Maj, maj din dumma haj
Aprilväder är vi ju vana vid men majväder? Ska vi få utstå majskämt nu också? Det känns i
alla fall som om vädergudarna försöker lura oss. Men jag tänker lite den som spar han har...
Det känns liksom som om vi har ett begränsat antal fina dagar i vårt lilla avlånga land och om
vi slösar för mycket på dom redan i maj så blir det färre av dom under semestern. Om det
stämmer eller inte vete sjutton men det känns i alla fall lite bättre om man tänker så i regn och
rusk.
Vi har haft en del snurriga typer här på sistone. Och då menar vi snurriga på riktigt, alltså yra.
När man drabbas av yrsel helt plötsligt upplever man det som ganska obehagligt och
oroväckande. Men inte alltför sällan är det fråga om kristallsjukan som faktiskt är en helt
ofarlig lägesyrsel och relativt enkel att åtgärda. Vi har visserligen skrivit om yrsel tidigare men
nu tänkte vi att det var dags att grotta ner oss ordentligt i just kristallsjukan. Trevlig läsning!

Är du snurrig i bollen?
Kristallsjukan är en obehaglig sjukdom som kan drabba vem som helst. Den upplevs oftast
som intensiv yrsel och illamående i samband med rörelser av huvudet. Du känner dig mycket
yr, som om du har åkt karusell.
Kristallsjukan är en godartad lägesyrsel och helt ofarlig. Det är en vanlig form av yrsel som
orsakas av att små kalkkristaller i innerörat har lossnat.

SYMTOM
Vanligaste symtomen vid
kristallsjuka är yrsel som kommer
när du vänder eller vrider huvudet,

så kallad karusellyrsel. Om du
sitter upp kan du även känna dig
yr när du lutar huvudet framåt eller
bakåt. Yrseln brukar sitta i från
några sekunder upp till en halv
minut. Den kommer tillbaka om du
upprepar samma rörelse igen.
Karusellyrsel ger en känsla av att
rummet snurrar trots att allt står
stilla, samma känsla som du får
när du snurrar runt snabbt och sedan plötsligt stannar. Ofta rör sig också ögonen ofrivilligt när
du blir yr av kristallsjukan.
När yrseln kommer kan du även ha problem med balansen, bli illamående, ha svårt att gå rakt
och att fokusera blicken. Symtomen börjar vanligen direkt på morgonen, när du exempelvis
sätter dig upp eller om du vänder dig om för att stänga av väckarklockan.
VAD ÄR DET EGENTLIGEN SOM HÄNDER I KROPPEN DÅ?
I innerörat sitter båggångar som är en del av kroppens balanssinne. I båggångarna sitter
sinnesceller, så kallade hårceller. När man rör eller vrider på huvudet sätts vätskan, och
därmed hårcellerna, i båggångarna i gungning. Detta leder till nervinpulser och information till
hjärnan om huvudets läge. Några av hårcellerna har en geléaktig massa på sin yta som
innehåller kalkkristaller. Eftersom kalkkristallerna är tyngre än vätskan rör de sig med viss
tröghet och ger hårcellerna information om gravitationen.

Vid kristallsjukan har kalkkristaller i innerörat lossnat och hamnat fel, oftast i de bakre

båggångarna. Detta kan inträffa om du exempelvis fått en hjärnskakning eller fått ett slag mot
huvudet. Ofta går det dock inte att härleda till en händelse. När kristaller lossnat påverkas
trycket i vätskan, och därmed hårcellerna, mycket kraftigare än normalt. Detta leder till fel
signaler till hjärnan som inte alls stämmer överens med vilken rörelse som sker. Det blir
informationskaos i hjärnan - karusellyrsel uppstår. Yrseln varar dock bara så länge kristallerna
rör sig och avtar när man håller huvudet stilla en stund.
Kvinnor drabbas oftare än män och det verkar även finnas en viss koppling till ålder då
sjukdomen är relativt ovanlig i yngre åldrar. En del upplever att symtomen förvärras eller
triggas av stress, sömnbrist eller väderomslag.
Karusellyrsel kan du också drabbas av om du har fått ett virus på balansnerven, så kallad
vestibularisneurit.
BEHANDLING
Behandlingen för kristallsjukan kallas repositionering och går ut på att du vrider och lutar
huvudet på olika sätt så att kristallerna i örat faller tillbaka på plats. Oftast får du ett program
med rörelser som du ska göra hemma av en fysioterapeut eller läkare. Du kan även få
behandling på en mottagning där du får sitta på en brits och behandlaren hjälper dig att röra
på huvudet på ett systematiskt sätt så att kalkkristallerna faller på plats.
Vissa fysioterapeutmottagningar och öron-näsa-hals mottagningar har en särskild stol för
behandling av just kristallsjukan. Du sitter då fastspänd medan stolen vrids och snurrar i alla
riktningar.
Efter behandlingen blir de flesta fria från besvären men vissa kan känna sig lite ostadiga. Det
är dock helt ofarligt och går över av sig själv efter någon dag.
Eftersom kristallsjukan är ofarlig och ofta går över av sig själv efter några veckor kan du även
behandla dig själv genom att prova upprepa de huvudrörelser som gör dig yr många gånger.
Även detta gör att kristallerna faller på plats vilket ofta är tillräckligt för att du ska känna dig
bättre.
DIAGNOS
Om du misstänker att du har fått kristallsjukan är det ändå viktigt att du får en diagnos av en
läkare, vanligen en öronläkare. Även om yrseln försvinner av sig själv kan det vara bra att
söka hjälp, dels för att fastställa att det är just detta du drabbats av men också då det finns
behandlingar som kan snabba på förloppet och tidigare få dig symtomfri.
Ring 112 om du har ihållande yrsel och samtidigt har
Slagit i huvudet
Blivit förlamad i ena sidan av kroppen eller i ansiktet
Svårt att tala

Nyheter på kliniken

FULL BEMANNING IGEN
Från och med denna vecka har vi faktiskt full bemanning på kliniken igen då Linda är tillbaka
heltid från mammaledigheten. Välkomna!

KRISTI FLYGARE
Vi tar ledig torsdagen den 25 maj (Kristi Himmelfärd) men jobbar som vanligt klämdagen den
26:e. Perfekt tillfälle för dig som tar ledigt att ta hand om krämporna i kroppen. Eller varför inte
passa på att göra ett kroppssammansättningstest? Komsi komsi!

LINDA SEMESTER
Släkten kallar och Linda måste åka på bröllop i Italien. Synd om henne, verkligen! Så första
veckan i juni får ni klara er med Helenas hjälp.

Naprapatbussen

NYTT KÖRSCHEMA
I och med att Linda börjat jobba heltid igen så har vissa byggen fått andra dagar eller
ny(gammal) naprapat. Linda kommer hädanefter ha huvudansvaret på Skanska Årsta, Ikano
Gustavsberg och Skanska Nacka Strand. Övriga projekt tar Helena hand om tillsvidare.

NÄR DU BÖRJAR ANVÄNDA SINNEN DU HAR FÖRSUMMAT,
ÄR DIN BELÖNING ATT SE VÄRLDEN MED HELT ANDRA ÖGON

Ta hand om dig!
Anette, Helena & Linda
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