA    NEJ    VET EJ  

Blindning av forskare?                                                JA    NEJ    VET EJ  

Bortfall:  

Bortfallsanalysen beskriven?                          JA    NEJ  

Bortfallsstorleken beskriven?              JA    NEJ  

Adekvat statistisk metod?                      JA    NEJ  

Etiskt resonemang?                               JA    NEJ  

Hur tillförlitligt är resultatet?               JA    NEJ  

Är instrumenten valida?                        JA    NEJ  

Är instrumenten reliabla?                      JA    NEJ  

Är resultatet generaliserbart?               JA    NEJ  

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk signifikant, klinisk 

signifikant, powerberäkning)  

Sammanfattande bedömning av kvalitet? 

HÖG                                 MEDEL                                  LÅG  

Kommentar:  Granskare (sign):_____________________  

  



 

 

 
Bilaga 4 

Författare/Titel/Tidskrif

t/Årtal 

Syfte/Perspektiv Metod Resultat Förekomst av forskningsetiska 

överväganden 

Författare: Bell, H., 

Steinsbekk, A. & 

Granas, A. 

Titel: Elderly users of 

fall-risk-increasing drug 

perceptions of fall risk 

and the relation to their 

drug use - a qualitative 

study.  

Tidskrift: Journal of 

Primary Health Care. 

Årtal: 2017.  

Syfte: Att undersöka hur äldre 

som bor hemma och använder 

läkemedel som ökar fallrisken 

(FRID) uppfattar sin fallrisk och 

i relation till deras medicinering. 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

Metod: En kvalitativ studie med 

14 hemboende äldre FRID-

användare mellan 65 och 97 år i 

centrala norge deltar i semi-

strukturerade individuella 

intervjuer. Uppgifterna 

analyserades tematiskt genom 

att använda systematisk 

textkondensation. 

Resultat: Huvudfyndet var att de äldre inte 

nödvändigtvis uppfattade användningen av 

FRID som en framträdande riskfaktor för fall. 

Vissa äldre sa att de inte reflekterade över 

läkemedelsbruket överhuvudtaget och sa att de 

helt litade på sin läkares val. När de äldre 

antingen upplever yrsel och ramlar står det i 

patientens informationsbroschyr att antingen 

anpassa sitt läkemedelsbruk och kontakta sin 

läkare. Några kände sig avvisade på grund av att 

de inte kom överens eller att deras önskan att 

ändra drogen inte godkändes av läkaren. 

Förekomst av forskningsetiska 

överväganden: De regionala 

kommittéerna för medicinska och 

hälsoforskningsetik i centrala 

Norge godkände studien, och de 

deltagande äldre personerna skrev 

under skriftligt samtycke. 

Författare:Cheng,Y.,Kuo

,C., Hsieh, W., Lee, S., 

Lee, W.Chen, L. & Kao,C 

Titel: Anxiety, depression 

and quality of life (QoL) 

in patients with chronic 

dizziness. 

Tidskrift: Archives of 

Gerontology and 

Geriatrics. 

Årtal: 2012. 

Syfte: Att undersöka 

förhållandet mellan yrselns 

funktionsnedsättning och 

psykisk ohälsa hos äldre. Även 

att diskutera yrselns påverkan på 

livskvaliteten hos äldre. 

Perspektiv: Patientperspektiv 

och Sjuksköterskeperspektiv. 

Metod: Tvärsnittsstudie. DHI 

och SF-36. 

Resultat: Patienter med yrsel har sämre 

livskvalitet. Patienterna har kroppsliga smärtor, 

försämrat allmäntillstånd, begränsningar i sin 

roll på grund av känslomässiga problem och 

psykisk hälsa. 

Förekomst av forskningsetiska 

överväganden: Denna studie 

stöttades och stod under National 

Science Council i Taiwan. 



 

 

Författare: Dros, J., 

Maarsingh, O., Beem, 

L., Van, D., Ter, R., 

Schellevis, F. & Van, 

W.                         

Titel: Functional 

Prognosis of Dizziness 

in Older Adults in 

Primary Care: A 

Prospective Cohort 

Study.            

Tidskrift: The 

American Geriatrics 

Society.               

Årtal: 2012. 

Syfte: Att undersöka 

sexmånaders funktionsprognos 

för yrsel hos äldre vuxna i 

primärvården för att identifiera 

viktiga förutseende faktorer för 

yrsel och konstruera ett 

hjälpmedel för riskbedömning. 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

Metod: Prospektiv 

kohortstudie med sex månaders 

uppföljning. 

Resultat: Faktorer som var mest förutseende 

för yrselrelaterad försämring efter 6 månaders 

varsel av yrsel åtminstone sex månader innan 

de ingick, stod fortfarande som en 

yrselskrävande omständighet, problem med att 

gå eller (nästan) ramla (associeringssymtom), 

polyfarmaci, frånvaro av diabetes mellitus, 

närvaro av ångest eller depression och nedsatt 

funktionell rörlighet.  

Förekomst av forskningsetiska 

överväganden: Medicinetiska 

kommittéer från de två akademiska 

medicinska institutionerna 

(Department of Family Medicine, 

Academic Medical Center, 

University of Amsterdam, 

Amsterdam, the Netherlands; 

†Department of Family Medicine 

and EMGO Institute for Health and 

Care Research, VU University 

Medical Center, Amsterdam, the 

Netherlands; godkände studien. 

Alla deltagare gav skriftligt 

informerat samtycke. 

Författare: Honaker, J. 

& Kretschmer, L. 

Titel: Impact of fear of 

falling for patients and 

caregivers: Perceptions 

before and after 

participation in 

vestibular and balance 

rehabilitation therapy. 

Tidskrift: American 

Journal of Audiology. 

Årtal: 2014 

Syfte: Att undersöka 

konsekvenserna av rädsla för 

fall (FoF) hos äldre patienter 

med yrsel och deras 

anhörigvårdare för att bättre 

kunna bestämma holistiska 

behov när man utvecklar en 

personcentrerad strategi för 

minskning av fallrisk. 

Perspektiv: Patientperspektiv 

och anhörigperspektiv. 

Metod: En blandad metod 

användes, vilket innehöll en 

fenomenologisk kvalitativ 

utvärdering som undersökte 

effekten av FoF hos 14 

patienter och en 

familjemedlem för varje 

patient. Kvantitativ analys 

användes för att ytterligare 

tolka resultat av intervjuer som 

genomförts före och efter 

deltagande i ett vestibulär och 

balans-rehabiliteringsprogram 

som utformats för att minska 

fallrisk och förbättra 

balanssinnet. 

Resultat: Kvalitativ analys av 

deltagarintervjuer före och efter vestibulär 

rehabilitering avslöjade livsstilsförändringar 

för både deltagare och anhörigvårdare på 

grund av FoF och behovet av att minska 

fallrisken. 

Förekomst av forskningsetiska 

överväganden:  Den legitima 

institutionella 

granskningskommittén för 

humanforskning som författarnas 

universitet University of 

Nebraska—Lincoln University of 

Cincinnati, OH) är kopplade till 

godkände denna studien. Alla 

deltagare gav skriftligt samtycke till 

sitt deltagande. 



 

 

Författare: Kruschinski, 

C., Sczepanek, J., Wiese, 

B., Breull, A., Junius-

Walker, U. & Hummers-

Pradier, E. 

Titel: A three-group 

comparison of acute-onset 

dizzy, long-term dizzy 

and non-dizzy older 

patients in primary care. 

Tidskrift: Aging Clinical 

and Experimental 

Research. 

Årtal: 2011. 

Syfte: Att undersöka äldre 

patienter som lider av akut, 

kronisk eller ingen yrsel, i 

termer 

av deras kardiovaskulära risker 

och andra orsaker. 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

Metod: En tvärsnittsjämförelse 

av 257 patienter (65+) som 

presenterades vid 

familjemedicinska operationer 

i Tyskland utfördes. Åtgärder 

för kardiovaskulär risk, 

inklusive övergripande poäng, 

livskvalitetsklass (SF-12), 

dagliga aktiviteter (ADL), 

depression (GDS), yrsel (DHI) 

och patientbehov (DiNA) samt 

samsjuklighet och 

medicinering, jämfördes i en 

regressionsanalys. 

Resultat: Ångest och oro är vanligt 

förekommande hos patienter med yrsel jämfört 

med patienter utan yrsel. Patienter vill gärna 

veta orsaken till deras yrselproblematik. 

Patienter med kronisk yrsel upplevde sämre 

empati från hälso- och sjukvårdspersonal än 

patienter med akut yrsel. 

Förekomst av forskningsetiska 

överväganden: Patienterna i alla 

tre studiegrupperna gav sitt 

informerade samtycke. Studien 

godkändes av den Etiska kommittén 

i Hannover Medical School och 

följde de etiska reglerna för 

mänskliga experiment som anges i 

Helsingforsdeklarationen. 

Författare: 

Kruschinski, C., Theile, 

G., Dreier, S. & 

Hummers-Pradier, E. 

Titel: The priorities of 

elderly patients suffering 

from dizziness: A 

qualitative study. 

Tidskrift: European 

Journal of General 

Practice. 

Årtal: 2010. 

Syfte: Att lära sig mer om 

prioriteringar i livet hos 

patienternas med yrsel. 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

Metod: Patienter rekryterades 

av nio allmänläkare. 

Inklusionskriterier var en ålder 

av minst 65 år och yrsel. 

Halvstrukturerade intervjuer av 

20 patienter (12 kvinnor, 

medelålder 79 år) analyserades 

genom kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Patienterna var mycket fokuserade 

på att hitta orsaker till deras yrsel, och många 

tycker att deras läkare inte tar yrselproblemet 

på allvar. Patienterna uttryckte egna teorier om 

etiologi som ibland var uppenbar 

missuppfattat. Patienterna prioriterade 

återhämtning, lindring eller stabilisering). 

Vissa patienter hade inte fått information om 

behandlingsalternativ. Patienterna nämnde ofta 

vad de gjorde på egen hand för att behandla sin 

yrsel (självhjälpsåtgärder). Många patienter 

var mycket rädda för att ramla och för förlust 

av självständighet). 

Förekomst av forskningsetiska 

överväganden: Studieprotokollet 

godkändes av etikkommittén för 

Hannover Medical School. 



 

 

Författare:  Menant, J., 

Wong, A., Sturnieks, D., 

Close, J., Delbaere, K., 

Sachdev, P., . . . Lord, S.   

Titel: Pain and anxiety 

mediate the relationship 

between dizziness and 

falls in older people. 

Tidskrift: Journal of the 

American Geriatrics 

Society. 

Årtal: 2013. 

Syfte: Att undersöka förhållandet 

mellan självrapporterad yrsel och 

fall hos äldre människor och 

potentiella medicinska, 

fysiologiska och psykologiska 

medlare. 

Perspektiv:  Patientperspektiv 

Metod: Sekundär analys av en 

prospektiv kohortstudie. 

Resultat: De äldre patienterna med har oftare 

nack- och ryggsmärta, tidigare anamnes på 

transienta ischemiska attacker och yrselattack 

vid uppresning. De har också sämre balans och 

mindre styrka och mer depression och ångest. 

Det finns inga blodtrycksrelaterade skillnader 

mellan patienter med eller utan yrsel. Yrsel 

ökar risken för fall. 

Förekomst av forskningsetiska 

överväganden: Human Research 

Ethics Committee vid University of 

New South Wales godkände 

förfarandet. Informerat samtycke 

erhölls från alla deltagare. 

Författare: Mueller, 

M., Strobl, R., Jahn, 

K., Linkohr, B., 

Ladwig, K., Mielck, A. 

& Grill, E. 

Titel: Impact of 

vertigo and dizziness 

on self-perceived 

participation and 

autonomy in older 

adults: results from the 

KORA-Age study. 

Tidskrift: Springer 

International 

Publishing 

Switzerland. 

Årtal: 2014. 

Syfte: Att undersöka 

associeringen av yrsel med 

självuppfattat delaktighet och 

autonomi hos äldre som bor i 

eget hem. 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

 

Metod: Data från andra vågen 

av den Tyska KORA-Age 

kohortstudien från 2012 

användes. Där Impact on 

Participation and Autonomy- 

frågeformulär användes. 

 

Resultat: Samtligas delaktighet och autonomi 

i de olika områden (exempelvis sociala livet 

och förhållanden) var signifikant lägre hos de 

som led av yrsel. 

Förekomst av forskningsetiska 

överväganden: Samtliga deltagare 

lämnade sitt skriftliga samtycke till 

deltagandet i studien. Godkännande 

från Ethics Committee of the 

Bavarian Medical Association 

inhämtades innan studiens start. 



 

 

Författare: Olsson 

Möller, U., Hansson, E., 

Ekdahl, C., Midlöv, P., 

Jakobsson, U. & 

Kristensson, J. 

Titel: Fighting for 

control in an 

unpredictable life - a 

qualitative study of older 

persons' experiences of 

living with chronic 

dizziness. 

Tidskrift: Bmc 

Geriatrics. 

Årtal: 2014. 

 

Syfte: Att utforska äldre 

människors erfarenhet av att 

leva med kronisk yrsel. 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

Metod: I denna kvalitativa 

studie deltog sju kvinnor i 

åldrarna 74–84 år och sex män 

i åldern 73–87 år med kronisk 

yrsel (≥ 3 månader) som 

rekryterades från en 

vårdcentral 2012 i 

halvstrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna analyserades 

genom innehållsanalys. 

Resultat: Tolkning av intervjuerna resulterade 

i det övergripande temat "Kampen för kontroll 

i ett oförutsägbart liv" med två teman. Det 

första temat "Strävan mot normalitet" 

avslöjade en kamp i det dagliga livet i att leta 

efter ett botemedel eller en förbättring och 

hitta ett sätt att upprätthålla det vanliga livet. 

Denna process kan resultera i känslor av att ge 

upp. Yrsel är en stor anpassning till det dagliga 

livet, och faktorer som stödde liv med kronisk 

yrsel beskrivs. Det andra temat "Att ha en 

osäker existens" avslöjade att det dagliga livet 

inbegrep att utsättas för hot som en rädsla för 

återkommande attacker eller att ramla, vilket 

resulterade i en osäker och oflexibel 

livssituation. En känsla av att symtomen inte 

togs på allvar beskrivs. 

Förekomst av forskningsetiska 

överväganden: Denna studie har 

utförts i enlighet med 

Helsingforsdeklaration. Studien 

godkändes av Regionrådet för etisk 

granskning i Lund. Skriftligt 

samtycke erhölls från alla 

respondenter. 

Författare:  Stam, H., 

Wisse, M., Mulder, B., 

Van der Wouden, J., 

Maarsingh, O. & Van 

der Horst, H. 

Titel:  Dizziness in 

older people: at risk of 

shared therapeutic 

nihilism between 

patient and physician. 

A qualitative study. 

 Tidskrift:  BMC 

Family Practice. 

 Årtal: 2016. 

Syfte: Utforska äldre patienters 

upplevelser av påtaglig yrsel-

relaterad nedsättning samt 

deras önskningar och 

förväntningar på generella 

utövare för att kunna 

skräddarsy omvårdnaden för 

varje patient. 

Perspektiv:  Patientperspektiv 

Metod: En kvalitativ studie i 

form av semi-strukturerade 

intervjuer. 

Resultat:  Temat blev “Yrsel hos äldre 

människor: Risken för delad terapeutisk 

nihilism av patienten och generella utövaren.” 

Detta pga av två saker. Ett- patienten nämnde 

ofta yrsel som ett sekundärt symtom. Två 

deltagare upplevde ofta att de inte blev hjälpta 

av de generella utövarna med någon 

behandling. Deltagarna var oftast nöjda med 

hur generella utövaren hanterat deras yrsel. 

Men att förstå orsaken till deras yrsel verkar 

var väldigt viktigt för äldre patienter med 

yrsel. 

Förekomst av forskningsetiska 

överväganden: Godkännande av 

“The Medical Ethics Review 

Committee of UV University 

Medical Center. Samtliga 

deltagares skriftliga samtycke 

inhämtades. 



 

 

Bilaga 5 

Temaöversikt 

 Rädsla Önskan Begränsningar 

Artikel Rädsla för att falla Rädsla för framtiden Önskan och 

strategier för att bli 

frisk 

Önskan att få stöd Begränsningar i 

vardagen 

Begränsningar i det sociala 

livet 

Elderly users of fall-risk-

increasing drug perceptions 

of fall risk and the relation 

to their drug use - a 

qualitative study. 

X   X   

Anxiety, depression and 

quality of life (QoL) in 

patients with chronic 

dizziness. 

X      

Functional Prognosis of 

Dizziness in Older Adults in 

Primary Care: A 

Prospective Cohort Study. 

X      

Impact of fear of falling for 

patients and caregivers: 

Perceptions before and after 

participation in vestibular 

and balance rehabilitation 

therapy. 

X     X 

A three-group comparison 

of acute-onset dizzy, long-

term dizzy and non-dizzy 

older patients in primary 

care. 

X   X   



 

 

The priorities of elderly 

patients suffering from 

dizziness: A qualitative 

study. 

X X X X X X 

Pain and anxiety mediate 

the relationship between 

dizziness and falls in older 

people. 

X      

Impact of vertigo and 

dizziness on self-perceived 

participation and autonomy 

in older adults: results from 

the KORA-Age study. 

    X X 

Fighting for control in an 

unpredictable life - a 

qualitative study of older 

persons' experiences of 

living with chronic 

dizziness. 

X X X X X X 

Dizziness in older people: at 

risk of shared therapeutic 

nihilism between patient 

and physician. A qualitative 

study. 

X X X X X X 

 


