
   
 

 

                                “Det är ett monster i mina öron” 

Tinnitus hos barn- en litteraturstudie 

                                “There is a monster in my ears” 

Tinnitus in children - a literature study 

Författare: Klara Ahlström och Ida Dahlin 

 

 

 

 

Vårterminen 2017 

Examensarbete: Hörselvetenskap C, 15 hp 

Huvudområde: Hörselvetenskap 

Audionomprogrammet 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Peter Czigler, universitetslektor, Örebro universitet. 

Examinator: Susanne Köbler, universitetslektor, Örebro universitet. 



   
 

 
 

2 

 Abstrakt 

Bakgrund: Det råder en bristande enhetlighet i fråga om tinnitus-begreppet inom 

forskningen och tidigare studier som undersöker förekomst av tinnitus hos barn visar 

på varierande resultat. Det finns svårigheter med att undersöka om barn har tinnitus. 

Barnets mognad och utveckling inverkar på förmågan att förstå och svara på frågor 

om tinnitus.  

Syfte: Syftet är att belysa hur det fastställs att barn från 6-12 års ålder upplever 

subjektiv tinnitus 

Metod:  En litteraturstudie där sammanlagt sex artiklar granskades.  

Resultat: Prevalensen av tinnitus hos barn i de inkluderade artiklarna skiljer sig 

mellan 4,8 % och 46,9 %. En artikel beskriver förekomst efter av tinnitus i specifika 

åldrar och där är lägsta förekomst 2% och högsta 21%. De tillämpade metoderna för 

att undersöka om barn upplever tinnitus skiljer sig åt mellan de sex olika artiklarna. 

Det finns ingen enhetlighet mellan de sex artiklarna i fråga om definitionen av tinnitus 

såsom den presenteras för barnen. Åldrar skiljer sig också mellan de sex olika 

artiklarna. Åldrarna i de olika artiklarnas populationerna är: 6-12, 7, 7 och 12, 9, 10-

12 samt 11.   

Slutsatser: Åldrarna på barnen varierar mellan de olika studierna. I en jämförelse 

mellan studier där barn i samma ålder ingår finns en stor variation i resultaten. Det 

finns frågor, riktade till barnen, som kan te sig svåra på grund av att de är abstrakta. 

Det är variationer mellan de olika studierna i hur tinnitus definieras för barnen. Sättet 

att ta reda på om barnen har tinnitus varierar också och det påverkar resultaten.  

På grund av de stora variationerna som finns mellan barnen i populationerna och 

tillvägagångssätt att undersöka och fastställa om barnen som är 6-12 år upplever 

subjektiv tinnitus, kan denna litteraturs studies frågeställning inte besvaras. Eftersom 

det inte finns en enhetlig metod eller definition av tinnitus för att fastställa att barn 

upplever symptomet efterfrågas ett standardiserat tillvägagångssätt för detta.  

Abstract 

Background: There is a lack of consistency concerning the definition of the term 

tinnitus and previous studies that investigating the occurrence of tinnitus in children 

show varying results. There are difficulties to investigate whether children have 

tinnitus. The child's maturity and development affects the ability to understand and 

answer questions about tinnitus. 

Aim: The aim is to highlight how it is determined that children from 6-12 years of age 

experience subjective tinnitus 

Methods: A literature study where a total of six articles were reviewed. 

Results: The prevalence of tinnitus among children in the included articles vary 

between 4.8% and 46.9%. One article describes the occurrence for tinnitus in 

specific age groups where the lowest incidence is 2% and maximum is 21%. The 

methods used to investigate whether children are experiencing tinnitus vary between 
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the six articles. There is no consistency between the six articles concerning the 

definition of tinnitus when it is presented for the children. The age of the children 

included in the six different articles also vary. The ages in the various populations 

are as follows: 9, 11, 7, 10-12, 7 and 12, and 6-12. 

Conclusions: The ages of the children varies between the included studies. In a 

comparison between studies where children of the same age are included, there is a 

large variation in the results. There are questions, which may seem difficult to child 

because they are abstract. There are variations between the different studies in how 

tinnitus is defined and presented for the children. The way to find out if children have 

tinnitus also varies and this affects the results. 

Because of the wide variations that exist between children in populations and 

approaches to investigate and determine if children who are 6-12 years experience 

subjective tinnitus, this literature's studies reaserch question is not answered. Since 

there is  no uniform method or definition of tinnitus, it is not possible to determine if 

the child is experiencing the symptom and therefore a standardized approach for this 

purpose is requested. 

 

Tack! 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Peter Czigler för alla goda råd och stöd i 

arbetet med vår uppsats. Vi vill också rikta ett stort tack till Åsa Jansson 

barnaudionom, kurator Malin Andersson Barbala, bibliotekarie Ulrika Johansson 

samt universitetsadjunkt Sara Båsjö för alla goda råd och värdefulla 
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Inledning 
Kentish (2016) återger en händelse som uppkommit i samband med ett patientbesök 

inom hörselvården. Jo som är 7 år berättade då att i sovrummet och på väggarna i 

skolan hade ett monster krälat omkring. Men så kom ett tillfälle när Jo inte var 

uppmärksam och det avlånga ormliknande monstret krälade då in i hans öron. Efter 

det låter det hemskt illa i Jos öron. Det var monstret som bankade där inne. Jos 

mamma däremot, trodde att en lång rad av konduktiva hörselnedsättningar orsakat 

tinnitus i sonens öron.  

Det mindre barnet kan inte alltid avgöra vad som är fantasi eller verklighet. Barn 

lever i nuet och deras verklighet kretsar kring det konkreta som finns framför dem 

(Socialstyrelsen, 2015). Tinnitus-begreppet å andra sidan är något mycket abstrakt. 

Är det verkligen tinnitus som Jo beskriver i sin berättelse? och hur kan en audionom 

som möter barn och föräldrar i hörselvården veta att barnet har tinnitus? Detta 

kommer arbetet att fokusera på.  

Bakgrund 

Vad är tinnitus 

Ordet tinnitus härstammar från det latinska ordet “tinnire” och betyder “att 

ringa”(Baguley, Andersson, McFerran & McKenna, 2013).Tinnitus kan definieras 

som upplevelsen av ett ljud som inte har någon yttre källa. Tinnitus-ljudet brukar 

beskrivas som ringande, visslande, brummande, tjutande, susande eller ett 

pulserande ljud. Tinnitus är ett symptom och inte en sjukdom.    

Baguley et al. (2013) menar att det är svårt att säga exakt hur tinnitus uppkommer 

och att det finns många teorier kring detta. Det är svårt att veta vad som händer i 

hörselsystemet hos en person som upplever tinnitus.  

Andersson (2000) beskriver att tinnitus kan orsakas genom mellanörat, genom 

innerörat eller i samband med en sensorineural hörselnedsättning. Tinnitus som 

orsakas av mellanörat kan till exempel bero på en överaktivitet i blodkärl eller 

ryckningar i muskler i området. Tinnitus som orsakas av innerörat eller i samband 

med sensorineural hörselnedsättning kan till exempel bero på att den kemiska 

balansen i innerörat förändras eller att de yttre hårcellerna och hörselnerver rubbas. 

Tinnitus kan också uppkomma i samband med vissa mediciner dock är detta inte lika 

vanligt.   

Baguley et al. (2013) beskriver att många av teorierna gällande orsaker till tinnitus 

ofta kopplas samman med öronsjukdomar som till exempel plötslig sensorineural 

hörselnedsättning. Andra öronsjukdomar där tinnitus kan vara ett symptom är 

otoskleros och vestibulärt schwannom. 

Det finns även orsaker till tinnitus som inte uppkommer genom otologisk påverkan. 

Det kan exempelvis vara genom en psykologisk kris. En annan orsak är bettproblem 

vilket kan innefatta besvär med muskelspänningar eller att käklederna inte fungerar 

som de ska. Vaskulära orsaker kan också leda till att en person får tinnitus, dock är 

det inte vanligt förekommande. I de fall där det förekommer har blodcirkulationen i 
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örat störts (Andersson, 2000). Vidare beskriver Andersson att vissa personer som 

upplever tinnitus inte har några problem med hörseln. En hypotes kring detta har 

varit att dessa personer har en hörselnedsättning men att den börjar vid så höga 

frekvenser att den inte kan upptäckas vid en hörselmätning. 

Baguley et al. (2013) beskriver två olika typer av tinnitus, subjektiv tinnitus och 

objektiv tinnitus. Subjektiv tinnitus är den vanligaste formen och kan definieras som 

tinnitus som enbart hörs av personen som upplever den. Objektiv tinnitus innebär att 

även andra personer kan höra ljuden som den drabbade hör. 

Prevalens och lidande/besvär av/eller i samband med tinnitus 

Baguley et al. (2013) beskriver att tinnitus är vanligt förekommande dock är inte alla 

besvärade av det. Vidare beskriver författarna att det däremot inte är okomplicerat 

att återge i vilken utsträckning det förekommer i mera exakta siffror. Det saknas 

objektiva tester för att mäta subjektiv tinnitus. Den subjektiva upplevelsen av tinnitus 

ser olika ut hos olika individer och därmed skiljer sig även deras berättelser om den 

åt. Det hela kompliceras genom att definitionen av tinnitus kan te sig invecklad och 

inte alltid lätt att greppa. Forskare har därför sökt att förenkla tinnitus-begreppet, 

dock har det inte skett på ett enhetligt sätt vilket lett till att resultaten från olika studier 

varierar ifråga om förekomst av tinnitus. 

Andersson (2000) beskriver att andelen personer som har besvär och lider av sin 

tinnitus är stor samt att sjukskrivningar på grund av detta förekommer. Vidare anger 

författaren konsekvenser, påverkande faktorer och faktorer som uppträder i 

samband tinnitus. Här nämns koncentrationsproblem, stress och sömnsvårigheter. 

Ångest och oro är andra svårigheter som kopplas till tinnitus, depression förekommer 

ofta tillsammans med svår tinnitus, självmord i kombination med andra påverkande 

faktorer förekommer också. Hos den vuxna populationen finns detta dokumenterat 

men i populationen barn med tinnitus finns inte information samma utsträckning.  

Tinnitus hos barn   

Det är inte vanligt att barn kommer i kontakt med sjukvård på grund av besvär med 

tinnitus. När det påträffas är det främst tonåringar och inte mindre barn som söker 

(Andersson, 2000). Även den gängse uppfattningen ifråga om förekomst av tinnitus 

hos barn inom hälso-och sjukvård har beskrivits. Det anses som mycket ovanligt och 

ibland inte ens befintligt (Baguley et al., 2013). Dock finns det studier som pekar på 

att tinnitus kan påverka barn och ungdomar genom sömnsvårigheter, huvudvärk, 

påverkan på koncentrationen och förmåga till uppmärksamhet (Kentish, 2016). 

Vidare menar författaren att psykologiska besvär som ångest och depression är 

mera vanligt förekommande i gruppen barn med tinnitus.  

Orsaker till varför barn sällan kommer i kontakt med sjukvård på grund av besvär 

med tinnitus har diskuterats inom forskningen. Kentish (2016) beskriver möjliga 

orsaker till detta. En orsak skulle vara begränsad tillgång på tjänster för barn inom 

hörselvården. En annan anledning kan vara att barn inte söker hjälp i likhet med 

vuxna som har tinnitus. Roland och Shoup (2004) menar att det kan bero på att barn 

har svårigheter att beskriva upplevd subjektiv tinnitus. Hegarty & och Smith (2000) 
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beskriver också en möjlig orsak till varför det förekommer i mindre omfattning inom 

pediatriken i jämförelse med hos vuxna. Hörselnedsättning uppkommer ofta 

tillsammans med tinnitus hos vuxna och innebär en förändring i hörselsystemet. 

Eftersom barn fortfarande utvecklas kan de ha lättare att vänja sig vid ett tinnitusljud. 

Barn skulle således vara mera benägna att uppleva tinnitus som något normalt.  

Att undersöka tinnitus hos barn 

Kentish (2016) menar att bristande kompetens bland vuxna inom området kan göra 

att det som barnet uttrycker angående tinnitus, misstolkas som något annat. Ett 

mindre barns berättelse innehåller ofta luckor, dock menar författaren att det inte är 

ett hinder i att få fram tillförlitlig information. Det är tidskrävande och det behövs 

kunskap i intervjuteknik samt skicklighet från intervjuarens sida. Hänsyn måste tas till 

barnets mognad, språkliga och kognitiva förmåga vid intervjun. Vidare kan yngre 

barn ha svårt att återge information i sekvenser och deras förståelse av tid är 

begränsad. Deras språkliga förmågor möjliggör däremot samtal om nuet. Enligt 

författaren är öppna frågor och stöd från en struktur att föredra vid intervju med små 

barn. Vidare är små barn lättpåverkade av färdiga svarsalternativ, vilket bör 

undvikas. De är också mera känsliga för kroppsspråk än vad en vuxen skulle vara i 

en intervjusituation. Den som intervjuar ska undvika att ge ledande frågor. Barn är 

benägna att vilja vara till lags gentemot en vuxen. Det kan påverka eftersom barnet 

kan ge det svar som denne tror att vuxna vill höra. Tillförlitligheten i svaren påverkas 

därför om frågorna varit ledande.  

Bukatko & och Daehler (2001) beskriver att enkäter är fördelaktigt ifråga om att 

effektivt få in information i större mängd. Författarna belyser också att det utan stöd 

från vuxna kan vara svårt för barn att fylla i enkäter eftersom de kanske inte förstått 

innebörden i frågorna korrekt och därmed ger missvisande svar. Vid undersökningar 

av barns upplevelser ifråga om känslor och tankar kan intervjuer därför vara att 

föredra. Det ger mera reliabilitet och validitet. Kentish (2016) visar på att det i 

dagsläget inte finns standardiserade frågeformulär om tinnitus som är utformade för 

och anpassade till barn. Därför är intervjun det primära verktyget för att få fram 

tillförlitlig information, menar författaren.   

Kentish (2016) beskriver den inverkan tinnitus kan ha på barn och deras välmående 

och det komplexa i förhållandet mellan tinnitus och andra faktorer. Vad som orsakar 

vad är inte tydligt mellan välmående, tinnitus samt stressfulla livshändelse och det 

komplicerar det hela vid undersökning av tinnitus hos barn. Vidare beskriver 

författaren att intervjun som verktyg för att undersöka tinnitus hos barn inte är utan 

utmaningar. I yngre åldrar kan barnet sakna tillräcklig mognad ifråga om språkliga 

och kognitiv utveckling. Därför kan barnet vara oförmöget att beskriva tinnitus på ett 

utförligare sätt. Föräldrarnas redogörelse är därför ofta fokus även om insikten i ett 

barns upplevelse av tinnitus helst ska komma från barnet själv. Enligt socialstyrelsen 

(2015) har barns utveckling och förmåga betydelse för hur samtal med barn ska gå 

till.  
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Barns utveckling 

Fossum (2013) beskriver att den kognitiva och språkliga utvecklingen hos det 

enskilda barnet är viktig för hur man bemöter och samtalar med barn. Barns 

utveckling kan skilja sig åt och de kan utvecklas olika snabbt. Två barn i samma 

ålder behöver inte ha samma kunskap om ett visst område. 

Socialstyrelsen (2015) pekar på att vårdpersonal bedömer barns mognad i 

sjukvården är viktigt för barns delaktighet. Mognad är ett svårdefinierat begrepp. 

Begreppet är komplext och det är svårt att ställa kriterier för när ett barn har uppnått 

tillräcklig mognad. Mognadsbedömningarna är ofta subjektiva vilket är en nackdel, 

menar författarna. Vårdpersonal bör dock sätta sig in i och bedöma de konsekvenser 

som en viss fråga kan medföra på grund av barnets mognad. Ett yngre barn kräver i 

de flesta fall mer vägledning än vad äldre barn kräver. Det är också viktigt att 

vårdpersonal tar hänsyn till individuella skillnader hos barn i samma ålder gällande 

förmågor och hur de reagerar i olika situationer.  

Några typiska grunddrag för barns förmågor i olika åldrar återges av Socialstyrelsen 

(2015). De understryker dock att det som kallas normal utveckling hos barn 

innefattar stora skillnader på individnivå.  

Grunddrag för barn som är 6-9 år beskrivs av Socialstyrelsen (2015) som följer: 

Förmåga till logiskt tänkande ökar och de flesta kan läsa. De kan styra sin 

uppmärksamhet och tillämpa minnesstrategier. Förmågan till att se på den egna 

personen på ett mer realistiskt sätt ökar. De blir bättre på att berätta saker som hänt 

på ett planerat sätt. De får en djupare förståelse för att andra människor inte har 

samma känslor och tankar som de själva kring saker. De kan göra skillnad på att vad 

som sägs inte behöver vara samma sak som det som upplevs och att känslor kan 

vara motstridiga. 

Grunddrag för barn som är 9-11 år återges av socialstyrelsen (2015) som följer: De 

blir bättre på att greppa rumsliga proportioner och relationer. Minnesstrategier blir 

mera avancerade och deras kunskaper ökar. De kan greppa mångtydigheter och se 

saker ur andra människors perspektiv. De kan göra avancerade jämförelser med 

andra och de kan använda sig av synonymer och hanterar indelning av saker i 

kategorier. 

Socialstyrelsen (2015) anger att början på puberteten också räknas som starten på 

adolescensen. Utvecklingsperioden adolescensen förknippas många gånger med 

tonåringen. Det är skillnad mellan pojkar och flickor under denna period där flickors 

mest intensiva fysiska utveckling kan börja vid 11 års ålder och pojkars kan börja 

runt 14 års ålder.      

Söderbäck (2014) utgår ifrån adolescensens bio-psyko-sociala utvecklingsschema 

från World Health Organization (WHO) i sin beskrivning av barn och ungdomars 

utveckling. Den gör en annan indelning efter ålder vid beskrivande av typiska 

grunddrag. Även här betonas dock att det råder stora individuella skillnader.10-12 

års ålder, då barnet kommer in i puberteten, räknas som starten för adolescensen. 
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Den del av hjärnan som bearbetar känslor är mera aktiv än de delar som hanterar 

logik, förnuft och analys. Den växande hjärnan är då både sårbar och känslig. 

Författaren anger att barn i åldrarna 10-13/14 har ett konkret tänkande och att deras 

uppfattning av tid präglas av att vara i nuet eller någon dag framåt eller bakåt. Deras 

förmåga till att tänka abstrakt börjar utvecklas under denna period. 

Det råder således stora skillnader i form av utveckling mellan olika åldrar. Det kan 

även vara stora skillnader mellan barn som är lika gamla ifråga om 

mognad(Socialstyrelsen, 2016). I vilken utsträckning tinnitus förekommer hos barn i 

olika åldrar har undersökts i tidigare studier men åldersindelningarna och resultaten 

mellan dessa skiljer sig åt (Baguley et al., 2013).  

Tidigare studier och forskning kring förekomst av tinnitus hos barn och 

ungdomar 

Enligt Hegarty & Smith (2000) kom den första undersökningen om tinnitus hos barn 

1972. Sedan dess har undersökningar genomförts kring hur vanligt förekommande 

tinnitus är hos barn. Författarna presenterar följande rapporter: Den första rapporten 

från 1972 gjord av Nodar tittade på barn i åldrarna 11-18 år.  Efter att ha frågats om 

de upplever tinnitus, var det 13,3% som angav att de gjorde det. Studien gjordes i 

USA på en population av 2000 barn och screening för hörselnedsättning 

genomfördes samtidigt. Bland de barn som visade sig ha en hörselnedsättning 

angav 58,6% att de hade tinnitus. Vidare beskriver författarna en rapport av Mills, 

Albert & Brain från 1986 gjord i England på en population på 93 normalhörande barn 

som var 5-16 år och 29% uppgav att de hade tinnitus. Vidare anger författarna en 

Kanadensisk studie från 1992 av Stouffer, Tyler, Both och Buckrell med barn som 

var 7-10 år. För att undvika problem med att barnen genom en önskan av att vara till 

lags svarar missvisande, tillämpades ett test för tillförlitlighet och en konsekvent 

respons. Det resulterade i att 6 % av 140 barn angav att de upplevde tinnitus. 

Baguley et al. (2013) redovisar publicerade studier kring förekomst av tinnitus hos 

barn. Författarna belyser en studie från 2003 utförd av Holgers. I denna studie fick 

barnen som var sju år information om tinnitus under en lektion varpå de sedan 

tillfrågades om de hade tinnitus. Baguley et al. (2013) menar att det ökar 

sannolikheten för priming1 i denna undersökning där 13 % av de 964 barnen angav 

att de hade tinnitus.  

Förekomsten av tinnitus hos barn varierar mellan ovan nämnda studier och Rosing, 

Schmidt, Wedderkopp och Baguley (2016) anger att skillnader i resultat mellan 

tidigare studier kan bero på brister vid undersökningar.  

Brister vid undersökningar av tinnitus hos barn 

Baguley et al. (2013) belyser de problem som finns kring metod vid undersökningar 

av förekomsten av symptomet tinnitus hos barn. Problemen består i svårigheter att 

få ett barn att ge respons om tinnitus. Det är inte enkelt att ställa frågor om ämnet till 

                                                
1 Priming är enligt NE (2017) en omedveten process där personen i tidigare skede förnummit något 

vilket främjar igenkänning vid nästa tillfälle. 
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målgruppen och framförallt yngre barn kan lätt missförstå innebörden i ställda frågor 

om symptomet.  

Hegarty och Smith (2000) beskriver att det inte är vanligt att barn spontant berättar 

att de upplever tinnitus, utan det rapporteras först när de tillfrågats om det. 

Författarna menar att detta innebär en risk för överrapportering. Det finns studier 

som indikerar att de barn som säger sig uppleva tinnitus efter de fått frågor om det, 

verkar tillhöra en annan grupp barn än de som varit i kontakt med sjukvården 

angående besvär med tinnitus. 

Aksoy, Akdogan, Gedikli, och Belgin (2007) presenterar två ståndpunkter för om det 

är lämpligt att fråga barn om tinnitus. Att fråga och beskriva något som barnet inte 

besvärats av tidigare kan väcka tankar kring tinnitus som inte tidigare varit ett 

problem. Å andra sidan menar vissa att frågor om tinnitus och förklaringar om vad 

det är hjälper barnet att få insikt om en upplevelse som de faktiskt har. 

Baguley et al. (2013) belyser en annan ståndpunkt. De menar att det kan vara 

mycket svårt för ett barn att beskriva en upplevd subjektiv tinnitus, vilket skulle kunna 

vara orsak till varför de inte berättar om det. Det problemet har bemötts i vissa 

studier genom att forskarna, istället för att vända sig direkt till barnet fokuserat på 

föräldrarnas berättelse.  

Vidare pekar författarna på den förvirring som råder inom forskningen kring tinnitus 

hos barn. Den grundas i avsaknad av en internationell samstämmighet kring var 

gränser ska dras för vilka åldrar som ska betraktas som barn eller ungdomar. Det 

saknas även en gemensam syn kring vad som ska utgöra olika utvecklingsstadier. 

Rosing et al. (2016) belyser också brister i enhetlighet och avsaknad av 

gemensamma kriterier vid undersökningar av prevalensen av tinnitus hos barn och 

ungdomar i sin kartläggning av befintliga studier på området. I sin studie fann de 

avsaknad av gemensam definition av tinnitus, olikheter i ställda frågor om tinnitus 

och skillnader i synsätt kring åldrar i populationerna. 

Vidare belyser författarna att förekomst av tinnitus varierar mellan studierna från 5.4 

% till 46 % och åldersspannet är mellan 5 och 19 år. En del artiklar innefattar både 

barn med hörselnedsättning och normalhörande barn i populationen medan andra 

gör indelningar efter detta. Vidare kartläggs hur studierna undersöker förekomst av 

besvärande tinnitus. Inte alla studier berör besvärande tinnitus men de som gör det, 

skiljer sig ifråga om ordval och förklaringar kring ämnet. Författarna menar att det 

kan påverka utfallet och att det inte går att säkerställa att studierna mäter samma 

sak. Vidare belyses skillnader i svarsalternativ mellan studierna vilket också 

försvårar eller omöjliggör en jämförelse. I vilken utsträckning besvärande tinnitus 

förekommer i populationen barn och ungdomar går därför inte att fastställa, menar 

författarna. 

Den kliniska hörselverksamheten vilar på evidensbaserad forskning. För att kunna 

ge adekvat vård till drabbade understryker Baguley et al. (2013) att en absolut 

kunskap i läran om tinnitus och dess epidemiologi är avgörande för forskare och 
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yrkesverksamma inom hörselvården. Det är den som ligger till grund för de insatser 

som utförs inom hälso- och sjukvården för att hjälpa personer som lider av tinnitus. 

För att kunna erbjuda adekvat vård till barn inom hörselvården krävs således 

tillförlitlig information. För att veta och undersöka om barn upplever tinnitus bör en 

tillförlitlig metod tillämpas. Författarna anger de svårigheter som uppstår vid frågor 

om tinnitus som riktas till barn. Inte minst yngre barn har lätt att missförstå frågor om 

tinnitus och att barnet kan ge det svar som denne tror att de vuxna vill ha. Vidare 

anger författarna att förvirring i form av bristande enhetlighet råder med tinnitus-

begreppet samt att resultaten i tidigare studier skiljer sig åt gällande förekomst av 

tinnitus hos barn. Med bakgrund i detta syftar studien till att undersöka hur det 

fastställs att barn upplever subjektiv tinnitus. 

Syfte 

Syftet är att belysa hur det fastställs att barn som är 6-12 år upplever subjektiv 

tinnitus. 

Metod 

Forskningsfråga 

Wong och Hickson (2012) beskriver att det första steget inom evidensbaserad 

forskning är att utforma en forskningsfråga som ska vara väl formulerad. Den ska 

enligt Forsberg & Wengström (2016) formas utifrån studiens syfte. Vidare ska den ha 

en interrogativ form, vara specifik, kortfattad och koncis. Forskningsfrågan är som 

följer: 

  

-Hur fastställs det att barn som är 6-12 år upplever subjektiv tinnitus? 

    

Forsberg och Wengström (2016) anger att en problemformulering ofta leder till flera 

frågor. För att undersöka om barn har tinnitus bör en enhetlig definition finnas för att 

säkerställa att det är samma sak som mäts (Rosing et al., 2016). Vidare pekar 

författarna på att ålder påverkar barns förmåga och möjlighet att svara på frågor om 

tinnitus. Denna litteraturstudie belyser hur tinnitus definieras och förklaras i de 

inkluderade artiklarna eftersom detta påverkar hur barnen svarar kring frågor om 

tinnitus. Följande frågor som belyser brister i tidigare studier är hämtade från Rosing 

et al. (2016) och kommer också att behandlas i denna litteraturstudie: 

  

-Vilka åldrar är inkluderade i de olika populationerna? 

  

-Finns det en definition av tinnitus så som den är beskriven för populationen i de 

inkluderade artiklarna, och hur ser den ut? 

  

Avgränsningar, inklusions- och exklusionskriterier 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014) anger att det är viktigt att 

sätta upp inklusions- och exklusionskriterier. Dessa börjar ta form genom 

formuleringen av forskningsfrågan. Detta har betydelse för hur sökstrategier ska 



   
 

 
 

12 

utformas. Ålder i undersökta gruppen, språk eller tid är lämpliga avgränsningar vid 

litteratursökning. Följande avgränsningar görs: 

  

Åldrar som tas med är 6-12 år. 

Artiklarna är från 2007 till 2017-02-22. 

Endast artiklar på engelska inkluderas. 

Endast peer reviewed artiklar inkluderas. 

Studier vars syfte är att undersöka tinnitus i samband med sjukdomar och syndrom, 

medicinsk behandling och kroppsliga skador med undantag för hörselskador hos 

barn, exkluderas i studien. 

Barn med CI exkluderas i studien. 

  

Sökstrategi 

En testsökning i relevanta databaser bör göras för att granska hur artiklar lämpade 

för det tilltänkta syftet är indexerade och detta blir en del i att ta fram lämpliga 

strategier för litteratursökningen (SBU, 2014). PubMed och CINHAL är lämpliga 

databaser för ämnet (Wong & Hickson, 2012).  

I testsökningen i PubMed samt CINAHL valdes orden “child”, “children”, “childhood” 

och “tinnitus” vilka förekom i de för studien relevanta artiklarna. Vid test-sökningen 

användes också orden “minor”, och “subjective tinnitus”. Det förstnämnda gav inte 

relevanta träffar och uteslöts. Var gränsen ska dras för adolescens ser olika ut i olika 

beskrivningar (Socialstyrelsen, 2015, Söderbäck, 2014). I PubMed och CINAHL 

innefattas barn upp till 12 år i ämnesordet “Child” medan “Adolescence” innefattar 

barn från 13 år och uppåt. Det sistnämnda tillämpas därför inte i sökstrategin.   

För utformande av sökstrategi och litteratursökning i databaser rekommenderas att 

expert på detta konsulteras (Forsberg & Wengström, 2016). Bibliotekarie vid Örebro 

universitetsbibliotek rådfrågades i detta. 

Väl genomförda sökningar bör göras i minst två databaser vid litteratursökning för att 

få fram befintliga relevanta artiklar (SBU, 2014) och databaserna PubMed samt 

CINAHL användes för detta.  

Ämnesord och fritextord såsom de beskrivs av Forsberg & Wengström (2016) har 

använts i databassökningen. Vidare anger författarna att ämnesordlista i 

databaserna ska tillämpas i de fall fritextsökning ger ett för stort antal träffar. De 

anger också att trunkering är tillämpbart för att innefatta möjliga varianter av ett ord 

vilket görs med hjälp av en asterisk. Detta tillämpades och redovisas nedan.  

För att begränsa indexeringsorden kan huvudämne väljas (SBU, 2014). “Major topic” 

i CINAHL och motsvarande funktion i PubMed används för att få ett färre antal 

träffar. 

Bibliotekarie U. Johansson (personlig kommunikation, 21 februari 2017) anger att vid 

sökningar i olika databaser kan olika strategier behöva tillämpas eftersom de har 

olika sökfunktioner. Dock bör sökorden vara samma. Vidare anger hon att vid 
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ämnesord-sökning i PubMed kommer systemet inkludera underliggande termer. I 

CINAHL ska funktionen ”Explode” användas för att underliggande termer till sökordet 

ska tas med. Vid användande av trunkering i CINAHL blir träffarna flera eftersom 

ordet söks som fritext och ämnesord. I PubMed kommer inte ämnesord med och 

dessutom tas bara 600 av de olika varianterna i fritext med. Detta resulterar i att 

trunkering begränsar träffarna i PubMed men inte i CINAHL. 

På grund av olikheter tillämpas olika sökstrategier i de olika databaserna men 

sökorden är de samma. 

Databassökningarna utfördes 2017-02-22. Språk engelska valdes och 

tidsbegränsning är från 2007 till 2017-02-22 I tabell 1 redovisas sökningen i PubMed. 

Tabell 1 Sökord och sökstrategi tillämpad i PubMed 

Sökord och booleska operatorer  Antal träffar 

(tinnitus) AND (child OR children OR childhood) 273 

"Child"[Mesh] AND tinnitus 199 

"Tinnitus"[Mesh]  AND "Child"[Mesh] 100 

(subjective tinnitus) AND "Child"[Mesh] 199 

Search (("Tinnitus"[Majr] AND "Child"[Mesh] 60 

I CINAHL utformas sökstrategi med trunkering och resultatet redovisas nedan i tabell 

2. 

Tabell 2 Sökord och sökstrategi tillämpade i CINAHL  

Sökord och booleska operatorer Antal träffar 

tinnitus* AND child* 147 

tinnitus* AND ( child OR children OR childhood ) 146 

(child OR children OR childhood) AND (MH "Tinnitus") 133 

(MH "Tinnitus") AND (MH "Child") 118 

(MH "Child+")AND (subjective tinnitus) 10 

((MM "Tinnitus")) AND (MH "Child+") 45 

((MM "Tinnitus")) AND child* 50 

 

Inklusions och exklusionsprocesser presenteras nedan i figur 1. Av totalt 11 artiklar 

lästa i sin helhet exkluderades två artiklar som innefattade barn över 12 år och inte 

redovisade resultat för de olika åldrarna separat. Två artiklar redovisar inte hur det 

fastställs att barnet har subjektiv tinnitus och passar därför inte studiens syfte. En 
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artikel inkluderade barn med och under bland annat medicinsk behandling och 

skador i huvudet. Eftersom denna studie exkluderar barn under behandling av 

mediciner och/eller med kroppsliga skador, bortsett ifrån hörselskada så exkluderas 

denna artikel.   

 
Figur 1 Inklusions- och exklusionsprocessen. 

 

Kvalitetsgranskning 

Forsberg och Wengström (2016) anger att en kvalitetsbedömning ska innefatta 

granskning av syftet, de resultat studien redovisar och om de är godtagbara, 

frågeställning, vilken design studien har, hur urvalet ser ut, hur resultat analyseras 

och tolkas samt mätinstrumentet.  

 

Utformande av metod har gjorts utifrån Forsberg & Wengström (2016) och SBU, 

(2014) i denna studie. Ingen av dessa har en färdig granskningsmall för 

tvärsnittsstudier. Eftersom de inkluderade artiklarna är av denna design används 

mallen i bilaga 3 från Forsberg & Wengström (2016) dock har ändringar gjorts för att 

anpassa den till tvärsnittsstudier.  

 

SBU (2014) anger att kvalitetsbedömningen ska utföras av de som undersöker 

artiklarna, enskilt och på ett oberoende tillvägagångsätt.  

I denna litteraturstudie utfördes kvalitetsgranskningen av granskarna oberoende av 

varandra.    

Totalt antal artiklar granskade utifrån titel 

och abstrakt:110 Exkluderade:  95

Kontroll av dubbletter: 15

Totalt antal artiklar lästa i dess helhet: 11

Exkluderade: 4

Inkluderade artiklar: 6

Exkluderade: 5
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Etiska aspekter 

Forsberg & Wengström (2016) beskriver att endast artiklar som erhållit ett 

godkännande av etisk kommitté eller prövar etiska aspekter grundligt bör tas med.  

I litteraturstudien inkluderas därför bara artiklar som redovisar detta i publikationen 

eller på artikelns hemsida.    

Resultat 

Totalt sex artiklar inkluderas i studien och de redovisas nedan i löpande text. För 

varje artikel redovisas studiens bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsats. 

Metoden som tillämpades för att undersöka om barnen hade tinnitus i de sex 

studierna återges utförligt beskrivet i löpande text. Tabell 3 redovisar ålder på barnen 

samt antal i de olika artiklarna. Inte alla av de inkluderade studierna redovisade hur 

definitionen av tinnitus, så som den beskrivits för barnen i undersökningen, sett ut. 

Vilka det är redovisas i tabell 4. Om definition fanns återges den också i samma 

tabell. Metod för att ta reda på om barnen har tinnitus samt studiens resultat 

redovisas också kortfattat och översiktligt i tabell 4.     

Tabell 3 Översikt över ålder och antal barn i de inkluderade artiklarna 

Författare Ålder Antal  

Båsjö, Möller, Widén, 

Jutengren & Kähäri (2016) 

 

9 år n = 411 barn 

Humphriss, Hall & Baguley 

(2016) 

11 år n = 7092 barn 

Juul, Barrenäs, Holgers (2012) 7 år n = 756 barn 

Kim, Jung, Kang, Park, Choi, 

Oh & Chang (2012) 

10-12 år n = 928 barn 

Piotrowska, Raj-Koziak, Lorens 

& Skarżyński (2015). 

7 och 12 år n = 15 199 barn 

Savastano (2007). 6-16 år, vi studerar enbart 6-12 
åringarna 

n =1100 barn i åldrarna 6-16  

 

Hearing thresholds, tinnitus and headphone listening habits in nine-year-old children. 

Båsjö, Möller, Widén, Jutengren & Kähäri (2016) 

I bakgrunden beskrivs att hörselproblematik inte enbart handlar om 

hörselnedsättningar utan även kan innefatta tinnitus och ljudkänslighet. Information 

gällande antalet 9-åringar som upplevt tinnitus är begränsat. 
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Syftet med studien var att undersöka hörselfunktionen och lyssningsvanor med 

hörlurar samt att analysera möjliga skillnader på grund av dessa lyssningsvanor hos 

9 år gamla barn i Sverige. 

Studien utfördes i 21 skolor runt om i de mellersta delarna av Sverige. I varje skola 

blev 50 % av alla barn som var 9 år, slumpmässigt utvalda.  En enkät som innehöll 

11 frågor tillämpades i denna studie och fem barn fick svara på enkäten innan den 

delades ut till de barn som skulle delta i den huvudsakliga studien. Frågorna i 

enkäten handlade om barnens självuppskattade hörsel, upplevelsen av tinnitus, 

möjlig ljudkänslighet och om barnens lyssningsvanor med hörlurar. Frågorna ställdes 

på svenska till barnen men återges på engelska i artikeln. Frågan om upplevd 

tinnitus ställdes enligt följande: “Imagine that you are in a quiet room. Is it totally 

silent in your ears?” Om barnen svarade “nej” på denna fråga fick de ytterligare en 

fråga: “Can you describe the sounds?” Efter en diskussion med barnet gällande 

egenskaper i ljudet som barnet upplevde, delade audionomen tinnitus-ljudet i någon 

av följande kategorier: “roar, buzzing or pure-tone.” Barnen blev även tillfrågade hur 

ofta de upplevde ljudet och svaren delades in i “seldom, 1-3 times/week, daily or 

constant/always”.  

Av alla som deltog i studien rapporterade 5,3 % att de upplevt tinnitus, vilket 

motsvarar 21 barn. Av dessa 21 barn rapporterade 14 att de upplevt tinnitus 

dagligen  

En slutsats som författarna dragit är att den totala prevalensen hos barn som upplevt 

tinnitus var 5,3 %.  

Prevalence and characteristics of spontaneous tinnitus in 11-year old Children 

Humphriss, Hall & Baguley (2016) 

I inledningen av artikeln presenteras tidigare studier och problematiken med 

metoden i dessa. Barn återger sin tinnitus som ringningar, surrande och visslande. 

Tidigare studier redovisar också att barn upplever tinnitus som ganska mjukt, 

tonhöjden som hög och att det kan vara närvarande hela tiden.   

Det finns två syften i studien. Det ena syftet är att bestämma prevalensen av 

spontan tinnitus hos barn som är 11 år gamla. Författarna använde sig av data från 

Avon longitudinal study of parents and children (ALSPAC)2. Det andra syftet är att 

beskriva kännetecken hos tinnitus för att kunna avgöra prevalensen av klinisk 

signifikant tinnitus hos 11-åringar.  

Vid en forskningsklinik på Bristols universitet genomgick 11-åriga barn ett flertal olika 

tester som till exempel hörseltester. Barnen fick svara på frågan “Do you ever get 

noises in your ears? (not associated with noise exposures)”. Svarade barnen “ja” på 

frågan ställdes ytterligare 9 frågor om tinnitus med fasta svarsalternativ. Några 

exempel på frågor och svarsalternativ är: “Is it low or high pitch?  Low, high, don’t 

know”.“How long have you had the noises? Days, one week, one month, several 

                                                
2 ALSPAC är en pågående kohort-studie i Storbritannien utförd på barn födda i Bristol regionen. 
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months, one year, several years, don’t know” och “Do the noises bother you? Not 

bothered, slightly bothered, severely bothered”. 

Frågorna ställdes i en intervju och utfördes av audionomer samt fysiologer utbildade 

för att undersöka tinnitus hos barn. Frågorna anpassades till barnets förmåga att 

förstå. För att tinnitus skulle vara kliniskt signifikant skulle det hålla på i 4 sekunder. 

Vidare skulle barnet uppleva sig minst lite besvärad av symptomet.  

Totalt 1996 barn svarade “ja” på frågan om de hade tinnitus vilket motsvarar en 

prevalens på 28,1 %. Prevalensen av klinisk signifikant spontan tinnitus hos 

deltagarna var 3,1 %. Hela 84% av de som uppgett att de upplevt tinnitus, tyckte inte 

att det störde dem.  Barnen i denna åldersgrupp lyssnar på musik och kan utsätta sig 

för högre ljudnivåer. Det skulle kunna innebära att de upplever bullerorsakad tinnitus 

och inte har mognaden och förmågan att skilja denna från spontan tinnitus. Ett 

samband kunde konstateras mellan sämre hörtrösklar och kliniskt signifikant tinnitus.  

Slutsatser som författarna gör är att tinnitus är vanligt förekommande hos barn. 

Huvuddelen av dem är inte besvärade av tinnitus och därför är inte vårdbehovet i 

gruppen stort. Tillvägagångssättet att ställa frågor muntligt till barnen kan ha medfört 

att frågor missförståtts.  

Tinnitus and hearing in 7-year-old children Juul, Barrenäs, Holgers (2012) 

I inledningen beskrivs att symptomet tinnitus kan uppstå på grund av buller eller 

spontant. Permanent eller tillfällig hörselnedsättning kan ha koppling till tinnitus. 

Tidigare studier visar att symptomet tinnitus har blivit vanligare hos barn i Sverige.  

Ett syfte var att undersöka upplevelsen av spontan tinnitus och tinnitus orsakad av 

buller. Betoningen skulle vara på barn utan hörselnedsättning och barn med tillfällig 

hörselnedsättning eller permanent hörselnedsättning. Det andra syftet var att göra 

en upprepning av en tidigare utförd studie kring tinnitus hos barn. Tidigare har den 

gjorts på andra åldersgrupper och i denna studie skulle den göras på 7-åriga barn.  

Urvalet gjordes bland barn som deltog i 7-åringars screening-kontroll av hörseln. 

Studien utfördes i Göteborg. För att undersöka om barnen hade spontan tinnitus 

eller buller-orsakad tinnitus ställdes frågor i en strukturerad intervju3. I studien 

angavs att audionom som utfört intervjuer säkerställer att barnen förstått frågorna. 

Den första frågan citerad nedan syftade till att undersöka förekomst av tinnitus 

orsakad av buller och den andra frågan syftade till att undersöka förekomsten av 

spontan tinnitus. Frågorna ställdes enligt följande: “After listening to loud music or 

other loud sounds or noise, have you heard any ringing, buzzing or other sort of 

sounds in your ear even after that the loud music or noise has been turned off?” och 

“Have you heard a ringing, buzzing or other sort of sound in your ears without first 

having listened to loud music or other loud sounds?” Till frågorna gavs fasta 

svarsalternativ. Frågorna hämtades från tidigare studie gjord 1997. 

                                                
3 Intervjuaren utgår ifrån ett färdigt schema (Bryman & Nilsson, 2011). 
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Resultatet i studien visar att totalt 288 (41%) barn med normal hörsel hade 

upplevelser av tinnitus. Andelen som angett att de hade tinnitus bland barn med 

hörselnedsättning var 58%. Upplevd spontan tinnitus rapporterades av 14,3%, 

buller-orsakad tinnitus rapporterades av 7% och båda varianterna av tinnitus 

rapporterades av 5,7% av barnen.  

I studien dras slutsatsen att förekomst av tinnitus hos normalhörande 7-åriga barn är 

vanligt. En bedömning är att av barn som rapporterade tillfällig hörselnedsättning 

tillsammans med uppmätt hörselnedsättning, fanns även spontan tinnitus i 63% av 

fallen. Bland 7-åriga barn bedöms generellt risken för att de har spontan tinnitus vara 

mellan 47% och 76%. Hela 27 % som inte upplevt tillfällig hörselnedsättning eller har 

en permanent hörselnedsättning anger att de har tinnitus. Tinnitus hos dessa barn 

kan ha sin orsak i exempelvis stress och/eller ångest. Dock är det ett komplext 

förhållande mellan olika faktorer i vad som orsakar vad. Författarna anger också att 

för normalhörande barn kan den frekventa rapporteringen av upplevd tinnitus också 

ha sin grund i att barnen fått oro för tinnitus eller större medvetenhet om symptomet.   

Tinnitus in children: association with stress and trait anxiety. 

Kim, Jung, Kang, Park, Choi, Oh & Chang (2012) 

Information gällande tinnitus hos barn är knapp dock finns det studier som anger 

prevalensen av tinnitus hos barn. Det kan vara så att barn tror att tinnitus är en 

normal del av livet och därför kan de glömma bort det lättare än vuxna på grund av 

att yttre ljud distraherar.   

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan tinnitus och stressrelaterade 

faktorer som inkluderar oro hos barn som går i grundskolan. 

Studien genomfördes på en grundskola i Seoul, SydKorea. Barnen var 10-12 år 

gamla. Innan barnen blev tilldelade en enkät fick de en föreläsning som handlade om 

hörsel och tinnitus. Enkäten bestod av 96 frågor där 55 var till för alla elever och 41 

frågor tillkom för de barn som upplevde tinnitus. 6 kategorier av frågor skapades för 

att kunna analysera barnens upplevelse av tinnitus. Dessa 6 kategorier var symptom 

(huvudvärk, hörselnedsättning, svindel), stressrelaterade faktorer, State Anxiety 

Inventory for Children (SAIC), Trait Anxiety Inventory for Children (TAIC), visual 

analog scale of tinnitus (VAS)4 och tinnitus handicap inventory (THI)5. Exempel på 

frågor ur (THI) är: “Because of your tinnitus, do you feel desperate?” “Do you feel 

that you can no longer cope with your tinnitus? Två frågor användes vid (VAS) och 

handlade om: “annoyance of tinnitus and its influence on daily life”. Alla barn som 

deltog i studien kunde välja mellan svarsalternativen “alltid”, “ibland” eller “aldrig” 

gällande frågan om de upplevt tinnitus. De som svarade “alltid” eller “ibland” 

hamnade i gruppen “har tinnitus” och de barn som svarade aldrig hamnade i 

gruppen “har inte tinnitus”.  
                                                
4 VAS är ett mätinstrument för att undersöka subjektiv upplevelse av tinnitus (Adamchic, Langguth, 
Hauptmann & Tass, 2012). 
 
5 THI är ett standardiserat formulär framtaget för vuxna som mäter hur tinnitus påverkar vardagen 
(Newman, Jacobson & Spitzer,1996) 
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Resultat från studien visar att 435 barn (46,9 %) hade upplevt tinnitus mer än en 

gång och 41 barn (4,4%) upplevde tinnitus konstant. 

De slutsatser som författarna dragit är att tinnitus hos barn har en påverkan på deras 

stress - och ångestnivåer.  

Tinnitus reported by children aged 7 and 12 years 

Piotrowska, Raj-Koziak, Lorens & Skarżyński (2015). 

I bakgrunden anges att barns tinnitus sällan uppmärksammas men att de kan 

beskriva symptomet om de tillfrågas. Skillnader i metod, åldersskillnader, vad som 

räknas som hörselnedsättning och hur tinnitus definierats orsakar variationer i 

resultaten.  

Det finns två syften med studien. Det ena är att undersöka förhållandet mellan 

förekomst av tinnitus och hörselnedsättning. Det andra syftet är att bedöma 

förekomst och faktorer som påverkar tinnitus hos barn.  

Barnen var 7 och 12 år och studien utfördes på 173 skolor i Warszawa. I 

populationen var det 47,9 % som var 7 år och 52,1 % var 12 år. Barnens hörsel 

testades och i samband med detta frågade personen som utförde testen, utifrån en 

bestämd formulering, om de upplevt tinnitus. Personen som frågade barnen detta, 

hade fått utbildning i att bemöta och kommunicera med barn. Till frågan gavs färdiga 

svarsalternativ. Hänsyn togs till barnets specifika förmågor vid frågan om de upplevt 

tinnitus. I artikeln betonas att frågans formulering noggrant utformats med hänsyn till 

de svårigheter som kan uppstå med att kommunicera med barn om tinnitus. För att 

inte få barnet att inbilla sig tinnitus var frågan icke ledande. Definitionen av tinnitus 

var anpassad efter barnets ålder. Frågan om tinnitus ställdes på polska men återges 

på engelska i artikeln och är formulerad enligt följande: “Within the past 6 months, 

have you experienced any noise such as ringing, buzzing, hissing, or any other sort 

of sound in your ear or your head that had no apparent cause?”. Till frågan gavs fyra 

svarsalternativ: “(A) ‘No, not at all.’ (B) ‘Yes, but it happens rarely and does not last 

long, less than 5 min.’ (C) ‘Yes, it happens often and lasts more than 5 min.’ (D) 

‘Yes, I experience it permanently’ ”. Barn som angett något av de två sista 

svarsalternativen bedömdes uppleva tinnitus.    

Resultatet visade att totalt 6 % av barnen angav att de upplevt tinnitus under de 

senaste månaderna. Symptomet skulle ha pågått längre än 5 minuter för att räknas 

som tinnitus. Ett statistiskt signifikant samband redovisades mellan tinnitus och ung 

ålder (barn som är 7 år i studien) samt tinnitus och hörselnedsättning. Det var 

vanligare med rapporterad tinnitus hos de 7-åriga barnen än hos de 12-åriga barnen. 

I gruppen 7-åriga barn var det 6,5% som angav att de hade tinnitus medan det i 

gruppen med 12-åriga barn var 4,8%.  

Slutsatsen i studien är att det finns två faktorer som är mera vanligt förekommande 

tillsammans med tinnitus. Det är hörselnedsättning och ung ålder. 

Characteristics of tinnitus in childhood. 

Savastano (2007). 
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Tinnitus är relativt vanligt förekommande hos barn men de klagar sällan spontant 

över att de upplever tinnitus. Även om barn inte spontant berättar om sin tinnitus kan 

den orsaka problem med koncentration.  

Studien upprepar den undersökning som utförts tidigare med det protokoll som 

Savastano publicerade 2002, för ett stort antal barn som besökte Öron-näsa-hals-

avdelningen på Padua University. 

Alla barn fick svara på det protokoll som Savastano publicerade 2002. Barnen 

uppmanades att beskriva om de upplevde något ljud i öronen. Om så var fallet 

undersöktes om de kunde beskriva det. De tillfrågades var de hörde ljudet (höger 

eller vänster öra, bilateralt, mitt i huvudet). De ombads också beskriva tonhöjden 

samt ljudnivån. När de skulle beskriva ljudnivån delades den punkten in i flera delar. 

Dessa är om deras tinnitus var konstant eller återkommande (“most of the time/some 

of the time”). Det var också att beskriva graden av besvär som tinnitus skapade 

(“always annoyed/seldom annoyed, very annoyed/little annoyed”) och de svårigheter 

barnen hade med tinnitus genom att den skapar oro (“not at 

all/slightly/sometimes/more severely”). Barnen fick även genomgå flertalet tinnitus-

mätningar.  

Av alla som deltog i studien, barn mellan 6-16 år rapporterade 374 barn tinnitus 

vilket motsvarar 34 %. Totalt 71 barn (6,5 %) klagade spontant över sin tinnitus 

medan upplevd tinnitus upptäcktes hos de resterande 303 barnen (27,5 %) när de 

specifikt tillfrågades om det. Bland barn som var mellan 6-12 år rapporterades 

tinnitus hos 21 % av 12-åringar, 18 % av 11 åringarna, 15 % av 10 åringarna, 2,5 % 

av 9 åringarna, 4 % av 8-åringarna, 3% av 7-åringarna och 2 % av 6-åringarna.      

De slutsatser som Savastanos (2007) drar är att tinnitus hos barn är ett problem som 

inte uppmärksammas. Det gäller framförallt tinnitus hos normalhörande barn. Barn 

klagar sällan spontant över sin tinnitus men de kan beskriva den när de specifikt 

frågas om det. Denna studie visar på att ett studieprotokoll kan användas för att 

upptäcka tinnitus hos barn. Det studieprotokoll som används i studien kan användas 

på barn från 8 år. Under denna ålder visade resultat från tinnitusmätningar inte 

tillförlitliga svar.  

 

Tabell 4 Översikt av metod, definition av tinnitus samt resultat i artiklarna. 

Författare 

(År) 

Metod  Definiering av 

tinnitus 

beskriven för 

barnen 

Resultat 

Båsjö, Möller, 

Widén, 

Jutengren & 

Kähäri (2016) 

En enkät som innehöll 11 frågor 

användes i studien. Audionom 

samtalade med barnet om tinnitus-

ljudets egenskaper och hur ofta det 

förekom. Barnen var 9 år.  

Barnet ombads 

beskriva ljuden 

och dess 

egenskaper. 

Totalt 5,3 % uppgav att de 

upplevt tinnitus.  
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Humphriss, 

Hall & Baguley 

(2016) 

En intervju med färdigformulerade 

frågor tillämpades. Barnen var 11 

år.  

 

“Buzzing, 

whistling, other” 

Totalt 28,1 % hade upplevt 

tinnitus. Klinisk signifikant 

spontan tinnitus6 hos 

deltagarna var 3,1 %.   

Juul, Barrenäs, 

Holgers (2012) 

Frågor om tinnitus ställdes i en 

strukturerad intervju. Barnen var 7 

år. 

“ringing, buzzing 

or other sort of 

sound in your 

ears” 

Totalt 41% barn med normal 

hörsel upplevde tinnitus.  Hos 

barn med hörselnedsättning 

upplevde 58% tinnitus.  

Kim, Jung, 

Kang, Park, 

Choi, Oh & 

Chang (2012) 

En enkät som innehöll  96 frågor 

användes Tinnitus Handicap 

Inventory (THI)7 var en del av 

enkäten. Barnen var 10-12 år. 

 

 

Framgår inte i 

artikeln. 

Totalt 46,9 % uppgav att de 

upplevt tinnitus flera gånger.  

Piotrowska, 

Raj-Koziak, 

Lorens & 

Skarżyński 

(2015). 

En fråga ställdes muntligt till 

barnen om tinnitus. Två grupper 

deltog. En med 7 åringar och en 

med 12 åringar. 

“noise such as 

ringing, buzzing, 

hissing, or any 

other sort of 

sound in your 

ear or your head 

that had no 

apparent cause” 

Totalt 6 % upplevde tinnitus. 

Hos 7 åriga barn var 

förekomsten 6,5%. Hos de 12 

åriga barn var det 4,8%.  

Savastano 

(2007) 

Alla barn fick svara på ett protokoll 

om tinnitus Vi studerar enbart 6-

12-åringarna. 

 

 

Framgår inte i 

artikeln. 

Bland barn som var mellan 6-

12 år rapporterades tinnitus 

hos 21 % av 12-åringar, 18 % 

av 11 åringarna, 15 % av 10 

åringarna, 2,5 % av 9 

åringarna, 4 % av 8-åringarna, 

3% av 7-åringarna och 2 % av 

6-åringarna.   

 

 Diskussion 

Metoddiskussion 

Vid utformande av sökstrategi, vid litteratursökningen och utformningen av lämpliga 

sökord uppstod svårigheter i att erhålla relevanta artiklar ur en stor massa av icke 

relevanta sådana. De ämnesord som återfanns i relevanta artiklar var begränsat.  I 

övrigt fanns inget ämnesord gemensamt för de relevanta studierna. I det stora 

antalet träffar och utifrån en begränsad, översiktlig bedömning av titlar var materialet 

                                                
6 Kliniskt signifikant innebar att ljudet pågick 4s och barnet skulle vara minst lite besvärad av 
symptomet (Humphriss., et al).   
7 THI är ett standardiserat formulär framtaget för vuxna som mäter hur tinnitus påverkar vardagen 
(Newman, Jacobson & Spitzer,1996). 
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mycket spritt. Den slutgiltiga sökningen i databaserna fick därför smalas av. “Major 

topic” användes tillsammans med sökordet “tinnitus”, dock kan detta ha medfört att 

relevanta studier inte innefattas. SBU (2014) beskriver att en smal litteratursökning 

ofta ger exakta träffar men det innebär också att relevant litteratur eventuellt inte 

kommer med. Den smala sökningen kan exempelvis vara att använda ett par sökord 

tillsammans med det booleska AND i publikationens titel. I denna litteraturstudie gav 

dock de bredare sökningarna för många träffar för att en grovgranskning av 

artiklarna skulle lämpa sig. Litteraturstudiens förtjänster är dock att ett stort antal 

barn ingår i de inkluderade artiklarna. Antalet är i de olika i populationerna från 416 

och upp till 15 199 barn. 

 

Barn från 6 år och upp till och med 12 år inkluderas i studien. Det saknas 

gemensamma riktlinjer kring hur åldersindelningar och utvecklingsstadier ska 

behandlas i studier som berör tinnitus hos barn (Baguley et al., 2013). Rosing et al. 

(2016) anger att tidigare studier har innefattat barn mellan 5 och 19 år i undersökta 

populationer. Vidare beskriver författarna att det finns studier som hanterar ett väldigt 

smalt åldersspann dock finns en avsaknad av enhetlighet i fråga om dessa 

åldersindelningar. Det sammanlagda materialet kring mera specifika åldrar är därför 

begränsat.  

De stora skillnader som finns i barns förmågor i ett bredare åldersspann påverkar i 

sin tur vilken möjlighet till respons som finns hos de olika individerna 

(Socialstyrelsen, 2015). På grund av detta så görs en avgränsning efter ålder i 

denna litteraturstudie.  

Det är även stora skillnader inom gruppen barn 6–12 år ifråga om utveckling 

(Socialstyrelsen, 2015). Dock hade ett smalare åldersspann gett ett alltför begränsat 

material.  

Rosing et al. (2016) pekar på behovet av en enhetlig definition av tinnitus för att 

kunna säkerställa att det är samma sak som mäts mellan olika studier. Olikheter i 

detta försvårar eller omöjliggör en jämförelse mellan studierna. I denna 

litteraturstudie anses det att, eftersom definitionen är av stor vikt för att kunna veta 

att det är samma sak som mäts, detta bör redovisas. En av forskningsfrågorna i 

denna studie var därför för att undersöka om definitionen överhuvudtaget fanns 

återgiven. I de fall de fanns, kontrollerades om definition av tinnitus var enhetlighet 

mellan studierna. Studier som inte redovisade definition av tinnitus inkluderades 

därför i studien för att belysa behovet av enhetlighet.     

 Resultatdiskussion 

Det är svårt och invecklat att definiera tinnitus på ett tydligt sätt. Forskare har därför 

gjort försök att förenkla och göra tinnitus som begrepp tydligt (Baguley et al., 2013). 

Behovet att göra tinnitus-begreppet förenklat och tydligt för den vuxna populationen 

visar också på vikten av att göra begreppet tydligt för barn. Hwang och Nilsson 

(2011) anger att barn behöver se saker konkret framför sig för att förstå. Baguley et 

al. (2013) menar att upplevelsen av tinnitus är subjektiv och därmed är inte den ena 
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beskrivningen av symptomet den andra lik. Vidare anges att avsaknad av ett 

enhetligt sätt att definiera tinnitus-begreppet lett till att resultaten från olika 

undersökningar skiljer sig åt. Rosing et al. (2016) belyser vikten av att säkerställa att 

det är samma sak som mäts och därför bör begreppet behandlas enhetligt mellan 

olika undersökningar. 

Det är inte en lätt uppgift att framställa en enhetlig förklaring av ett symptom som 

passar in på olika personers individuella upplevelser. När det gäller barn är det 

dessutom, enligt Socialstyrelsen (2015) stora variationer i form av utveckling, 

kognitiva och språkliga förmågor i en och samma åldersgrupp. I denna 

litteraturstudie belyses därför att detta lägger ytterligare en dimension till svårigheten 

att utforma en definition tillämpbar för att ta reda på om ett barn upplever tinnitus. 

I de olika inkluderade artiklarna i denna studie skiljer sig förklaringar och definitioner 

av tinnitus sig åt i ställda frågor. Humphriss et al. (2016) frågar barnen om de får 

“noises” i öronen. Vidare anger författarna att det ska ha pågått i 4 sekunder för att 

vara det som de kallar för spontan klinisk tinnitus i artikeln, dock räcker det med att 

de svarat “ja” på frågan om de haft “noises” i öronen för att det ska anses vara 

tinnitus. Hela 28% svarade “ja” på den frågan. Piotrowska et al. (2015) anger å 

andra sidan att tinnitusljudet ska ha pågått i minst 5 minuter och återkomma ofta, 

alternativt vara permanent, för att det ska anses som att barnet har tinnitus. Frågan 

om tinnitus beskrivs som: “noise such as ringing, buzzing, hissing, or any other sort 

of sound in your ear or your head that had no apparent cause”.  

Det är stora skillnader i förekomst av tinnitus mellan de olika artiklarna. Humphriss et 

al. (2016) anger en förekomst av tinnitus på 28%. I Piotrowska et al. (2015) är det 

däremot endast 6% av barnen i studien som upplevt tinnitus. Juul et al. (2012) anger 

att 41% av barnen i sin studie hade tinnitus medan Båsjö et al. (2016) anger att 5,3% 

hade tinnitus i sin undersökta population. Det är stora skillnader ifråga om både 

förekomst av tinnitus och metod i dessa studier. Hur länge och hur ofta tinnitusljudet 

ska ha förekommit för att kallas tinnitus skiljer sig åt precis som beskrivningar av vad 

tinnitus är och hur frågorna ställs. Hur det fastställs att barn har tinnitus ser olika ut i 

de olika studierna och därmed uppstår möjligen också frågan om det är samma sak 

som mäts i de olika studierna. Definitioner av tinnitus är precis som tidigare belysts 

av Rosing et al. (2016) inte enhetligt mellan olika undersökningar och därför 

försvåras eller omöjliggör detta jämförelser mellan artiklarna. Hur det fastställs att 

barn har tinnitus kan därför möjligen, på grund av metodskillnader, innebära vissa 

svårigheter att avgöra i denna litteraturstudie.  

I Savastanos (2012) är förekomsten av tinnitus lägre i de yngre åldersgrupperna än i 

de äldre åldersgrupperna. Exempelvis är det 21 % av 12-åringar, 4 % av 8-

åringarna, 3% av 7-åringarna som uppger att de upplever tinnitus. I Piotrowska et al. 

(2015) är däremot resultatet det motsatta. De anger att tinnitus förekommer i större 

utsträckning hos 7 åringar (6,5%) än vad det gör bland 12 åringarna (4,8%).  Juul et 

al. (2012) och Piotrowska et al. (2015) undersöker båda barn som är 7 år. I Juul et 



   
 

 
 

24 

al. (2012) är förekomst av tinnitus 41% medan Piotrowska et al. (2015) anger att 

6,5% har tinnitus. Resultaten i artiklarna varierar således. En artikel visar på att 

tinnitus förekommer oftare hos yngre barn än de som är äldre medan en annan visar 

på det motsatta. Hur stor förekomsten av tinnitus är för barn i samma ålder varierar 

också markant i studierna. Dessa stora skillnader kan möjligen också ha sin orsak i 

vilket tillvägagångssätt som används för att fråga om, bedöma och definiera tinnitus 

samt förklara symptomet för barnen. Möjligen kan frågan väckas hur metodologiskt 

säkra undersökningarna är i att fastställa om barnen har tinnitus eftersom så olika 

resultat uppvisas.      

I Savastanos (2007) studie finns alla åldersgrupper som inkluderas i denna 

litteraturstudie med. Dock anges inget annat än att samma metod för att undersöka 

tinnitus i populationen har gått till på samma sätt för alla åldrar. Socialstyrelsen 

(2015) visar på att skillnaden i förmågan att svara på frågor och tester är stor i ett 

stort åldersspann. Därför kan lämpligheten i att sammanställa samlat resultat för alla 

ålderskategorier, möjligen ifrågasättas. Piotrowska et al. (2015) tillämpar en och 

samma metod på två olika åldersgrupper: 7-åringar och 12-åringar. Slutsatsen som 

Piotrowska et al. (2015) gör, att 7-åriga barn har tinnitus i större utsträckning än 12-

åriga barn, skulle möjligen kunna ha sin orsak i att barnen har nått olika stadier av 

mognad och därmed även har olika förmågor att svara på frågor om tinnitus.  

Båsjö et al. (2016) ställde i sin studie frågan: “Imagine that you are in a quiet room. 

Is it totally silent in your ears?” När ett barn tillfrågas om denne upplever tinnitus kan 

missförstånd uppstå. Barnet kan ha svårt att förstå vad som menas med tinnitus 

(Baguley et al. 2013). Frågan skulle möjligtvis kunna tolkas som svår för barnen. Det 

kan vara svårt för barnet att göra skillnad på om ljudet som denne hör är tinnitus eller 

om det är ett omkringliggande ljud som finns i rummet. 

Barnen i Båsjö et al. (2016) fick ytterligare en fråga om de svarade “nej” på den 

första: “Can you describe the sounds?” Denna fråga skulle kunna vara missvisande 

då det inte är säkert att barnen beskriver tinnitusljudet. Det skulle kunna vara något 

annat ljud som finns i barnets omgivning. Vid nio års ålder dominerar det konkreta 

tänkandet. Barn i denna ålder behöver, för att kunna resonera, ha det konkreta 

framför sig (Whang & Nilsson, 2011). Tinnitus är inte något konkret, vilket skulle 

kunna medföra att det blir svårt för ett 9-årigt barn att beskriva en upplevd tinnitus. 

Juul et al. (2012) ställde i sin studie följande frågor till barnen som deltog: “After 

listening to loud music or other loud sounds or noise, have you heard any ringing, 

buzzing or other sort of sounds in your ear even after that the loud music or noise 

has been turned off?” “Have you heard a ringing, buzzing or other sort of sound in 

your ears without first having listened to loud music or other loud sounds?” Barnen i 

denna studie var 7 år och vid denna ålder har barn svårt med abstrakta resonemang. 

De kan också ha svårt för att exempelvis sortera saker efter längd när det endast 

presenteras verbalt (Whang & Nilsson, 2011). Möjligtvis skulle det därför kunna 

innebära svårigheter för ett barn som är 7 år att göra skillnad mellan olika typer av 
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starka ljud när de tillfrågas om det. Vad bedömer exempelvis barnet som ett starkt 

ljud i olika situationer och när är ljudet inte längre starkt. Att ställa dessa frågor som 

är abstrakta till barn som är 7 år skulle kunna innebära svårigheter i att få ett korrekt 

svar. Barnet kan ha svårt att förstå och det kan även innebära svårigheter för 

intervjuaren att tolka svaren.  

Frågorna som ställs till barnen i Juul et al. (2012) skulle kunna tolkas som ledande. 

Bryman och Nilsson (2011) beskriver vad en ledande fråga är. Författarna menar att 

det är en fråga som påverkar den intervjuade till att ge ett visst svar. Kentish (2016) 

anger att ledande frågor bör undvikas vid intervju med barn eftersom det påverkar 

tillförlitligheten i barnens respons. Det är möjligt att barnen ger ett svar som de tror 

att den vuxne vill höra och istället för det som det som de faktiskt upplever. 

Havnesköld, Risholm och Mothander (2009) beskriver att barn i åldrarna 6-12 lätt 

påverkas av de åsikter som personer i deras närhet har om olika saker. Barn agerar 

som de gör eftersom de inte är medvetna om något annat och blir lätt påverkade av 

till exempel kamraters sätt att se på saker. Det framgår inte om detta tagits i 

beaktande i de studier som granskats i denna litteraturstudie. En fråga som skulle 

kunna lyftas är om barnens svar på de ställda frågorna, i de olika studierna, kan ha 

påverkats av exempelvis kompisar eller kanske personen som hållit en lektion om 

tinnitus innan undersökningen. Det sistnämnda förekommer i studien av Kim et al. 

(2012). Detta inte minst på grund av att resultaten ifråga om förekomst av tinnitus 

hos barn skiljer sig markant mellan flera studier. Möjligtvis kan det vara så att några 

av barnen inte genomgående svarat utifrån den egna upplevelsen utan kan ha 

påverkats av det som de tidigare hört av andra.  

Frågor riktade till barn om upplevelser bör vara öppna och för mindre barn bör de 

ställas i en intervju. Genom att använda sig av öppna frågor får barnen en chans att 

beskriva och förklara vad de upplever (Kentish, 2016). Dock har Kim et al. (2012) 

valt att använda flera enkäter med sammanlagt 96 frågor. En av enkäterna (THI) är 

dessutom utformad för vuxna (Newman et al.,1996).  

Att fylla i enkäter med sammanlagt 96 frågor kräver koncentration under en längre 

tid, vilket kan vara ansträngande även för en vuxen. Det framgår inte i artikeln hur 

lång tid som avsattes för barnen, som var 10-12 år, att fylla i dessa. Inte heller 

redovisas om de fick stöd av vuxen för att förstå innebörden i frågorna. Bukatko och 

Daehler (2001) anger att en vuxen bör finnas till hands vid enkätundersökningar för 

barn. Vidare anser författarna att lämpligheten i att använda enkäter för att 

undersöka barns upplevelser bör ifrågasättas. Författarna menar att intervju är att 

föredra.  

En kurator som möter barn med tinnitus i den kliniska verksamheten berättar hur hon 

går tillväga. Kurator M. Andersson Barbala (personlig kommunikation, 5 mars 2017) 

berättar:  "Jag har inte lämnat något mindre barn att fylla i THI-enkäten”, “Dels får 

barnet själv beskriva med egna ord hur tinnitus låter och påverkar. Det ingår i 

kartläggningen.” och “Samtalet får anpassas till att det är ett barn, tycker jag”.  
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Att använda enkäter för att fastställa om barn har tinnitus, särskilt när det inte är 

anpassade för barn skulle möjligen kunna göra att metoden och därmed också 

resultatet skulle kunna ifrågasättas. 

  

I Savastanos (2007) studie skulle barnen gradera hur  “annoyed” de blev av upplevd 

tinnitus. De svarsalternativ som de hade att välja bland var: “always annoyed/seldom 

annoyed”, “very annoyed/little annoyed”. I denna studie skulle barnen kunna se 

förhållandena mellan olika svarsalternativ och sedan välja det som passade dem 

bäst. Barnen som ingick i denna studie var mellan 6-12 år och i dessa åldrar kan det, 

som tidigare nämnts, finnas svårigheter i att tänka abstrakt (Whang och Nilsson, 

2011). Detta kan ha lett till att dessa barn kan ha haft svårigheter att avgöra hur 

“annoyed” de blev av sin upplevda tinnitus och därmed även svårigheter att välja 

svarsalternativ. 

Flera av artiklarna har frågor eller svarsalternativ som förutsätter en förmåga att 

kunna greppa tidsperspektiv. Piotrowska et al. (2015) frågar barn som är 7 år om de 

upplevt tinnitus under de senaste 6 månaderna. Eftersom barn under 10 år inte kan 

greppa tidsperspektiv som sträcker sig över en längre tidsperiod (Socialstyrelsen, 

2015) skulle det möjligtvis kunna ifrågasättas om det är en lämplig fråga att ställa till 

barn som är 7 år.  

Tidsuppfattning hos ett 7-årigt barn är begränsad. Det konkreta som de ser framför 

sig här och nu är i fokus (Whang och Nilsson, 2011). Möjligen skulle därför även 

lämpligheten i svarsalternativen kunna ifrågasättas i Piotrowska et al. (2015) studie 

där de ska ange om en upplevd tinnitus varat kortare eller längre tid än 5 minuter. I 

Juul et al. (2012) ställdes frågor till 7-åriga barn. Studien behandlade en upplevelse 

som skulle kunna ha skett längre tillbaka i tiden. Eftersom ett 7-årigt barns 

tidsuppfattning ofta handlar det som hänt i närtid (Socialstyrelsen, 2015), kan 

frågorna möjligtvis ifrågasättas.   

Humpriss et al. (2016) och Piotrowska et al. (2015) anger att audionomer och i ett 

fall fysiologer, som ställt frågor till barn om tinnitus har utbildats i att intervjua barn. 

Dock framgår det inte vad denna utbildning faktiskt innehåller. Frågan vad som krävs 

i form av utbildning för att kommunicera med barn, inte minst när något så abstrakt 

som tinnitus behandlas kan möjligen te sig befogad.  

I de övriga inkluderade artiklarna redovisas inget om att de som utför 

undersökningen har utbildning i att samtala med barn. I de fall där yrkesverksamma 

möter barn i vården understryker Socialstyrelsen (2015) betydelsen av att de ska ha 

mycket goda kunskaper om kommunikation med barn. Kunskaperna består i insikter 

om barns utveckling och behov. Vidare belyser författarna vikten av att ta hänsyn till 

individuella skillnader i mognad hos barn, vilket också kräver goda kunskaper om 

barns utveckling.  

I Båsjö et al. (2016) studie avgör audionomen efter en diskussion med de 9-åriga 

barnen om de ska bedömas ha tinnitus eller inte. Dock anger Båsjö et al. (2016) inte 

om audionomen har specifika kunskaper i att kommunicera med barn.  
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Juul et al. (2012) anger inte om audionomen som undersöker om barnen har tinnitus, 

har utbildning i att kommunicera med barn. Däremot anger de att audionomen 

fastställde att de 7-åriga barnen förstått frågorna om tinnitus. Lämpligheten i frågorna 

har diskuterats tidigare i Juul et al. (2012) studie. Det kan möjligen ifrågasättas hur 

audionomen fastställt att de 7 åriga barnen förstått det abstrakta i frågorna. 

 

Slutsatser 

Åldrarna på barnen varierar mellan de olika studierna. I de sex artiklarna fanns:  6-

12, 7, 7 och 12, 9, 10-12 och 11 åriga barn. I en jämförelse mellan studier där barn i 

samma ålder ingår finns också en stor variation i resultaten. En studie menar att 

tinnitus förekommer oftare bland yngre barn än äldre medan en annan studie visar 

på det motsatta.  

Det finns frågor, riktade till barnen, som kan te sig svåra på grund av att de är 

abstrakta och förutsätter en förmåga till att greppa ett längre tidsperspektiv.   

 

Det kan te sig problematiskt att definiera tinnitus-begreppet på ett enhetligt sätt så att 

det är tillämpligt för barn. Det är variationer mellan de olika studierna i hur tinnitus 

definieras för barnen. Exempelvis finns “noise such as ringing, buzzing, hissing, or 

any other sort of sound in your ear or your head that had no apparent cause” i en 

artikel. I en annan artikel beskrivs det som “Buzzing, whistling, other” och en tredje 

ger en beskrivning av tinnitus genom en frågeställning till barnen. Barnen frågas om 

de upplever ljud i öronen fastän de befinner sig i ett tyst rum. Det förekommer också 

att definitionen av tinnitus inte redovisas alls i artiklar.  

 

Hur länge eller hur ofta det ska förekomma för att bedömas vara tinnitus varierar 

också mellan de olika studierna. Sättet att ta reda på om barnen har tinnitus varierar 

också. Intervjuer med fastställda frågeformuleringar, genom diskussion med barnen 

eller enkäter tillsammans med en föreläsning. På grund av dessa olikheter i metod 

blir det markanta skillnader mellan resultaten i de inkluderade studierna. I de 

granskade artiklarna varierar förekomst av tinnitus från 4,8 % till 46,9 %. En artikel 

beskriver förekomst av tinnitus i specifika åldrar och där är lägsta förekomst 2% och 

högsta 21%. 

 

Hur fastställs det att barn från 6-12 års ålder upplever subjektiv tinnitus? 

De granskade artiklarna innehåller metodologiska variationer. På grund av de stora 

variationerna som finns mellan barnen i populationerna och tillvägagångssätt att 

undersöka och fastställa att de upplever subjektiv tinnitus kan inte denna 

litteraturstudies forskningsfråga besvaras. Eftersom det inte finns en enhetlig metod 

eller definition av tinnitus för att fastställa att barn upplever symptomet efterfrågas ett 

standardiserat tillvägagångssätt för detta.  
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