
 
SKJEMA FOR SVIMMELHET & BALANSEPROBLEMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMPTOMER 

Huk av på alle symptomene som du føler passer. Grader deretter fra 0 -10 i hvor stor grad du har kjent symptomet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ SYMPTOM 0 -10  ✓ SYMPTOM 0 -10 

 Rommet spinner/roterer, ting rører seg   Hodepine  

 Føler meg desorientert i rommet   Press, dott eller smerter i øret  

 Svimt av/følelsen av å nesten svime av   Hørselstap/hørselsforandring  

 Problemer med å fokusere øynene   Lyder/piping i øret   

 Må holde meg fast når jeg blir svimmel   Kvalme/oppkast/brekning  

 Synsforandringer eller dobbeltsyn   Ustødig når du går/redusert balanse  

 Følelsen av å vugge, tilte/rotere, uten at 
rommet beveger seg (kun du) 

  Hukommelsesproblemer  

Dagens dato: ____________________________________________________________________________ 

 

Navn: __________________________________________________________________________________ 

 

Fødsels-og personnummer:_________________________________________________________________ 

 

Forklar hva som skjedde den første gangen du opplevde at du fikk problemer med svimmelhet/balansen: 

 

Hvor lenge har du hatt symptomene: _______________________________________________________________________ 

Var det noe spesielt som skjedde? (skade, traume, ulykke o.l.) __________________________________________________ 

Tar du noen medisiner? __________________________________________________________________________________ 

Tar du andre rusmidler?__________________________________________________________________________________ 

Er det noen spesielle varseltegn på at du kommer til å få et svimmelhetsanfall?____________________________________ 

Har du merket om det er noe som forbedrer symptomene?_____________________________________________________ 

Har du nylig hatt noen forandring på synet?   Nei   Ja    Forklar: _____________________________________________ 

Symptomene kom: Plutselig   Gradvis    Over natta    Annet   

Symptomene er:  Konstant   Periodevis    Relatert til bevegelser  

Når du går, eventuelt når du føler balansen svikter, faller eller dras du da mot:  Høyre    Venstre    Vet ikke  

 

Dersom du krysset av på ’periodevis’: 

- Er du helt fri for symtomer mellom periodene? ___________________________________________________________ 

- Hvor ofte kommer symptomene? Hver time/dag/uke/måned/år? ____________________________________________ 

- Anfallets varighet: Sekunder/minutter/timer/dager? _______________________________________________________ 

  

    

   

   



 
Dersom symptomene er relatert til bevegelser, kryss av på det som forverrer svimmelheten  

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Når du føler deg svimmel eller i ubalanse, opplever du noe av det følgende? 

 

 

 

 

 

 

 
Har du blitt diagnosert med noe av det følgende: 
 

✓ Diagnose  ✓ Diagnose  ✓ Diagnose 
 Migrene  Depresjon  Multippel sklerose (MS) 
 Hjertefei l/ hjerteflimmer  Angst  Slag eller drypp 

 Hjernerystelse  Ørebetennelse  Diabetes 

 Epilepsi  Virus på balansenerven  Grønn stær (glaukom) 

 
 

Hvilke undersøkelser eller behandlingsformer har blitt gjort eller prøvd for SVIMMELHETEN 
 

✓ Test/Terapi Når Resultat  

 CT / MR / Røntgen   
 

 Videobriller    
 

 Hørselstest   
 

 Nevrolog    
 

 Fysioterapeut   
 

 Kiropraktor/Manuellterapeut   
 

 Vestibulær rehabilitering   
 

 Medisinering    
 

 

✓ POSISJON  ✓ SITUASJON 

 Rulle kroppen/hodet mot venstre  Kjøre eller sitte på i bil 

 Rulle kroppen/hodet mot høyre  Høye lyder eller sterkt lys 

 Bevege seg fra liggende til sittende  Stress 

 Snu hodet fra side til side når du sitter/står  Aktivitet/trening 

 Bevege hodet bak og se oppover   Kjøpesenter/folkemengder 

 Bevege hodet frem og se nedover   Hoste, nyse, anstrenge seg 

 Stivhet i nakken   Mat eller sterke lukter 

SYMPTOMER JA NEI 
Ør i hodet, lett i hodet, flytende følelse i kroppen   
Ting i rommet beveger på seg   
Veggen rører på seg/kommer imot deg   
En følelse av at du vugger eller spinner, mens alt rundt deg er som normalt   
Kvalme eller oppkast   
Nummenhet eller prikking i hender, føtter, lepper, kjeve   
Følelsen av å ville svime av   
Du må holde deg fast eller sette deg ned   
Smerter i nakken eller skuldre   


