
3744 Läkartidningen  ❙ Nr 46  ❙ 2003  ❙ Volym 100

Klinik och vetenskap

❙ ❙ Statistik från arbetslivet pekar på ökad ohälsa. Under de se-
naste åren har antalet anmälda arbetsskadesjukdomar mer än
fördubblats. Arbetsrelaterade sjukdomar där stress är en
starkt bidragande orsak är ett stort problem. Arbetsrelaterade
sjukdomar orsakar långvariga sjukskrivningar och medför
stora personliga lidanden. Samhällets kostnader för långtids-
sjukskrivning och förtidspensionering har för år 2002 beräk-
nats till ca 114 miljarder kronor. Tinnitus kan vara relaterad
till arbetssituationen och kan bidra till nedsatt arbetsförmåga.
Vid en revision av utfallet av konventionellt omhänder-
tagande av tinnituspatienter, enligt tidigare vårdprogram för
tinnitus [1], visades att hos 23 procent av den yrkesverksam-
ma gruppen var tinnitus en bidragande orsak till sjukskrivning
eller sjukpensionering [2].

»Utbrändhet« är ett ofta använt begrepp i samband med ar-
betsrelaterade stressjukdomar, men den rätta benämningen
bör vara »utmattningsdepression«. Hos tinnituspatienter är
ångest-/depressionssjukdom vanligt förekommande men un-
derdiagnostiserad [3]. Kliniska erfarenheter pekar på effekt
av selektiva serotoninupptagshämmare (SSRI) vid tinnitus-
symtom. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets hörselvårds-
avdelning pågår därför en dubbelblind randomiserad studie
med sertralin för patienter med risk att utveckla svår tinnitus.
Studien görs i samarbete med avdelningen för psykiatri.

Tinnitusdebuten är ofta kopplad till tillfällig eller perma-
nent hörselskada, vars orsak ofta är bullerexponering. Ibland
är dock våra mätmetoder inte tillräckligt känsliga för att spå-
ra hörselskada, även om patienten upplever att hörseln för-
sämrats efter bullerexponering. En optimering av tekniken för
att möjliggöra tidig identifiering av hörselskador är betydel-
sefull. Forskning med syfte att ta fram säkrare metoder be-
drivs bl a på avdelningen för teknisk audiologi vid Karolins-
ka sjukhuset och på hörselvårdsavdelningen vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. 

Definition och förekomst 
Tinnitus definieras som »en ljudupplevelse som inte förorsa-
kats av en inre eller yttre akustisk källa och som inte är orsa-
kat av en experimentell elektrisk stimulering« [2]. Tidigare
indelades tinnitus i subjektiv eller objektiv tinnitus, men i
stället för det sistnämnda bör symtomet beskrivas efter det
tillstånd som genererat ljudet. Tidigare inkluderades inte
»inre akustisk källa« i definitionen, vilket medförde att allt
ljud kroppen producerar kunde definieras som »tinnitus«. För
ca 10–15 procent av befolkningen är tinnitus ofta eller alltid

ett problem och för 2 procent av befolkningen ett svårt lidan-
de [4]. 

Stora variationer finns mellan olika rapporter beträffande
förekomsten av tinnitus hos barn, och de flesta resultat base-
ras på få individer. I egna studier, där närmare 1 000 7-åringar
intervjuades, angav 13 procent att de hade eller hade haft tin-
nitus [5]. På uppdrag av Socialstyrelsen gjorde vi nyligen en
undersökning av elever från och med årskurs 7 på högstadiet
till och med årskurs 1 på gymnasiet som visade att 10 procent
av eleverna hade tinnitus ofta eller alltid [6]. 

Det finns inga bra underlag för att jämföra förekomsten av
tinnitus hos dessa ålderskategorier nu jämfört med för 10–15
år sedan. För ca 15 år sedan rapporterades att 7,5 procent av
20-åringar hade tinnitus ofta eller alltid, medan förekomsten
idag är högre bland yngre personer. Detta kan bero på att det
skett en ökning av tinnitus, men det är också möjligt att barn
lider mer av tinnitus än vad vi känt till tidigare. 

Bland 7-åringar hade 2,5 procent och bland 9–16-åringar
53 procent erfarenhet av bullerinducerad tinnitus. Det verkar
som om barns attityder gentemot bullerexponering förändras
med stigande ålder. Det är därför viktigt att undervisning om
hörselfunktionen, tinnitus och påverkan av bullerexponering
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läggs in i undervisningen tidigt i skolan, förslagsvis redan i
första eller andra klass. I undersökningen av barn och ton-
åringar och det lidande tinnitus orsakar visades att förekoms-
ten av tinnitus ökade med åldern, men av de barn som hade
tinnitus var lidandet större ju yngre barnet var [6]. Besvären
av tinnitus hade också samband med ångestnivå.

Att tinnitus kan upplevas efter bullerexponering i samband
med tillfällig hörselnedsättning är många medvetna om. Men
det fanns också ett klart samband mellan ökad förekomst av
tinnitus utan direkt föregående bullerexponering (spontan tin-
nitus) å ena sidan och att ha haft fler tillfälliga hörselnedsätt-
ningar efter bullerexponering liksom att ha haft bullerinduce-
rad tinnitus å andra sidan [6]. Musikutövare är ofta utsatta för
höga ljudnivåer samtidigt som hörselfunktionen har extremt
stor betydelse och uppmärksamheten på ljud är mycket hög.
Detta kan sannolikt leda till ökad uppmärksamhet även på
tinnitussensationer. Konsekvenserna för den individuella mu-
sikern som drabbas av hörselnedsättning och hörselbesvär (tin-
nitus, distorsion eller ljudöverkänslighet) kan vara stora och
kan påverka arbetssituationen. Professionella musiker verkar
löpa större risk för hörselskada. Hos elever på musikhögskola
var subjektiv hörselnedsättning (20 procent) sju gånger vanli-
gare än hos normalpopulationen i samma ålder (2,7 procent).

Otillfredsställande förklaringsmodeller
Tinnitusdebuten är ofta kopplad till tillfällig eller permanent
hörselskada. Sensorineurala hörselskador är den vanligaste
formen och bullerexponering en vanlig orsak. Denna typ av
hörselskada berör ungefär 12 procent av jordens befolkning,
dvs mer än 720 miljoner människor. Ljud med tillräcklig in-
tensitet och varaktighet skadar de sensoriska cellerna i inner-
örat. Gränsvärden för ljudnivåer som inte får överstigas i ar-
betslivet är 85 dB(A) under 8 timmar per dag, eftersom detta
orsakar hörselförlust efter ett antal år. Effekten av upprepad
ljudöverstimulering är dosberoende under livstiden och är för
närvarande inte behandlingsbar. Redan vid 75 dB(A) finns
risk för att hörselskada utvecklas, men under denna nivå be-
traktas risken som låg. Eftersom hörselskada är mycket van-
lig bland vuxna individer som besväras av tinnitus har man ti-
digare ofta förklarat tinnitus utifrån förklaringsmodeller där
hörselskadan har avgörande betydelse. Modellerna kan sam-
manfattas enligt följande: 
• En skada på innerörats hårceller kan leda till spontan akti-

vering av dessa celler genom jonläckage, som om ett yttre
ljud hade orsakat signaleringen. Vid dessa tillstånd skick-

as signifikanta signaler via afferenterna vidare via hörsel-
banorna. 

• Sinnescellernas funktion kan påverkas av det efferenta
systemet på olika sätt. Efferent modulering underlättar t ex
hörselupplevelser i bullrig miljö, men det spekuleras även
över om minskad afferent signalering kan öka sinnescel-
lernas känslighet via efferent modulering. Det sista kan
vara bakgrunden till tinnitusupplevelser när man befinner
sig i ett ljudisolerat rum. 

• Om hörselnerven är skadad, t ex vid skador på nervfibrer-
nas isolerande höljen, kan överföringen av impulser ledas
till andra nervfibrer och orsaka att felaktiga signaler skick-
as till hörselcentra – »crosstalk«.

Trots att tinnitus oftast är förenad med hörselskada har inte
alla personer med hörselnedsättning tinnitus, varför ovanstå-
ende modeller inte kan förklara fenomenet i sin helhet. Tin-
nitus förekommer även utan detekterbar hörselnedsättning
(se tidigare om mätmetoder). Majoriteten av dem som besvä-
ras av tinnitus har hörselnedsättning, som ofta beror på bul-
lerskada. Buller (eller överstimulering av ljud) kan leda till in-
neröreskada, men buller är också en betydande stressfaktor.
Därför måste vi studera varför överstimulering av ljud kan re-
sultera i såväl stressjukdom som inneröreskada (Figur 1).

Modellerna förklarar inte heller varför vissa personer lider
svårt av sin tinnitus medan andra inte besväras alls. Individens
tolkning av tinnitusljudet har stor betydelse. Med positron-
emissionstomografi (PET) har man i studier av tinnitus visat
en ökad aktivitet i områden som engagerar minnesfunktion,
uppmärksamhet och känslor. I psykometriska utvärderingar
av  tinnituslidandet har man funnit starkare kopplingar till
psykiska faktorer än till hörselfunktionen [11-13]. Vi har kun-
nat visa att utvecklingen av tinnitus till ett arbetsinskränkan-
de symtom har stark koppling till allmän kroppslig och/eller
psykisk ohälsa [13]. 

Orsaker till lidandet 
Orsakerna till tinnitus kan indelas i tre huvudgrupper, varav
de två sistnämnda har störst betydelse för hur svårt individen
lider [2, 13]: hörselrelaterad tinnitus (bullerskada, annan hör-
selskada), somatiskt relaterad tinnitus (kroppsliga sjukdomar
och besvär, t ex bettstörningar, nackvärk etc), ångest-/de-
pressionsrelaterad tinnitus; även kombinationer förekommer.

Hörselrelaterad tinnitus kan bero på skador i hörselsystemet
(se ovan). Hjärnans plasticitet kan leda till att nya nätverk
uppstår, där vissa »representerar tinnitus« och andra inte. Im-
pulsflödet via dessa banor kan förstärkas eller minimeras, vil-
ket medför att individen upplever tinnitusljudet påtagligt el-
ler inte alls blir varse det [14]. De bakomliggande faktorerna
är ännu okända, men det serotoninerga systemet kan vara in-
blandat [3, 15]. Kombinationen av grav hörselnedsättning
och tinnitusbesvär kan få till följd att arbetsförmågan mins-
kar. Åtgärder för att förbättra patientens hörselkommunika-
tion bör sättas in.

Somatisk tinnitus kan bero på skador i rörelseapparaten.
Kopplingar mellan somatosensoriska nervbanor och hörsel-
banor/hörselcentrum har beskrivits [16, 17]. Vid stimulering
av n medianus fann man en förändring i  upplevelsen av tin-
nitusstyrkan. Ökad aktivitet i tuggsystemet i form av t ex
tandpressning eller tandgnissling kan vara stressrelaterad och
ett omedvetet uttryck för upplevd stress, likaså ökad aktivitet
i andra muskulära system. Sambanden mellan bettstörningar
och tinnitus har rapporterats av många forskare liksom hur
tinnitusstyrkan kan förändras genom bettfysiologiska ma-
növrer. Ett tydligt samband finns mellan bettstörningar,
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Figur 1. Orsaker till tinnitus.
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nacksmärta, huvudvärk och tinnitus. Man har spekulerat över
om nervimpulser från nacken och huvudet genom multi-
synaptiska förbindelser i hjärnstammen kan påverka im-
pulsflödet genom dorsala hörselkärnan och att tinnitusupple-
velsen därigenom påverkas [17].

Depressions-/ångestrelaterad tinnitus. Det finns en stark
koppling mellan tinnitus och ångest-/depressionssjukdom.
Av konsekutiva patienter som sökte för tinnitus vid hör-
selvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, hade 75 pro-
cent ångest- eller depressionssjukdom enligt DSM (dia-
gnostic and statistical manual of mental disorders) [3]. 

Patienter med svår tinnitus anger ofta att tinnitus orsakar
sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och nedsatt
stämningsläge. Dysfunktion i de noradrenerga och serotoni-
nerga systemen medverkar till att dessa funktioner påverkas.
Det noradrenerga systemet tenderar att öka hågkomsten av
obehagliga minnen, medan det serotoninerga systemet mins-
kar dessa. Vid en pågående depression är det noradrenerga
systemet hyperreaktivt och det serotoninerga hyporeaktivt.

Serotoninerga nervändslut finns i alla hörselbanskärnor
och formar även ett modulerande nätverk i hörselcentrum
[18]. I en placebokontrollerad studie visades att nortriptylin
hade effekt på depressionssymtom men även på tinnitussym-
tom hos patienter med tinnitus och depressionssjukdom [18].
Vi har föreslagit att det finns en monoaminerg vulnerabilitet,
förslagsvis serotoninerg, hos personer som utvecklar ett tin-
nituslidande [3, 15]. Denna hypotes har också lagts fram av
en annan forskargrupp [20].

Barn och tinnitus
Orsakerna till tinnituslidandet hos barn har varit föga kända.
Bland barn i åldern 9–16 år hade hälften erfarenhet av buller-
inducerad tinnitus men endast 2,5 procent bland 7-åringarna.
I den kartläggning som gjordes på uppdrag av Socialstyrelsen
visades att förekomsten av bullerinducerad tinnitus och till-
fällig hörselnedsättning var större hos de äldre barnen, vilket
sannolikt kan förklaras av ett annat beteende vid bullerexpo-
nering än hos yngre barn, men att lidandet var större bland de
yngre barnen [6]. Detta kan tolkas så att yngre barn är en risk-
grupp. Man kan inte utesluta att det finns en ökad sårbarhet i
hörselsystemet hos det yngre barnet, men också sämre cop-
ingförmåga kan ha betydelse. 

Barn med större ångestbenägenhet är en riskgrupp för till-
fällig hörselnedsättning i samband med buller (TTS), bullerin-
ducerad tinnitus (BT), tinnitus utan föregående buller (ST) och
ett större lidande av tinnitus. Stress av olika slag uppfattas mer
stressande för dessa barn och kan ge fler psykosomatiska sym-
tom, t ex tinnitus. Ångest och depression hos barn, liksom hos
vuxna, kan bero på medfödd eller förvärvad sårbarhet för stress.
Det »filtersystem« i hjärnan som reglerar stämningsläge, kon-
centration och sömn är påverkat vid ångest och depression och
kan sannolikt även påverka upplevelsen och tolkningen av tin-
nitus. Antalet TTS och BT är ökat vid ångest, vilket talar för att
regleringen av det auditiva systemet också kan vara påverkad
vid ångest-/depressionssjukdom. 

Det är möjligt att överexponering för ljud skapar en käns-
lighet i hörselsystemet så att en spontan tinnitus lättare uppstår.
Skada i hörselsystemet kanske är en förutsättning för att tinni-
tuslidande skall kunna uppstå. Bland tonåringar som söker
hjälp för tinnitus anger 52 procent att tinnitus debuterat i sam-
band med överstimulering av ljud. Hos en stor majoritet av dem
bestod denna överstimulering i att de lyssnat på musik [6].

Behandlingseffekter 
För att kunna uttala sig om behandlingseffekt krävs att be-
handlingen statistiskt skall ha visats vara bättre än slumpen

och naturalförloppet. Det finns mycket få sådana undersök-
ningar av tinnitusbehandling. Man bör också utreda om be-
handlingen/rehabiliteringen är värd sitt pris för patienten och
om sjukvården utnyttjar sina resurser på ett optimalt sätt när
det gäller omhändertagandet av tinnituspatienter.

Omhändertagande
Patienten som lider av tinnitus kopplar ofta symtomet till be-
svär från öronen. Vid läkarundersökningen bör allmän medi-
cinsk och audiologisk undersökning göras, och vid ensidiga
symtom bör även en otoneurologisk undersökning ingå. 

Patienten bör informeras om att tinnitus, och andra ljud,
tolkas av individen på olika sätt. Ljudet kan få en känslomäs-
sig laddning och kan därför upplevas tydligt av individen,
även om ljudstyrkan är låg och kraftigt bakgrundsbrus samti-
digt pågår. Patienten bör också få information om att ljud-
upplevelser kan starta reaktioner i autonoma nervsystemet,
som inte kan styras viljemässigt. På så sätt kan patientens för-
ståelse för tinnituslidandet ökas, vilket kan vara början till en
beteendeförändring som kan stärkas i tinnitusskola i grupp el-
ler i individuell kognitiv beteendeterapi.

Etiologiskt baserad behandling
Vid undersökningen skall den troliga orsaken till tinnitus
identifieras liksom den eller de orsaker som kan ha lett till pa-
tientens lidande. Man bör således skilja mellan orsaker till att
tinnitus debuterat och orsaker till att tinnitus utvecklats till ett
lidande. Den (eller de) viktigaste orsaken till lidandet hos den
enskilde patienten avgörs, och adekvata åtgärder sätts in.
Denna behandlingmodell kallar vi »etiologiskt baserad tinni-
tusbehandling« (Figur 2). Eftersom ångest- och depressions-
sjukdom har hög komorbiditet med tinnitus får dessa sjukdo-
mar inte missas i diagnostiken. 

Hörselrelaterad tinnitus. Vid hörselrelaterad tinnitus bör au-
diologisk rehabilitering ges, vilket inkluderar noggrann in-
formation om neurofysiologiska aspekter på tinnitus, hörsel-
pedagogik, eventuellt också hörapparatutprovning eller ljud-
stimulerare. Möjligen kan »tinnitusskola i grupp« vara av vär-
de för denna patientgrupp (och för dem med somatiskt eller
depressions-/ångestrelaterat tinnituslidande). I tinnitussko-
lan, en form av kognitiv beteendeterapi, försöker vi identifie-
ra och medvetandegöra vilka känslor och reaktioner som tin-
nitusljud skapar, för att sedan kunna förändra tolkningen av
ljudet och reaktionerna på det. Mellan besöken får patienten
hemuppgifter för att träna på nya förhållningssätt. Liknande
behandling kan även ske med individuell kognitiv beteende-
terapi. Tinnitusskolan kan kombineras med att en låg dos av
brett brus ges – i syfte att försvåra hörbarheten av tinnituslju-
det. Denna behandlingskombination är en vidareutveckling
av »tinnitus retraining therapy« [21]. Effekterna utvärderas
nu i en pågående kontrollerad undersökning. 

Somatisk tinnitus. Vid somatisk tinnitus skall grundorsaken
till sjukdomen behandlas/lindras. Det kan t ex gälla olika ty-
per av smärttillstånd, såsom nack-, rygg- eller annan ledvärk.
För denna patientgrupp är oftast sjukgymnastiskt inriktad be-
handling lämplig [2]. Till somatisk tinnitus får även tinnitus
som är kopplad till bettfysiologiska störningar räknas. 

Eftersom andelen bettfysiologiska störningar är anmärk-
ningsvärt stor hos tinnituspatienter bör insatser göras för att
lindra dessa, där bettskenebehandling är en möjlighet. En pla-
cebokontrollerad dubbelblind studie med »aktiv« respektive
»icke-aktiv« bettskena pågår för närvarande i Göteborg.

Ångest-/depressionsrelaterad tinnitus. Vid denna typ av tin-
nitus bör depressions-/ångestsjukdomen behandlas. Patien-
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terna bör, beroende på grad av symtom, erbjudas antidepres-
siv medicinering. Tillfälligt kan tinnitus bli mer påtaglig un-
der medicineringens inledningsperiod på grund av den
ångestförstärkning som då kan ses, och därför är det viktigt att
stödja patienten att ändå fortsätta behandlingen. För många
patienter är det sannolikt en fördel om antidepressiv medici-
nering åtföljs av psykoterapi. För patienter med lindrigare
ångest- och depressionsrelaterad tinnitus kan tinnitusskola el-
ler individuell kognitiv beteendeterapi föreslås. 

Effekter av etiologisk tinnitusbehandling
I det senaste vårdprogramsarbetet studerade vi patienter med
somatisk och ångest-/depressionsrelaterad tinnitus [2]. Ef-
fekter av psykologisk eller sjukgymnastisk gruppbehandling
jämfördes med väntelistekontroll och visade följande: obehag
relaterat till tinnitus minskade, tinnitus märktes mer sällan,
koncentrationsförmågan förbättrades, tinnitusrelaterade
sömnproblem minskade, förmågan att förtränga och maskera
tinnitus förbättrades och upplevelsen av tinnitus styrka mins-
kade. Patienterna uppgav sig även kunna klara påfrestningar
i livet på ett bättre sätt. 

Konklusion
Det är av vikt att skilja mellan varför tinnitus debuterat och
varför tinnitus blivit ett svårt lidande. Behandlingsstrategier-
na måste därför inriktas på orsakerna till den negativa ut-
vecklingen. Eftersom tinnitus kan vara en klinisk markör för
ångest-/depressionssjukdom måste man ha detta i åtanke när
man behandlar tinnituspatienter. Prognosen för depression
har visats kunna förbättras om antidepressivbehandling ges
tidigt, och man kan därför spekulera över om detta även gäl-
ler prognosen för tinnituslidandet. Utredning av om depres-
sions-/ångestsjukdom föreligger bör startas redan på primär-
vårdsnivå, och adekvat behandling bör insättas innan eventu-
ell remiss skickas till specialistklinik. 

Det är av stor vikt att kunskap om tinnitus och dess neuro-
fysiologiska aspekter, inklusive tolkningen av ljud, finns på
de instanser där tinnituspatienter söker, liksom erfarenhet av
antidepressiv behandling. 

Förekomsten av tinnitus och tillfällig hörselnedsättning
hos barn och tonåringar ökar med stigande ålder. Av de barn
som har tinnitus verkar lidandet vara större hos de yngre bar-
nen. Det är möjligt att överexponering för ljud skapar en käns-
lighet i hörselsystemet så att spontan tinnitus lättare uppstår.
Men vi kan inte utesluta att en skada i hörselsystemet kan vara

en förutsättning för att tinnitusbesvär skall uppstå. Av ton-
åringar anger majoriteten att tinnitus debuterat i samband med
överstimulering av ljud, i regel musik. Eftersom flertalet ton-
åringar som tillfrågats anser att ljudnivån på olika konserter
är för hög bör nivåerna sänkas [22, 23].

Det är viktigt att preventiva åtgärder vidtas för att minska
risken för skada hos barn och att undervisning om förhåll-
ningssätt vid buller ges i tidig ålder. Lika viktigt är att för-
medla hur kroppen reagerar på stress och att information om
buller och tinnitus inte ges på ett felaktigt sätt, vilket kan ska-
pa ytterligare stress hos en sårbar grupp.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författaren är
ansvarig prövare för en placebokontrollerad klinisk studie av
behandling med sertralin på svår tinnitus. Studien är obunden
och inga personliga eller professionella omständigheter eller
kommersiella relationer finns med företag eller organisatio-
ner som påverkar trovärdigheten eller författarens syn på det
aktuella ämnet.
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Figur 2. Etiologiskt baserad tinnitusbehandling.
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SUMMARY

Tinnitus treatment is guided by etiology. Noise,
stress or anxiety/depression plausibe causes

Kajsa-Mia Holgers
Läkartidningen 2003;100:3744-9

Tinnitus may be a clinical symptom of disturbances in
the auditory system but also of stress. Noise exposure
may be a trigger. Severe tinnitus may have an impact
on the working capacity, and in the management of tin-
nitus. It is essential to differ between the etiologies to
the emergence of tinnitus and to the suffering of it. The
majority of the adults, and a third of the children seek-
ing help for tinnitus have anxiety and/or depressive
disorders. Consequently, it is of great importance to
early identify and treat these conditions.
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