
   
 

«Dizzy for dummies – et basiskurs i svimmelhet» 
Med fysioterapeut Narve Bjørneseth 
 

 

 

Dato:    Lørdag 28. januar 2023, 09:00 -16:00 

 

Sted:    Apexklinikken, Fyrstikkalléen 3B, 0661 Oslo 

 

Kursavgift:  PFF-medlem: 3.000,- 

Andre: 3.500,- 

 

Kursplasser:  20 

Påmelding:  www.fysioterapi.org  

Avbestillingsfrist:  28. desember 2022        

Ved avbestilling etter denne dato, må kursavgiften betales i sin helhet.  

 

 

Ønsker du å komme i gang med svimmelhetsbehandling? Har du holdt på litt, men er usikker på om 

du gjør ting riktig? Er du dreven, men føler du trenger en liten oppfrisker?  

Kurset er matnyttig for klinikere i primærhelsetjenesten, så vel som fysioterapeuter i 

kommunehelsetjenesten som møter svimle/ustø pasienter i sin hverdag. 

 

Informasjon om foreleser  

Narve Bjørneseth har kalt seg BalanseNarven i mange år, og med god grunn. Han startet sin vei inn i 

svimmelhetsfeltet i 2006 og ble i 2008 fast ansatt som fysioterapeut ved Norges største 

Balanseklinikk, KFA Majorstuen. Her ble han hektet på feltet og har aldri sett seg tilbake. I løpet av 

årene som har gått har han undersøkt og behandlet mer enn 10.000 pasienter med svimmelhet som 

symptom.  

 

Som en av få i landet jobber han utelukkende med svimle pasienter både av perifert og sentralt 

opphav. Han startet i januar 2020 Balanseklinikken ved www.apexklinikken.no, og høsten 2020 ble 

podcasten Skallebank-Hjernerystelse startet i samarbeid med kollega Lars Martin Fischer. Han er 

ansatt som vestibulær konsulent ved Helsepartner Nord Rehabilitering i Alta og sitter i styret i 

Faggruppe NOR i NFF. 

 

Formål med kurset  

Kurset inneholder kunnskapen du trenger for å starte å behandle svimle pasienter. 

Du vil lære: 

• Grunnleggende anatomi, nevrologi og fysiologi  

• Grunnleggende patologi av de vanligste tilstandene vi møter i klinikken (akutt vestibulær 

hypofunksjon/vestibularisnevritt , hjernerystelse, BPPV, menieres sykdom, labyrintitt) 

• Hvordan skille perifer fra sentral skade 

• Gjennomgang av den gode anamnesen for svimle pasienter 

• Praktisk gjennomgang av undersøkelse og behandling: 

http://www.fysioterapi.org/
http://www.apexklinikken.no/


o Nevrologiske tester 

o Spesifikke tester for vestibularisapparatet 

o Praktisk gjennomgang av objektivt testutstyr for den svimle pasienten 

o Vestibulær hypofunksjon 

o BPPV for posterior, lateral og anterior kanal på benk og med Rotundumstol 

 

 

Spørsmål? Kontakt kursansvarlig Lin Vad – lin.vad@fysioterapi.org 

 

 

Vi ønsker dere alle velkommen!  

mailto:lin.vad@fysioterapi.org

