
❙ ❙ Tinnitus brukar definieras som upple-
velsen av ljud i frånvaro av yttre stimu-
lering. Ofta rör det sig om ringande, tju-
tande eller brusande ljud som finns där
ständigt. För ca 2–3 procent av befolk-
ningen är tinnitus ett väsentligt handi-
kapp, vilket ofta innebär sömnproblem,
försämrad koncentrationsförmåga, men
även psykologiska problem som depres-
sion [1, 2]. 

Behandling
Vad gäller behandling av tinnitus finns
det ett flertal alternativ med begränsat
forskningsstöd. Då det endast undan-
tagsvis är möjligt att eliminera tinnitus
helt, är det i de allra flesta fall viktigt att
fokusera de känslomässiga reaktionerna
för att underlätta anpassningen till tinni-
tus [1]. Bland de psykologiska behand-
lingsformerna är det kognitiv beteende-
terapi som erhållit starkast stöd.

I min nyligen framlagda doktorsav-
handling presenterar jag resultaten från
en långtidsuppföljning av 146 patienter.
Av dessa framgick att en viss förbättring
skedde över tid och att det särskilt gäll-
de de patienter som genomgått kognitiv
beteendeterapi [3]. Dessa patienter hade
tidigare medverkat i en kartläggning av
besvär, och särskilt betydelsen av ma-
skeringsnivå, dvs hur pass mycket ljud
som behövs för att överrösta tinnitus [4].

Självhjälpsprogram med Internet
I avhandlingen presenteras även en nyli-
gen avslutad undersökning där tinnitus
behandlats med ett självhjälpsprogram
som administrerades via Internet. Studi-
en var kontrollerad, med randomisering
till behandling respektive väntelista
[G Andersson och medarbetare, pers
medd, 2000]. 

Deltagare rekryterades via annonse-
ring, och en förutsättning för deltagande
var att patienten skulle ha varit i kontakt
med hörselvården tidigare för sin tinni-
tus.

Totalt ingick 117 personer. Behand-
lingen bestod av en träningsmodul per
vecka under totalt sex veckors aktiv be-

handling. Under dessa veckor ingick bl a
avslappningsträning, koncentrationsöv-
ningar, förhållningssätt gentemot ljud
och sömnråd. 

De preliminära resultaten från denna
studie visade på förbättringar hos de be-
handlade, men även på ett stort bortfall.
Vid en ettårsuppföljning har vi dock
kunnat reducera bortfallet, och resulta-
ten tycks bestå. Internetbehandlingen är
nu reguljär verksamhet vid audiologiska
avdelningen, Akademiska sjukhuset,
Uppsala. 

PET
Neuroanatomiska korrelat till tinnitus
tas även upp i avhandlingen. I en fallstu-
die undersöktes en tinnituspatient med
positronemissionstomografi (PET) un-
der tinnitus samt då hennes tinnitus till-
fälligt släcktes ut med hjälp av lidokain
[5]. Subtraktionsmetodik (tinnitus – li-
dokain) visade ett vänstersidigt ökat
blodflöde i sekundär hörselbark vid tin-
nitus. Fokus låg i gyrus angularis, ut-
sträckt till primära auditiva kortex. Ett
ökat flöde fanns även i vänster parietal-
kortex, höger frontalkortex och cerebel-
lum. Av särskilt intresse var även en ak-
tivering av præcuneus, och detta område
har även identifierats tidigare [2], men ej
kommenterats. 

Slutligen ingår två arbeten där kogni-
tiva effekter av tinnitus studeras. I den
ena studien undersöktes om tinnitus-
drabbade har uppmärksamheten särskilt
inriktad på tinnitusord [6]. I experimen-
tet användes ett test, det s k Strooptestet,
som mätte hur mycket tankeförmågan
störs av konkurrerande information. Vi
ville se om tinnitusord medförde en för-
dröjningseffekt jämfört med matchade
kontrollord. Generellt visade resultaten
på stora skillnader mellan tinnituspati-
enter och kontrollpersoner i det att tinni-
tuspatienterna överlag presterade sämre.
Någon specifik effekt av tinnitusord
kunde dock inte fastställas. 

I den andra studien undersökte vi hur
tinnitusdrabbade påverkas av att få tinni-
tus maskerat helt, under vissa delar av
testperioden (varierat brus), eller inte
alls i samband med genomförandet av ett
kognitivt test. Resultaten visade att pati-
enterna presterade sämre än kontroller-
na, men även att de stördes mer av det
varierande bruset än av det konstanta [G
Andersson och medarbetare, pers medd,
1999]. 

Sammanfattningsvis innehåller min
avhandling »Clinical aspects of tinni-

tus« studier som torde peka framåt vad
gäller förståelsen av tinnitus och även
behandling av tillståndet. Avhandlingen
ger även stöd för användandet av kogni-
tiv beteendeterapi. Internet och PET ut-
gör metoder som inte funnits tillgängli-
ga tidigare vid studiet av tinnitus.
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