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Denne håndboken inneholder informasjon om tinnitus. Den vil gi deg 
verdifull informasjon slik at du lettere kan forstå din tinnitus og hva du kan 
gjøre for å avhjelpe plagen. Vi anbefaler at du kontakter fagpersoner innen 
tinnitus hvis du har ytterligere spørsmål. Disse personene er helsepersonell 
med hørselsfaglig kompetanse, som er kvalifisert for å hjelpe deg.

1. HVA ER TINNITUS?

De fleste av oss har opplevd at det suser i ørene, men det er kun forbigående. 
Tinnitus er et fenomen som omtrent 10% av populasjonen opplever jevnlig. 
Ca. 3-5% av disse har tinnitus som kan behandles klinisk og 1% har tinnitus 
i så stor grad at det påvirker deres hverdag (McFadden, 1982; Vesterager, 
1997). 

Tinnitus refereres ofte som ”ringing i ørene”, og den varierer i karakteristikk 
og styrke alt etter hvordan personen opplever den. Tinnitus kan opptre i noen 
få timer om gangen, men også være så konstant at man ikke får fred. For noen 
oppleves tinnitus som ringing, for andre som piping, klikking, fossefall etc. 
Det som likevel er karakteristisk for tinnitus er oppfattelse av lyd og dermed 
hørbar for personen. Den er ufrivillig, ikke fremprovosert og det er ikke en 
ekstern lydkilde. Den er også lokalisert til hodet (McFadden 1982). Det er 
derfor viktig å diskutere på hvilken måte tinnitus påvirker dagliglivet og forstå 
personens tinnitus for å bestemme den beste behandling og veiledning.

2. HVA FORÅRSAKER TINNITUS?

Det er mange nevrofysiologiske teorier om utvikling og opprinnelse av 
tinnitus. Ingen teorier er bevist gyldig, men noen er mer studert enn andre. 
Dette heftet vil ikke ta for se de ulike teoriene men diskutere en av de mer 
generelt aksepterte modellene. Det er viktig å huske at årsaken til tinnitus 
ikke enda er forstått. I tillegg til de nevrofysiologiske faktorene spiller 
også de psykologiske faktorene en viktig rolle for oppfattelsen av tinnitus. 
Det er viktig å vurdere begge aspekt ved utredning og planlegging av en 
behandlingsplan.

En anerkjent nevrofysiologisk modell er spontan aktivitet i hørselssystemet, 
i fravær av auditiv stimulering. Cochlea består av to typer hårceller, de ytre 
og de indre hårcellene. De ytre hårcellene er ”forsterkningsregulererne” for 
lavfrekvente lyder, samt at de sørger for beskyttelse av de indre hårcellene. 
De indre hårcellene er hovedsakelig ansvarlig for å sende lyder gjennom 
hørselsnerven til hjernen for behandling i auditive cortex. De ytre hårcellene 
er de mest utsatte og dermed også de som skades først.

Når de ytre hårcellene er skadet greier de ikke beskytte de indre hårcellene 
og høyere corticale nivå like godt. Den spontane aktiviteten i nervesystemet 
(som vanligvis blir stoppet av de ytre hårcellene) fortsetter å sende ut impulser 
(nevroner) som hjernen oppfatter som lyd. I fraværet av ekstern lyd vil den 
spontante aktiviteten i nervesystemet forsterkes av hørselssystemet og resultere 
i opplevd tinnitus som vist i fig.1 nedenfor.

Tinnitus er ikke begrenset til de ytre hårcellene alene, da forskning viser at 
skade på de indre hårcellene også kan spille en rolle for opplevelse av tinnitus. 
Dette viser at det kan være mange mekanismer som kan forårsake tinnitus 
(Jastreboff PJ & Hazell, JWP, 1993).

Personer gir sin tinnitus ulik prioritet. I tilfeller hvor tinnitus blir lavt 
prioritert og ofte er blandet inn i bakgrunnslydene, vil personen ha lite fokus 
på tinnitus. I andre tilfeller hvor tinnitus blir høyt prioritert kan tinnitus bli et 
fokuspunkt. Hvis fokuset holdes over tid vil hjernen lett lære å finne den, selv 
når andre bakgrunnslyder er tilstede. En slik type tinnitus kan føre til angst 
og stress hos mange mennesker. Så snart en slik kobling er etablert begynner 
en sirkel å danne seg. Denne sirkelen omfatter det limbiske system (følelser og 
assosiasjoner) og det autonome system (fysiske/kroppslige reaksjoner).
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Figur 1:
Skade på de ytre hårcellene 
i cochlea kan resultere 
i tinnitus, eller opplevd 
”ringing” i hjernen.



Den onde sirkel kan illustreres slik:

Tinnitus påvirker personer først og fremst emosjonelt, i form av frustrasjon, 
stress, sinne eller depresjon. Dette medfører at man spenner eller uroer seg 
og hørselssystemet gir mer oppmerksomhet mot tinnitus. Etter hvert som 
tinnitus får mer oppmerksomhet forsterkes også de emosjonelle følelsene og 
oppmerksomheten mot tinnituslyden. Den onde sirkel er etablert. Målet med 
en behandlingsplan er å bryte denne onde sirkel, og lære personen som er 
rammet å leve med sin tinnitus uten store plager.

3. ER TINNITUS REELL?

Tinnitus er veldig reell da det er en lyd som høres av personen som opplever 
den. Siden tinnitus kan være et forstadie til medisinske komplikasjoner må det 
aldri undervurderes eller bli oversett. Du bør derfor kontakte en din fastlege 
for henvisning til hørselsfaglig spesialist hvis du får vedvarende tinnitus.

De fleste tilfeller av tinnitus er ufarlig og ganske enkelt et biprodukt av 
hørselssystemet. Tinnitus er ingen sykdom, men et symptom, akkurat slik 
som armen er underliggende symptom på et benbrudd. Hvis du opplever 
tinnitus anbefaler vi deg derfor å ta kontakt med hørselsfaglig helsepersonell 
for eventuell behandling.

4. KAN TINNITUS KURERES?

I de fleste tilfeller der tinnitusårsaken er kjent, for eksempel sideeffekt av 
medisinerig, kan behandling redusere og i noen tilfeller eliminere tinnitus. For 
de fleste med tinnitus finnes det imidlertid ikke noen kur, men det er mange 
behandlingsmetoder som hjelper langt på vei.

Det er mange annonser for hvordan du kan kurere tinnitus, men det er 
viktig å vite at ingen metode er ennå bevist å skulle fjerne tinnitus. Det 
anbefales derfor at du oppsøker en profesjonell slik at du får diskutert ulike 
behandlingsmetoder og hvilke muligheter du har. Nettopp fordi tinitus er 

svært individuelt opplevd, og dermed varierer fra person til person, er det 
viktig å finne en individuell behandlingsplan som ivaretar dine behov og som 
vil fungere best for deg

5. Hvem kan jeg snakke med om min 
tinnitus og hva kan de gjøre for meg?

Det er anbefalt at du snakker med hørselsfaglig personell som har erfaring 
i å behandle tinnitus. Disse personene har inngående kunnskap innen 
behandlingsmetoder og vil grundig diskutere dine tinnitusplager med deg. 
Ofte vil de starte med en undersøkelse. Videre vil de bruke konsultasjonen 
til å hjelpe deg med å forstå din tinnitus, hvor plagsom den er, dens 
karakteristikk, hvordan den påvirker ditt liv og kanskje hva som setter i gang 
tinnitus. Det er viktig at du diskuterer så mye som mulig da det vil hjelpe den 
profesjonelle å hvordan de best kan hjelpe deg. Ofte har de et spørreskjema du 
skal fylle ut før konsultasjonen slik at de best mulig kan forstå din tinnitus og 
hvordan den påvirker deg.

Det blir også utføre enkle hørselstester som kan gi viktig informasjon rundt 
hvordan din tinnitus høres, for eksempel hvilken frekvens eller styrke den har. 
Disse testene gir viktig informasjon under tinnitusbehandlingen og kan være 
til hjelp for å overvåke din tinnitus over tid.

Flere typer fagpersoner kan hjelpe deg med din tinnitus, og ofte inngås et 
samarbeid mellom flere for at man best mulig skal kunne hjelpe deg. Din 
fastlege kan hjelpe deg med å skaffe informasjon du trenger, samt henvise 
deg videre til spesielisthelsetjenesten. Øre-nese-halslegene er viktig for å 
utelukke medisinske komplikasjoner. Audiografen og/eller audiopedagogen 
vil i de fleste tilfeller være din behandler. De vil kunne sette opp en 
individuell behandlingsplan for deg. Audiografene kan i tillegg tilpasse 
hørselshjelpemidler, som for eksempel lydgenerator, for avlastning av plagene. 
I tillegg kan fysioterapauter, psykologer, psykiatere og lignende være involvert 
i en behandlingsplan, alt etter hvor alvorlig problemet er og hvilke behov du 
har i din behandlingsplan. Mange steder jobber de ulike profesjonene sammen 
i et nettverk, som alle bidrar i en helhetlig individuell behandlingsplan.

Noen studier har vist at høye doser av sodium eller koffein kan øke styrken 
på tinnitus,og anbefaler at man reduserer inntaket av mat/drikke med disse 
stoffene. I slike tilfeller kan du få hjelp hos en ernæringsfysiolog. Noen 
får også god hjelp hos massører som hjelper muskulaturen med å slappe 
av, og du kan lære deg avspenningsteknikker som igjen hjelper å redusere 
tinnitusplagen.
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Den onde 
sirkel

Tinnitus Negative assosiasjoner:
Frustrasjoner

Fysiske reaksjoner:
Stress etc.

Figur 2:
Den onde sirkel



6. HVILKE BEHANDLINGSMETODER 
FINNES?

Det er mange ulike behandlingsmetoder mot tinnitus, alle med deres egen 
metodologi og forklaringer på hvorfor de kan være fordelaktive for pasienten. 
Det er ikke intensjonen til dette heftet og anbefale en bestemt metode da 
det er viktig at ulike behandlingsmetoder vurderes individuelt i hvert enkelt 
tilfelle. 

Ett av de mest kjente behandlingsmetodene er Sound Therapy, lydterapi. 
Metoden omhandler bruk av lydgenerator (TSG) for å avhjelpe den negative 
effekten av tinnitusplagen. I tillegg brukes også andre typer lydgeneratorer 
som lydputer, radio, TV osv. 

Lydterapi omhandler å stille inn lydgeneratoren til et terapeutisk nivå slik at 
man venner seg til (habituerer) sin tinnitus over tid. Hensikten er å redusere 
den opplevde styrken av tinnitussignalet ved å introdusere bakgrunnsstøy. 

Over tid vil man fokusere mindre på sin tinnitus og oppleve lettelse. Det 
handler om å bryte den onde sirkelen og få kontroll over sin tinnitus.

En annen kjent behandlingsmetode er Tinnitus Retraining Thereapy (TRT), 
er utviklet av P.J.Jastreboff. I TRT er hovedfokus satt på å ”utdanne” den 
tinnitusrammede i de nevrofysiologiske årsakene til etablering av tinnitus. 
Dette hjelper til å bedre forstå årsaken til sin tinnitus og hvordan det limbiske 
og autonome nervesystem responderer til sin tinnitus. Målet ved TRT 
metoden er å gi den tinnitusrammede mer kontroll over sin tinnitus ved ikke 
å fokusere og prioriterer sin tinnitus. Med sin kombinerte løsning er lydterapi 
er en viktig del av TRT behandlingen. 

I tillegg til lydterapi og TRT finnes også psykologiske behandlingsmodeller 
som blant annet atferdsbehandling og eksistensiell behandling. Vi vil ikke gå 
nærmere inn på de ulike psykologiske behandlingsmodellene her, men nevner 
at de noen ganger kan en psykologisk tilnærming brukes sammen med andre 
behandlingsmodeller.

Uansett behandlingsplan er det viktig å sette av god tid da denne 
tinnitusbehandling tar tid. Noen kan oppleve umiddelbar lettelse av sin plage, 
men målet er at man skal bli mer komfortabel med sin tinnitus og forstå at 
det ikke er farlig og noe som en kan kontrollere.
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Figur 4:
Det er mindre prioritering og fokus 
på et stearinlys på bordet når det 
er blandet inn med bakgrunnen 
sammenlignet med når lyset står 
isolert på et bord og fanger fokus.

Figur 3:
Hverdagslige lydgeneratorer som 
kan avhjelpe tinnitusplagene.



7. HVA ER EN TINNITUS LYDGENERATOR?

En tinnitus lydgenerator (TSG) er et høreapparat som sender ut 
bredbåndslyd. Lyden skal avhjelpe ved å ”maskere” den opplevde tinnitus. 
TSG (tinnitus sound generator) lydgeneratorer kommer i mange utforminger 
og størrelser, både bak øret og i øret-modeller. Disse produktene kan brukes 
som lydgenerator alene eller i kombinasjon med høreapparat for de som i 
tillegg har et hørselstap. Et populært valg hos hørselsfaglig personell er en 
åpen tilpasning med et lydgenerator høreapparat, som for eksempel ReSound 
Live TS (figur 5). En åpen tilpasning vil slippe naturlig lyd inn i øregangen 
og fungere som bakgrunnsstøy og dermed redusere fokuset på tinnitus. 

Med nyere teknologi, som Live TS, kan man frekvensforme og modulere 
den genererte støyen for å imøtekomme individuelle preferanser. Noen 
lydgeneratorer har automatiske egenskaper slik at man slipper å justere på 
apparatet og dermed sette ekstra oppmerksomhet på sin tinnitus. Ett eksempel 
er Environmental Steering. Denne automatiske egenskapen øker volumet på 
lydgeneratoren når det er stille og tinnitus mest fremtredende. Motsatt vil 
lydgeneratoren senke volumet når det er tale tilstede eller man allerede er i 
støyende omgivelser. I støyende omgivelser vil tinnitus vanligvis være naturlig 
maskert av omgivelseslydene.

Den store hovedtyngden av de med tinnitus har i tillegg et hørselstap. 
For disse personene hjelper ofte høreapparatet alene mot tinnitus, da 
omgivelseslyder blir forsterket og hørbare og dermed reduserer effekten av 
tinnitus. På den ene siden vil forsterkningen i høreapparatet alene kunne 
”distrahere” personen fra sin tinnitus og dermed avhjelpe. På den andre siden 
mangler de spesifikke egenskapene for tinnitusbehandling som manipulering 
av lydstyrken og modulasjonen på støyen. Et kombinasjonsapparat vil 
være fleksibelt til å avhjelpe både tinnitus og hørselstapet. Det er viktig å 
huske at lydgeneratorer, høreapparater eller kombinasjonsapparater ikke 
kurerer tinnitus alene. De er verktøy som brukes i tillegg til individuelle 
behandlingsplaner og god veiledning.

8. MÅ JEG BRUKE LYDGENERATOR HELE 
TIDEN?

Som nevnt tidligere tar tinnitusrehabilitering tid. Husk at tinnitus alene 
ikke er farlig, det er reaksjonen på tinnitus som påvirker livet ditt. Å lære seg 
hvordan man best håndterer sin tinnitus er en prosess og bør derfor skje over 
en viss tid.

Noen rapporterer om umiddelbar lettelse ved bruk av lydgeneratorer eller 
lydgenerator i kombinasjon med høreapparat, ved at det tar brodden av den 
mest plagsomme delen av tinnituslyden. Målet med en lydgenerator er å 
senke den opplevde styrken på tinnitussignalet ved å undertrykke den med en 
generert støy fra apparatet. Over tid er det forventet at man har vendt seg til 
sin tinnitus og vet hvordan man skal leve komfortabelt med den.

Studier har vist at tiden det tar før målet om habituering (tilvenning) er 
nådd, kan ta alt fra 3-12 måneder. Noen behandlingsmodeller og eksperter 
sier også at det kan ta opp til 2 år i noen tilfeller. Det er viktig å forstå hva 
som fungerer best for deg, og arbeide sammen med en fagperson så lenge du 
bruker en lydgenerator.
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Figur 5:
ReSound Live TS
Et kombinasjonsapparat  med 
receiver-in-the-ear teknologi.



9. ER DET NOEN JEG KAN GJØRE FOR Å 
REDUSERE TINNITUSPLAGENE?

For de fleste er det ingen rask løsingen eller enkel behandling av tinnitus. 
Likevel kan man gjøre små justeringer i sin livsstil for bedre å håndtere sin 
tinnitus. Her er noen generelle tips som kan hjelpe:

1. Spise sunn mat og ha gode livsstilsvaner (trening): Å begrense   
 (ikke eliminere) inntak av sodium og koffein kan avhjelpe styrken på  
 tinntiussignalet. Trening er kjent å ha positiv effekt mot stress samt at   
 det gir bedre helse, bedre søvnmønster osv.

2.  Vær aktiv: Å være aktiv og fylle hverdagen med en variasjon av   
 ting man liker å gjøre vil føre til at fokus flyttes til aktiviteten -   
 og man bruker mindre tid på å fokusere på tinnitus. 

3.  Unngå total stillhet: Ved å legge til lett bakgrunnsstøy (for eksempel   
 musikk, TV el.l.)  vil man redusere styrken på tinnitussignalet. Dette   
 kan også være nytting i stille stunder som når man skal legge seg for 
 å sove.

4.  Bruk støybeskyttelse kun når det er nødvendig: unødvendig bruk   
 av støybeskyttelse kan øke overfølsomheten for lyd, og dermed også   
 øke fokuset på sin tinnitus. Støybeskyttelse bør derfor kun brukes   
 der det er ekstremt støynivå som kan være skadelig for hørselen og   
 potensielt kan forverre tinnitus. 

10. HVA DEFINERER EN VELLYKKET 
TINNITSUBEHANDLING NÅR DET IKKE 
FINNES EN KUR?

Hva som er vellykket behandling kan være så mangt. Det er ingen kjent kur 
mot tinnitus, og forventninger om at tinnitus forsvinner helt er urealistisk å 
tro. Derfor bør målet i tinnitusbehandlingen settes av deg i samråd med din 
behandler. 

For noen kan det å avhjelpe sin tinnitus i noen grad være å anse som en 
vellykket behandling. Det å kunne utføre sine daglige gjøremål uten stresset 
eller irritasjonen over sin tinnitus på konstant basis er en stor lettelse i seg 
selv. Alle behandlingsplaner samstemmer i at habituering (tilvenning) til sin 
tinnitus bør være det ultimate mål. Ved habituering menes at man vil lære å 
akseptere og mestre sin tinnitus, gi den mindre fokus og lavere prioritet, og til 
slutt ha friheten til å fokusere på de mer viktige ting i livet.

Det er viktig at du får en god dialog med din behandler, slik at dere sammen 
kan sette opp en behandlingsplan som er tilpasset deg og dine behov. Ikke 
minst vil man komme lengst ved å være positiv. Alvorlig tinnitus er svært 
vanskelig å leve med, men det finnes løsninger som kan hjelpe deg.
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